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I 

Sammanfattning 

Problembakgrund & problemdiskussion: Små och medelstora svenska företag 

exporterar nästan hälften av Sveriges BNP och därmed är kunskap om 

internationalisering en stor del av det svenska företagandet. När ett företag väl ska 

internationaliseras så kan frågetecken väckas angående vilken väg som är den mest 

gynnsamma för respektive företag. De redan existerande modellerna lägger olika vikt 

vid de steg som modellerna är uppbyggda på och frågan som uppstår är vilken 

kombination av internationaliseringsprocess som ska väljas? 

 

Problemformulering: ”Vilken internationaliseringsprocess är det bästa alternativ 

för små och medelstora företag?” 

 

Syfte: Syftet med studien är att ur ett företags- och forskningsperspektiv erhålla en 

djupare förståelse hur några små och medelstora företag i olika branscher bedrivit sina 

internationaliseringsprocesser och huruvida de tillämpat traditionella 

internationaliseringsmodeller vid etableringen utomlands. 

Teori: Studien utgår från tre huvudteorier, planeringsfasen, kulturella aspekter samt 

internationaliseringsmodeller. Planeringsfasen beskriver hur ett företag bör struktureras 

för att underlätta en framtida internationalisering. De kulturella aspekterna visar på att 

god förkunskap inom området kan underlätta en internationalisering i ett specifikt 

geografiskt område. Studien behandlar även olika internationaliseringsmodeller där 

stegvis internationalisering är av stor vikt när små och medelstora företag ska expandera 

internationellt. 

Metod: Denna kvalitativa studie är baserad utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt 

med ett deduktivt angreppssätt. Studien utgår från utvalda teorier där dessa ligger till 

grund för den intervjumall som använts vid åtta intervjuer med små och medelstora 

företag. Intervjuerna ligger till grund för studiens empiriska analys.    

Empiri/analys: De åtta intervjuerna som genomfördes med respektive företag 

sammanställdes och resultatet visade att samtliga representanter ansåg att god planering 

vid uppbyggnaden av små och medelstora företag var av stor vikt när slutligen företaget 

skulle internationalisera sig. Angående de kulturella skillnaderna så skilde sig åsikterna 

åt beroende på hur nära slutkunden företaget kommer. En underleverantör med liten 

kontakt med slutkund var inte lika beroende av kulturella aspekter som ett företag som 

levererar direkt till slutkund. När det kommer till vilken internationaliseringsprocess 

som var det bästa alternativ så var även detta beroende på hur stor kontakt de enskilda 

företaget hade med slutkund. 

Slutsats: Slutsats av detta blir, att kulturella aspekter inte har en stor påverkan vid ett 

företags internationaliseringsprocess. Däremot så är den kulturmodell som 

Uppsalamodellen från 2009 använder sig av är fullt tillräckligt för små och medelstora 

företag. Vikten av nätverkande som Uppsalamodellen från 2009 framhäver bekräftas av 

samtliga företag vilket gör den modellen till den bäst tillämpningsbara modellen. 

 
Nyckelord: Internationaliseringsprocess, kulturella aspekter, små och medelstora 

företag, företagsuppbyggnad, Uppsalamodellen.  
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1 Introduktion 

 

Denna studies första kapitel kommer att introducera läsaren för det valda ämnesvalet 

och problembakgrund för att sedan mynna ut i en problemformulering samt syfte som 

kommer genomsyras i studien. 

1.1 Ämnesval 
Vi, författarna för denna studie har en bakgrund inom entreprenörskap, 

internationaliseringsprocesser och kulturella studier i andra länder. Ämnesvalet föll oss 

mycket naturligt då vi ville göra vår studie inom dessa områden. När vi gick kursen 

Business Development and Internationalization fick vi skriva en affärsplan till ett 

nyligen uppstartat företag. I denna process ingick att förutse hur företaget skulle 

utveckla sig. Vad vi slutligen kom fram till ur våra analyser om olika företag var att de 

behövde internationalisera sig för att nå sin fulla potential.  

 

Under tiden vi upprättade våra affärsplaner fick vi möjligheten att studera 

internationaliseringsprocesser i teorin. Vi blev mycket intresserade för detta ämne och 

ville därmed fördjupa våra kunskaper inom detta område. Genom att intervjua ett flertal 

företag och studera deras internationaliseringsprocesser ville vi jämföra de teorier vi har 

lärt oss med det empiriska resultat vi fått ta del av när vi intervjuade företagen. Slutligen 

kommer denna studie att resultera i en slutsats där vi har jämfört de teoretiska inslagen 

med de empiriska. 

 
1.2 Problembakgrund  
Sverige är det land som toppar de internationella listorna över jämställdhet, utveckling 

forskning och kreativitet (Svenska-institutet, 2010). Detta anser vi vara positivt i den 

meningen att Sverige kan locka till sig internationella investerare men även att svenska 

små och medelstora företag har ett gott rykte utomlands. Detta för med sig att dessa små 

och medelstora svenska företag får ett försprång när de ska internationalisera sig. I 

nuläget exporterar Sverige 49 % av BNP (Brutto National Produkt) (Bradley, 2011). 

Det ser vi som att internationaliseringprocessen, som helhet är en stor del av det svenska 

små och medelstora företagandet. Att besitta kunskap om internationalisering och 

länders kulturella olikheter gör att företag får en möjlighet att anpassa och planera sin 

verksamhet och framtid på ett nogrannare sätt. I och med denna kunskap får företag en 

inblick i vad det innebär om företaget skulle etablera sig i det enskilda landet. 

 

En vanlig företeelse är att företaget startar verksamheten på den inhemska marknaden 

för att där utveckla sin produkt och öka sitt kunnande om produkt och marknad. När 

internationaliseringen väl inleds så sker detta i små steg där företaget börjar med små 

enstaka ordrar för att sedan utöka dessa och etablera sig mer i landet (Johanson & 

Vahlne, 1977, s. 24). 
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Med tanke på att 85% av världens befolkning är bosatta i framväxande marknader som 

tidigare inte varit så populära finns det numera ett större intresse bland ledande 

tillverkningsföretag. När företaget träder in på den nya lukrativa marknaden får den 

genast tillgång till miljontals nya attraktiva kunder. Vilket för med sig en långsiktighet 

för företagets fortsatta utveckling (Lee, Lin, Wong, & Calantone, 2011, s. 104).   

 

Det finns ett flertal olika alternativ på hur företaget ska kunna nå dessa marknader. Med 

hjälp av olika internationaliseringsmodeller så kan detta underlättas. Det finns många 

modeller som liknar varandra men ingen som är unik. Stegmodeller är vanligt 

förekommande när företag ska få rådgivning på vilket tillvägagångssätt de ska ta vid 

internationalisering (Bell, 1995, s. 61). Nedan illustreras vilka likheter och skillnader 

det finns på ett antal internationaliseringsmodeller där de olika stegen går in i varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den mest kända internationaliseringsmodellen fick sin grund av Johanson och 

Wiedersheim-Paul när de utforskade fyra svenska företags internationalisering. Denna 

modell blev grunden till den mesta kända modellen i dagligt tal, Uppsalamodellen från 

1977 (Johanson & Vahlne, 1977).  

 

Marknaden har haft en kraftig utveckling sedan modellens inträde, år 2009 genomfördes 

en omarbetning av Uppsalamodellen från 1977 där den största skillnaden berörde vikten 

av nätverkande. Att nätverka har visats sig underlätta stora delar av kommunikationen 

mellan företag. Företagen har förstått att om de samarbetar istället för att stänga in sig 

underlättar det för alla berörda parter (Johanson & Vahlne, 2009). 

 

Vi anser att kommunikationen mellan företag kan i sin tur öka kunskapen för att kunna 

behålla en hög position på den nya marknaden. En viktig aspekt att beakta är att behålla 

övertaget på en viss marknad, detta anser vi vara av stor vikt när företaget träder in på 

en ny och outforskad marknad. Att vara aktiv med sitt nätverkande och upprätthålla sina 

Figur 1. Illustration av samhörigheten mellan olika internationaliseringsmodeller (Bell, 1995, s. 61). 
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kontakter kan ge företaget konkurrensfördel och leda till en effektiv expansion (de 

Klerk & Kroon, 2008 ). 

 

Vi har uppmärksammat att under de senaste åren har det blivit enklare att skapa 

kontakter och identifiera entreprenöriella möjligheter via sociala medier så som; Skype, 

Facebook och Twitter med flera (Ma, Huang, & Shenkar, 2011, ss. 1183-1184). Denna 

kommunikationskanal gör det enklare för företag att kommunicera med andra företag i 

andra delar av världen och på detta sätt utveckla det internationella kontaktnätet de har 

skaffat sig. Detta kontaktnät anser vi vara till stor nytta om företaget någon gång i 

framtiden skulle vilja internationalisera sig. I ett socialt nätverk så är det ett ypperligt 

tillfälle att träffa personer och knyta kontakter och dela ideér med likasinnade och på så 

vis underlätta för företagets nystart. 

 

När ett företag ska internationaliseras måste många frågor beaktas. Ett företag måste 

undersöka vilka för och nackdelar dessa länder har, hur stabilt landet är politiskt och hur 

väl företagets medvetenhet är om de kulturella skillnaderna (Bremmer, 2005, ss. 51-52). 

 

Dessa skillnader kan enkelt 

jämföras med hjälp av Geert 

Hofstede kulturella dimensioner, 

där exempelvis Sveriges 

kulturprofil går att jämföras med 

andra länders profil i ett polärt 

diagram. I figur 2 har vi visat på 

hur de olika kulturella 

dimensionerna skiljer sig mellan 

Sverige och Tyskland 

(Hofstede, itim International, 

2011). 

 

En annan kulturmodell som används för att jämföra olika länders möjligheter att 

samarbeta med varandra är Richard D. Lewis modell. Med hjälp av denna modell, kan 

företaget se vilka länder som är i närheten av varandra på ett kulturmässigt plan. Enligt 

modellen kan företagen som ligger långt från varandra givetvis samarbeta men det blir 

mer problematiskt när kulturerna värderar samma frågor på olika sätt. De tre olika 

delarna är Linear active, Multi active och Reactive (Lewis, 2000, ss. 54-55). Om 

företaget är medveten om vilket land som ingår i vilken kultur kan de vara beredd att 

anpassa sig efter den aktuella kulturen. 

 

För att kunna bli ett framgångsrikt företag på den internationella marknaden bör 

företaget inleda med att etablera sitt företag på den nationella marknaden. Eric G. 

Flamholtz har framställt The pyramid of Organizational Development 

(organisationsutvecklingspyramiden) där modellens främsta målsättning är att visa på 

hur företag ska gå tillväga för att etablera sig först och främst på den nationella 

marknaden (Flamholtz & Aksehirli, 2000, ss. 490-491). 

 

Vi anser att under ett företags internationaliseringsprocess så kommer 

internationaliseringsmodeller, kulturella skillnader och uppbyggnaden av ett företag 

spela en avgörande roll när dessa kombineras. Vi finner oss frågande när små och 

 
Figur 2. Exempel på hur en jämförelse mellan Sverige och Tyskland 

skulle se ut om vi använder oss av Hofstedes fem dimensioner. 
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medelstora företag ska internationaliseras. I dagens läge är det svårt för små och 

medelstora företag att kunna finna en tydlig väg till internationalisering i och med att de 

modeller som används idag skiljer sig åt och därmed är det svårt för företagaren att välja 

den mest gynnsamma vägen. Det är väsentligt att få kunskap om vilken del i denna 

process som är viktigast vid en internationalisering eller vilken kombination av dessa 

modeller som skulle utgöra en optimal internationalisering. Vilken kombination av 

modeller i dessa tre områden är av största vikt när små och medelstora företag ska 

internationalisera sig?  

1.3 Problemformulering 

”Vilken internationaliseringsprocess är det bästa alternativ för små och medelstora 

företag?” 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att ur ett företags- och forskningsperspektiv erhålla en djupare 

förståelse hur några små och medelstora företag i olika branscher bedrivit sina 

internationaliseringsprocesser och huruvida de tillämpat traditionella 

internationaliseringsmodeller vid etableringen utomlands. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss för små och medelstora företag. En anledning till detta är att 

det är inom den storleken på företag som vi som entreprenörer kommer att vara i störst 

kontakt med när vi ska starta egna företag i framtiden. 

1.6 Begränsningar 
Vi kommer att inrikta oss mot företag i Umeå med omnejd och mer precist till företag 

inom Västerbotten. Denna begränsning har även till stor del valts på grund av det 

geografiska avståndet, då det inte skulle vara hållbart ekonomiskt att inrikta oss mot 

företag över hela Sverige. 

1.7 Begreppsförklaringar 
Små och medelstora företag – Företaget har en personalstyrka mindre än 250 personer 

och årsomsättningen mindre än 50 miljoner euro eller att balansomslutningen inte 

överskrider 43 miljoner euro. (europa.eu, 2007) 

 

Internationellt etablerat företag – Företaget har regelbunden export samt kontakt med 

den internationella marknaden. 

 

Bransch – Det verksamhetsområde som företaget väljer att bedriva sin verksamhet 

inom. 

 

Nisch – Till vilket segment inom branschen företaget väljer att fördjupa sig inom. 

 

Internationaliseringsprocess – Samlingsbegrepp av samtliga delar vid en 

internationalisering. Exempelvis; internationaliseringsmodell, kulturellaaspekter samt 

planeringsfasen. 

 

Agent – Detta begrepp kommer att användas som samlingsord för om företaget har 

någon form av kontaktperson på den aktuella marknaden 
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2 Utgångspunkter 

I detta kapitel kommer författarna beskriva och redogöra för de valda 

utgångspunkterna som studien använder sig av. De kommer även presentera 

tillvägagångssättet för att angripa problemformuleringen samt en närmare redogörelse 

för författarnas förförståelse, förhållningssätt, angreppssätt, studiens perspektiv samt 

källkritik. 

2.1 Förförståelse 
Förförståelse kan delas in i två olika grupper; förförståelse i första hand och 

förförståelse i andra hand. Det förstnämnda baseras på egna upplevelser det vill säga 

praktisk förförståelse. Förförståelse i andra hand däremot, baseras på teoretisk kunskap 

såsom föreläsningar och inlärd kunskap från litteratur (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 

Nedan presenteras vår teoretiska och praktiska förförståelse. 

2.1.1 Teoretisk 
Vi har förvärvat vår teoretiska förförståelse främst genom civilekonomstudier på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Erik Tengman har på kandidatnivå studerat 

entreprenörskap med inriktning mot kulturer i andra länder. Simon Granberg har på 

kandidatnivå studerat entreprenörskap samt marknadsföring för att fördjupa samt vidga 

kompetensen. Erik Tengman har även studerat en utbytestermin i Kanada, där han 

fokuserade sig på ämnena Management och entreprenörskap vid University of 

Saskatchewan. Under vårt avslutande år på Handelshögskolan i Umeå har vi båda läst 

mastersprogrammet i entreprenörskap med inriktning på affärsutveckling och 

internationalisering.  

 

Vårt intresse har ökat markant för affärsutveckling och kulturella skillnader mellan 

olika länder, kontinenter samt religioner. Genom våra studier på Handelshögskolan i 

Umeå har vi utvecklat en förmåga att på ett akademiskt sätt granska, förändra och 

utvärdera olika företags internationaliseringsprocesser, detta för att enkelt kunna 

identifiera problem och ge förslag på relevanta åtgärder. Dessa kunskaper har låtit oss 

ifrågasätta en del av de teorier som vi har behandlat under åren och vi har med tiden 

insett att det saknas internationaliseringsmodeller som tar hänsyn till fler faktorer. Tack 

vare saknaden av kombinerade modeller som behandlar både 

internationaliseringsmodeller, kulturella och organisatoriska skillnader för små och 

medelstora företag har detta väckt vårt intresse för att finna sambanden och olikheterna 

mellan dessa parametrar. 

2.1.2 Praktisk 
Som uppsatskollegor har vi tillsammans relativt stor praktisk kunskap av kulturella 

erfarenheter som vi har erhållit under åren som gått. Erik Tengman, som under sin 

vistelse i Kanada fått anpassa sig till den kanadensiska kulturen och på bästa sätt 

försöka smälta in och anamma deras kultur. Vi har båda läst i en multinationell klass 
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och fått lära oss att anpassa oss i grupper från olika kulturer och traditioner. Under vår 

första termin på Mastersprogrammet på Handelshögskolan bestod vår klass av elever 

från 21 olika nationer. Detta gjorde att vi lärde oss att dels förstå andra kulturer samt 

försöka lära personer från andra kulturer att förstå den svenska. Detta har varit mycket 

lärorikt men också mycket krävande. Erik Tengman är också ansvarig för internationella 

kontakter i studentorganisationen IKSU alpin, med yttersta ansvaret när det kommer till 

kontakten med alla utbytesstudenter. Därigenom har han lärt sig att handskas med olika 

kulturer samt hur dessa kulturer fungerar. Med hjälp av denna förförståelse kommer vi 

ha en bra grund att stå på när vi nu skriver vårt examensarbete. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
En författare kan förhålla sig till ett problem på olika sätt och därigenom tolka ett ämne 

ur olika synvinklar, de vanligaste förhållningssätten är positivism och hermeneutik 

(Lindholm, 2001, s. 68). Valet av förhållningssätt grundar sig i vårt val av 

intervjumetod, där den kvalitativa metoden oftast brukar sammankopplas med 

hermeneutiken (Patel & Davidson, 1994, s. 26). Hermeneutiken får sitt fäste i den 

samhällsvetenskapliga läran där den skiljer sig mot positivismen, det vill säga 

hermeneutikens motpol (Patel & Davidson, 1994, s. 25).  Nedan följer en redogörelse av 

vilket förhållningssätt denna studie grundar sig på.  

2.2.1 Hermeneutik 
Det hermeneutiska synsättet anpassar sig mot teorin och metoden när författaren ska 

tolka människors handlingar (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Vad vår analys baseras på är 

respondenternas subjektiva åsikter. De frågor vi ställer till respondenterna är baserat på 

de teorier vi har lärt oss under studietiden och detta kommer sedan resultera i vår 

slutsats.  

 

Under våra intervjuer beskriver respondenterna sina tankar och sprider kunskap på ett 

högst subjektivt sätt med tanke på att det är deras vardag som kommer att prägla svaren. 

Dessa svar kommer vi på ett objektivt sätt transkribera för att minimera feltolkning av 

svaren i ett senare skede. Därefter blir det upp till oss att ur ett subjektivt perspektiv 

analysera svaren och identifiera likheter och skillnader i respondenternas 

internationalisering. Patel och Davidsson (2005, s. 26) förstärker att subjektivitet är 

viktigt för resultatet av studiens intervjuer. Det är detta som hermeneutiken handlar om, 

både att återge korrekt fakta om vad personer har berättat för oss samt att tolka texter 

och vara noggrann att fakta inte lyfts ur sitt sammanhang (Bryman & Bell, 2005, s. 

443). Med detta förhållningssätt till studien blir det tydligt att vi som författare tillämpar 

hermeneutiken.  

2.3 Angreppssätt  
I detta examensarbete kommer vi utifrån teorier utforma frågor, som vi kommer att 

ställa till våra respondenter. Dessa svar, kommer vi att sammanställa, sedan bearbetas 

resultaten till en slutsats. Detta är det tillvägagångssätt, som vi kommer att använda oss 

av. Nedan kommer vi att beskriva mer noggrant vad detta angreppssätt innebär. 

2.3.1 Deduktion och induktion 
Som vi har beskrivit tidigare kommer vi att använda oss av ett angreppssätt där vi utgår 

från teori och avslutar i empirin, detta angreppssätt kallas deduktion. Det motsatta 

angreppssättet till deduktion är induktion, där ett problem angrips utifrån empirin och 

avslutar med att sammanställa en ny teori. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55)  
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Vid en undersökning av ett ämne, som saknar tidigare forskning, kan det vara till fördel 

att använda sig av ett induktivt angreppssätt. Detta medför att det induktiva 

angreppssättet i vissa fall kan vara mer gynnsamt i och med att vi som författare inte har 

några förväntningar på vad resultatet av studien ska visa (Jacobsen, 2002, s. 35). Vi ser 

detta som kritik till det deduktiva angreppssättet.  

 

Vi har valt att fokusera på ett deduktivt angreppssätt på grund av att det redan finns 

etablerade teorier kring internationaliseringsprocesser. Vår ambition är att utforska 

teorierna och se hur väl de överensstämmer med verkligheten. Med tanke på studiens 

inriktning så kommer vi avslutningsvis att framföra en rekommendation av de teorier 

som lämpar sig bäst när små och medelstora företag ska internationalisera sig. 

 

I regel hör det deduktiva angreppssättet samman med ett positivistisk och objektivt 

synsätt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Vårt angreppssätt skiljer sig från normen i 

och med att vi kommer att använda oss av ett deduktivt angreppssätt, samt tolka svaren 

från intervjun på ett objektivt sätt. Därmed landar vi i en hermeneutisk kunskapssyn på 

grund av att vi tolkar och analyserar svaren och sedan kommer fram till en slutsats.  

2.4 Studiens perspektiv  
Ett perspektiv är hur betraktaren av studien ser på verkligheten och beroende på hur 

betraktaren väljer att se studien är resultatet avgörande beroende på vilket perspektiv, 

som läsaren intar (Halvorsen, 1992, ss. 37-38). Primärt, kommer vi att använda oss av 

ett företagsperspektiv i den meningen att med hjälp av företagens kompetens angående 

internationaliseringsprocesser, sammanställa och utveckla informationen samt i ett 

senare skede analysera vilken internationaliseringsprocess som är bäst tillämpad för små 

och medelstora företag. 

 

Vårt sekundära perspektiv, som läsaren av studien bör beakta, är perspektivet ur 

forskningssynvinkel. Genom denna utsikt av studien kommer vi att komma fram till 

vilken teori angående internationaliseringsprocesser som är mest tillämpad för små och 

medelstora företag och därmed bidra till forskningen inom detta ämnesområde.  

2.5 Sekundärkällor 
Sekundärkällorna som utnyttjas i denna studie är inte anpassade till den frågeställning 

denna rapport besvarar. I och med att sekundärkällorna är anpassade för ett annat 

ändamål bör de granskas med stor kritisk förmåga (Johansson-Lindfors, 1993, ss. 117-

118). Sekundärkällor är källor som inte direkt har insamlats av forskaren (Jacobsen, 

2002, s. 153). I denna studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ intervjumetod 

för att få fram primärdata till vår studie. De data som inte samlas in via kvalitativa 

intervjuer är ett komplement till dessa data (Dahmström, 2005, s. 103). 

 

Vissa artiklar och böcker vi har använt oss av, har vi hämtat inspiration från tidigare 

kurser. Vi har även använt oss av Umeå universitetsbibliotek och det Medicinska 

bibliotekets databaser och album men även Umeå stadsbiblioteks katalog när vi sökt 

fram sekundärkällor till vårt teorikapitel. De databaser vi främst har använt oss av är; 

Business Source Premier, Econ Biz, Science Direct och Emerald Journals.  

 

För att precisera vår sökning av artiklar, har vi främst använt oss av följande sökord; 

Uppsala model, internationalization process, innovation model, Lewis model och 
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"Hofstede + culture communication". Med tanke på relativt få sökord, vill vi förtydliga 

att vi har utökat sökningen med hjälp av de artiklar vi har funnit. Därefter har vi utifrån 

de referenser vi funnit i artiklarna kunnat expandera vår sökning. För att finna fulltext 

versioner av vissa artiklar har Google Scholar varit till stor hjälp när Umeå universitets 

databaser inte varit tillräckliga. De sökord som vi ovan nämnt har vi i vissa fall 

kombinerat med varandra för att precisera vår sökning. Vi har även tagit stöd från 

tidigare metod och statistikkurser som vi läst under civilekonomutbildningen, när vi 

sökt fram böcker till våra metodkapitel. 

2.5.1 Källkritik 
Vi har vidtagit försiktighet när vi har använt oss av andrahandskällor för att minimera 

risken för felaktigheter. Vi har även varit noggranna vid valet av sekundärkällor och 

alltid försökt härleda till originalkällan i den utsträckning vi förmått men även inte lyft 

något ur sitt sammanhang. ”När något rycks ur sitt sammanhang, kanske förkortas i en 

resumé, kan förvanskningar uppstå” (Ejvegård, 2003, s. 63). 

 

Som vi nämnt ovan i kapitel 2.5 så har vi använt oss av säkra och välkända databaser 

där vi har hämtat de sekundärkällor vi använder oss av i examensarbetet. De krav som 

ställs är att sekundärkällan inte får vara förfalskad och att den uppfyller den kvalité som 

den förväntas att inneha. Om källan uppfyller detta så har den även uppfyllt 

äkthetskravet (Thurén, 2005, s. 19). 

 

När vi har valt ut vilka källor vi ska använda oss av har vi varit medvetna om att den 

senaste källan är den mest aktuella. I och med detta har vi kritiskt undersökt om det har 

funnits nyare versioner av en specifik källa. Denna kritik till urvalet av källor hör 

samman med Färskhetskravet. Där den senaste källan till fördel ska användas därför att 

det kan ha skett förändringar över tiden (Ejvegård, 2003, s. 64).  

 

Vi vill förtydliga valet av Uppsala modellen från 1977 och 2009 där vi har använt oss 

av båda källorna. Anledningen att vi har valt att använda oss av båda källorna är därför 

att vi ville undersöka vad skillnaderna innebar mellan 1977 och 2009 års modell. Vikten 

av att använda oss av båda källorna är därför att till största del så baseras 2009 års 

modell på modellen från 1977. Därmed är det av stor vikt att vi använder oss av båda 

modellerna i och med att vi ville undersöka om den nyare modellen var den som är mest 

anpassningsbar för små och medelstora företag idag. Vi anser därmed att det är viktigt 

att behandla båda källorna. Det forskaren med stor respekt ska ta i beaktning är att den 

nyare källan inte alltid behöver vara den bästa (Johansson-Lindfors, 1993, ss. 89-90). 

 

Vid ett annat tillfälle under vår litteratursökning så har vi varit tvungna att använda oss 

av en andrahandskälla i och med att det inte fanns möjlighet att finna en 

förstahandskälla i en trovärdig tidskrift. Teorin vi har diskuterat om är innovation model 

och vi är medvetna om att detta inte är optimalt men vi anser ändå att denna 

andrahandskälla är trovärdig i och med att den är hämtad ur Umeå universitetsbiblioteks 

databas.  

 

Vi vill slutligen förtydliga vikten vid betydelsen av källkritiken när forskaren ska söka 

efter sekundärdata. Forskaren ska bland annat vara medveten om; tillkomsten och syftet 

av dokumentet men även vara kritisk till vem författaren är. Vilken kunskap författaren 

har om ämnet och vid vilken tidpunkt data samlades in. När det är lång tid mellan 
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datainsamlingen och vid tidpunkten som informationen ska användas kan det finnas risk 

för minnesfel (Patel & Davidson, 1994, ss. 55-56). 

2.5.2 Teoriernas uppkomst 
Vår studie har hög trovärdighet i och med att vi har till stor del använt oss av databaser 

som är välrenommerade och föreslagna av Umeå universitetsbibliotek. De artiklar som 

inte funnits i de föreslagna databaserna har vi istället använt oss av Google Scholar. Vad 

vi har varit extra noggranna med, när vi använt oss av artiklar genom detta sökverktyg, 

är att vi har varit kritiska till vilken journal, som artikeln är publicerad i. 

 

När vi väl har valt ut vilken artikel vi ska söka information ur, har vi båda två läst 

artikeln. I och med detta har vi fått två olika synsätt på artikeln vilken leder till att risken 

minimeras vid bortfall av vitala delar samt centrala begrepp. För att vara effektiv vid 

sökandet av väsentliga artiklar har vi först koncentrerat oss på nyckelord, i inledning 

samt i slutsatsen på respektive artikel. Detta ger oss en övergripande blick över artikeln 

och kan därmed avgöra om artikeln är väsentlig att granska noggrannare. 

 

I enstaka fall har vi hämtat information från internetsidor. De sidor vi har använt oss av 

är organisationer och kända författares hemsidor, med tanke på detta, anser vi att den 

källan är trovärdig. Tack vare att webbsidor uppdateras ofta, har vi angivit datum samt 

tid när vi hämtade informationen för att underlätta granskning av källan. Orsaken till att 

vissa källor är äldre är på grund av att dessa är originalkällor och därmed välbeprövade, 

ett speciellt fall är, när vi diskuterar Uppsalamodellen. Denna modell grundades 1977 

men har reviderats år 2009. De övriga källorna har vi till största möjliga mån funnit 

aktuell kritik och därmed anser vi att dessa källor blir aktuella. 

2.6 Val av teori 
För att kunna besvara vår problemformulering anser vi att dessa kommande teorier är 

till hjälp för detta ändamål. Vi anser att planeringsteorin är mycket lämpad att ha med, i 

och med att i denna teori får läsaren vetskap om att uppbyggnadsfasen av företaget är 

mycket vital innan företaget ska ge sig in på den internationella marknaden. Det är även 

i planeringsfasen ett företag bygger grunden för ett välbefinnande av organisationen. 

Den planeringsteori vi har valt bygger på en stegmodell där alla steg bör genomföras för 

att företaget ska optimera sin framtid till största möjliga mån.  

Vi vill även förtydliga meningen av planeringsteorins stora plats i teoridelen, i resultatet 

och analysdelen av empirin. Detta är på grund av att planeringsfasen, som vi nämner 

ovan, är en viktig grund för företagens internationaliseringsprocess och därför vill vi 

även noggrant analysera den för att se om planeringsfasen kan vara en bakomliggande 

orsak till eventuella misslyckanden vid företagens internationalisering. Vi kommer 

däremot inte att dra några längre slutsatser i det sjätte kapitlet eftersom att det inte 

överensstämmer med studiens problemformulering. 

Valet av olika kulturteorier grundar sig i vår akademiska kunskap om olika kulturer. 

Dessa modeller visar på en ytterligare jämförelse med kulturer samt att få en djupare 

förståelse för hur olika kulturer fungerar. Den första kulturteorin är Geert Hofstedes fem 

dimensioner där han beskriver hur olika kulturer agerar i olika situationer (Hofstede, 

itim international, 2011). Utifrån dessa dimensioner anser vi att företagen kan planera 

sin internationalisering. Om företaget har kunskap om hur individer agerar i olika 

kulturer kommer komplikationer mellan dessa parter att minska. I och med detta 

kommer internationaliseringen av företaget bli smidigare.  
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Den andra kulturmodellen är the Lewis modell, denna modell hjälper företagaren att 

särskilja vilken kultur som ligger närmast den egna (Lewis, 2000). Denna teori anser vi 

kompletterar Hofstedes dimensioner på ett bra sätt. Med hjälp av denna teori kan 

företaget på ett överskådligt sätt planera sin internationaliseringsprocess med en 

kombination av Hofstedes fem dimensioner. 

 

De internationaliseringsmodeller vi har valt att fokusera på är Uppsalamodellerna från 

1977 och 2009 men även the Innovation model (I-model) (Johanson & Vahlne, 1977) 

(Johanson & Vahlne, 2009) (Bilkey & Tesar, 1977). Till en början vill vi klargöra 

grunderna av Uppsalamodellerna. Varför vi valt båda modellerna är beroende på att den 

nya versionen har reviderats och tagit med nya begrepp, som 1977:s version inte har 

gjort. Dessa två modeller är fokuserade på stora företag och därmed faller den utanför 

vår målgrupp av företag. Däremot anser vi att det finns mycket goda kunskaper att ta 

vara på utifrån dessa modeller som även kan appliceras på små och medelstora företag.  

 

I-model är ytterligare en internationaliseringsmodell som efter fördjupning inom 

området blev aktuell. Denna modell skiljer sig mot Uppsalamodellen i och med att 

denna stegmodell är applicerad på små och medelstora företag. Därmed är denna modell 

inom vår målgrupp av företag. 

2.7 Slutord om teoretisk metod 
För att sammanfatta vår teoretiska metod anser vi att vår teoretiska förförståelse är god 

inom ämnet men även att vi har en viss praktisk erfarenhet. När det gäller 

förhållningssättet till denna studie kommer den präglas av ett hermeneutiskt synsätt. 

Studiens angreppssätt blir att använda ett deduktivt angreppssätt det vill säga att vi går 

från teori till empiri. Allt detta kommer att speglas ur ett företags -och ett 

forskarperspektiv. 
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3 Teori 

I det tredje kapitlet kommer författarna mer konkret börja bearbeta den information 

som finns kring det aktuella ämnet. Teorikapitlet är indelat i tre delar, där författarna 

på ett fördjupat sätt kommer diskutera ett företags planeringsfas, kulturella aspekter 

samt internationaliseringsmodeller. 

 

Studien kommer att fokusera på små och medelstora företag med anledning av att vi 

anser att entreprenörskap, vårt huvudämne, handlar om hur dessa typer av företag går 

tillväga med en internationalisering. Dessa små och medelstora företag är de företag vi 

anser inneha mest kännedom om. Vi känner att ett intresse har växt fram under 

studietiden där vi har som mål att starta egna företag i framtiden. Vi anser att det är de 

små och medelstora företagen som kommer att ta samhället vidare med tanke på att det 

är dessa typer av företag som skapar mängder med arbetstillfällen, speciellt i mindre 

orter och på landsbygden där stora multinationella företag inte har någon vinning. Det är 

även andra personer som har liknande syn på varför små och medelstora företag är 

viktiga i dagens samhälle. ”small firms are indeed the engines of global economic 

growth” (Acs, Morck, Shaver, & Yeung, 1997, s. 17). 

3.1 Planeringsfasen 
För att kunna bli ett framgångsrikt internationellt företag behövs det utstuderade 

grundstenar i form av planering. För att långsiktigt agera på en marknad du vill vara på, 

måste företaget planera sin framfart noggrant. Ett exempel på en utstuderad planering är 

att skapa en affärsplan för sitt företag (Shane & Delmar, 2004, s. 768). Det vi har insett 

när vi har arbetat med att framställa en affärsplan för ett företag är att personerna bakom 

idén kommer till insikt med sina begräsningar och ser sina möjligheter på ett mycket 

klarare sätt. Det gäller att ha en vision som företagsledare, en vision om vad företaget 

ska åstadkomma samt vilken kundkrets företaget ska koncentrera sig på. Vidare, i ett 

längre steg undersöka hur företaget ska göra för att utveckla organisationen ytterligare 

och hitta nya kunder att fokusera sig på. Det är i denna del av utvecklingen som vi 

kommer koncentrera oss på. När de små och medelstora företagen ska ge sig in på större 

marknader det vill säga den internationella marknaden. 

 

Till en början krävs det av de små och medelstora företagens 

internationaliseringsprocesser att de är välstrukturerade. Det är redan i uppbyggnaden 

av företaget som det är viktigt att sätta upp tydliga mål med organisationen. Vad vi 

kommer fram till när vi diskuterat med kurskamrater om starten av ett företag, blev 

slutsatsen att, komma in på marknaden på snabbast möjliga sätt. Detta för att snabbt öka 

företagets finansiella resurser. Självklart är detta en bra strategi om företaget vill stanna 

på marknaden under en kort tid eller stöter på en osäkerhet om hur fort marknaden blir 

mättad. Vi anser att förutsättningen för att bli långvarig på den marknad du vill agera på 

krävs det att förarbetet sker på ett strukturerat och noggrant sätt. Denna företeelse att 

företag internationaliserar sig direkt på den internationella marknaden istället för att 
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först etablera sig på hemmamarknaden kallas ”Born Global” företag. ”they aim at 

international markets or maybe even the global market right from their birth” (Madsen 

& Servais, 1997, s. 562).   

 

För att tydliggöra problematiken med att starta upp ett företag kommer här en liknelse 

mellan att springa ett maratonlopp och planeringsfasen vid uppstarten av ett företag. För 

att genomföra ett maratonlopp behöver löparen planera upp sin träning inför loppet och 

hur den ska genomföra själva maratonloppet. Det är detsamma som du behöver göra vid 

uppstarten av ett nytt företag. Planera förfarandet innan och under processen av 

uppbyggnaden av företaget.  

 

Planering har stor betydelse för framväxande företag då dessa vill in på marknaden 

mycket fort. Organisationer som i allmänhet vill stanna på specifika marknader en 

längre tid behöver planera sin framfart noga. Vad som är väsentligt i denna del av 

uppbyggnaden av företaget är inte bara att planera utan att veta hur och vad som ska 

planeras (Gruber, 2007, s. 801). Enligt Gruber är planering mycket personligt beroende 

på vilket företag och vilken marknad företaget ska ut på. Vad Gruber även framhäver i 

sin undersökning är att planeringsfasen för framväxande företag är ca 15 månader. Vad 

tidigare studier har visat på är att planeringsfasen kan vara allt emellan 4 – 12 månader 

(Gruber, 2007, s. 796). Vad detta säger oss är att planering som vi nämnt är mycket 

viktigt för att kunna starta upp sitt företag. Vad detta inte säger oss är exakt hur länge ett 

enskilt företag bör planera sin verksamhet. Men en skälig referensram är att en 

företagsledare bör vara beredd på att strukturera upp sitt företag uppemot 15 månader. 

3.1.1 Byggstenarna för ett framgångsrikt företag 
För att kunna internationalisera sig och utveckla ett framgångsrikt företag anser vi att ett 

företag till en början bör ha etablerat sig på den inhemska marknaden. 

Internationaliseringen är resultatet av de beslut som fattas och viljan om att företaget 

ska utvecklas ännu mer och därmed ta del av en större marknad (Johanson, 1994, s. 34).  

 

Varför företagets första steg blir att etablera sig på hemmamarknaden finns det olika 

förklaringar till. Vi anser att det är fördelaktigt att ha en god grund att luta sig tillbaka 

på när företaget väl har kommit in på den internationella marknaden. I och med att 

företaget har denna grund på hemmamarknaden kan de på ett betryggande sätt veta att 

strukturen verkligen fungerar. När företaget å andra sidan kommer in på den 

internationella marknaden som ett nyintroducerat företag kan det te sig att företagets 

verksamhet kan börja ifrågasättas. Med tanke på att vetskapen av företaget på den nya 

marknaden är näst intill obefintlig är frågan; kommer företaget att lyckas, är idén bra 

och ska vi välja dessa nykomlingar istället för de anrika varumärkena? Detta kan vara 

några av de frågor som marknaden ställer sig.  

 

När företaget har befunnit sig på den internationella marknaden kommer organisationen 

att behöva utvärderas. Därmed kan företaget genom resultaten av denna internationella 

marknad konstatera om hur väl företaget är vinstdrivande och om idén faktiskt är ett 

framgångsrikt koncept. Detta kan vara skönt att ha med sig när företaget väl träder in på 

den internationella marknaden. Nedan kommer vi att beskriva vad som behövs i ett 

första steg för att etablera sig på hemmamarknaden för att sedan i ett senare skede 

övergå till teorier på hur ett framgångsrikt nationellt företag internationaliserar sig. 
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Den modell vi kommer att använda oss av för att beskriva hur ett framgångsrikt företag 

struktureras är, The pyramid of Organizational Development. Den här modellen är ett 

bra verktyg för företagsledare att använda sig av, när de ska planlägga sin 

företagsstruktur. (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 496) 

3.1.2 Organisationsutvecklings pyramiden  

 

Modellen ovan (Figur 3.) beskriver vilka byggstenar som behövs för att ett företag ska 

bli framgångsrikt. Tidigare forskning har visat på att företag som inte har använt sig av 

denna modell fullt ut, har blivit mindre framgångsrika än företag som har byggt upp sin 

organisation enligt denna modell. Det Flamholtz även beskriver är att en del företag 

som endast har använts sig av ett fåtal av dessa byggstenar inte klarat sig lika bra. Även 

jämförelser mellan två företag inom samma bransch har visat att det företag som har 

använt sig av pyramidens alla byggstenar har blivit mer framgångsrika än det företag 

som bara har använt sig av en del av dessa (Flamholtz & Aksehirli, 2000).  

 

De företag som vi i denna studie speciellt har kollat på är South West Airlines och 

People Express där South West Airlines var det företag som var mest framgångsrikt 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 493). Dessa två företag kommer agera som exempel 

under klargörandet av vad planeringsfasen innebär. 

 

Markets 
Inom denna byggsten befinner sig företaget fortfarande i uppstarten. Denna byggsten är 

den som specificerar företagets vägval när de ska ta sig in på den nya marknaden. Det 

här är den första utmaning som ett företag stöter på. I den här byggstenen ska företaget 

komma på vilken marknad de vill agera på och besluta hur de ska ”nischa” sig. På detta 

Figur 3. The Pyramid of Organizational Development (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 491) 
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sätt kommer företaget att veta vilken bransch de ska fokusera sina resurser på i ett 

senare steg av sin utveckling. Företagets planering av marknadsintroduktionen ökar 

även möjligheten att de upptäcker företagets komparativa fördelar på ett förenklat sätt 

vilket medför att företaget blir hållbart på marknaden. När ett företag väl identifierat sin 

marknad och är mer koncentrerad i sin produktion har företaget möjlighet att öka sina 

konkurrensfördelar gentemot andra aktörer som inte har lika hög fokus på den aktuella 

branschen. (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489) 

 

Viktigt att poängtera är att valet av marknad har en betydande roll för företagets 

utveckling, och genom att fatta ett dåligt beslut angående vilken marknad företaget ska 

agera på kommer det påverka företaget på kort och lång sikt. Företaget måste ta till sig 

och vara medveten om att i detta steg är det viktigt att välja rätt marknad från början, i 

värsta fall finns risken att företaget kollapsar. Genom att välja fel marknad befarar 

företaget att komma in på ett felaktigt spår och det är då svårt att bryta sig loss ur ett 

felaktigt mönster. Vad som händer i praktiken är att företaget måste börja om från steg 

ett när de väl har börjat klättra i pyramiden. (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489) 

 

Vi anser även att i detta steg bör företaget vara medveten om i vilken riktning de vill gå 

med företaget. Det som Flamholtz (2000) framhäver är att det kan leda till kollaps, detta 

känns dramatiskt i och med att andra faktorer styr vilken marknad ett företag ska inrikta 

sig på. Vi säger inte att Flamholtz (2000) har fel men vi menar på att om vi vinklar 

problemet där de externa faktorer som påverkar som förbud mot en speciell vara som 

företaget producerar finns det alltid en möjlighet att förändra det till något positivt. 

Detta är ingen generalisering utan detta kan hända i speciella fall men bör tänkas över 

varsamt som även Flamholtz (2000) beskriver.  

Product & Services 
Den andra byggstenen bygger vidare på den första, vilket medför att nästa steg blir att 

specificera sin produktion eller utveckling av tjänst. Företaget ska här se till att sin 

produkt/tjänst är anpassad till marknaden och nisch samt att de är noggrann med att 

även se över själva produktionen vilket kommer medföra en utveckling av sitt företag. 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489) 

 

Även kundnyttan är en betydelsefull del i den andra byggstenen i Flamholtz modell. Det 

är viktigt att företaget lyssnar till vad sina kunder vill ha och därefter anpassar sig till 

deras preferenser för att få en dynamisk relation till sina kunder. Det är även i denna fas 

som produktionen av sina produkter och framtagning av tjänster sker. Slutgiltig design 

och övriga finjusteringar ska äga rum under detta steg. (Flamholtz & Kurland, 2005, s. 

121)  

 

Vi upplever att alla beslut som tas under den andra fasen i Flamholtz modell är till för 

att stödja och förbättra relationen till de kunder som företaget funnit vid deras 

identifiering av marknaden. Steg två i Flamholtz modell är den del som vi tycker knyter 

ihop grunderna i företagsutvecklingen. Vi anser att det första och andra steget är 

grundläggande, och med grundläggande menar vi inte enkla, utan vi vill påpeka att det 

är dessa steg som sätter grunden för ett långt och lukrativt företagande. 

Resource Management 
Vidare i det tredje steget kommer arbetet som företaget utförde i de tidigare två stegen 

spela en väsentlig roll. Det kommer vara direkt avgörande av hur utvecklingen av 

företaget kommer att fortplantas. Om företaget lyckas med de två första stegen kommer 
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det nu visas på att deras försäljningssiffror kommer att öka och företaget kommer att 

tjäna mer pengar. När det kommer in mer kapital i företaget behövs det fattas beslut om 

hur pengarna ska placeras. Ska företaget satsa på att förränta pengarna, ska de försöka 

investera i nya lokaler eller helt enkelt investera i antingen personal eller 

produktutveckling. (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489) 

 

Vad vi har förstått är det lika viktigt att hela tiden utveckla hela företaget och det 

inkluderar även de tidigare stegen som nisch och produkter eller tjänster. Att hela tiden 

utveckla alla delar av sin verksamhet är ett naturligt steg till ett sunt och framgångsrikt 

företagande. Ett nyckelord som vi kan se är förändring, vilket innebär att vi måste även 

förändra vår nisch och produktion till viss del. Det vi vill poängtera är att företaget inte 

ska se de tidigare stegen som ett avklarat kapitel bara för att de fungerar bra vid den 

tidpunkt de grundades. Hela tiden bör företaget följa upp sin marknad och sina 

produkter eller tjänster att risken för oförutsägbara händelser kan minimeras.  

Operational Systems 
De tidigare stegen vi har beskrivit har varit förberedande steg för att försöka få igång 

företaget. I detta fjärde steg koncentrerar sig företaget på att bygga upp avdelningar för 

att göra det dagliga arbetet mycket smidigare. För att exemplifiera, tillsätter företaget en 

ekonomiavdelning som har hand om löner och inköp. Det tillsätts en avdelning för 

forskning och utveckling för att på ett koncentrerat och fokuserat sätt komma fram till 

nya produkter. En marknadsavdelning som sköter kommunikationen med kunder samt 

förmedla företagets budskap. Det viktiga i detta steg är att få igång dessa avdelningar i 

tid. Om företaget inte får igång dessa avdelningar eller att de missar en avdelning 

kommer de komma efter den utvecklingstakt de tänkt sig med företaget. (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 490) 

 

Vi anser att desto högre upp företaget kommer i pyramiden märks det tydligare hur 

noggrannheten har spelat en betydande roll i tidigare steg. Det är lika bra att göra något 

ordentligt till en början istället för att lägga tid på att komplettera i slutet av processen. 

För att klargöra detta är det nödvändigt att poängtera att inom ett mindre företag med 

endast ett fåtal anställda, är det oftast en person som har hand om all administration och 

därmed är det lättare att de olika delarna sammanfogas. När företaget ökar antalet 

anställda ökar storleken på de olika områdena och därmed behövs en klar plan hur de 

olika avdelningarna ska interagera med varandra.  

Management Systems 
Det är i detta steg som Flamholtz (2000, s.490) framhäver att det är av stor vikt som 

ledningen av företaget beslutar hur företaget ska drivas i framtiden, dessa 

bestämmanden kommer att förse företaget med direktiv att arbeta mot. Det är utstakat 

vilken väg företaget ska gå och vilka riktlinjer de ska följa, samt vilket mål som bör 

uppfyllas. 

 

När vi i ett tidigare skede i vår utbildning läste kursen ”Business Development and 

Internationalization” under momentet ”Entrepreneurship and Business Growth” fick vi 

till uppgift att analysera tre fall bestående av flygbolagen; South West Airlines och 

People Express (Hallowell, 1993) (Heskett, 2002) (Whitestone, 2000). Vad de tre fallen 

visade på var att de båda flygbolagen var olika framgångsrika. Vår uppgift var att 

analysera flygbolagen med hjälp av The Pyramid of Organizational Development.  
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Vad vår slutsats resulterade i var att dessa företag hade använt sig till olika stor del av 

denna pyramid. Resultatet av det hela var att det gick att peka ut skillnader efter att 

företagen i olika utsträckning hade använt sig av de två sista stegen. People Express 

kom att bli kortvariga på marknaden i och med att de inte i lika stor utsträckning hade 

tagit hjälp och utnyttjat dessa två sista steg jämfört med vad South West Airlines hade 

gjort. South West blev ett framgångsrikt flygbolag i och med att de i detta steg kom 

fram till en långsiktig plan på hur företaget skulle agera i framtiden. 

 

Det vi kom fram till i fallstudien var precis detta, att South West Airlines hade stakat ut 

denna väg för företaget, de hade en långsiktig plan på hur företaget skulle drivas.  

People Express däremot, arbetade bara för dagen och de tänkte inte på de konsekvenser 

som skulle komma i framtiden.  

Corporate Cultures 
Det sista steget i pyramiden är mest för framtida aspekter, vilket är ingenting som är 

nödvändigt att implementera i ett kortsiktigt avseende. Det företaget ska göra är att 

bestämma sig för vad företaget står för och vilka kärnvärden företaget vill framhäva till 

kunder och anställda. Dessa kärnvärden är viktiga att företaget fastställer i ett tidigt 

skede för att sedan i framtiden möjligtvis korrigera dessa. Kärnvärdena kan bestå av hur 

företaget ställer sig i etiska frågor eller hur en anställd ska bemötas (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 490). Vi anser att dessa kärnvärden är personliga från företag till 

företag. Om två företag är lika i produktionen av en produkt ska just dessa kärnvärden 

vara avgörande för att locka till sig den enskilda kunden, därmed är dessa kärnvärden av 

betydande orsak för hur framgångsrikt företaget kommer att bli. 

Slutord om modellen   
Varför vi beslutade oss, att använda denna modell, var på grund av att vi ville visa på 

grundläggande fakta hur ett företag går tillväga för att starta upp ett nytt företag. Detta 

för att läsaren ska få en större inblick i hur det är att starta upp ett företag, att det är 

många delar grundarna av ett företag bör tänka på. Under själva undersökningen av hur 

ett företag går tillväga för att internationalisera sig, kommer vi anta att dessa 

organisationer är företag som kommer att vara på marknaden under längre tid. 

 

Vi, författare, har valt denna modell på grund av att den är generell. Den går att 

applicera på ett företag med låg omsättning eller ett större företag med en betydligt 

högre omsättning. Denna modell är applicerbar oberoende vilken bransch företaget ska 

etablera sig på och därmed anser vi att den är mycket lämplig. Däremot måste företaget 

beakta att dessa steg inte behöver följas exakt i denna ordning som vi har beskrivit. 

Dessa steg kommer i verkligheten att ske parallellt med varandra och därför är det av 

högsta vikt att de olika delarna blir korrekt utförda (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 

490). 

 

Det vi kan se som sammanknyter planeringsförfarandet i denna artikel (Flamholtz, 

2000) och argumentationen av nyttan av planering enligt Gruber (2006) är att känna till 

hur ett företag ska planera. Vad vi har kommit fram till är att planering i rätt mängd och 

veta vilken strategi ett företag ska använda sig av är till stor nytta när företaget ska starta 

upp men även vilken strategi som ska användas för ett framtida styrningssätt. 

3.2 Kulturella aspekter 
I denna del av teorikapitlet introducerar vi och beskriver de färdigutvecklade teorierna 

som vi anser är de mest vitala när ett företag ska internationalisera sig. Om företaget 
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inte förstår sig på eller accepterar andra kulturer kommer de inte att klara av 

internationaliseringsprocessen på ett bra sätt.  

 

Ett bra exempel på ett misslyckande av en internationalisering var när svenska WM- 

Data skulle expandera sin verksamhet. Till en början gick internationaliseringsprocessen 

bra vid etableringar i Norge och Danmark i och med att de använde sig av sitt nätverk. 

När de sedan skulle övergå till den finländska marknaden insåg de att det skulle bli 

komplikationer med språket och kulturella skillnader. När WM-Data kom till insikt om 

omfattningen av problemet var enda utvägen att förvärva ett befintligt bolag och 

använda sig av deras företagskultur, detta till stora kostnader som följd. (Johanson, 

Blomstermo, & Pahlberg, 2002, ss. 16-17) 

 

Vi anser att detta hade kunnat undvikas om WM-Data hade haft vetskap om vikten av 

kulturell kunskap när de skulle internationalisera sig, med andra ord, att inneha kunskap 

om att det inte bara var språket som skilde Sverige och Finland åt kan ha varit värdefullt 

att känna till när de skulle etablera sig på ytterligare en marknad. Nedan kommer vi att 

beskriva skillnaderna mellan olika kulturer i olika länder.  

3.2.1 Geert Hofstedes fem dimensioner 
Det finns över 500 definitioner på vad som menas med kultur och är därmed 

svårdefinierat. Geert Hofstede, en Holländsk psykolog som brukar räknas som en av 

världens främsta experter på ämnet kulturella skillnader beskriver hur ett företag ska 

kunna överleva i en multikulturell miljö. ”The principle of surviving in a multicultural 

world is that one does not need to think, feel and act in the same way in order to agree 

on practical issues and to cooperate”. (Varner & Beamer, 2011, s. 9) 

 

Psykologen Geert Hofstede blev tillfrågad att göra en studie på företagsklimat på 

uppdrag av IBM. Hofstede samlade in data från IBM:s kontor i 44 länder. Sammanlagt 

medverkade 116000 anställda från IBM i en enkätundersökning. När Hofstede började 

analysera resultaten av undersökningen kunde han göra iakttagelser och slutsatser kring 

dessa data. Slutsatserna resulterade i att Hofstede kunde identifiera olika egenskaper 

som skulle bli grunden för jämförelser mellan kulturer. Resultaten efter Hofstedes 

jämförelser resulterade i fem kulturella dimensioner (Varner & Beamer, 2011, s. 96). 

För att göra en rättvis jämförelse är indexskalan mellan 0-100 och när det gäller vissa 

kulturer i de arabiska länderna har Hofstede slagit ihop dessa angränsade länder till en 

kultur och använt ett samlingsnamn som ”the Arab world” (Hofstede, itimi 

International, 2011). Nedan kommer vi att presentera Hofstedes fem dimensioner. 

Individualism versus collectivism 
Det första synsättet beskriver hur personer förväntas att uppnå olika mål. Individualister 

förväntas arbeta enskilt och målinriktat och bestämmer över sin egen tid och rättigheter. 

Ur ett individualistiskt perspektiv ser personer till att alltid fatta beslut utifrån ens egna 

åsikter. En kollektivistisk person vänder sig åt gruppen där de kommer fram till ett 

beslut gemensamt där de exempelvis beslutar om den enskilda individens rättigheter. 

(Varner & Beamer, 2011, s. 96)  

 

Vår syn på individualister är att de oftast är personer som opererar i en stressig vardag 

och vill fatta snabba beslut. Dessa beslut kan tolkas som att de personerna kör över 

personer men i själva verket vill personerna bara vara effektiva. Vi anser att de 

kollektivistiska personerna däremot vill lyssna till gruppen och därmed fatta ett 
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demokratiskt beslut och att ingen blir överkörd. Dessa beslut kan ta tid och därmed inte 

vara effektiva. När företag planerar för en internationalisering bör de vara lagda åt 

individualism. Detta på grund av att i dagens samhälle bör företaget vara flexibelt och 

kunna ta snabba och effektiva beslut.  

 

Sverige är ett bra exempel på ett individualistiskt land med ett index på 68 (Hofstede, 

itim International, 2011). Vi svenskar är personer som vill vara effektiva och göra klart 

uppgiften på utsatt tid. Vi är egoistiska på det viset att vi i vissa fall inte lyssnar på 

gruppen utan istället fokuserar på uppgiften till att den är löst. Detta kan uppfattas 

konstigt av personer som inte är vana vid den svenska kulturen, exempelvis skulle 

kineser tycka detta beteende vara underligt i och med att de i de flesta fall alltid lyssnar 

på vad hela gruppen har att säga istället för att vara effektiva och bli klar med uppgiften. 

Kineser har ett index av individualism på elva (Hofstede, itim International, 2011). Vi 

anser, som svenskar, att bli klar i tid värdesätts högre än att lyssna på gruppen.  

Power Distance 
Denna kulturella dimension beskriver till vilken grad som de anställda tolererar den 

ojämna maktfördelningen inom en organisation. Denna maktfördelning är uppdelad 

mellan cheferna och de anställda, beroende på hur hierarkisk organisationen är. När en 

kultur har ett lågt power distance index innebär de att det är en öppen arbetsplats där de 

anställda kan göra sin röst hörd gentemot cheferna. Vid en sådan organisation är 

dörrarna öppna och de anställda kan med sitt inflytande få sin röst hörd. Vid ett högt 

power distance index är det den raka motsatsen, organisationen uppfattas som mycket 

hierarkisk och informationsflödet går från cheferna ner till de anställda men de anställda 

får svårare att få sin röst hörd. (Varner & Beamer, 2011, s. 96)  

 

Som vi beskrev i inledningen har Hofstede analyserat 44 stycken länder och därmed fått 

fram vilket index varje land har för varje dimension. Som ett exempel har Sverige ett 

index som är strax under 30 därmed ett relativt lågt power distance index (Hofstede, 

itimi International, 2011). Detta anser vi är en rättvis bild som har målats upp av 

Sveriges kultur angående power distance. Vi i Sverige har generellt en öppen och 

strukturerad arbetsplatsmiljö. Vad vi menar är att Sverige räknas som ett land där 

cheferna mer än gärna har dörren öppen och gärna tar och diskuterar de frågor som den 

anställde vill dela med sig av. I ett land med högt power distance är cheferna inte lika 

villiga att anta en diskussion med de anställda i och med att detta synsätt är på en mer 

hierarkisk nivå.  

 

För att möjliggöra en expansion av ett företag och växa internationellt anser vi att arbeta 

mot ett och samma mål är väsentligt i en sådan process. Vi anser att om en hel 

organisation samarbetar mot detta mål är chansen att lyckas med sin internationalisering 

betydligt högre. När en grupp människor samarbetar kan företaget få ett flertal bra 

förslag till lösningar och därmed välja att diskutera vilket av dessa förslag som är det 

mest lämpliga. Om personer arbetar i en hierarkisk organisation blir det oftast chefen 

som bestämmer vilket alternativ som ska väljas. 

Uncertainty-avoidance versus uncertainty-tolerance 
Den tredje dimensionen kallas Uncertainty-avoidance versus uncertainty-tolerance och 

denna dimension avgör hur stort risktagande varje kultur är beredd att ta. Vid 

Uncertainty-avoidance strukturerar företaget upp sin dagliga verksamhet och planerar 

framtiden för att minimera oförutsägbara händelser. Kulturer som har ett högre index av 
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uncertainty-tolerance, är mindre bekymrade över vad som ska hända i framtiden, 

därmed är dessa kulturer mer riskbenägna. (Varner & Beamer, 2011, s. 96) 

 

Vad vi anser angående hur ett företag ska planera för framtiden är att desto mer 

planering av okända händelseförlopp resulterar i lägre risktagning. Vi anser att det 

skulle vara dumdristigt att inte tänka över vad som kan ske i framtiden. Det kan ta lite 

tid, men det kan vara lönsamt i det långa loppet. Sverige har idag ett index på cirka 25 

(Hofstede, itim International, 2011). Vi menar inte att Sverige ska övergå till att bli en 

kultur som har ett högt index av uncertainty avoidance, utan vi anser att Sveriges 

riskbenägenhet är god om vi ska se ur ett entreprenöriellt perspektiv.  

 

Det är positivt att våga ta vissa risker, vilket kan leda till att företaget lyckas med den 

satsningen inom det enskilda området. Samtidigt måste företaget ta hänsyn till dessa 

risker och värdera det till vilken grad av risk företaget har råd med. Speciella fall när 

företagsledare söker lönsamhet i länder där kulturella, sociala och politiska skillnader är 

betydande är analyser av dessa områden av stor vikt (Bremmer, 2005, s. 60). Detta är 

ännu ett exempel där vikten av kunskap om kulturella skillnader bör vara stor när ett 

företag ska söka sig till länder med annan kultur. Vi anser även i detta skede att det är 

de kulturella skillnaderna företaget bör ha omfattande kunskap om under deras 

internationaliseringsprocess. 

 

Om företag använder sig av sin innovativa förmåga i högre grad anser vi att möjligheten 

för högre lönsamhet skulle uppenbara sig. Detta tillvägagångssätt skulle bäst lämpa sig i 

kulturer som kan tänka sig en högre risknivå. I nuläget använder sig världens största 

företag bara sig av 25 % av sina innovativa aktiviteter på den utländska marknaden 

(Bessant & Tidd, 2007, s. 361). Därmed anser vi att det är ett ypperligt tillfälle för små 

och medelstora företag att kliva in på den utländska marknaden med mer aktiviteter och 

därmed kunna ta större andel av den internationella marknaden. 

Masculinity versus femininity 
Detta är Hofstedes sista dimension i hans studie från år 1980 vilket handlar om 

skillnaderna mellan individualisten och de personerna som värnar om familjen. En 

maskulin kultur karakteriserar sig som självständiga med hög självsäkerhet. Denna 

kultur är konkurrenskraftig och mäter sin framgång i materiella ting. En feministisk 

kultur värnar om familjen eller gruppen som helhet samt är en person som är 

samarbetsvillig och vill personers bästa samt skapa harmoni i gruppen. (Varner & 

Beamer, 2011, ss. 96-97) 

 

Ett tydligt exempel på ett maskulint land är USA som har ett maskulinitetsindex på 58 

och därmed räknas som en maskulin kultur (Hofstede, itim International, 2011). En 

annan kultur som är ännu mer tydlig åt andra hållet dvs. ett mycket feministisk land är 

Sverige som har ett maskulinitetsindex på ca 2 vilket betyder att Svenskar uppfattas som 

mycket feministiska enligt index.  

 

För att exemplifiera en koppling till hur det skulle vara om ett svenskt företag skulle 

etablera sig i en maskulin kultur kommer det i uppbyggnaden av företag vara medveten 

om skillnaderna mellan kulturer. I planeringsfasen av en internationalisering kan denna 

vetskap vara vital i och med att ett svenskt företag med liten kunskap om detta område 

kanske skulle ta för givet att anställda i det nya landet skulle uppskatta kontorslandskap 
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och en arbetsgrupp som värnar om varandra och arbetar mot samma mål. Detta scenario 

skulle kunna resultera i en kulturkrock om inte det svenska företaget var medveten om 

detta när de tog steget till den maskulina kulturen.     

Long-Term orientation versus Short-term orientation 
Den femte dimension var resultatet av en senare studie som gjordes på studenter i 23 

stycken länder på uppdrag av Michael Bond och Geert Hofstede. Vad som kännetecknar 

long-term orientation är personer som blickar framåt istället för att se till det förflutna. 

För att förtydliga dimensionen ytterligare skiljer sig egenskaperna sig åt, som 

sparsamhet och uthållighet. ”Short-term orientation” ser däremot mer till det förflutna 

och prioriterar traditioner och ritualer som härstammar från dess kultur. Ur ett short-

term perspektiv lägger företag stor vikt vid att se till att egna intressen och medarbetare 

är skyddade, samt att de värderar personlig stabilitet för ens omgivning. (Varner & 

Beamer, 2011, s. 97)  

 

Sverige är ett land som har ett lågt index av long-term orientation med ett index på 29 

(Hofstede, itim International, 2011). Som vi beskriver ovan är ett sådant land mycket 

traditions bundna. Detta stämmer bra överens med hur Sverige är som land eftersom att 

vi som Svenskar är mycket traditionsenliga när det gäller företagskultur. Till exempel 

om ett företag i Sverige har en stark företagstradition, vill då inte rubba på dessa 

traditioner, däremot kanske företaget blir trångsynt och inte tänker på en ny utveckling 

inom vissa delar av företaget. Det finns därmed positiva och negativa förhållanden som 

detta synsätt för med sig.   

3.2.2 Richard D. Lewis kulturmodell 
När vi nu har diskuterat Hofstedes fem dimensioner skulle vi vilja väva in en annan 

teori kopplat till hur olika kulturer skiljer sig. Denna teori kommer, förtydliga några 

antaganden kring hur personer beter sig i olika kulturer. Richard D. Lewis har delat in 

världens länder i tre olika grupper: (Lewis, 2000, s. 5) 

 

 Linear-active 

 Multi-active  

 Reactive  

Linear-active 
De personer som är indelade i denna grupp är personer som är planeringsorienterade, 

vill organisera, följa planen fullt ut samt göra en sak i taget. Exempel på dessa länder 

som ingår i denna grupp är tyskar och schweizare (Lewis, 2000, s. 5). Dessa länder är 

även arbetsfokuserade och utför sina arbetssysslor i ett tystlåtet och lugnt tempo (Lewis, 

2000, s. 41).  

 

Ett annat exempel på ett land som ingår i gruppen linear-active är USA. Om vi använder 

oss av termen linear-time som är ett samlingsbegrepp för länder som använder sig av 

detta tidsbegrepp. För en amerikan är tid som passerar lika med att pengar måste tjänas 

in. Detta är en mycket stressad kultur som känns igen genom att personer som ingår i 

denna grupp alltid känner behov av att prestera, om de presterar dåligt under två timmar 

på en dag anser de att de går miste om pengar de hade kunnat tjäna om de hade varit 

mer aktiva. (Lewis, 2000, ss. 53-54) 
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Multi-actives 
Personer som lever i en multi-active miljö kommer att framstå som avspända och 

slarviga till skillnad från linear-active kulturen. Personer som lever i denna miljö 

föredrar att ha många bollar i luften och desto fler påbörjade uppgifter de har, ju nöjdare 

blir personen. Att ge en multi-active person ett schema och sen förvänta sig att personen 

ska följa det är dömt att misslyckas. Multi-active personer bryr sig inte om tid, inte ens 

vid formella möten. (Lewis, 2000, s. 55)   

 

Andra egenskaper som multi active länder har är till exempel att de avbryter samtal och 

dialoger relativt ofta samt att de har ett mycket tydligt och starkt kroppsspråk (Lewis, 

2000, s. 41). Exempel på länder som kan räknas som multi-active är; Spanien, Italien, 

Grekland, Mexiko och Brasilien (Lewis, 2000, s. 40). 

 

Vissa handlingar/egenskaper som multi-active personer förmår är inte alltid uppskattade 

av till exempel linear-active kulturen. Dessa skillnader gör att det är enkelt att konflikter 

uppstår när dessa två kulturer möts. USA är ett exempel på en linear-active kultur där 

amerikanerna generellt vill passa tiden. Som vi nämnt ovan är tid pengar det vill säga, 

den tid de inte använder till arbete är förlorade pengar. Grekland är ett land som 

härstammar från multi-active kulturen, där tid inte är väsentligt (Lewis, 2000, ss. 53-

54).  Ett exempel som vi funnit och som visar på att multi-active länder har andra vanor 

än linear-active länder är Grekland. I landet finns det ett bonussystem för de anställda 

på ett företag, vilket ger ökad lön om personen använder dator, och kommer i tid till 

jobbet (AFP, 2010). I USA skulle detta vara en självklarhet i och med att amerikanerna 

tillämpar Linear-time (Lewis, 2000, ss. 53-54).  

Reactive 
De kulturer som ingår i denna grupp är kulturer som prioriterar artighet, respekt, är goda 

lyssnare och är lugna mot deras samtalspartners. Vad de även gör är att de är 

uppmärksamma och reagerar noggrant mot vad deras kollegor säger och tycker. De 

lyssnar först och tänker igenom sitt svar mycket lugnt och eftertänksamt. Exempel på 

länder som ingår i denna grupp är Kineser, Japaner och personer från Vietnam. (Lewis, 

2000, s. 5)  

 

Vad som även karakteriserar en reactive kultur är att de står verkligen upp för varandra 

men även att de är riktigt ärliga med sin sina medmänniskor. Denna kultur tar vanligtvis 

med sig jobbet hem, de kan inte riktigt separera mellan jobb och privatliv. (Lewis, 2000, 

s. 41) 

 

För att förtydliga begreppet reactive är det som ordet beskriver, först lyssnar personen 

noga på vad dennes samtalspartner har att säga. Därefter reagerar de på vad han eller 

hon har att säga. Detta till skillnad från en linear-active grupp där personer diskuterar 

mer med varandra. Det som händer efter att motparten har pratat klart är att en tystnad 

infinner sig vilket kan kännas underlig för en linear-active person. Denna tystnad visar 

respekt mot personen ifråga, för att sedan diskutera vad han eller hon har uppfattat av 

samtalet. (Lewis, 2000, s. 42)  

The Lewis model 
Alla dessa tre grupper sammanfattas i en modell som heter ”The Lewis model” där alla 

tre grenar sammanfogas i en pyramid. Med enkelhet kan vi då se till vilken grupp varje 

land tillhör. Vissa länder har ingen självklar placering utan istället hamnar dessa länder 
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mellan två grupper som till exempel Indien och Belgien. Indien är en blandning av en 

multi-active kultur och en reactive kultur medan Belgien består av en blandning av en 

linear-active och en multi-active kultur.     

 

 

 

Vad vi har upplevt själva när vi har ingått i en multikulturell klass är att denna modell 

stämmer mycket bra överens med de iakttagelser vi har gjort. När vi ingått grupparbeten 

med personer från olika kulturer har de kulturella skillnaderna upplevts kraftigt, 

framförallt tidsperspektivet. Det vill säga att vissa kulturer inte är vana att passa en tid 

jämförelsevis med oss svenskar. Vi upplevde även undantag i vår klass, ett antal 

utbytesstudenter blev mer och mer medvetna om den svenska kulturen och ville därmed 

anpassa sig. Detta resulterade i att vi personligen upplevde processen med vår 

multikulturella klass som var mycket givande i och med att vi såg då möjligheten att 

kunna samarbeta. Vi anser därmed att under en internationaliseringsprocess bör 

företaget anpassa sig till den rådande kulturen i landet. Detta kan undvika 

komplikationer mellan de olika parterna.  

3.3 Internationaliseringsmodeller 
Vad vi nu kommer att diskutera är de olika internationaliseringsmodeller som vi anser 

är mest vitala i vår undersökning, för att finna ett bästa alternativ för internationalisering 

av små och medelstora företag där kulturella aspekter är integrerade i modellen. De tre 

modellerna som vi kommer att beröra är Uppsalamodellen från 1977 (Johanson & 

Vahlne, 1977). Den reviderade Uppsalamodellen från 2009 (Johanson & Vahlne, 2009) 

och I-model (Bilkey & Tesar, 1977). 

 

En av de modeller som koncentrerar sig enbart kring små och medelstora företag är I-

model (Bilkey & Tesar, 1977). Vad vi anser efter att ha studerat både Uppsalamodellen 

och I-model, är att I-model baseras på en sex-stegs process där processen till 

 Figur 4. The Lewis Model (Lewis, 2011) 
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internationalisering påminner om Uppsalamodellen. Vad som skiljer dessa två modeller 

åt är att Uppsalamodellen koncentrerar sig på alla typer av företag men the I-model 

koncentrerar sig enbart på små och medelstora företag.     

 

Under senare tid är det inte bara Johanson och Vahlne (2009), som har kritiserat 

Uppsalamodellen, utan det är också andra författare, som valt att uttrycka sin åsikt om 

Uppsalamodellen, en av dessa är Forsgren (1989, refererad i Andersson, 2000, s. 65), 

som kritiserar att Uppsalamodellen är enbart applicerbar under de första stegen i 

internationaliseringsprocessen. Under de tidiga skedena saknas det fakta och resurser 

kring den rådande marknaden, vilket är avgörande för hur väl internationaliseringen av 

företaget i det nya landet ska gå.  Under denna diskussion om Uppsalamodellen 

kommer vi att addera olika författare, som har kritiserat denna teori med hjälp av deras 

egna utredningar. En av de färskaste teorierna, som har kritiserat förfarandet kring 

internationalisering, är den teori som handlar om Born Global företag. En definition av 

vad ett Born Global företag är: ”They exported at least 25 % of their production and 

started with export no later than two years after their inception” (Wictor, 2006, s. 3). 

 

Vad det även skrivs om i denna artikel som är utfärdad av Entrepreneurship and Small 

Business Research Institute (ESBRI) där författaren diskuterar förfarandet kring born 

global företag: ”Enligt traditionell teori är det ett riskfyllt beteende, men för dessa 

företag är det en ren överlevnadsstrategi. Vissa är verksamma inom en smal nisch där 

den globala marknaden är nödvändig för att få tillräcklig volym. Andra betjänar en 

mogen marknad och kan inte begränsa sig till ett fåtal länder” (Karlén, 2008). 

3.3.1 Uppsalamodellen 1977 
Vad som är speciellt med Uppsalamodellen från 1977 och 2009 är att dessa två 

modeller strider mot vad som rekommenderas i många läroböcker. I teorin, är det enda 

rätta sättet att noggrant samla in data genom marknadsundersökningar och sedan 

utvärdera dessa. Vad Uppsalamodellen beskriver är att ett företag ska ge sig ut på 

marknaden och utmana den och sedan ta för sig, istället för att avvakta. (Johanson, 

Blomstermo, & Pahlberg, 2002, s. 52) 

 

Uppsalamodellen grundades vid Uppsala universitet år 1977 under fyra empiriska 

studier där industrierna Sandvik AB, Atlas Copco, Facit och VOLVO studerades 

noggrant (Johanson, Internationalization, Relationships and networks, 1994, s. 33). Vad 

detta säger oss är att dessa företag är klassificerade, som stora företag där omsättningen 

är över 50 miljoner Euro. Det vi antar är att när ett medelstort företag har en omsättning 

över 50 miljoner euro definieras de som ett stort företag (europa.eu, 2007). Företagen 

som användes under Uppsalamodellens studie har en omsättning mellan 64 miljarder till 

218 miljarder SEK (Atlas-Copco, 2009) (Sandvik-AB, 2009, s. 2) (VOLVO, 2009, s. 1). 

Vad vi bör nämna är att sedan studien har publicerats har Facit avyttrats ett flertal 

gånger (Arvidsson, 2011).  

 

I normala fall vid observeringar av ett företags utveckling, blickar företagen enbart 

några få år tillbaka och bildar sig då en uppfattning om företagets utveckling under den 

perioden. Uppsalamodellen har studerat hela utvecklingsprocessen av dessa fyra företag 

(Johanson, 1994, s. 33). Uppsalamodellen har studerat tillvägagångssättet när företaget 

var nystartat till att de har internationaliserat sig och funnit en stabil bas på den 
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internationella marknaden. Därmed ökar trovärdigheten för modellen i och med att det 

finns ett längre tidsperspektiv att analysera.  

 

Vi kan koppla samman Uppsalamodellen med det vi har diskuterat tidigare kring 

planeringen av ett företags internationaliseringsprocess, att företaget bör vara 

strukturerad i samma utsträckning, som vid uppstarten av ett nytt företag. När ett företag 

internationaliserar sig, anser vi att företaget startar om men i ett annat land. Stegen 

nedan är ett bra redskap att använda sig av när ett företag ska internationalisera sig. 

Däremot är de ingen handbok, som ska följas slaviskt, utan är mer generella råd på hur 

de ska gå tillväga för att få en effektiv och riskbegränsad internationaliseringsprocess. 

 

Processen som nämns nedan kallas etableringskedjan: (Andersen, 1993, s. 210) 

 

1. Oregelbunden export 

2. Regelbunden export via oberoende person (Agent) 

3. Etablera försäljningsdotterbolag 

4. Produktion och tillverkning  

 

Det är viktigt att poängtera att dessa steg inte behöver följas i kronologisk ordning vid 

en internationalisering (Johanson, 1994, s. 35). Vi anser däremot att företag är olika på 

många sätt och det är inte säkert att alla etablerings sätt passar alla sorters företag. 

 

Vad som kännetecknar små och medelstora svenska företags 

internationaliseringsprocesser är att dessa företag gör detta i små steg istället för att 

etablera hela företaget direkt i det nya landet. Till en början startas processen med att en 

agent som representerar företaget kontrollerar hur stor potential företaget har att etablera 

sig i det enskilda landet. (Johanson & Vahlne, 1977, s. 24) 

 

Vad denna agent gör är att studera den utländska marknaden och därmed ta kontakt med 

en lokal aktör, som är mer insatt i hur det enskilda landets marknad ser ut. Denna 

process för med sig att risken för att internationalisera sig minskar betydligt i och med 

att företaget har kontrollerat den utländska marknaden innan de träder in på den. I ett 

senare skede när företaget har kontrollerat det enskilda landet kommer agenten att 

hjälpa till att etablera ett försäljningsdotterbolag i det nya landet. (Johanson & Vahlne, 

1977, s. 24) 

 

Vi anser att denna process är mycket tidskrävande för företaget, när de vill 

internationalisera sig. Det som däremot är positivt med denna process är att ett företag 

sänker riskerna markant vid implementeringen av denna struktur vid sin 

internationalisering. Därmed får företaget besluta vikten av en snabb 

internationaliseringsprocess eller en lite långsammare men betydligt säkrare process. 

Vad som bör nämnas är diskussionen om hur vida ett företag är internationaliserat eller 

inte. Vad vi antar när vi har studerat om processen med hur ett företag använder sig av 

en agent när de ska internationalisera sig, anser vi att detta förfarande är bara ett steg 

mot internationaliseringen. 

 

Definitionen för ett försäljningsdotterbolag är ett företag, som skapas för att ansvara för 

försäljningen i det nya landet när företaget är på väg att etablera sig. Företaget får på 

detta sätt bättre kunskap om den lokala marknaden och det blir lättare att kontrollera 
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informationen till sina kunder. Företaget måste utnyttja sina egna erfarenheter i landet 

genom att interagera med små kunder och lära sig nya kulturer. (Johanson, 1994, s. 35)  

 

I det fjärde och avslutande steget i internationaliseringsmodellen är att företaget 

etablerar mer resurser på den internationella marknaden. Med andra ord har de till 

exempel öppnat en ny produktionskedja i det nya landet och därmed ökat engagemanget 

ytterligare. För att tydliggöra implementeringsprocessen av etableringskedjan är inte 

alla marknader tillräckligt stora, för de resurskrävande stegen, som exempelvis steg tre 

och fyra för med sig. (Johanson, 1994, s. 35) 

 

Vid en vidare anblick kring Uppsalamodellen och dess hängivna anhängare, har vi hittat 

positiv kritik till denna modell. Barkema et al., Li och Luo (1996, 1995, 1999 refererad i 

Blomstermo & Sharma, 2003) beskriver att studier om företag, som har använt sig av 

Uppsalas internationaliseringsmodell har klarat sig bättre än företag, som inte har valt 

att använda sig av Uppsalamodellen. Vi anser att det är viktigt att poängtera att denna 

modell även har visat positiva resultat på företag, som inte var med i studien om 

Uppsalamodellen.  

Psychic distance 
1977s version av Uppsalamodellen beskriver begreppet psychic distance enligt 

följande:”The psychic distance is defined as the sum of factors preventing the flow of 

information from and to the market. Examples are differences in language, education, 

business practices, culture, and industrial development” (Johanson & Vahlne, 1977, s. 

24). Vad Johanson (1994, s. 35) även poängterar är att politiska risker bör företag också 

ta hänsyn till. 

 

Vad Uppsalamodellen visar är att de olika delarna i psychic distance har betydelse när 

ett företag internationaliserar sig (Johanson & Vahlne, 1977, s. 24). Det geografiska 

avståndet har stor betydelse på hur lätt det är att internationalisera sig, i och med att 

desto längre bort ett geografiskt land är beläget skiljer sig oftast delarna i psychic 

distance. 

 

Det finns även undantag i detta antagande att vissa länder, som är belägna långt från 

varandra kan ha liknande parametrar av delarna i psychic distance. Det beskrivs även 

mer om detta undantag att desto längre bort ett land befinner sig geografiskt behöver 

inte betyda att landet är längre bort ur ett psychic distance perspektiv (O´Grady & Lane, 

1996, s. 310).  Dessa delar i psychic distance kan förändras över tiden på grund av olika 

faktorer som förändringar i kommunikationssystem, handel samt att länder utbyter 

erfarenheter (Johanson, 1994, s. 35).  

 

Av delarna inom psychic distance, som vi anser har störst betydelse är de kulturella 

skillnaderna, geografiska avståndet och den politiska risken. Vad de kulturella 

skillnaderna för med sig är att personer uppfattar olika aktioner på olika sätt. Där ett 

tillvägagångssätt i en kultur är accepterat men i en annan kultur helt oacceptabelt. Det 

geografiska avståndet mellan de olika länderna har en stor betydelse i ett 

kostnadsperspektiv, där det blir mindre kostsamt att etablera sig i ett grannland jämfört 

med land som ligger geografiskt sätt länge bort.  
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Med detta menar vi att det totala resultatet av att etablera sig i ett land längre bort kan 

resultera i vinst. Däremot kommer en etablering av en produktionskedja i ett land längre 

bort bli mer kostsam. Den politiska risken, som finns i ett antal länder runt om i världen 

har en stor betydelse, där vi anser att denna risk kan förändras snabbt och därmed bör 

företag etablera sig i ett politiskt stabilt land. Tänker företag inte på denna risk finns det 

stor sannolikhet att företaget drabbas negativt. Därmed anser vi att dessa delar i psychic 

distance har störst betydelse i en etableringsprocess.  

Uppsalamodellens fundamentala delar 
Vad vi kommer att presentera nedan är fyra delar som tillsammans sammanfattar 

Uppsalamodellen från 1977. Modellen nedan är uppdelad i två par, där Market 

Commitment och Market Knowledge är ett par. Dessa två delar handlar om hur mycket 

sammankoppling företaget har med den internationella marknaden och hur mycket 

kunskap de har om den (Johanson & Vahlne, 1977, s. 27). Det andra paret, Current 

activities och Commitment Decisions handlar om hur företag agerar på den 

internationella marknaden (Johanson & Vahlne, 1977, s. 28). 

 

Styrkan med denna modell är att, den är enkel, att med hjälp av ett fåtal företag och ett 

fåtal variabler kunna komma fram till ett signifikant resultat över företagens 

internationalisering (Forsgren, 2002, s. 270). Därmed kommer vi nedan att presentera 

dessa fyra variabler. 

 

 
Figur 5. Uppsalamodellen från 1977 (Johanson & Vahlne, 1977, s. 26) 

Market Commitment 
Denna variabel kan med lätthet delas upp i två delar: Mängden resurser som spenderats 

på marknaden och till vilken grad företaget är engagerad i marknaden. För att avgöra 

hur stort engagemang ett företag har på marknaden beräknas det hur mycket resurser de 

investerat på den enskilda marknaden. För att öka engagemanget till marknaden är det 

positivt att resurserna är specialiserade till den enskilda marknaden. Desto mer 

specialiserade resurserna är till en viss marknad kommer engagemanget att öka. 

(Johanson, 1994, s. 55) 

 

Vi menar att det är nödvändigt att engagera sig i en okänd marknad. Det är nödvändigt 

att till en början engagera sig på det viset att de fyller igen deras kunskapsgap, som 

företaget behöver för att se om det finns potential att fortsätta investera på den nya 

marknaden. Varför vi anser att ett företag till en början ska engagera sig i den nya 
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marknaden är därför att företaget saknar kunskap om den. Om det skulle visa sig i 

efterhand att företaget inte är redo för den nya marknaden, har företaget inte lagt ner 

resurser i onödan. Om fallet skulle vara att företaget investerat det mesta av sitt kapital i 

denna marknad innan kunskap erhållits, skulle detta kunna leda till konkurs för 

företaget. Därför bör företaget till en början vara försiktigt med sitt engagemang för att 

sedan öka sitt intresse efter att kunskapen har visat sig vara positiv till investering. Mer 

om kunskapen om marknaden kommer vi att utveckla nedan. 

Market Knowledge 
Även denna fundamentala del är uppdelad i två delar: Den första delen handlar om 

kunskap och möjligheter. Tanken med detta steg är att skaffa sig information om den 

specifika marknaden för att det sedan ska underlätta för företagets beslutande angående 

etableringen av företaget på den internationella marknaden. Den andra delen inom 

kunskapsområdet kring marknaden handlar om utvärderingen av alternativen. Vad 

företaget får fram efter utvärderingen av kunskapen som har samlats in är till hjälp vid 

beslutstagandet kring etableringsfasen. Inlärning av kunskap kan även de göras på två 

olika sätt: Det första är mer teoretisk då företaget genom inlärning lär sig kunskapen 

kring marknaden. Den andra delen av kunskapen måste upplevas på plats i landet där 

etableringen ska ske, detta vilket sammanfattas som upplevd kunskap. (Johanson & 

Vahlne, 1977, ss. 27-28) 

 

Beträffande kvalitén kring dessa två kunskapsinlärningsprocesser anser vi att den 

upplevda kunskapen är mer vital i detta sammanhang. Detta, på grund av den personliga 

erfarenheten som upplevs är förstahandsinformation och därmed är upplevelse, som 

avgör beslutet. Beträffande den teoretiska inlärningen av kunskapen kommer det vara en 

andrahandskonstruktion där informationen blir återberättad och därmed sjunker kvalitén 

på informationen. Den upplevda kunskapen blir samtidigt mycket lättare att ta till sig, i 

och med att du upplever den på plats istället för att sätta dig in i något som du aldrig har 

upplevt, detta blir mer intressant men även bättre kvalité på kunskapen. Många fördelar 

har oftast alltid en nackdel och det är även i detta fall.  

 

Johanson & Vahlne (1977, s. 28) beskriver problematiken bakom den upplevda 

kunskapen. För att uppleva kunskapen måste representanter från företaget befinna sig på 

plats där det sker. Detta är till stor del möjligt i hemlandet men desto mer problematiskt 

när företaget ska internationalisera sig. Därmed anser vi att den teoretiska kunskapen är 

ett bra komplement till den upplevda. 

 

Enligt Wictor (2006, s. 9) tar förfarandet vid internationalisering mycket lång tid. Han 

menar att internationaliseringsprocessen blir mindre trovärdig om den långsamma 

processen grundar sig på upplevd kunskap. Vi anser att trovärdigheten inte påverkas 

negativt om företaget har en långsammare internationaliseringsprocess även om den är 

baserad på upplevd kunskap. Vi anser att det är raka motsatsen, då företaget får längre 

tid på sig att samla in upplevd kunskap kommer företaget, få en mer rättvis bild av 

marknaden. 

Current activities  
Den tredje delen i Uppsalamodellen handlar om hur långt företaget har kommit på den 

internationella marknaden, hur etablerat företagets varumärke är eller hur välkänd 

produkten är på den specifika marknaden. Till att börja med finns det ett mellanrum att 

fylla mellan aktiviteterna, som görs på företaget och vad resultatet kommer att bli i 
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slutändan. För att exemplifiera detta kan ett företag använda sig av 

marknadsföringsaktiviteter. Desto större avstånd företaget har från marknaden ju fler 

marknadsföringsaktiviteter måste företaget genomföra för att komma in på de specifika 

marknaderna. Dessa aktiviteter kan vara allt från kampanjer till direkta säljmöten med 

kund. (Johanson & Vahlne, 1977, s. 28) 

 

Ett företag måste ha i åtanke när vi diskuterar om olika marknadsaktiviteter är hur 

mycket kunskap de har om antingen företaget eller hur marknaden agerar, samt att dessa 

två delar är viktiga var för sig. Det kan vara svårt att ha en och samma person som har 

kunskap om båda delarna. Därmed är det mest troligt att en person som har kunskap om 

företaget är anställd och den som har kunskap om marknaden är inhyrd. Detta resulterar 

i en hög kvalité när företaget diskuterar kunskap om marknaden.  

 

Detta är på grund av att företaget utbyter information mellan marknadsexperten och 

personen som har kunskap om företaget. Det är då väsentligt att ha personer, som kan 

tolka båda delar, marknaden och vad företaget vill. Om företaget är etablerad på den 

internationella marknaden och har kunskap om den kommer de inte behöva lika mycket 

information om den internationella marknaden. Därmed kommer företaget istället kunna 

koncentrera sig på att utveckla sin produkt.  I och med detta är det lättare att finna ett 

substitut till den inhyrda marknadsexperten. (Johanson & Vahlne, 1977, s. 29) 

 

Vi anser att en sådan aktivitet är nödvändig för att ett företag ska kunna få den rätta 

informationen om den nya marknaden som de ska försöka att etablera sig på. Vad vi 

även anser är att företag inte ska behöva lägga mycket tid vid dessa aktiviteter. För i 

dagens samhälle är den övergripande informationen lättillgänglig med hjälp av internet 

och sociala medier. Den specifika informationen är svårare att finna i dagens läge vilket 

i sin tur gör det lättare att lokalisera med hjälp av andra aktiviteter som exempelvis 

nätverkande. Johanson & Vahlne (1977) beskriver tidsaspekten kring detta steg där vi 

anser att det inte behöver ta lång tid för detta ”This factor is an important reason why 

the internationalization process often proceeds slowly” (Johanson & Vahlne, 1977, s. 

29). En mer djupgående diskussion kring nätverkande kommer att beskrivas i 

kommande del, nätverksaspekten. 

Commitment Decisions 
Den avslutande delen i Uppsalamodellen handlar om vilka beslut som fattas angående 

mängden resurser som ska användas vid nyetablering utomlands. Det föregående steget 

handlade om att planera vilka aktiviteter de ska göra för att nå marknaden. Under detta 

steg agerar företaget efter den planering de har gjort. Vad som menas med detta är att 

företaget ska fastställa en maximal toleransnivå för risktagande på marknaden. Om den 

nuvarande marknadsrisken är lägre än din tolererade risknivå bedöms det att du ska 

utöka de pågående aktiviteterna på marknaden. Om risken på marknaden är över 

toleransnivån, spelar det ingen roll hur stor erfarenhet företaget har om den marknaden. 

Det är då risken som är den avgörande faktorn om företaget ska engagera sig vidare på 

den enskilda marknaden. (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 29-30) 

 

Ponera att den nuvarande marknadsrisken är högre än toleransnivån vilket skapar 

obalans mellan företaget och marknaden vid tolkande av marknadsrisken. Denna 

obalans kan bero på att företagets toleransnivå sjunker eller att marknadsrisken ökar. 

Marknadsriskens nivå bestäms av två variabler; marknadens åtagande och marknadens 

osäkerhet. Däremot bestäms företagets toleransnivå för risk av två andra variabler; 
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företagets tillgång på resurser och företagets synsätt på vad risk innebär. För att 

sammanfatta detta kommer denna process att ske i små steg om inte företaget har 

mycket resurser, eller om marknaden är stabil och homogen. Dessutom att om företaget 

har mycket erfarenhet från andra marknader med liknande förutsättningar. Om inte 

företaget stämmer överens med faktorerna ovan kommer obalansen att öka mellan 

toleransnivån och risknivån. (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 30-31)   

 

Vi anser att market commitment är en mycket väsentlig del kring argumentation för 

internationalisering. Vi hävdar även att det skulle behövas ta hänsyn till fler variabler 

som psychic distance. I begreppet psychic distance analyseras vissa delar av marknaden 

som skulle varit ett mycket bra redskap för att kontrollera osäkerheten på marknaden. 

Att implementera psychic distance skulle förenkla denna process. Det är osäkerheten på 

marknaden som är mycket svår att definiera och det är i vår framtida studie som vi vill 

se om psychic distance har en stor del i detta. 

3.3.2 Den reviderade Uppsalamodellen år 2009 
Åren har gått och det har hänt en hel del för utvecklingen av 

internationaliseringsmodellen. Uppsalamodellen har funnits i mer än 30 år och det var 

verkligen på tiden att den utvecklades till en ny reviderad version anser vi. Samtidigt 

menar vi att i och med att den äldre versionen har funnits i många år har den varit en 

modell som verkligen har fungerat på den marknad som var då. Nedan kommer vi 

presentera skillnaderna mellan Uppsalamodellen från 1977 och den nya reviderade 

versionen från 2009.  

 

 
Figur 6. Uppsalamodellen från 2009 (Johanson & Vahlne, 2009, s. 1424) 

Det vi kan se i denna nya modell är att den har blivit lite förändrad samtidigt som 

huvuddelen och uppbyggnaden är densamma. Det som Johanson & Vahlne (2009) 

främst har förändrat i denna nya reviderade version av Uppsalamodellen är att de 

framhäver nätverkande som en stor del i internationaliseringsprocessen. ”that network 

relationships have an impact on foreign market” (Johanson & Vahlne, 2009). 

Nätverksaspekten 
Vad Johanson & Vahlne (2009) skriver, är att de medger att Uppsalamodellen från 1977 

bör uppdateras i och med att det är främst nätverkande som har blivit en sådan stor del i 

vårt samhälle idag. Nätverkande är en stor bidragande orsak varför företag i en sådan 

stor utsträckning lyckas att internationalisera i dagens affärsklimat. (Johanson & 

Vahlne, 2009, s. 1413) 
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Det är även andra författare som har kommit upp med internationaliseringsmodeller. 

Det vi har sett när vi har studerat olika teorier är att de flesta 

internationaliseringsmodeller består av en steg för steg modell. Även denna modell som 

vi kommer att presentera nedan består av en sådan modell. (Coviello, 2006, s. 715)  

 

1. Time. 

2. The influence of network relationships on market entry and market development. 

3. Characteristics of the internationalizing firm. 

 

Vad Johanson & Vahlne (2009) vill framhäva är att denna modell skiljer sig från deras 

synsätt på internationalisering samtidigt är den inte ointressant för dem. Johanson & 

Vahlne (2009) vill skapa en generell modell som är anpassningsbar för att många 

företag ska få möjlighet att använda sig av den. Det Johanson & Vahlne (2009) menar 

på är att Coviellos (2006) modell har stor betydelse eftersom att den koncentrerar sig på 

insidership i nätverkande innan företaget ger sig in på den internationella marknaden. 

(Johanson & Vahlne, 2009, s. 1413) 

 

Vad vi anser är att dessa båda synsätt är av stor betydelse när företag ska 

internationalisera sig. Vi håller med om att Coviellos (2006) synsätt att skapa nätverk 

innan denna internationaliseringsprocess sätter igång är av stor betydelse. I vår fortsatta 

process att få fram ett bästa alternativ för internationalisering menar vi på att 

nätverkande kommer vara av stor vikt. Varför vi anser detta är att i dagens samhälle är 

kommunikation en stor del av vår vardag. Därmed knyter vi oundvikligen nätverk med 

personer varje dag. Vi vill poängtera vikten av att ta vara på dessa kontakter, att i 

framtiden vid behov visa på att dessa personer kan vara till stor hjälp när jag exempelvis 

ska starta upp ett företag.  

De omgjorda delarna i 2009 års modell 
De flesta delar i den nya modellen är att basen är densamma från de fyra olika delarna 

men att det har lagts till olika kompletterande inslag som har varit nödvändiga att lägga 

till, detta på grund av att marknaden utvecklas med tiden. Nedan kommer vi att 

presentera de fyra olika tilläggen i den nya reviderade versionen av Uppsalamodellen 

från år 2009. 

Network position 
Den första reviderade delen i Uppsalamodellen från år 2009 har bytt namn från market 

commitment till network position. Det är under denna del som modellen har förändrats 

främst. En modern internationaliseringsprocess uppstår i ett nätverk enligt Johanson & 

Vahlne (2009). Om processen för internationalisering blir givande kommer företaget 

vilja stärka sitt engagemang och tillit till deras samarbetspartners. (Johanson & Vahlne, 

2009, s. 1424) 

 

Ett nystartat företag har stor hjälp av ett personligt nätverk, när relationen mellan 

företag och nätverk kombineras underlättats etableringen på marknaden (Ostgaard, 

1996, s. 37). Vår erfarenhet efter att ha studerat nätverk tidigare under vår utbildning 

anser vi att denna process är nödvändig när ett litet eller medelstort företag ska 

internationalisera sig. Nätverk för med sig mycket positivt i och med att du vinner 

mycket kunskap bara genom att prata med en annan person som har mer erfarenhet 

kring ditt intresseområde. Det är ett kostnadseffektivt och samtidigt ett mycket socialt 

sätt att vinna kunskap på. Det är denna gemenskap som du kommer vinna på i längden 
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när du behöver kunskap inom ett speciellt område. Till exempel kommer vi att ta vara 

på de vänskapsband och kunskaper vi har funnit under vår studietid i Umeå.  

 

Ett formellt externt nätverk där personer ur olika arbetsområden träffas och byter 

kunskap med varandra är en internationell klubb som heter Rotary International. En del 

av den klubben riktar sig till personer under 30 år där tanken är att främst gemenskap 

och nätverk ska framhävas. ”Young people also learn about the principles of ethics, 

service, and fellowship that Rotarians exemplify” (Rotary, Rotary International - The 

Rotary Foundation, 2011). Rotarys huvudorganisation är även representerad i olika 

delar av världen men även representerade på lokala områden i Sverige där Umeå har 

fem olika klubbar (Rotary, 2011). 

 

Vi anser genom att ha studerat denna klubb och pratat med bekanta att denna 

organisation är ett perfekt sätt att försöka vinna kunskap från personer som redan 

internationaliserat sig. Därigenom kommer företagaren få en inlärd kunskap som kan 

leda till en upplevd erfarenhet genom tips som underlättar i vissa situationer som 

personen eventuellt kommer att uppleva i framtiden. 

Knowledge Opportunities 
Om vi går vidare kring förändringen av Uppsalamodellen är vi vid den del som befinner 

sig i det övre västra hörnet i figur 6. I denna del har Johanson & Vahlne (2009) utökat 

variabeln knowledge opportunities med begreppet ”igenkännande av möjligheter”. Där 

de menar på att företaget ska ta tillvara på möjligheten att internationalisera sig men 

främst vara uppmärksam när tillfällen ges till internationalisering. Johanson & Vahlne 

(2009) menar på att deras nya variabel är det viktigaste inslaget i denna del av 

Uppsalamodellen. Andra viktiga komponenter inom denna kunskapsvariabel är; behov, 

kapacitet, strategi och nätverkande med hjälp av direkta eller indirekta samband mellan 

företag. (Johanson & Vahlne, 2009, s. 1424) 

 

Vi vill mena på att revideringen av denna modell känns mycket aktuell och rätt i tiden. 

Den tidigare modellen var även den aktuell men har nu förändrats på grund av synsättet 

på internationalisering idag. Att ta tillvara på möjligheten är en mycket vital del i 

internationaliseringsprocessen i dagens läge. Det är fler och fler företag som ser 

möjligheten att hitta en större marknad utomlands. Därmed höjs konkurrensen och 

företaget måste hitta rätt tajming när de ska träda in på den nya marknaden. Ett 

entreprenöriellt begrepp som beskriver detta mer är; window of opportunity (Kirzner, 

1974, s. 41). Begreppet innebär att företaget ska finna det rätta ögonblicket att träda in 

på marknaden men även agera innan konkurrenterna upptäcker möjligheten.  

 

Ett annat entreprenöriellt begrepp som handlar om att ta tillvara på chansen att 

internationalisera sig är; first mover advantage. Begreppet handlar om att vara först in 

på marknaden. I och med att du är det, har du en fördel mot dina konkurrenter när 

företaget ska vinna marknadsandelar. (Kopel & Löffler, 2008, s. 143) 

Relationship Commitment Decisions 
Denna variabel har ändrats på det viset att Johanson och Vahlne har lagt till ordet 

”relationship”. Vi vill förtydliga att vikten av olika relationer kan både vara positiva och 

negativa för företaget. I det här steget kommer företaget att ta beslut om vilka relationer 

ett företag bör värna om och vilka relationer som företaget inte behöver lägga ned 

mycket tid på. Detta handlar om prioriteringar, desto mer tid företaget lägger på en 
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relation som är viktig för företaget kan vara mycket lyckad. Däremot rekommenderas 

det att inte slopa de andra relationerna utan att dessa relationer kan även de vara viktiga 

för ett framtida utbyte. Dessa beslut om vilka relationer som kommer att prioriteras i 

framtiden kommer oundvikligen avgöras beroende på hur företagets organisation 

kommer att utvecklas och vilka beslut som företaget kommer att stå inför. (Johanson & 

Vahlne, 2009, s. 1424) 

 

I dessa beslut om vilka relationer som ska tas tillvara på eller inte ser vi att vissa delar 

bör utvecklas ännu mer. En annan faktor som vi även tror spelar in på vilka relationer 

företaget prioriterar är som vi nämnt ovan organisationens förändring. Vi vill mena på 

att företagets etablerade relationer måste underhållas på grund av att ingen kan ta något 

för givet att relationerna alltid kommer att vara goda. Ett exempel på detta kan vara när 

ett nationellt företag internationaliserar sig och verksamheten byter ort och de anställda 

följer med. I den situation som uppkommer är att relationen till företagen på 

hemmamarknaden kommer att bli försvagad. Detta är något som företaget behöver ha i 

åtanke när de ska internationalisera sig. Det är inte alltid positivt utan de finns alltid en 

baksida och denna baksida bör tas med i beräkningen.  

Learning Creating, Trust-building 
Den avslutande variabeln i den reviderade Uppsalamodellen har Johanson & Vahlne 

(2009) förändrat begreppet till learning creating, trust-building. Vad som är vitalt i 

1977s modell var att inneha en aktiv verksamhet på marknaden. Det som 

uppmärksammas i 2009s modell är att företag ska skapa ett förtroende på marknaden 

gentemot kunder och leverantörer. Detta förtroende bör företaget skapa rätt omgående, 

genom detta kan de bygga upp förtroendet under tiden de utför sina aktiviteter.  

 

Hur detta förtroende byggs upp mellan de olika parterna är mycket personligt från fall 

till fall. Vad den nya variabel även specificerar är att företaget måste ha en snabb, 

intensiv och effektiv process när organisationen vidareutvecklar sig. Vad som menas 

med vidareutvecklingen är att företaget ska ta lärdom av marknaden, skapa ny kunskap 

om marknaden men även bygga nya kontaktnät som ger förtroende för organisationen. 

(Johanson & Vahlne, 2009, s. 1424) 

 

Vad vi har uppmärksammat när vi har jämfört de båda Uppsalamodellerna är att tempot 

på att skapa kontakter och bilda förtroende har påskyndats en hel del. Vad vi kan 

konstatera är att kommunikationsmöjligheterna har effektiviserats. Tidigare när 

personer skulle kommunicera och bilda förtroende tog allting mycket längre tid. 

Därmed sjönk tempot när företag skulle göra affärer med varandra och därmed inte lika 

viktigt att bilda sig ett snabbt förtroende till sina kunder och leverantörer. När 

Uppsalamodellen skrevs år 1977 var inte internet en utvecklad kommunikationskanal. 

Internet började användas explosionsartad först i början av 1990-talet. ”the explosive 

growth of the World-Wide-Web in the early 1990s.” (Turnbull, 2010, s. 131). Därmed 

känns denna förändring av modellen befogad när Johanson & Vahlne (2009, s. 1424) 

poängterar att effektiviteten av kommunikationen bör skyndas på vid en 

internationalisering.  

3.3.3 Innovationsmodellen 
En annan modell som vi anser kommer att ha betydelse när vi undersöker hur små och 

medelstora företag ska gå tillväga när de ska internationalisera sig, är en modell som 

heter I-model. Denna model togs fram genom att 423 små och medelstora företag 

undersöktes 1974 i Wisconsin (Bilkey & Tesar, 1977). Som vi nämner tidigare är denna 
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modell mer anpassad för den målgrupp som vi kommer att undersöka, det vill säga små 

och medelstora företag. Uppsalamodellen är en mer generell internationaliserings 

modell för företag oberoende vilken storlek det har. Med hjälp av denna modell kan vi 

ytterligare gå in på djupet om hur små och medelstora företag internationalisera sig. I-

model är mycket omdiskuterad och har nämnts i många artiklar men den artikel som 

nämns mest frekvent är Warren J. Bilkey & George Tesars artikel, The export behavior 

of smaller-sized Wisconsin manufacturing firms (1977). Nedan kommer vi att beskriva 

hur I-model fungerar.  

1 Domestic Marketing 
Det första steget i I-model innebär att företaget etablerar sig på den inhemska 

marknaden. Därmed heter det första steget ”domestic marketing” (Gankema, Snuif, & 

Zwart, 2000, s. 17). Företagets ledning är inte intresserad att exportera några varor till 

den internationella marknaden utan de vill först och främst etablera sig på den nationella 

marknaden (Bilkey & Tesar, 1977, s. 93). Gankema et al. (2000, s. 17) förtydligar att i 

detta tidiga skede finns det inte tid att koncentrera sig på andra uppgifter än att 

stabilisera sig på den nationella marknaden. 

2 Pre Export 
Likheten mellan första och andra steget är att företaget fortfarande befinner sig på den 

nationella marknaden. Däremot är skillnaden att nu börjar företaget att prospektera 

möjligheterna att etablera sig på den internationella marknaden och exportera varor. 

Därmed får detta andra steg namnet ”pre-export” (Gankema, Snuif, & Zwart, 2000, s. 

17). Företaget vill inte lägga mycket energi på internationaliseringsprocessen så att de 

äventyrar marknadsandelarna på den nationella marknaden. Däremot är de inte 

främmande för att börja exportera varor om tillfälle ges (Bilkey & Tesar, 1977, s. 93).   

3 Unsolicited Export 
När vi nu kommer till det tredje steget i I-model beskrivs det att detta steg inte är 

nödvändigt om företaget redan har haft oregelbundna exporter i ett tidigare skede. I 

annat fall påbörjar företaget denna oregelbundna export i det tredje steget. Företaget 

utforskar även möjligheterna för export (Bilkey & Tesar, 1977, s. 93). Vad vi förstår 

med detta tredje steg är att det inte är nödvändigt om de redan fått kontakt med den 

internationella marknaden. Om detta inte är fallet är det nu tillfälle att undersöka detta. 

4 Experimental Involvement 
Utvecklingen av modellen fortskrider i den meningen att nu börjar företaget exportera i 

en liten skala. Därmed experimenterar de möjligheten för engagemang på den 

internationella marknaden. Därmed blir titeln på detta steg ”experimental involvement” 

(Gankema, Snuif, & Zwart, 2000, s. 17). Valet av marknad i detta skede bestäms 

mycket av kulturella och psykologiska faktorer (Bilkey & Tesar, 1977, s. 93). Vad vi 

anser, är att det i detta steg som företaget gör det egentliga valet, vilken internationell 

marknad de vill etablera sig inom. Med detta steg förtydligas våra tidigare antaganden, 

om behovet av att välja en marknad som anpassar sig både kulturellt och hur ens företag 

uppfattar personer ur ett psykologiskt perspektiv.  

5 Active Involvement 
Det femte steget är den egentliga starten på att exportera till andra länder och därmed bli 

aktivt involverad på den internationella marknaden. Namnet på detta steg blir ganska 

självklart, ”active involvement” (Gankema, Snuif, & Zwart, 2000, s. 17). I och med 
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detta steg kan företaget anse sig vara en erfaren exportör (Bilkey & Tesar, 1977, s. 93). 

Företaget kommer i detta steg även att strukturera om organisationen för att kunna 

hantera sina aktiviteter utomlands på ett effektivt sett (Gankema, Snuif, & Zwart, 2000, 

s. 17). 

6 Committed Involvement 
Det avslutande steget i I-model är företaget mycket beroende av den utländska 

marknaden och därmed är företaget mycket engagerad, det sista steget titulerar sig som 

”committed involvement” (Gankema, Snuif, & Zwart, 2000, s. 17). I det sista steget 

kommer företaget att utforska möjligheterna för en vidare expansion till ytterligare 

länder som är längre från den kulturella spärren (Bilkey & Tesar, 1977, s. 93). Det vi 

förstår med denna psykologiska spärr är att företaget vågar sig på marknader som inte 

har nära kulturella förhållanden. 

3.4 Sammanfattning av teorikapitlet 
Genom denna sammanfattning vill vi tydliggöra uppdelningen av teorikapitlet. Vi har 

delat upp teorikapitlet i tre delar; planeringsfasen, kulturella aspekter och 

internationaliseringsmodeller. Dessa tre delar har vi kommit fram till genom att de 

teorier vi använder oss av är inom dessa tre områden. Nedan kommer vi att presentera 

en sammanfattande modell av våra teorier. Tanken med modellen är att ge en 

övergripande bild över hur teorierna är sammankopplade med varandra. För att besvara 

vår problemformulering behöver vi veta till en början hur företaget planerar sin 

uppstart. De områden där vi också har mycket teoretisk kunskap om är hur en 

internationaliseringsprocess går till. Tanken med vår problemformulering är att ta reda 

på hur mycket kulturella aspekter prioriteras vid en internationalisering.  
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Figur 7. Sammanfattande modell av teorikapitlet 
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4 Praktisk metod 

I denna del av studien kommer författarna presentera och förtydliga vilket 

tillvägagångssätt de har använt för att samla in data till deras kvalitativa undersökning. 

De kommer även att presentera vilka respondenter som har intervjuats.  

 
4.1 Primärkällor 
För att tydliggöra vårt val av källor har vi valt att införa kvalitativa intervjuer när vi ska 

samla in ny data till vår studie. När författaren använder sig av ny data i en studie kallas 

detta för primärkällor (Dahmström, 2005, s. 341). Dessa primärdata är resultatet av åtta 

olika intervjuer. Av dessa intervjuer är sex stycken intervjuer utförda med 

företagsledare ur organisationer som har etablerat sig internationellt. De resterande två 

intervjuerna är utförda med representanter från organisationer som hjälper företag att 

etablera sin verksamhet på en internationell marknad. Under samtliga åtta intervjuer 

använde vi oss av en semistrukturerad process. Vi valde detta tillvägagångssätt därför 

att vi ville få en diskussion med intervjupersonen och på detta sätt få ut mer information 

angående ämnet (Bryman & Bell, 2005, ss. 362-363).  

 

Under själva intervjun hade vi även utformat en intervjuguide (Appendix 1) för att på 

detta sätt kunna motverka eventuella utsvävningar och att frågorna blev likvärdiga till 

de olika respondenterna. Intervjumallen var även till stor hjälp för att kunna ställa frågor 

som var djupa och detaljerade. Det är till stor vikt att respondenten svarar utförligt och 

med målande beskrivning. Detta för att underlätta förståelsen av informationen (Rubin 

& Rubin, 2005, s. 131). Till största möjliga mån har vi försökt att använda oss av 

besöksintervjuer. Dessa besöksintervjuer medför mer utförliga svar vilket i sin tur bidrar 

till högre kvalité vid datainsamlingen (Dahmström, 2005, s. 91). En av intervjuerna var 

vi medvetet tvungna att göra via Skype på grund av sjukdom. Vi valde att använda oss 

av Skype på grund av att transkriberingen underlättades med hjälp av ett 

inspelningsprogram via dator. 

 
4.2 Urval 
När vi funderade på vilka företag vi skulle välja att intervjua valde vi att först och 

främst begränsa oss till små och medelstora företag och sedan att företagen skulle vara 

internationaliserade. För att minimera urvalsgruppen beslöt vi även att använda oss av 

företag som befinner sig i Umeåregionen med omnejd. När vi utsett vilka företag som 

var inom ramen för vår studie skickade vi ut ett e-mail och beskrev vad examensarbetet 

skulle handla om (Appendix 2). Det var mycket god svarsrespons och därför valde vi ut 

de företag som svarade oss först. Detta kan vi identifiera med ett bekvämlighetsurval 

där forskaren väljer ut de respondenter som de lättast får tag i (Jacobsen, 2002, s. 350). 

Nedan kommer vi till en början att beskriva de rådgivande exportorganisationerna som 

vi intervjuat för att sedan beskriva de internationaliserade företag som vi valt ut.  
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4.3 Val av rådgivande exportorganisationer 
De två första företagen som vi kom att tänka på när valet skulle göras var Uminova 

Innovation och Exportrådet. Valet av dessa två organisationer var på grund ut av att vi 

sedan tidigare varit i kontakt med dem under utbildningens gång. Därmed ansåg vi att 

dessa två organisationer skulle vara ett bra val. Varför vi valt att dela upp de åtta 

organisationerna i två grupper är på grund av att vi vill skilja de rådgivande 

exportorganisationerna från de övriga företagen. De rådgivande exportorganisationernas 

roll i studien kommer fungera som en opartisk aktör där vi vill jämföra deras synvinklar 

med hur de andra företagen går tillväga. Vi vill poängtera att med hjälp av dessa två 

företag få en inblick i hur de arbetar samt ta del av personliga erfarenheter och material 

som de använder vid rådgivning till företag. För att förtydliga har vi ingen vetskap om 

dessa företag har tagit hjälp av dessa rådgivande exportorganisationer.  

 

Valet av Uminova Innovation var på grund av att vi ansåg att denna organisation är till 

stor hjälp för nystartade företag och med hjälp av Uminova Innovations kompetens 

kunna starta upp företagets organisation. Tanken var att använda dem till största del för 

att få kunskap om hur ett företag planerar sin uppstart.  

 

Exportrådets kompetens kompletterar Uminova Innovation mycket bra i och med att 

Exportrådet fokuserar till största del på internationalisering av företag. Denna 

organisation är även väl etablerad på många platser i världen i och med att de har stor 

kunskap om internationalisering. Enligt Jonas Carlsson på Exportrådet i Västerbotten är 

de etablerade på 65 marknader. Den kulturella aspekten kunde även Jonas besvara 

mycket bra i och med att han har rest mycket i tjänsten och tagit del av kollegors 

erfarenheter. Jonas har dessutom varit bosatt i Kina och haft en roll som kontorschef för 

Exportrådets enskilt största kontor, det i Shanghai med ansvar för handelsfrågorna i 

östra Kina. Vi täcker därmed in de tre huvudområden som denna studie grundar sig på.  

4.4 Val av företag 
De resterande sex företag som vi har valt att intervjua grundar sig på att dessa företag är 

till storleken litet eller medelstort samt en omsättning som inte överstiger 50 miljoner 

Euro. Dessa sex företag är även etablerade på den internationella marknaden. 

 

Hur vi kom fram till dessa sex företag var att vi till en början fick hjälp av Jonas 

Carlsson på Exportrådet som i sin tur rekommenderade det Skogstekniska klustret. 

Enligt Maria Hedblom på det Skogstekniska klustret ingår det nio olika företag som 

indirekt samarbetar med varandra. Ur dessa nio företag var det fyra stycken som 

passade in i vår avgränsning. Dessa var Cranab–Slagkraft, Vimek, Indexator och Oryx.   

 

Det första av dessa företag som vi intervjuade var Cranab–Slagkraft som är etablerade 

på ett 30 tal marknader. Detta företag är tillverkare av kranar, kranspetsutrustning samt 

buskröjningsmaskiner. Vad som bör nämnas om Cranab–Slagkraft är att de är en 

underleverantör till olika maskintillverkare och därför inte har stor kontakt med 

slutkunden men däremot många års erfarenhet av internationella affärer. 

 

Skogsbranschen är välutvecklad i Norrland och företag specialiserar sig på olika delar 

inom den. Vimek är ett annat företag som ingår i det Skogstekniska klustret och är 

etablerade på ca 15 internationella marknader. Enligt Fredrik Lundberg, VD på Vimek, 

koncentrerar de sin tillverkning av små skogsmaskiner för det skonsamma och moderna 

skogsbruket. De har valt att nischa sig inom det småskaliga skogsbruket där 
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konkurrenterna är färre. I och med detta levererar Vimek sina skogsmaskiner direkt till 

deras återförsäljare. 

 

Det tredje och största företaget som vi valde ut ur det Skogstekniska klustret var 

Indexator. De har en omsättning på ca 450-460 miljoner kronor. De är specialiserade på 

rotatorer och rototilt vilka är deras två produktområden. Tanken bakom valet av 

Indexator var att se om det var stora skillnader i tankesätt när företaget blir större och 

nästan tangerar vår avgränsning av omsättning på små och medelstora företag. Detta 

företag är etablerat i ett 40 tal olika länder och är även de en underleverantör till 

maskintillverkare runt om i världen. 

 

Det sista företaget som vi valde att intervjua inom det Skogstekniska klustret var Oryx. 

Företaget skiljer sig från de andra företagen ur klustret på det sättet att de tillverkar 

simulatorer för bland annat skogsmaskiner och lyftkranar vilket gör de till en producent 

av både hårdvara och mjukvara. Oryx huvudkunder är bolag som är etablerade världen 

över vilket innebär att Oryx blir indirekt internationaliserade. Vi anser att Oryx blir ett 

bra komplement till de övriga bolagen vi har valt med tanke på att de har en speciell och 

avancerad produkt.   

 

Tanken med vår avgränsning var att inte fokusera på val av bransch utan istället på 

företagets uppbyggnad och etablering utomlands. Därmed ville vi ha företag som inte 

bara tillhörde skogsbranschen. Medicvent är ett företag som arbetar inom det 

medicintekniska området och som blev kända genom deras dubbelmask. De är ett 

företag på åtta personer och med en omsättning på 15 miljoner kronor är de det minsta 

företaget som vi har intervjuat. Vi anser att det är viktigt att få en variation på urvalet av 

företag för att kunna göra en sådan rättvis bedömning, av små och medelstora företag 

som möjligt.  

 

Det sista företaget vi valde att intervjua är Konftel vilket är ett traditionellt företag i den 

bemärkelsen att deras produkt är ett välanvänt verktyg inom konferens teknologin. Inom 

denna aktuella bransch gäller det att ligga på framkant när det gäller utveckling och 

innovation. Vår tanke när vi fick möjlighet att intervjua Peter Renkel, VD på Konftel, 

var att ta lärdom av ett företag som var först ut på marknaden med en ny innovativ 

produkt. Hur deras tillvägagångssätt har gått till för att etablera sig på marknader och 

uppnått en omsättning på 108 miljoner kronor. 

 

I schemat på nästkommande sida illustrerar vi hur de olika intervjuprocesserna gick till.  
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Tabell 1. Sammanfattade schema av intervjuprocesserna 

Företag Namn, 

befattning 

Intervjuform Datum, tid Antal 

minuter 

Uminova 

Innovation 

Peter 

Bäckström, 

Affärscoach 

Intervju i ett lugnt grupprum i 

Uminova Innovations lokaler 

2011-04-13, 

8.30 

69 min 

Cranab-

Slagkraft 

Fredrik 

Jonsson, 

VD 

Konferensrum i Cranab-

Slagkrafts lokaler, dålig 

ljudkvalité pga. projektor 

surr. 

2011-04-14, 

08.00 

49 min 

Vimek Fredrik 

Lundberg, 

VD 

Intervjun ägde rum i Vimeks 

konferensrum i en lugn miljö. 

2011-04-14, 

13.30 

53 min 

Indexator Gunnar 

Bålfors, 

vice 

VD/affärs-

områdes 

chef 

Uppdelad intervju på Gunnar 

Bålfors kontor. Paus med 

rundvandring i Indexators 

fabrik. Avslutade intervjun på 

Gunnars kontor. 

2011-04-14, 

15.00 

52 min 

Medicvent Robert 

Lindkvist, 

grundare 

I ett stort konferensrum i 

Medicvents lokaler. Delvis 

störande moment pga. att 

dörren inte var stängd. Paus 

för att titta på info om 

företaget. 

2011-04-18, 

09.00 

74 min 

Exportrådet Jonas 

Carlsson, 

regional 

export-

rådgivare 

Skype-intervju i Eriks tysta 

lägenhet och Jonas befann sig 

på sitt kontor i Örnsköldsvik. 

Problem att få igång tekniken 

till en början. 

2011-04-18, 

11.00 

41 min 

Oryx Derny 

Häggström, 

VD 

Satt högst uppe i Oryx 

konferenslokal. En del 

störningsmoment på grund av 

kraftig vind, som avbröt 

intervjun ett par gånger. 

2011-04-18, 

13.30 

43 min 

Konftel Peter 

Renkel, VD 

I ett lugnt grupprum i 

Konftels lokaler.  

2011-04-20, 

15.00 

51 min 

4.5 Databearbetning 
Innan vi startade med intervjuprocessen beslöt vi att strukturera intervjun på det sättet 

att vi förde vissa stödanteckningar för att skriva ner viktiga punkter som skulle vara 

väsentliga vid bearbetningen av intervjun. De vi även gjorde var att spela in varje 

intervju och på detta sätt inte glömma bort eller felcitera någon av respondenterna. Detta 

tillvägagångssätt ansåg vi var de bäst anpassade vid våra intervjuer. Vi valde att 

fokusera på själva samtalet och ställa följdfrågor i den mån vi kunde och behövde. Det 

visar även respekt mot respondenten att lyssna noggrant på vad denne har att säga 

istället för att anteckna allt. Det som var negativt med denna process var att 

transkriberingen av intervjuerna tog mycket lång tid och därmed missad värdefull tid för 

att analysera vad respondenterna har sagt. Trots detta anser vi fortfarande att kvalitén på 
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intervjun blev högre men även att värdesätta den visade hänsynen av oss till 

respondenten som tagit sig tid att möta oss.  

4.6 Access 
För att kunna göra en studie behövs det någon form av förstahandsinformation. Vi har 

då valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vid en inledande kontakt med företagen 

skrev vi ett informationsbrev om vilka vi var, i vilket syfte vi ville använda 

informationen, på vilket sätt vi skulle använda vårt resultat av studien, att personerna vi 

skulle intervjua fick själv bestämma i vilken grad de ville vara anonyma och vilken 

information som fick användas och inte. Detta första brev till de företag vi skulle 

intervjua ansåg vi vara mycket viktigt, för att kunna få en möjlighet att prata med de 

olika företagsledarna på företagen. Denna inledande kontakt har att göra med begreppet 

access det vill säga att få tillgång till ett företags information (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 136).  

 

Under själva intervjun la vi stor vikt vid att lyssna aktivt för att på detta vis skapa ett 

förtroende till respondenten vilket Johansson-Lindfors (1993, s. 137) rekommenderar 

för att på det sättet möjliggöra att respondenten vill delge mer information. Efter att fått 

kontakt med de olika företagen var de flesta personer som vi skulle intervjua 

företagsledare på den gällande organisationen. Vi reflekterade inte mycket över de 

under själva intervjuerna. Vi tyckte att intervjuerna gick mycket bra och utgången av 

intervjun blev ett förväntat resultat. Johansson-Lindfors (1993, s. 138) anser även att det 

kan vara till fördel att intervjua personer som ingår i företagsledningen i och med att de 

är positiva till att delge information istället för att intervjua personer som är anställda, 

de kan vara mindre villiga och kan till och med känna sig hotade om de ska delge 

känslig information om företaget. 

 

Vi anser även att trovärdigheten och kvalitén av den information vi har samlat in är 

mycket hög i och med att respondenterna har återkopplat med synpunkter efter 

intervjun. Detta visar på engagemang och vilja att vår studie ska utgå med ett gott 

resultat. 

 

4.7 Etiska principer 
När det gäller samhällsvetenskaplig forskning så finns det etiska regler som författaren 

måste ta hänsyn till, där deltagaren i studien inte ska utsättas för skada, det ska råda 

fullständigt samtycke mellan forskare och intervjurespondent. Studien ska inte inkräkta 

på deltagarnas privatliv samt undanhålla viktig information eller presentera falska 

förespeglingar. (Bryman, 2009, s. 443) 

 

Med ovanstående i åtanke har vi noga övervägt och förklarat för respondenterna, nyttan 

av att använda respondenternas namn i studien. Den intervjumall som vi har använt oss 

av när vi intervjuat respondenterna är noga genomarbetad så att känsliga frågor har 

undvikits och istället låtit respondenterna berätta fritt angående de ämnesområden vår 

intervjuguide tar upp (appendix 1). Vi är väl medvetna om att respondenterna inte vill 

svara på känsliga frågor angående kritisk information och därmed har vi inte fokuserat 

frågorna angående specifika händelser som kan vara känsligt att delge.  Vi har valt ut 

personer på företagen som är väl pålästa angående företagets historik och verksamhet. 

Vi anser att trovärdigheten i empirin stärks genom att framföra namnen på 

respondenterna och på så vis minimera att felaktig information presenteras i studien. 
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Vidare har vi även varit noggranna att inför varje möte informera respondenten vilket 

syfte denna intervju har och vilka som i framtiden får möjlighet att ta del av 

examensarbetet. Vi har även erbjudit respondenterna möjligheten att under ett flertal 

tillfällen ta del av studiens process och kontrollera att rätt information har samlats in. Vi 

anser att denna del av processen är mycket viktig för att respondenterna ska få ett 

förtroende för oss författare men samtidigt för att studiens resultat ska bli så korrekt 

som möjligt. Upphovsmännen av studien ska vara uppriktiga och fullständigt ärliga mot 

deras respondenter (Winter, 1979, s. 32).    

4.8 Slutord om praktisk metod 
Med vår problemformulering i åtanke var de utvalda företagen bra anpassade i och med 

att de respondenter vi har intervjuat jobbar dagligen med internationalisering. Vid val av 

semistrukturerad intervju har vi kunnat lyssna aktivt och föra en mer öppen dialog under 

intervjun. Detta har underlättats med hjälp av vår höga teoretiska förkunskap inom 

ämnet. Trovärdigheten på den information vi har samlat in ökar också i och med att i de 

flesta fall är det företagsledare som vi har lyckats intervjua vilket bidrar till god access. 
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5 Empiriskt resultat och analys  

I detta femte kapitel kommer läsaren att få ta del av den analys och resultat som 

författarna har sammanställt genom de kvalitativa intervjuerna. Författarna kommer 

noggrant att koppla de valda teorierna med respondenternas skildringar, av 

erfarenheter, kring företagens åsikter, rörande delarna planeringsfasen, kulturella 

aspekter och deras internationalisering. För att tydliggöra likheterna och skillnaderna 

kommer vi i korsanalysen utan teorikoppling jämföra organisationerna med varandra. 

Figuren till höger sammanfattar vår 

empiriska process i studien där vi började 

med att enskilt analysera 

exportorganisationerna samt 

företagsrespondenternas svar. Slutligen 

kommer vi i denna del att korsanalysera de 

rådgivande exportorganisationernas 

synvinklar med företagens svar för att på 

detta sätt få ett mer överskådligt resultat. 

Detta kommer sedan att mynna ut i en 

slutsats som presenteras i nästa kapitel där 

vår problemformulering kommer att 

besvaras. 

5.1 Enskild analys ur de rådgivande 

exportorganisationernas synvinklar 
I denna del av resultat och analyskapitlet 

kommer vi att koncentrera oss på att återge 

en bild på hur de två utvalda rådgivande 

exportorganisationerna arbetar för att på detta sätt kunna jämföra vilka tillvägagångssätt 

som det enskilda företaget har och till vilken hjälp dessa rådgivande 

exportorganisationer bidrar med. För att klargöra fanns det ingen vetskap innan studien 

om de enskilda företagen tidigare hade anlitat någon av dessa två organisationer. Denna 

del är till för att exemplifiera hur denna rådgivningsprocess går till. Vi vill också påpeka 

att vi inte kommer återkoppla till föregående teoriavsnitt för att vi vill med hjälp av 

dessa två intervjuer bredda vår kunskapsbas. Nedan ser ni information om vilka 

rådgivande exportorganisationer vi har intervjuat. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 8. Sammanfattande figur av vår empiriska 

process. 
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Tabell 2. Information om de två rådgivande exportorganisationerna som vi intervjuade. 

Rådgivande 

exportorganisationer: 

Namn: Befattning: Omfattning: 

Uminova Innovation Peter Bäckström Affärscoach 47 nätverksländer 

Exportrådet Jonas Carlsson Exportrådgivare 65 marknader 

5.1.1 Uminova Innovation 
Den första person och rådgivande exportorganisation som vi 

intervjuade var Peter Bäckström på Uminova Innovation. Han är en 

av de specialister som har hand om internationalisering av nystartade 

och etablerade företag. Den planeringsmodell som Uminova 

Innovation använder sig av är en 7-stegsmodell som kallas 7D-modellen (seven domain 

model) som är skapad av John Mullins (Mullins, 2006, s. 189). Denna modell är indelad 

i två delar där de fyra första stegen berör de grundläggande faktorerna gällande marknad 

och bransch. Den andra delen i modellen fokuserar på att identifiera, som Uminova 

Innovation uttrycker det, teamet. Fokus ligger på att kontrollera om den enskilde 

företagaren har vad som krävs för att fortsätta processen med företaget. Några av 

punkterna som berörs är om personen ifråga har den drivkraft som krävs eller vilken 

risk personen är beredd att ta, nedan presenteras 7D-modellen (Uminova-Innovation, 

2009). 

1. Attraktivt erbjudande till tydlig kundgrupp 

2. Attraktiv marknad 

3. Attraktiv bransch 

4. Långsiktiga konkurrensfördelar 

5. Drivkraft, riskbenägenhet, ambition 

6. Avgörande framgångsfaktorer 

7. Nätverk – hela värdekedjan 

 

Vi anser att Uminova Innovations 

utvärderingsmodell är ett komplement till 

Flamholtz organisationspyramid i och med att 

denna modell koncentrerar sig på om möjligheten 

finns att gå från en enkel affärsidé till ett registrerat bolag, medan 

organisationspyramiden anser vi passar bättre att applicera på ett befintligt bolag. För att 

klargöra är vi även medvetna om att 7D-modellen går att använda på ett redan etablerat 

företag.  

 

När en idé har gått igenom denna process och blivit ett företag som har etablerat sig 

först på hemmamarknaden och sedan beslutar sig att byta marknad och gå in på den 

internationella marknaden har Uminova Innovation bra rådgivning till detta. Uminova 

Innovation använder sig av ett nätverk som är etablerat i 47 olika länder. Detta nätverk 

heter ”Enterprise Europe Network” och hjälper små och medelstora företag att 

internationalisera sig (European-Commission, 2011). Detta nätverk är även etablerat i 

Sverige och hjälper bland annat nystartade företag med olika kostnadsfria tjänster som 

till exempel; EU-finansiering, EU-lagstiftning, CE-märkning och produktsäkerhet 

(Sverige-enterprise-europe-network, 2011). 

Vi anser att Uminova Innovations tillvägagångssätt är mycket påkostat och ambitiöst 

och utger ett proffsigt intryck. Deras stora kontaktnät gör det möjligt att få information 

 Figur 9. John Mullins 7D-modell som 

Uminova Innovation använder sig av i 

planeringsfasen av ett företag (Uminova-

Innovation, 2009) 
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från ett flertal olika marknader och på detta sätt veta vilken marknad som är bäst lämpad 

för den aktuella affärsidén. Genom dessa omfattade nätverk får företagen indirekt hjälp 

med att motverka de kulturella problem som kan uppkomma vid en internationalisering, 

i och med att din affärscoach på Uminova Innovation kontaktar sin kollega i det 

gällande landet och på detta vis får information om landet och om den berörda 

marknaden. 

5.1.2 Exportrådet 
Jonas Carlsson exportrådgivare och ansvarig för 

Västerbottenregionen hjälper företag att etablera sig utomlands. 

Jonas är specialiserad på företag i Västerbotten och därmed kan ge 

en mer personlig rådgivning till de aktuella företagen. Jonas 

förklarar för oss att Exportrådet arbetar efter en strukturerad mall 

som innehåller ett antal steg som i slutändan resulterar i en affärsplan för företagets 

export.  

Denna mall kallar de för ”steps to export” och består närmare bestämt av åtta olika steg 

där företaget tillsammans med exportrådgivaren ska bearbeta företagets processer för att 

förenkla internationaliseringen. Processen går ut på att företaget identifierar nuläget och 

därifrån ska besvara frågorna; varför, vad, med vem, vart, hur och när ska vi exportera. 

Detta resulterar i företagets exportaffärsplan vilket kommer vara till stor nytta för 

företaget i den framtida internationaliseringsprocessen.  

Vi menar att Exportrådets internationaliseringsmodell inte är en traditionell 

planeringsmodell eftersom den inriktar sig från företagets nuläge och sen letar 

möjligheter vid en internationalisering. Om vi jämför Exportrådets modell med 

Flamholtz modell, anser vi att Flamholtz modell strukturerar företaget fram till att vara 

ett etablerat företag på hemmamarknaden, och därefter skulle exportrådets modell 

kunna appliceras. 

Exportrådet erbjuder en rad olika tjänster som alla hjälper det aktuella företaget i deras 

internationaliseringsprocess. Vissa tjänster är subventionerade av staten för att främja 

den svenska exporten och Exportrådets tjänster har bra genomslagskraft med tanke på 

att de är etablerade på många olika marknader.  

Vi anser att Exportrådets spridning av kontor runt om i världen är en förutsättning för 

att en rådgivande exportorganisation ska visa på en hög trovärdighet. Med tanke på vad 

Jonas också beskriver, att skillnaden mellan länder, både kulturellt men också 

affärsmässigt skiljer sig otroligt mycket. Jonas beskriver även att språkliga skillnader är 

ett problem som kan både irritera potentiella kunder och försvåra affärer. Det viktiga i 

denna situation är att individen är medveten om de skillnader som exempelvis är 

aktuella i Sverige och Norge. Det internationaliserade företaget ska inte räkna med att 

det svenska språket är optimalt för att presentera en idé i Norge. Jonas menar att 

företaget ska anpassa sig och vara mottaglig för den nya kulturen för att få bästa möjliga 

genomslagskraft.  

Sammanfattningsvis gav intervjun med Jonas oss en mycket bra bild över vikten med 

förkunskap när det gäller skillnader internationellt, kulturellt och ur ett 

företagsperspektiv. Att inneha vetskap om dessa skillnader kan bidra till en mycket 

smidigare och mindre kostsam internationaliseringsprocess. 
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5.2 Enskild analys ur företagsrespondenternas synvinklar 
Nedan kommer vi fortsätta med att presentera den data vi har samlat in men nu 

koncentrera oss på de olika företagens enskilda tillvägagångssätt; under planeringsfasen, 

om de kulturella aspekterna påverkade deras val av internationalisering, för att sedan 

presentera deras enskilda internationaliseringsprocess. I denna del har vi valt att koppla 

de data vi har samlat in gentemot de teorier vi har använt oss av för att sedan i 

korsanalysen fokusera på skillnader samt likheter mellan respondenterna. Nedan kan ni 

studera fakta om de sex olika företagen i rangordning efter omsättning. 
Tabell 3. Grundläggande information om de intervjuade företagen 

 

5.2.1 Cranab-Slagkraft 
 

 

Planeringsfasen 
Det första företaget som vi intervjuade var Cranab-Slagkraft. Vi hade för avsikt att 

träffa Fredrik Jonsson VD för företaget. Vi fick först en genomgång om vilka Cranab-

Slagkraft var för att sedan gå in på de mer specifika frågorna vi hade kring Cranab-

Slagkrafts organisation.  

 

Företaget inledde sin framgångsrika karriär under 1960-talet i Vindeln. Under den tiden 

var skogsbruket långt från mekaniserat som det är i dagens läge. En uppfinnare i 

Vindeln såg ett behov av att förändra dåtidens skogsbruk vilket ledde till att företaget 

började utveckla kranar. Detta i sin tur ledde till att en ny marknad växte fram inom 

skogsbruket. I dagsläget är skogsbruket uppdelade i två nischer, full längds hantering 

samt Cut To Length (CTL), vilket innebär att träden delas upp i mindre bitar. Den 

senare nischen är den som Cranab-Slagkraft är specialiserad inom. Den andra nischen 

som är inom företaget är att tillverka buskröjningsmaskiner. Detta är de produkter som 

Cranab-Slagkraft fokuserar på. De har ingen tanke på att öka produktlinjen utan de 

fokuserar istället på att bli världsbäst på marknaden inom dessa nischer. 

 

I och med att Cranab-Slagkraft har valt att specialisera sig inom CTL är deras marknad 

begränsad, detta för med sig att de kan göra produkter som är mer avancerade än om de 

skulle ha valt att agera på båda marknaderna. Detta är en styrka som Cranab-Slagkraft 

innehar, att tillverka olika produkter som är speciellt anpassade till CTL skogsbruket. 

Företaget har även en stark lokal prägel på sin produktion i och med att de känner att 

där marknaden finns ska även produkterna utvecklas och skapas. Detta känner Fredrik 

som en självklarhet även om produkterna blir dyrare i produktion, är detta viktigt för 

Cranab-Slagkraft men även för Vindelns Kommun. 

 

Vi anser att Cranab-Slagkraft har en tydlig strategi när det gäller valet av vilken 

marknad de agerar inom. De har hittat den del av skogsindustrin som går att utveckla, 

det är där deras specialitet ligger att de har funnit en marknad där kunskap saknas och 

Företagsnamn: Omsättning (SEK): Anställda: Verksamhets länder: 

Indexator 450-460 miljoner 200 40 

Cranab-Slagkraft 300 miljoner 170 30 

Konftel 108 miljoner 35 50 

Vimek 60 miljoner 19 15 

Oryx 50 miljoner 50 Större delen av världen 

Medicvent 15 miljoner 8 7 
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behovet och efterfrågan finns bland kunder. Flamholtz är även tydlig med vikten av att 

veta vilken marknad företaget i ett tidigt skede ska agera inom (Flamholtz & Aksehirli, 

2000, s. 489). Som vi nämnt tidigare har Cranab-Slagkraft sedan starten av företaget 

fokuserat på kranar till bland annat skogsmaskiner. Deras val av marknad och nisch 

kommer sig ganska naturligt i och med deras geografiska läge och samarbete med 

närliggande företag i Vindeln.  

 

Cranab-Slagkraft driver sin egen utveckling på flera olika fronter bland annat; 

produktutveckling och marknadsutveckling. Det gäller att driva alla delar parallellt med 

varandra för att inte hamna efter inom något område. ”Vi har försökt få 1+1+1 att bli 

mer än 3” Vad Fredrik menar är att det bli svårt att få ihop denna ekvation om 

produktion eller någon annan vital del inte finns under samma tak. Alla företag delar 

inte den här åsikten i och med att vissa företag fokuserar på en kostnadseffektiv 

produktion, men Cranabs filosofi är att få ut förädlingsvinster genom att ha en lokal 

produktion och utveckling. 

 

Cranab-Slagkraft har som Flamholtz beskriver valt att fokusera sina resurser på en vald 

del inom organisationen men även att inte glömma bort de övriga delarna för att på detta 

sätt komma efter med dessa berörda delar i framtiden (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 

489). Vi ser att Cranab-Slagkraft är väl med i utvecklingen för att de verkligen 

fokuserar på de flesta delarna i organisationen och på detta vis vara väl förberedd på vad 

som komma skall i framtiden.  

 

Som vi nämnde tidigare har även Cranab-Slagkraft utvecklat sin produktportfölj till att 

även producera buskröjningsmaskiner. Denna utveckling anser Fredrik vara ett bra 

komplement till den vanliga verksamheten och även att denna produkt används enbart 

säsongsvis. I och med denna säsongsanvändning på sommaren har Cranab-Slagkraft 

möjlighet att under det andra halvåret koncentrera sin produktion och service på deras 

krantillverkning. Fredrik anser även att dessa två produkter är tillräckliga för att deras 

verksamhet ska gynnas. Han säger även att de vill bli världsbäst inom deras nisch och 

därför finns det inte möjlighet att fokusera på fler produkter än vad de har i dagsläget.  

 

Flamholtz beskriver att företaget ska anpassa sin produkt till vilken nisch de är inom 

samt fokusera på de produkter som tillhör företagets nisch och inte sväva ut för mycket 

utanför detta område (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489). Vi anser att i och med 

Cranab-Slagkrafts geografiska läge har de med lätthet kunnat lyssna på vad kunden 

efterfrågar och därmed utveckla deras produkter ännu mer. Flamholtz beskriver även att 

kundnyttan är mycket viktig vid en uppbyggnadsfas av företaget (Flamholtz & Kurland, 

2005, s. 121). 

  

När vi sedan frågade om utvecklingen av företaget och etableringen på den 

internationella marknaden kommer Fredrik in på ett viktigt område, att försöka 

effektivisera verksamheten. Detta genom att identifiera den värdehöjande tiden samt 

den icke nödvändiga och icke värdehöjande tiden och minimera den. När nu Cranab-

Slagkraft har växt till att bli en organisation med 170 anställda har de delat upp 

verksamheten på två platser i Vindeln. Den delen av verksamheten där vi intervjuade 

Fredrik var fokus på produktionsteknik, produktionsutveckling m.m. Med den enkla 

anledningen till att produktionen av deras produkter var i samma byggnad. Den andra 

delen av verksamheten var placerad på andra sidan av Vindeln där, marknad, ekonomi 
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och IT styrdes. Anledningen till detta var att samla de olika funktionerna som direkt var 

kopplade till varandra för att öka effektiviteten och reducera misstag. 

 

Flamholtz teori stämmer bra överens med Fredriks beskrivning av hur deras företag har 

utvecklats sig genom åren. Flamholtz beskriver att det är viktigt att dela upp 

verksamheten för att öka effektiviteten på de olika delarna inom organisationen 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490). Vi anser att det är bra med en uppdelning av 

avdelningarna för att de ska få en möjlighet att koncentrera sig på de olika delarna inom 

företaget för att på detta vis öka kvalitén på det aktuella fokusområdet.  

 

När vi gjorde denna intervjumall för planeringsfasen utgick vi från Flamholtz 

organisationspyramid där det sista steget var att undersöka om företagen hade en tydlig 

grundstomme att stå på, det vill säga vilken företagskultur som genomsyrade 

verksamheten. Cranab-Slagkrafts kärnvärden var att kunden alltid skulle vara i fokus. 

Detta ansåg Fredrik vara en viktig del i deras verksamhet för att fortsätta vara 

framgångsrika. Vi anser att Cranab-Slagkraft har en utstakad plan för vad företaget står 

för och vilka aktörer företaget ska fokusera på. I och med detta har de en klar bild 

internt men samtidigt en klar bild utåt sett, mot exempelvis kunder och om vad de 

fokuserar på. Detta kan vara skönt att ta med sig vid framtida möten med kunder eller 

andra viktiga aktörer för företaget. Flamholtz beskriver precis detta, att det är viktigt för 

ett företag att ha en utstakad plan för vad företaget står för och vad som ska prioriteras 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490).  

Kulturella aspekter 
När vi sedan går vidare i intervjun och kommer in på de kulturella bitarna beskriver 

Fredrik att han har rest en hel del i världen och de skillnader som han upplever främst är 

då språket. Han poängterar att individen mycket lätt generaliserar länder som gränsar till 

varandra är lika kulturmässigt, detta är det största misstaget du kan göra. Fredrik 

exemplifierade Spanien och Portugal där olika tankesätt kan bidra till komplikationer. 

Vi har jämfört vad Fredrik sa med Hofstedes fem dimensioner i appendix 3 där vi kan 

konstatera att Fredrik hade rätt i sitt antagande. De två största skillnaderna är att 

Spanien har en högre grad av individualism samtidigt som de är mer maskulina än vad 

Portugal är. Vad vi kan konstatera är att spanjorer framstår som mer dominanta samt har 

problem med att samarbeta med andra människor. Vad vi också måste säga är att detta 

kan skilja sig åt inom kulturen men generellt har Hofstede konstaterat detta genom sina 

undersökningar.  

Ett annat exempel som Fredrik delgav oss var de att företaget inte ska ta för givet att om 

en produkt som är väletablerad på den svenska marknaden inte behöver fungera lika bra 

i en annan del av världen. Fredrik syftade mest på de topografiska skillnader som finns i 

världen. Norges terräng är inte lika anpassad för deras buskröjningsmaskin, detta beror 

på att Sveriges landskap är betydligt plattare än Norges i och med att de har mycket 

fjordar och berg. Ett annat exempel är Cranab-Slagkrafts kranar där dessa produkter är 

väl anpassade för Sverige. I och med att de är anpassade för svensk natur kan den naiva 

personen tro att den även skulle vara väl anpassad för resterande del av världen, men 

detta är inte fallet. I olika delar av världen finns det olika sorters träd till exempel 

eukalyptusträd som väger betydligt mer vilket Cranab-Slagkrafts kranar inte är 

anpassade för. 
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Dessa typer av skillnader kan vara mycket viktiga att känna till, framförallt när företaget 

ska etablera sig på nya marknader. Uppsalamodellen beskriver vikten av att undersöka 

och få kännedom om den aktuella marknaden (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 27-28). Vi 

ser att denna del av internationaliseringsprocessen är den del som är oerhört viktig i och 

med att företaget ska vara väl förbered på vad som kommer att ske på den nya 

marknaden. 

Det Fredrik även framhåller är att desto mer erfarenhet personen i fråga har blir det 

lättare att anpassa sig till andra kulturer. Det han även hävdar är att personen ska vara 

sig själv och lägga alla korten på borden oberoende vilken kultur den har att göra med. 

På de viset blir det inga konstigheter och alla inblandade parter blir mer neutrala mot 

varandra. I vissa kulturer förlorar du på att försöka vara någon du inte är. Därför är det 

bättre att ta det säkra före det osäkra och vara ärlig och lojal. I alla kulturer kan det 

finnas undantag i och med att alla personer är olika ur personlighetssynvinkel och detta 

är viktigt att poängtera att individen inte blandar ihop kultur och personlighet.  

För att underlätta detta som Fredrik beskriver anser vi att en person kan använda sig av 

Lewis kulturmodell för att på ett överskådligt sätt se hur denne ska förhålla sig till de 

andra kulturerna (Lewis, 2011). Vi anser, att denna modell illustrerar vilka kulturer som 

är närmare varandra men detta betyder inte att de behöver vara detta i det aktuella fallet, 

för denna modell visar enbart en generell bild av varje kultur. 

Internationalisering 
Inom branschen finns det tre kategorier av kunder; maskintillverkare, återförsäljare och 

slutkund. Cranab-Slagkraft som är producent av exempelvis kranar, har till största del 

maskintillverkare och återförsäljare som kund. Dessa kunder är etablerade i många olika 

länder och därmed blir risken mindre påtaglig när Cranab-Slagkraft inte behöver ha 

direktkontakt med slutkund. Detta för med sig att de inte behöver lägga lika stor vikt vid 

sökandet av kunder. I och med att Cranab-Slagkrafts största kund är välkänd på 

marknaden tar de nytta av den situationen. Uppsalamodellen beskriver detta att vikten 

vid nätverkande är betydande i dagens samhälle att kunna utnyttja de kontakter företaget 

har för att på detta vis underlätta för varandra (Johanson & Vahlne, 2009, s. 1413).  

Vi anser att Cranab-Slagkrafts tillvägagångssätt är mycket förmånligt i och med att det 

är deras kunder som kommer att utsättas för en eventuell risk när de kliver in på en ny 

marknad. Cranab-Slagkraft levererar mestadels komponenter till kompletta 

skogsmaskiner. Detta betyder inte att detta tillvägagångssätt minskar risken totalt, utan 

bara till en del. 

Cranab-Slagkraft arbetar till stor del med att etablera starka relationer med deras 

återförsäljare runt om i världen. Fredrik menar på att det är mycket viktigt att Cranab-

Slagkraft är uppdaterade på hur återförsäljarens verksamhet bedrivs för att på detta sätt i 

god tid kunna vidta åtgärder vid dåliga tider. Cranab-Slagkrafts största risk vid 

internationaliseringen är att de inte vågar agera fullt ut på den nya marknaden. Precis 

som Fredrik beskriver att det är oerhört viktigt att fullfölja en nyetablering på den nya 

marknaden. För detta krävs det engagemang, tid och pengar för att kunna göra denna 

etablering. Uppsalamodellen menar att desto mer tid företaget lägger på den nya 

marknaden samt desto mer resurser som investeras kommer nyetableringen att 

underlättas avsevärt (Johanson & Vahlne, 1977, s. 55).  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det Fredrik har delgivit oss finns det en 

problematik med att etablera sig utomlands och främst att kulturskillnader har en delvis 

avgörande roll. 

5.2.2 Vimek 

 

Planeringsfasen 
”Vindelns Mekaniska Verkstad” grundades 1930 som en mekanisk verkstad. 

Verksamheten var under åren fokuserad på mekanisk industri av olika slag. Under slutet 

av 1970-talet började Vindelns Mekaniska Verkstad att samarbeta med två innovatörer 

som utvecklade hemmavid produkter till den private skogsägaren. Produktportföljen i 

Vindelns Mekaniska Verkstad under de kommande åren var då vedklyvar, 

transportvagnar och huggkrokar mm. 1994 ändrades ägarförhållandet i Vindelns 

Mekaniska och företaget ändrade då också namnet till Vimek. Samtidigt ändrades 

inriktningen av verksamheten till att nischa sig helt emot skogsbranschen och Vimek 

valde att koncentrera produktionen till mindre skogsmaskiner. Produktportföljen var då 

till stora delar densamma som den är idag. Fredrik Lundberg VD på Vimek berättade: 

”Vi är tillverkare av små skogsmaskiner för det skonsamma och moderna skogsbruket”. 

Vi ser en styrka i att Vimek till slut beslöt att byta nisch för företaget för att de insåg att 

potentialen på den föregående marknaden inte var tillräckligt stor och därmed övergick 

till den nya marknaden. Detta tillvägagångssätt när de etablerade sig på den marknad de 

är på idag kan vi enkelt se likheter med Flamholtz första steg i organisationspyramiden. 

Vad vi kan jämföra är att Flamholtz organisationspyramid uttrycker värdet i att ha en 

tydlighet med att veta i ett tidigt skede vilken marknad ett företags produkter ska 

tillhöra (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489). 

Fredrik fortsätter att beskriva att de för tillfället har fem olika produkter som inriktar sig 

inom olika delar av det småskaliga skogsbruket. Vissa av produkterna har ett flertal 

konkurrenter men en av produkterna är de ensamma om på marknaden. Vimek är i 

framkant med sina produkter och leder utvecklingen för att fortsätta vara den ledande 

producenten inom deras nisch. Vimek har valt att ta hjälp vid produktion av 

komponenter av deras maskiner men sammansättningen av själva maskinen är vad de är 

bäst på. 

Även detta kan vi koppla ihop med Flamholtz andra steg i organisationspyramiden. I det 

steget beskrivs det att kundnyttan är mycket viktig samt att lyssna till vad kunden 

efterfrågar (Flamholtz & Kurland, 2005, s. 121). I och med att Vimek har en sådan 

ledande position inom deras nisch, lyssnar de till vad kunden efterfrågar och därmed 

uppfyller Vimek kundnyttan. Fredrik poängterar även vikten av effektivisering vid 

montering av deras produkter. Detta beskriver även Flamholtz, det är i detta steg som 

företaget ska göra den slutgiltiga justeringen vid produkten och vid slutmonteringen 

(Flamholtz & Kurland, 2005, s. 121). I planeringsprocessen anser vi att Flamholtz 

modell är anpassningsbar på Vimeks produktion av småskaliga skogsmaskiner i den 

meningen att det inte går att ta genvägar vid uppbyggnaden av företaget för att kunna bli 

framgångsrika. 

Vimek har valt att lägga sina resurser vid produktutvecklingen för att på detta sätt vara 

ett steg före sina konkurrenter. Fredrik anser att för Vimeks del är det viktigt att fortsätta 

bedriva produktutveckling med tanke på att förebygga deras position på marknaden för 
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att inte deras konkurrenter springer om dem. Vimek har även lagt en del resurser på att 

patentera vissa tekniska lösningar vilket också har bidragit till företagets framgång. Det 

Fredrik beskrev ser även vi likheter med vad Flamholtz anser angående sin 

organisationspyramid. Det är viktigt att vara medveten om vart företaget ska lägga sina 

resurser; ska det vara på personal, lokaler eller som i Vimeks fall, produktutveckling 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489).    

I och med att Vimek bedriver en verksamhet där inriktningen är att leverera 

högteknologiska skogsmaskiner, anser vi att kundens behov på ny teknik kommer alltid 

att finnas där. Därmed är det befogat att Vimek lägger stor vikt vid utvecklingen av 

deras produkter.  

Med tanke på Vimeks få antal anställda finns inte möjligheten att etablera avdelningar 

som är specialiserade inom vissa områden. Utan i Vimeks fall anställde de bland annat 

en person som blev ansvarig för inköp. Detta blir då än viktigare att anställa rätt person 

på rätt plats och att alla arbetar tillsammans samt arbetar mot ett och samma mål. Den 

inköpsansvarige har därmed underlättat för Vimeks ambition att växa ytterligare. Detta 

anser Flamholtz är viktigt vid utvecklingen av ett företag att de personer som ingår i 

organisationen ska ha tydliga roller och underlätta det dagliga arbetet (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 490).  

Här ser vi att Flamholtz modell skiljer sig mot vilka företag som kan använda sig av 

organisationspyramiden i den meningen att Flamholtz beskriver utvecklingen inom 

företaget med att införa avdelningar på arbetsplatsen. I Vimeks fall går inte detta, i och 

med att de har få anställda och därmed finns inte denna möjlighet, utan det är den 

enskilda personen som får ta det stora ansvaret. Vidare har Vimek inga planer på att 

förändra organisationen utan fortsätta på den inslagna vägen att producera på det nya 

sättet de har etablerat att effektivisera deras arbetssätt ännu mer. Detta är i enlighet med 

vad Flamholtz beskriver att företagsledaren ska uttrycka i klarhet med hur 

organisationen ska arbeta i framtiden med att medarbetarna fokuserar mot samma mål 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490). 

När vi nu kommer till det sista steget i planeringsfasen av Vimeks organisation 

beskriver Fredrik att hans vilja är att företagets anställda ska känna tillhörighet med 

varandra och kunna säga vad de vill. Han liknar denna struktur vid ett lag inom någon 

idrott. Han nämner även att företaget bygger på åtta stycken ståndpunkter där bland 

annat kunden är kärnan i ”team Vimek”. Fredrik fortsätter att beskriva: ”Jag tror på en 

tydlighet där var och en får verka utifrån sitt perspektiv och växa i sin roll”. Det är 

detta Flamholtz beskriver för hur företaget ska skilja mellan ett framgångsrikt och ett 

mindre framgångsrikt företag, att det är viktigt att veta vilka kärnvärden företaget har 

för att på detta sätt veta vart det är nödvändigt att fokusera sina frågor (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 490). Vad vi anser är att Vimek verkar vara ett välorganiserat företag 

och följer i största möjliga mån de tillvägagångssätt som Flamholtz beskriver i sin 

organisationspyramid.  

Kulturella aspekter 
Vi frågade Fredrik om vilka personliga erfarenheter han har av kulturella skillnader och 

om det gått lång tid tills det har blivit ett problem? Fredrik började beskriva möten med 

representanter från organisationer i Polen. Där var det mycket tydligt att hierarkin var 

mycket hög och försummade effektiviteten vid beslutstagandet. Ett exempel var när 
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Fredrik hade ett telefonsamtal med en kund från Polen som han har haft kontakt med 

under en lång tid. Fredrik visste att denna person var mycket kompetent inom området 

men ändå var han tvungen att bli godkänd av hans överordnande oavsett vilken fråga det 

handlade om. Fredrik ansåg att detta var effektivitets sänkande och tog värdefull tid som 

kunnat spenderas på annat. 

Vad Fredrik beskrev kan vi koppla ihop med Hofstedes fem dimensioner där vi kan 

konstatera att Polens höga hierarki har att göra med att de har mycket hög power 

distance mellan medarbetare och chefer i Polen (Varner & Beamer, 2011, s. 96). Enligt 

appendix 4 ser vi att Polen har högre power distance till skillnad från vad Sverige har. 

Här ser vi klara kulturella skillnader från vad vi i Sverige är vana vid. Om ett företag 

vill vara förberedd på olika situationer som kan förekomma vid olika kulturella möten 

kan det vara en idé att studera dessa innan etablering i gällande kultur blir aktuell.  

När vi frågar om Fredrik stött på några andra kulturella problem nämner Fredrik 

skillnaden mellan länder i väst och i öst. De största skillnaderna som Fredrik upplever är 

hur de olika personerna i de olika delarna av världen upplever tidsaspekten. Där 

västvärlden är tidsfokuserade och de östra delarna av världen är inte lika beroende av att 

fatta snabba beslut. Vad vi kan jämföra dessa påståenden med är den kulturella teorin 

som Richard D. Lewis har framställt där han kategoriserar ett stort antal av världens 

länder. Generellt är länderna i väst linear-active där begreppet linear-time används 

frekvent, dvs. tid är pengar (Lewis, 2000, ss. 53-54).  

Den raka motsatsen är det i öst världen där befolkningen föredrar att ha många saker att 

göra samtidigt och tycker det inte är speciellt viktigt att passa tiden, i och med att de är 

inom en multi-active kultur (Lewis, 2000, s. 55)    

Internationalisering 
Vimeks tillvägagångssätt har förändrats sedan Fredrik anställdes som marknadschef på 

företaget 2007. Det som blev förändring för Vimek var att de nu började ta upp 

kontakten med gamla återförsäljare och kartlägga vilken marknad som skulle passa för 

Vimeks produkter. Detta har gjort att tid och pengar har sparats istället för att riskera att 

gå ut till en marknad som är okänd för företaget i och med detta kan företaget minimera 

sitt risktagande. Numera har Vimek även valt att använda sig av en lokal representant 

för att på detta sätt få mer kunskap om marknaden och även kunna förmedla Vimeks 

produkter direkt. Denna lokala representant är oftast bestående av återförsäljare.  

Vi kan jämföra Vimeks internationalisering med Uppsalamodellens etableringskedja. 

Under steg två i etableringskedjan kan vi identifiera likheter då steg två innebär att 

företaget använder sig av en agent, det vill säga av en oberoende person, vid en 

regelbunden export (Andersen, 1993, s. 210). Däremot följer inte Vimek alla stegen i 

etableringskedjan, detta anser vi har att göra med storleken på företaget eller storleken 

på marknaden. De använder sig inte av något dotterbolag i ett annat land, det kan 

kopplas till att försäljningen är liten och därmed lönar det sig inte med att etablera ett 

dotterbolag.  

Slutligen exemplifierar Fredrik när de skulle internationalisera sig till Japan, den 

processen tog över två och ett halvt år innan första produkten var såld. Detta kan vi även 

koppla ihop med ett kulturellt problem. Japan är ett reactive land där de värdesätter att 

lära känna personen som de ska göra affärer med (Lewis, 2000, s. 41). Därmed tog 

Vimeks internationalisering mycket lång tid i och med att de inte använder sig av 

samma tidsperspektiv som vi gör.  
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5.2.3 Indexator 

 

 
Planeringsfasen 

I stora drag började Indexators framgångshistoria med ett problem som behövde lösas. 

Marknaden började efterfråga en produkt som gjorde det möjligt att med hjälp av en 

lyftanordning på ett precist sätt rotera lasten. De visste hur produkten skulle se ut, dess 

utformning och funktion. Denna tekniska lösning tog ett flertal år innan Indexator kom 

fram till en pålitlig produkt. Under 1990-talet förvärvades ett konkursbo där deras andra 

produktben kom in i bilden och som tillhörde samma nisch och marknad.  

Indexator har en mycket tydlig fokuseringsstrategi tack vare deras världsledande 

position. Med världen som marknad kommer de fokusera på deras två produkttyper och 

fortsätta vara ledande på marknaden. Gunnar Bålfors ser ljust på framtiden och 

Indexator tror på stora möjligheter att växa som organisation och inta nya 

marknadsandelar. 

Vi ser ett samband mellan Indexators framgång och vissa av de teorier som vi har 

studerat. Flamholtz organisationspyramid går även här att applicera på Indexators 

tillvägagångssätt. Att Indexator har en väl utvecklad och fokuserad produkt och 

marknadsnisch är exakt vad Flamholtz beskriver i sin teori om de två första stegen. 

Företaget ska i ett tidigt skede bestämma sig för vilken bransch, nisch och vilka 

produkter som ska prioriteras (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489).  

I och med att Indexator har en världsledande position på marknaden är deras 

tillvägagångssätt att de koncentrerar sig mer på vad kunden efterfrågar istället för att se 

till vad konkurrenterna erbjuder. Vi anser att när ett företag koncentrerar sig på 

kunderna istället för sina konkurrenter utgör det en styrka att inte behöva vara beroende 

av någon annan. Flamholtz beskriver även detta som en styrka av att vara lyhörd och 

därmed få en dynamisk relation till sina kunder (Flamholtz & Kurland, 2005, s. 121).  

När vi sedan gick vidare i intervjun med Gunnar, började vi diskutera användningen av 

företagets resurser. Det Gunnar berättade var att Indexator jobbade med helheten på 

företaget, han jämförde företaget med ett fotbollslag. ”Man kan inte ta bort mittfältet 

och bara satsa på forwards”. Det Gunnar menade var att inom Indexator finns det 

ingen speciell del som behöver få mer utveckling än andra. Resurserna inom Indexator 

läggs på alla delar och Gunnar beskriver att alla delar är lika viktiga.  

Denna beskrivning var Indexator placerar sina resurser är lite annorlunda i och med att 

de är stort bolag, men de är samtidigt medvetna om vart de ska investera. Flamholtz råd 

är att ett företag ska vara medveten om vart de vill investera sina resurser (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 489). Det vi antar, i och med att Indexator är ett sådant stort bolag, 

finns det möjlighet att investera i alla delar i bolaget. Det kan finnas för och nackdelar 

med detta. Ett mindre företag som är på uppgång vill i de flesta fall fokusera kapitalet 

på produktutveckling. Däremot i Indexators fall är de stora och ledande på deras 

marknad att de har kommit till en fas att möjligheten att investera i alla delar är möjligt. 

Vi anser att det är denna fas som företag ska sträva efter att komma till. 
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Gunnar förklarar vidare att Indexator förändrades som organisation när de införde ett 

nytt produktben i organisationen. För närvarande kommer deras nuvarande VD att avgå, 

han har tidigare varit ansvarig för hela organisationen. Under en tid har de försökt att 

sära på ansvaret inom de olika produkterna. I och med att den nuvarande VD:n avgår 

blev detta ett naturligt steg att Gunnar som vice VD tog ansvaret för rotator produkten 

och den andra vice VD:n blev ansvarig för rototilt produktionen. Dessa två avdelningar 

kommer att vara helt skilda från varandra.  

Tillvägagångssättet kan vi koppla samman med vad Flamholtz beskriver, att 

organisationsförändringen ska leda till något bättre. Flamholtz exemplifierar att 

forskning, utveckling, löner och inköp ska underlätta för de olika delarna inom företaget 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490). Indexator har tagit detta ett steg längre, att dela 

upp organisationen i två delar, för att på ett enklare sätt kunna särskilja de två olika 

produkterna åt. 

Indexator har valt att utveckla ett häfte om Indexators filosofi. Gunnar anser att detta är 

ett bra tillvägagångssätt att luta sig tillbaka på om kunden eller en medarbetare är osäker 

på vilken kvalité deras produkter levereras med. I detta häfte presenteras bland annat 

noggrant vad företagets filosofi, affärsidé, vision, löften till kunden och i vilken 

prioriteringsordning företaget värderar risk. Vi anser att Indexator har tagit tillvara på 

vad Flamholtz rekommenderar, att företaget ska ha tydliga kärnvärden (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 490). Samtidigt anser vi att när de har skrivit detta häfte har de tagit 

det ett steg längre och utvecklat en överskådlig bild av vilka Indexator är. Vi anser även 

att Indexator inbringar trovärdighet när de visar upp vad de står för och att inte kunden 

behöver fundera över hur kvalitén är på den gällande produkten. 

Kulturella aspekter 
Efter intervjun med Gunnar Bålfors får vi en bild av att Indexator har klarat 

internationaliseringen mycket bra utan några större komplikationer med kulturella 

problem. Det som Gunnar nämner är att han har uppmärksammat att det alltid är bättre 

om säljaren kan språket som kunden talar för att på ett enklare sätt kommunicera. En 

enkel lösning som Gunnar menar på, är att använda sig av en tolk.  

En annan del som i längden uppfattas som ett irritationsmoment är vissa länders 

byråkratiska organisationsstruktur. Ett exempel som Gunnar nämner är när han 

kommunicerar med en person på ett stort företag i USA. När han ringer och har 

funderingar i ett speciellt ärende och pratar med en person som inte har kunskap inom 

det området, blir svaret att han eller hon inte kan hjälpa Gunnar. Detta karakteriserar att 

de är mycket upptagna med sina egna prioriteringar och därmed inte vet vem som har 

svaret. Detta exempel kan vi koppla ihop med en av Hofstedes fem dimensioner som 

har att göra med maskulinitet. Geert Hofstede förklarar att personer från USA är 

maskulina i den meningen att de är mycket självständiga och koncentrerar sig 

framförallt på att de själva ska klara av sin uppgift (Varner & Beamer, 2011, ss. 96-97). 

Internationalisering 
Indexator har genom åren etablerat tre stycken dotterbolag med säljinriktning runt om i 

världen, dessa dotterbolag finns i Finland, Tyskland och Kanada. Vi anser att Indexator 

har haft möjligheten till detta genom sin höga omsättning men även att deras försäljning 

är väletablerad utomlands. Om vi jämför Indexators internationalisering med 

etableringskedjan, ser vi att Indexator använder sig av steg ett till tre, i dagens läge är 

det steg tre som är väsentlig det vill säga användningen av deras 

försäljningsdotterbolag. Dessa dotterbolag anser vi har en stor nytta i den fortsatta 
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etableringen utomlands i och med att inom dessa organisationer har de stor kunskap om 

den närliggande marknaden. Vad Indexator har gjort är att medvetet behålla 

produktionen på hemmamarknaden och på det viset styrker Uppsalamodellens teori om 

etableringskedjan (Andersen, 1993, s. 210). 

 

Det vi vill poängtera när det gäller Indexators internationaliseringsprocess är att de 

produkter som säljs, säljs direkt till maskintillverkare. Detta underlättar Indexators 

internationaliseringsprocess i och med att de får hjälp att nå ut till nya marknader, utan 

att behöva lägga ner mycket resurser på marknad och sälj. Detta blir en fördel för 

Indexator för att de kan lägga mer resurser på utveckling av produkter och behålla 

kontakten med de stora maskintillverkarna istället för att ha en betydligt mer omfattande 

säljverksamhet än vad de i dagsläget har. Indexators internationaliseringsprocess går att 

jämföra med I-models femte steg där den beskriver att företaget omstrukturerar 

organisationen för att öka produktiviteten och effektivisera internationaliseringen 

(Gankema, Snuif, & Zwart, 2000, s. 17). Mer precist är att Indexator har delat upp deras 

två produkter i två helt skilda avdelningar för att lättare kunna bedriva verksamheten. 

 
5.2.4 Medicvent 

 

 
 
 

Planeringsfasen 
Medicvent är ett företag som arbetar inom den medicintekniska utrustningsbranschen.  

Det finns en marknad bestående av 0,5 % i Sverige och 1 % i Skandinavien. Den 

resterande delen av marknaden finns därmed runt om i världen. Den svenska marknaden 

är liten och blev mättad mycket fort. Resultatet av detta blev att Medicvent sökte sig till 

den internationella marknaden. Det finns inga direkta konkurrenter till Medicvent inom 

deras nisch. Vad Medicvent är mest känt för är deras patenterade dubbelmask, det var 

denna produkt som blev startskottet på en framgångsrik saga. De har även ett flertal 

andra produkter som är sammankopplade med denna dubbelmask.  

Det finns många aktörer som har försökt att kopiera deras produkter men aldrig riktigt 

lyckats. Robert Lindkvist anser att konkurrenternas kvalité på produkterna var betydligt 

sämre och kostnaderna blev betydligt högre för kunden. Detta är även en styrka som 

Medicvent innehar, att kunna producera en produkt som är svår att kopiera. Medicvent 

har även de lyckats med att hitta en marknad där det finns tillväxtpotential och att 

produkten är något nytt och unikt inom denna marknad. Detta kan vi enkelt dra 

paralleller till Flamholtz organisationspyramid, där en ny produkt på en väl avvägd 

marknad är till fördel för att ett nytt företag ska kunna etableras (Flamholtz & Aksehirli, 

2000, s. 489).  

Vad vi kan konstatera efter fyra intervjuer har de fyra företag vi har intervjuat lyckats 

med det första steget i planeringsfasen med att välja en marknad med en unik produkt. 

Som Flamholtz beskriver betyder inte detta steg att företaget ska lyckas i framtiden utan 

detta bara visar att företaget har en god grund. Det är i ett senare steg i 

organisationspyramiden som blir avgörande på hur framgångsrikt företaget blir 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 493). Vi anser att teorin om uppbyggnadsfasen för ett 

företag är korrekt i och med att de företag vi hittills har granskat har följt denna metod. 
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Detta säger inte heller att de har följt exakt Flamholtz organisationspyramid utan detta 

betyder att Flamholtz organisationspyramid är en generell planeringsmodell för ett 

företag oavsett produkt och omsättning. 

Med tanke på Medicvents låga omsättning berättar Robert om att deras företag 

fortfarande är i tillväxtstadiet. Detta anser vi är speciellt i och med att de har funnits i 

snart 30 år. Vi ser detta som en bidragande orsak till varför deras omsättning inte är 

högre än vad den är. Medicvent har inget med detta att göra utan det är marknaden som 

styr deras långsamma tillväxttakt. Robert berättar även att när väl tillfälle ges är de redo 

att satsa. I vissa länder är detta ett känsligt område i och med att politiska beslut måste 

tas innan deras produkt kan bli mer aktuell. För tillfället har Medicvent ingen utstakad 

strategi på vart de ska lägga deras resurser. Detta, på grund av att dubbelmasken är svår 

att komma in på den marknad där Medicvent vill att den ska vara. När de insåg att detta 

var fallet började de att lägga mer resurser på nya produkter för att kunna hitta andra 

vägar att komma in på marknaden. I dagsläget har de en produktportfölj av tiotal 

produkter.  

När vi jämför Flamholtz tredje steg i organisationspyramiden anser Flamholtz att 

företaget ska ha en tydlig strategi på vart de ska lägga sina resurser för att kunna få en 

god framtid (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489). I och med att den politiska 

problematiken infinner sig blir det svårt för Medicvent att hålla en tydlig strategi och 

därmed blir deras tillväxtkurva mycket plan. Om det blir ett politiskt beslut som bidrar 

till att Medicvents produkter ska användas mer frekvent kommer Medicvents 

tillväxtkurva att stiga kraftigt. 

Under Medicvents resa har Robert efter en tid känt att han vill föra ansvaret för att leda 

företaget till en annan person. Lars Svensson tog över som VD år 2007 och numera 

agerar Robert som bollplank till Lars när det gäller funderingar och dylikt kring 

Medicvent. Vad Robert anser vara viktigt för Medicvent var att etablera sig på 

hemmamarknaden innan de tog klivet in på den internationella marknaden. Detta anser 

även Flamholtz, att en tydlig strategi på hur företaget ska drivas i framtiden har en 

positiv effekt på utvecklingen (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490).  

Robert hade den förklaringen att ett internationellt företag inte vill satsa på en produkt 

som inte funnits på det enskilda företagets hemmamarknad. Därmed ansåg Robert att 

detta var ett viktigt steg för Medicvents framgång. Vi anser även att det kan vara klokt 

att etablera sig på hemmamarknaden först innan företaget tar klivet in på den 

internationella marknaden, främst när det gäller nya innovativa produkter. Det är för 

stort risktagande att ta klivet ut direkt. Det är mer möjligt för ett företag att komma in på 

den internationella marknaden om produkten tidigare har varit beprövad.  

En fördel som Medicvent har jämfört med en större organisation är att de kan bedriva en 

öppenhet gentemot sina anställda på ett mycket smidigare och öppnare sätt. Inom denna 

platta organisation anser Robert att Medicvent har en humanistisk inställning och högt 

personalinflytande. Vi och Robert anser att detta fungerar bra i en liten organisation 

men mer komplicerat i en större. Inom ett större företag måste de vara medvetna om att 

denna öppenhet är viktig men inom ett mindre företag faller sig denna del naturligt. Vi 

anser att genom Medicvents humanistiska inställning kan detta vara en del som deras 

kunder värdesätter istället för att bara koncentrera sig på produktens kvalité. Det är inte 

bara hårdvaran som räknas, utan det är även personen bakom produkten. Den ska vara 

av god kvalité för att en produkt ska kunna säljas på ett bra sätt.  
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Flamholtz anser att det är viktigt att veta om vilka kärnvärden företaget har (Flamholtz 

& Aksehirli, 2000, s. 490). Denna del skiljer sig från företag till företag, valet av 

kärnvärden är beroende på vem som driver företaget men även inom vilken bransch 

företaget tillhör. Inom Medicvents nisch ser vi att den humanistiska fokuseringen är av 

stor vikt i och med att detta genomsyras i deras produkt.  

Kulturella aspekter 
Robert beskriver ett tydligt exempel där han och två kollegor skulle resa till Japan för 

att genomföra ett avtal med ett stort företag. När de anländer till Japan möts de av en 

anställd från företaget som under några månader har fått på sig att prata svenska vilket 

skulle visa sig vara negativt. Det uppstod problem och det gick inte att förstå vad 

personen i fråga sa. Som tur var kunde representanterna för företaget grundläggande 

engelska och situationen blev hållbar. Enligt Richard D. Lewis teori om kultur, ser vi 

tydliga sammankopplingar av vad Robert beskriver och vad teorin säger.  

Detta anser vi har att göra med att japanerna i allmänhet, enligt teorin, är försiktiga och 

sätter stor vikt vid att bygga upp personliga relationer även i affärssammanhang. 

Japaner är eftertänksamma och vill inte förhasta något utan istället etablera en kontakt 

och lära känna personen (Lewis, 2000, s. 5). Vi anser att de gör det med avsikt för att 

behålla en långvarig relation till kunden. Vi vill mena på att ett bra försök till att bygga 

upp en stark relation är att visa på engagemang och förståelse till den andra partens 

kultur men kan i vissa fall bli överdrivet. Detta var fallet denna gång, respekt anser vi 

vara positivt att visa till den andra kulturen men det kan lätt gå till överdrift. 

Ett annat exempel som Robert beskriver är när han beskriver sina kontakter med USA. 

När det ska skrivas kontrakt i samband med en affär upplever Robert en viss osäkerhet. 

I detta byråkratiska samhälle uppfattar han att de vill försöka sätta dit personen ifråga i 

och med att kontraktet är mycket noggrant skrivet. Det kan lätt ramla igenom ett 

kryphål som personer i vissa fall vill använda sig av för att motarbeta Medicvent. Geert 

Hofstede beskriver att USA är ett land som ser kortsiktighet som något positivt jämfört 

med Japan som anser att långsiktiga affärssamarbeten är positivt (Hofstede, 2011).  

Vid tolkande av Roberts beskrivning anser vi att en möjlighet finns för amerikanerna att 

kunna skriva in en klausul i kontraktet som gynnar dem kortsiktigt men däremot inte 

långsiktigt. Japanerna däremot vill bygga en långsiktig relation och vara uppriktiga vid 

beslut om en affär.  

Internationalisering 
Robert beskriver fortsättningsvis att det är väsentligt att använda sig av en person som 

är insatt i det berörda landets kultur och regler för att på ett lättare sätt kunna sälja de 

produkter företaget erbjuder. Han menar på att det finns stora språkskillnader och det är 

mindre risk för missförstånd men även att säljtekniken är annorlunda från land till land. 

Vissa tekniker fungerar bättre än andra och de som har bästa känsla av vad som 

fungerar är de inhemska personerna. Detta kan vi jämföra med att lära upp en japan att 

prata svenska på kort tid, mycket svårt men inte omöjligt. Vad Robert berättar och vad 

vi uppfattar från detta är att Medicvent har god kunskap och erfarenhet från olika 

internationella marknader. De är medvetna om vad som krävs på de olika marknaderna. 

I-model går även in på detta att företaget ska vara medveten om vad som krävs för att 

komma in på en enskild marknad, att det är vissa kulturella faktorer som skiljer sig åt 
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och medvetenheten om detta kan vara avgörande för en framgångsrik 

internationalisering (Bilkey & Tesar, 1977, s. 93). 

Den internationaliseringsprocess som vi beskrev ovan, att Medicvent använder sig av 

representanter från det berörda landet kan vi jämföra med Uppsalamodellens 

etableringskedja, att i det andra steget använda sig av en agent från ett enskilt land för 

att på enklare sätt få kunskap om det enskilda landet (Andersen, 1993, s. 210). 

Medicvents marknadsföringskanal har enbart gått ut på att medverka vid mässor, 

annonsering i facklitteratur men även reportage i vanliga dagstidningar för att få en 

trovärdigare marknadsföring. Det Robert beskrev angående marknadsföringen var att 

han var medveten om att marknadsföringen för Medicvent var relativt tunn men 

samtidigt inte kostsam i sammanhanget. Det gäller att vara skicklig vid urvalet av 

marknadsföringskanal och vilka företaget riktar sig till. 

5.2.5 Oryx 
 

 
Planeringsfasen 

Marknaden som Oryx är stationerad på är global i och med att Oryx kunder är 

organisationer som använder sig av maskiner över hela världen och som behöver hjälp 

med simulatorer för att öka kunskapen på hur dessa maskiner används. Dessa 

simulatorer används av två grupper, den första gruppen är för utbildningssyfte i skolor 

som har fordonsinriktning och den andra gruppen är stora maskinägare där 

skogsmaskiner, kranar och grävmaskiner är vanligt förkommande i Oryx kundbas.  

Företaget startades i och med att Derny Häggström VD på Oryx åtog sig ett uppdrag 

från ett företag där de efterfrågade en utbildningssimulator till deras maskiner. Detta för 

att försöka effektivisera deras verksamhet både kostnadsmässigt och utbildningsmässigt. 

Denna simulator blev en succé och Derny insåg att denna marknad gick att utveckla 

ännu mer. Till en början utforskade Oryx möjligheterna inom andra marknader, 

medicinska simulatorer och virtuella värdar på internet. Oryx förkastade dessa 

marknader och istället koncentrerade sig på den marknad de är på idag. 

Ur en planeringssynvinkel anser vi att Oryx har gjort precis på rätt sätt enligt Flamholtz, 

där han beskriver värdet av att i början av planeringsfasen inrikta sig mot en enskild 

marknad och inte vara utspridd, utan istället fokusera de resurser företaget har till den 

marknad där det finns störst potential (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489).  

En annan intressant del inom Oryx organisation är att de är anpassningsbara gentemot 

vad kunden efterfrågar i och med att Oryx simulatorer ska vara näst intill identisk med 

kundens maskin för att då på ett noggrannare sätt efterlikna en verklig situation. Denna 

beskrivning av att Oryx är anpassningsbar gentemot sin kund är mycket likt den 

beskrivning Flamholtz har för att företaget ska lyckas med sin uppbyggnad av företaget. 

Flamholtz anser att det är viktigt att anpassa sig efter vad kunden vill ha för att på ett 

sådant vis få en dynamisk relation med kunden (Flamholtz & Kurland, 2005, s. 121).  

Vi anser att Oryx har haft mycket hjälp i deras framgångssaga av deras stora 

multinationella kunder. I och med denna hjälp har de kunnat fokusera verksamheten på 

utveckling av deras produkter istället för att behöva lägga krutet på att söka efter 

kunder. När kunden utökar sin produktlinje kommer de att behöva en simulator till 

denna maskin och därmed använder de sig av Oryx. Dessa multinationella 
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organisationer vill vara ledande inom deras nisch och därmed utveckla nya maskiner. 

Denna utveckling är bara positiv för företaget i och med att Oryx får nya projekt att 

utföra.  

Oryx har den strategin att lägga sina resurser på produktutveckling i och med att denna 

bransch är utvecklingsbar och därmed behövs mer forskning inom denna nisch. Oryx 

organisation har utvecklats mycket snabbt i och med att de startade 1999, under denna 

tid fram tills nu har mycket förändrats men det finns fortfarande mycket kvar. Kunderna 

har börjat bli mer medvetna om vad de vill ha för produkter i och med att det har 

kommit till fler konkurrenter inom detta område. Detta gör att Oryx måste utvecklas 

från att bara leverera en simulator, de måste även tänka på de små delarna som 

paketering och service av produkten. Derny berättar att de till en början tog mycket 

stora steg, men få steg. Numera tar de många, men små steg. Detta är inom 

produktionssidan, vilket tyder på att noggrannheten på våra produkter har blivit bättre 

och bättre samtidigt som de får hjälp i och med att kunden vet mer precist vad de vill ha. 

I Oryx fall har det varit självklart att de ska lägga sina resurser på produktutveckling i 

och med att deras produkter till stor del säljer sig själv. De har inte behövt tänka på 

andra delar som marknadsföring eller försäljning av produkten vid uppbyggnaden av 

företaget. Vi anser att nu när företaget växer ännu mer kommer de bitar som inte är 

prioriterade att bli än mer viktiga att underhålla. Detta tillvägagångssätt styrks i 

Flamholtz teori där han påpekar att beslut ska fattas om vart resurserna ska läggas för att 

på detta sätt bli mer fokuserade på vilken uppgift som är mest väsentlig (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 489). 

Derny fortsätter berätta om Oryx organisation där de tre huvuddelarna som företaget i 

framtiden ska utvecklas till är; utveckling, produkt och sälj. För tillfället innehar de bara 

en utvecklings och marknadsenhet. Oryx har arbetat hårt med rekryteringen under den 

senaste tiden där de i snitt ska anställa en person per månad under 30 månaders tid. Vi 

ser även här att Oryx har god potential att växa ännu mer. Det dröjer länge till att denna 

marknad är mättad och därmed ligger de helt rätt i sin planeringsfas. Flamholtz anser 

också att en förutsättning för att ett företag ska nå framgång är att de har en tydlig 

struktur men även att de har en given plan för framtiden (Flamholtz & Aksehirli, 2000, 

s. 490). 

Det vi kan konstatera är att Oryx planeringsfas stämmer överens med Flamholtz olika 

steg för att utveckla ett företag. När vi kommer till det sista steget i 

organisationspyramiden blir Derny tveksam, i och med att de inte har någon utstuderad 

företagskultur. Det han kan säga är att han anser att företagets medarbetare är väl 

medvetna om vart företaget vill sträva och att de använder sig av en hög etisk nivå inom 

organisationen och mot kunder. Här skiljer sig Oryx tillvägagångssätt mot Flamholtz 

planeringsstrategi. Där Flamholtz påpekar att det är viktigt i ett tidigt skede att fastställa 

företagskulturen (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490). Vi anser att kärnvärdena och 

företagskulturen är viktiga men inte lika viktiga som Flamholtz anser att de är. I det 

långa loppet anser vi att denna del är viktig för att på detta sätt motivera ny personal 

eller nya kunder till företaget. I och med att företaget har funnits under en sådan kort tid 

är det inte motiverat och livsviktigt att införa denna företagskultur.   
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Kulturella aspekter 
Inom Oryx bransch anser Derny att de kulturella faktorerna inte har någon stor påverkan 

på verksamheten. Det som Derny anser är att det är mest de praktiska faktorerna som, 

språk och tidszoner som, är det som kan skapa problem med fördröjningar i arbetet. Vi 

anser att dessa problem är av liten karaktär i och med att de flesta företag upplever 

denna problematik och därmed är företag medvetna om detta. Johanson och Vahlne 

påpekar att i deras Uppsalamodell är språkkomplikationer en av faktorerna inom 

psychic distance (Johanson & Vahlne, 1977, s. 24). Vi anser att dessa faktorer inte har 

stor påverkan ur ett kulturellt perspektiv som Johanson och Vahlne beskriver.  

Derny fortsätter att beskriva om enkla exempel som han har upplevt såsom 

språkkomplikationer. Dessa komplikationer är mest ur humoristisk synvinkel än ett 

problem som stör verksamheten. Med detta som bakgrund kan vi konstatera att Oryx 

som företag använder sig av stora kunder som är internationaliserade i många olika 

delar av världen, där de flesta av dessa företag även finns inom Sverige. I och med att 

Oryx använder sig av svenska representanter stöter inte Oryx på många kulturella 

problem som är av stor vikt. 

Internationalisering 
Det tillvägagångssätt som Oryx använder sig av är att utnyttja deras fem största 

uppdragsgivare och med hjälp av dessa fem organisationer utnyttja deras kontaktnät och 

på detta sätt sprida Oryx teknologi till olika delar av världen.  

Vi anser att Oryx internationalisering är något svårdefinierad men delar av den kan vi 

koppla samman med Uppsalamodellens reviderade internationaliseringsmodell där 

Johanson och Vahlne beskriver att utnyttjandet av företagets nätverk är en bidragande 

faktor till att ett företag kan växa internationellt (Johanson & Vahlne, 2009, s. 1413). Vi 

anser att Oryx potential är oerhört stor i och med att de samarbetar med fem av världens 

största maskintillverkare och därmed är en stor marknad öppen för Oryx att etablera sig 

inom. Denna teknik är relativt ny och därmed är utvecklingspotentialen av Oryx 

simulatorer mycket stor.  

Oryx har en medveten strategi att använda sig av dessa stora aktörer där en orsak är att 

minska risktagandet för att träda in på en ny marknad. Den första kontakten tar alltid 

deras kund, och utforskar möjligheten, därefter kliver Oryx in på den marknaden. Detta 

medför ännu en gång att deras fokusering kan ligga på att utveckla deras produkt istället 

för att koncentrera sig på faktorer som kan göra att resurser läggs på andra delar som 

kunnat ha lagts på produktutveckling.  

5.2.6 Konftel 
 

 
Planeringsfasen 

Peter Renkel, VD på Konftel, berättade hur Konftels organisation började ta form. Det 

hela startade med att ett företag i Umeå ville använda sig av ett 

kommunikationshjälpmedel i deras nya konferensrum där flera personer skulle kunna 

vara med samtidigt i samtalet. Peter som hade en bakgrund inom el och teknik tog sig 

an denna uppgift tillsammans med en kollega och började konstruera en 

konferenstelefon som snabbt blev efterfrågad, först på hemmamarknaden, men snart 

även på den internationella marknaden. Detta var startskottet där Konftel blev 

involverad i IT och telefon branschen. 
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Deras produktidé är specificerad till en konferenstelefon där kvalitén på ljudet är 

mycket väsentlig. Under åren har deras konferenstelefon ändrats i design och funktioner 

och för närvarande har de åtta modeller som är till försäljning. För tio år sen flyttade de 

sin produktion till Asien i och med att de ansåg att denna del av världen var bättre vid 

produktionen av deras konferenstelefoner. Det Peter beskriver anser vi tyda på att 

Konftel har haft en genomtänkt plan på hur deras produktion inom företaget ska 

utvecklas. Detta menar Flamholtz att det är väsentligt att definiera sin nisch utifrån 

företagets kompetens samt att utveckla företagets produktion till att bli mer effektiv 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 489). 

Konftel har blivit ett av de främsta innovativa företagen inom deras bransch med en hög 

tillväxttakt. För att kunna ta del av denna höga tillväxttakt har Konftel valt att 

återinvestera sina resurser i produktutveckling men även marknadsföring. Vi anser att 

Konftel är ett företag som utvecklar en produkt som till en början var okänd på 

marknaden, valet blev att satsa mycket resurser på marknadsföring vilket vi anser vara 

ett klokt val. För Konftels del anser vi att det har varit viktigt att inte enbart fokusera på 

en utvecklings gren utan att följa upp de flesta delar inom företaget men främst då 

marknadsföring och produktutveckling. Flamholtz är mycket bestämd på att tidigt vara 

medveten om vilken gren som företaget ska fokusera sina resurser på (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, s. 489). 

För fem år sedan var Peter Renkel huvudansvarig för hela Konftels organisation men i 

takt med att Konftel har ökat sin omsättning och därmed även sin personalstyrka har 

organisationen utvecklats. Peter valde att dela in Konftel i fyra områden; sälj och 

marknad, administration, resursutveckling och produktansvar. Denna omstrukturering 

var nödvändig när personalstyrkan ökade till ca 20 anställda. Peter insåg att 

organisationen behövde delas in i dessa fyra delar för att företaget i fortsättningen skulle 

agera lika effektivt men kanske till och med ännu bättre. Flamholtz beskriver att det är 

nödvändigt att göra en uppdelning av företaget för att effektivisera det dagliga arbetet 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490).  

Peter beskriver fortsättningsvis att han började inse redan vid antalet 12-13 anställda att 

denna uppdelning började bli nödvändig, men valde att avvakta. Vi ser detta som 

naturligt i och med att en sådan omstrukturering inom företaget tar tid att implementera. 

Därmed känns det även naturligt att det tog ett tag innan denna omorganisation blev 

möjlig. Peter har medvetet sen starten av företaget tänkt på framtiden på det sättet att 

han medvetet har haft en strategi på hur organisationen ska se ut i framtiden. De 

förändringar som har gjorts har varit medvetna och eftertänksamma beslut. Därmed har 

inga oförutsägbara konsekvenser uppdagats, det är detta Flamholtz vill förespråka att 

företaget genom planering är medveten om vad som kommer att hända inom 

organisationen genom att ledningen är enig i dessa beslut (Flamholtz & Aksehirli, 2000, 

s. 490).  

Konftel är en organisation som delegerar mycket inom organisationen, jobbar med 

etiska affärer och att alla inom företaget arbetar på ett långsiktigt arbetssätt. Peter är 

allvarlig när han börjar förespråka för Konftels företagskultur där han nämner att hans 

medarbetare ska veta vad Konftel står för och vad deras målsättning är. De ska vara lika 

insatta som den som är ansvarig för de olika grenarna i bolaget. Om detta inte är fallet 

finns det ingen anledning att personen ifråga stannar kvar på arbetsplatsen. Peter ser det 

nödvändigt att alla vet vad de jobbar för och kan representera Konftel i olika situationer.  
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Flamholtz poängterar att ett företag ska ha en utstakad företagskultur och vara på de 

klara med vad företaget står för (Flamholtz & Aksehirli, 2000, s. 490). Vi anser dock att 

Flamholtz beskrivning av vikten vid framställningen av företagskultur inte är av sådan 

stor vikt i och med att detta steg inte behöver vara av samma konkreta struktur. Vi anser 

att om företaget är medveten om vad de står för och vilka riktlinjer de har, är detta steg 

inte nödvändigt. 

Kulturella aspekter 
I förflyttningen av produktionen till Asien nämner Peter en situation där han var på 

besök och skulle kontrollera produktionen. Han märker att de anställda står och 

producerar felaktiga produkter och frågar därmed varför de inte agerar om de ser att de 

blivit felaktigt. Som svar får Peter att de fått en instruktion att följa och då följer de 

instruktionen oavsett om de vet att produkten blir felaktig. Detta anser vi tyder på en 

väldig försiktighet bland personalen men samtidigt en överdriven artighet mot 

överordnade som kan resultera i felaktigheter. Lewis beskriver även att reactive kulturer 

agerar på ett artigt sätt och med stor respekt till chefer (Lewis, 2000, s. 5).  

Ett sådant här problem anser vi vara allvarligt om inte chefen ifråga är medveten om hur 

dennes medarbetare agerar i olika situationer. Detta kan resultera i oförutsägbara 

kostnader som kan bli väldigt ödesdigra i framtiden. 

Internationalisering 
Startskottet kom plötsligt när de en dag fick ett samtal från Dubai där de ville ha ett stort 

antal konferenstelefoner. Konftel arbetade tidigare med att koncentrera sig på den 

inhemska marknaden där de i dagsläget har en marknadsandel på 75 %, vilket skapar 

bra förutsättningar för export. Peter menar på att det är detta som krävs för att ett litet 

företag från ett litet land ska bli bekräftad internationellt. Peter berättar även att de är 

nummer två på den internationella marknaden som tillverkare av konferenstelefoner. 

Han ser detta även som en fördel i och med att de inte behöver gå in först på en ny 

marknad. Ett scenario kan vara att det stora företaget behöver etablera sig på en ny 

marknad och göra detta med en viss risk. Konftel har då möjlighet att kontrollera om 

detta företag lyckats bra på denna marknad och kan därefter med en mindre 

ansträngning etablera sig på den nya marknaden.  

Vi anser att detta är en metod som kan vara till fördel för Konftel i och med att de inte 

behöver lägga ner mycket resurser på att undersöka marknaden innan inträdet. Det finns 

samtidigt en nackdel att de inte är först och en risk att de inte får plats på den nya 

marknaden. Johanson och Vahlne beskriver att det är till fördel för ett företag att inneha 

kunskap om den nya marknaden innan inträde för att minska risken och utvärdera om 

denna marknad är det rätta valet (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 27-28).  

Peter tillsammans med Exportrådet har även utformat femton stycken kriterier som de 

testar på olika länder för att på detta sätt konstatera vilket land som är det mest 

lämpliga. Detta tyder också på att Uppsalamodellen stämmer överens med Konftels 

internationalisering (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 27-28).  

5.3 Korsanalys  
I denna del av det empiriska resultat och analys kapitlet har vi valt att analysera vad vi 

har kommit fram till genom att noggrant gå in på vad de olika företagen har gemensamt 

och vad som skiljer dem åt. I denna del kommer vi även att väva in de rådgivande 

exportorganisationernas synvinklar och slutligen kommer detta att mynna ut i en 

slutsats. Det som skiljer korsanalysen från den övriga analysen är att i denna del 
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kommer en teorikoppling inte att ske, för att inte upprepa men förtydliga sambanden 

mellan företagen. Vi kommer även att dela upp denna korsanalys på samma sätt som vi 

analyserade de sex olika företagen nämligen i planeringsfasen, kulturella aspekter och 

internationaliseringsprocesser. 

5.3.1 Planeringsfasen 
Efter att ha jämfört företagen kom vi fram till att det är viktigt att till en början av 

planeringsfasen vara väl medveten om vilken marknad den enskildes företag tillhör 

samt specificera vilken nisch företaget opererar inom. Detta har visat sig vara en 

framgångsfaktor i vår studie och det är denna vitala del som lägger grunden för ett 

hållbart framtida företagande. Tack vare resultaten av vår analys har det visat sig vara 

skillnad i tillväxttakt beroende på valet av marknad. Opererar företaget på en marknad 

med en produkt som har en för smal nisch kan tillväxttakten påverkas negativt. Detta 

problem kan även uppdagas i ett senare skede och därmed förorsaka ett oförutsägbart 

problem som företagsledningen måste handskas med.  

 

Vi anser att företaget bör lägga stor vikt vid detta första steg och inte förhasta några 

beslut i och med att företaget vill ut på marknaden på snabbast möjliga sätt. Vi vill 

mena på om företaget har valt en felaktig marknad ska företaget inte vara främmande 

för att eventuellt byta inriktning på den gällande marknaden även fast företaget har 

kommit långt i utvecklingen. 

 

I vår studie har vi konstaterat att de flesta av produkterna har skapats i och med att det 

funnits ett problem inom den valda marknaden. Genom att analysera de olika företagens 

val av produkter ser vi att kundnyttan i dessa fall har varit hög i och med att varje 

produkt är lösningen på ett identifierat problem. Vi har även sett vikten av att fokusera 

sin produkt inom den nisch som företaget har valt att etablera sig inom. Utsvävningar 

utanför den valda nischen anser vi skulle ha orsakat problem men detta har inte varit 

fallet för någon av respondenterna. Vi kan även konstatera att produktens 

genomslagskraft i stor mån kan ha påverkats negativt om nischen inom marknaden inte 

är mogen. 

  

Vi menar på att det finns en mängd externa faktorer som kan hämma en produkts 

tillväxttakt på en enskild marknad. Ett exempel på en sådan faktor kan vara politiska 

regleringar som inte gör det möjligt att etablera sig på den marknaden. Vi anser att om 

företaget ska etablera en produkt inom den offentliga sektorn kan det resultera i 

komplikationer i och med att de aktörerna som ska använda sig av produkten inte har 

möjlighet att påverka regleringar kring produktens nytta. 

 

När det kommer till vart företagen ska investera sina resurser vill de flesta av företagen 

ha möjlighet att fokusera sina resurser på alla delar som ingår i organisationen. Den 

möjligheten har inte alla respondenter i studien då vi ser att det skiljer mellan företagen 

som har en högre och en lägre omsättning. Företagen med en högre omsättning har 

större möjlighet att fokusera på hela verksamheten än företagen med en lägre 

omsättning. Vad de flesta företagen fokuserar sina resurser på är produktutveckling 

samt marknadsföring, de gör detta i och med att de vill fortsätta att vara ledande inom 

deras nisch samt nå ut till nya kunder. 
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Genom vår studie kan vi även konstatera att en uppdelning av ansvarsområden är 

väsentliga för att företag ska kunna effektivisera sin verksamhet på bästa sätt. När det 

kommer till de olika respondenterna kan vi notera att ett företag med färre anställda, 

kommer personerna inom organisationen att få möjlighet till ett större personligt ansvar. 

En fördel med en mindre organisation är att de anställda får en större inblick i 

organisationen och därmed möjlighet till att göra sin röst hörd. Vi anser att de anställda 

blir mer sammansvetsade och det finns en större möjlighet att alla inom organisationen 

strävar mot samma mål och därmed utveckla företaget i en positiv riktning.  

 

Mindre företag är mycket mer sårbara än större organisationer när det kommer till 

frånvaro av anställda. När en sjukskrivning sker på en större arbetsplats gör det inte lika 

stor skada jämfört med om en person är sjuk på en mindre arbetsplats där ofta en person 

motsvarar en hel avdelning. 

 

Respondenterna i studien har alla framtidsplaner men av olika karaktär. Studien visar att 

företag som opererar på en mogen marknad har fokus vid produktutveckling i och med 

att produkten har potential att utvecklas inom denna marknad. Däremot visar även 

studien att företag som är hämmad av marknaden, eller på något sätt begränsas, kommer 

välja att lägga energi vid planering av marknadsfrågor. Därmed kan vi konstatera att ett 

företag som inser, vid detta steg, att deras marknad inte är väl avvägd och måste gå 

tillbaka i utvecklingen jämfört med ett företag som har en marknad med 

utvecklingspotential och därmed kan blicka framåt i processen. 

 

När det gäller företagskulturen har respondenterna svarat olika. Vissa har ett utstakat 

dokument på företagets kärnvärden och vissa har inte ägnat lika mycket tid åt denna 

process. Vi kan konstatera att det skiljer sig mellan företagen och de olika 

företagsledarna att de har olika uppfattning om vikten vid en väldefinierad 

företagskultur. Vi anser det kan vara till fördel för företaget att ha utstakade kärnvärden 

i och med att de kan hjälpa företaget vid kontakten av nya potentiella kunder, eller bara 

att företaget internt strävar mot samma mål. Vi anser även att detta kan uppnås vid en 

öppen kommunikation mellan anställda. Däremot uppstår svårigheter vid större 

organisationer och för dessa rekommenderar vi att användningen av ett tryckt dokument 

kan vara till fördel. 

 

Under studiens gång kan vi som författare konstatera att de rådgivande 

exportorganisationerna vi valt att använda till denna studie använt sig av liknande 

tillvägagångssätt för att underlätta ett företags planering. En av de rådgivande 

exportorganisationerna vi valde att intervjua använder sig av en liknande modell som de 

följer när de både utvärderar och planerar nystartade företags planeringsfas och 

vidareutveckling. 

 

Denna modell anser vi är mer specificerad till att användas vid ett företags utvärderings 

fas där den används som ett bollplank för att fastställa om idén är kommersialiserbar 

eller inte. Vidare i denna analys kommer vi fortsätta jämförelsen mellan 

respondenternas och de rådgivande exportorganisationernas synvinklar gällande de 

kulturella aspekterna vid en internationalisering. 

5.3.2 Kulturella aspekter 
Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det finns ett samband mellan hur mycket de 

kulturella aspekterna påverkar ett företags internationalisering och vilken försäljnings 
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strategi företagen använder sig av. Ett företag som är en stor underleverantör och som 

inte har lika stor kontakt med slutkund vid försäljningen berörs desto mindre av de 

kulturella skillnaderna. Den andra gruppen respondenter som har närmare kontakt med 

slutkund men även säljer via återförsäljare (ej underleverantörer) är mer påverkade av 

kulturella aspekter. Dessa företag känner samtidigt inte att det behöver läggas någon 

större vikt vid att planera sin internationalisering med hänsyn till kulturella skillnader.  

 

Likväl nämner samtliga respondenter att det är mer de praktiska aspekterna, som 

tidsskillnader, växelkurser samt språk som är de faktorer som i längden påverkar 

företaget mest negativt. Det som även de flesta av företagen vill framhäva är att det är 

inte befogat att lära sig alla världens kulturer i förväg utan att företaget kommer med 

tiden, som kontakten etableras, att lära sig på den naturliga vägen vad som gäller i det 

rådande landet.  

 

Slutligen ser vi ett samband med samtliga respondenter att de värdesätter mer det 

personliga nätverket än att fokusera på de kulturella aspekterna. Indirekt anser vi att det 

personliga nätverket berörs av de kulturella skillnaderna. Desto längre tid personen lär 

känna det aktuella företaget kommer personen att få en möjlighet att lära känna den nya 

kulturen och på detta vis bli mer medveten om de skillnader som råder mellan olika 

kulturer. Vi kan sammanfatta detta med att respondenterna till viss del är beroende av 

förkunskap om kulturella aspekter för att underlätta en internationalisering av företaget. 

 

De rådgivande exportorganisationernas syn på kulturella aspekter kan vi sammanfatta 

med att de är positivt inställd till att inneha förkunskap inom detta område. De 

framhäver att eventuella kulturkrockar och missförstånd kan undvikas om personerna 

som är aktuella för det nya landet förfogar över kulturella kunskaper.   

5.3.3 Internationaliseringsprocessen 
När vi nu slutligen går in på den sista delen i korsanalysen där företagens 

internationaliseringsprocesser kommer att jämföras kan vi konstatera att det är 

skillnader i företagens olika internationaliseringsprocesser. Många av företagen är 

underleverantörer som tillverkar en komponent till en annan större maskin. Detta 

medför att dessa företag kommer kunna minska riskerna vid deras internationalisering. 

Ett företag som är en underleverantör och använder sig av en större aktör som kund på 

den internationella marknaden, som även är etablerad i Sverige, har möjlighet att 

internationalisera sin produkt via denna större aktör. I och med att denna aktör har tagit 

in produkten i företaget är då det troliga scenariot att resten av företagets koncern 

kommer att använda sig av underleverantörens produkt.  

Detta för med sig att underleverantören inte behöver ta några väsentliga risker om de 

skulle träda in på den nya marknaden. Denna risk kommer istället den större aktören att 

ha tagit i ett tidigare skede när de för första gången etablerade en kontakt på den 

aktuella marknaden. Nu har underleverantören automatiskt fått en mindre riskfylld 

internationaliseringsprocess och kan istället fokusera på andra delar inom 

organisationen.  

De respondenter vi har intervjuat har alla varit eniga när de har uttryckt sin åsikt 

angående en etablering på hemmamarknaden innan inträde på den internationella 

marknaden. En av respondenterna påpekade att ett företags trovärdighet och 

genomslagskraft vid internationalisering blir sämre om företaget går in på den nya 



 5 EMPIRISKT RESULTAT OCH ANALYS 

66 

marknaden i ett för tidigt skede. Han menar även att som svenskt företag inneha en låg 

marknadsandel i Sverige kan de internationella marknadsaktörerna bli tveksamma samt 

frågande över företagets verksamhet, varför de inte har lyckats på hemmamarknaden 

och hur kommer de då att lyckas på den internationella marknaden? 

Slutligen vill även flertalet av de respondenter vi har intervjuat poängtera vikten vid att 

lägga sin tid vid att utveckla och underhålla det personliga nätverket. Genom ett aktivt 

nätverkande får företaget utbyta erfarenheter och kunskaper och detta resulterar i 

framgång för alla inblandade parter. Vi anser även att det är värt att inflika med att 

nätverkande bygger på långsiktighet och tillförlitlighet för att det på bästa sätt ska 

resultera i framgång. En av respondenterna vill även beskriva hur betydelsefullt det är 

att använda sig av en mentor som haft liknande erfarenheter inom samma bransch eller 

om personen har arbetat inom det aktuella landet. Vi anser det är bättre att fråga om råd 

istället för att lära sig av sina misstag. 

Vad de rådgivande exportorganisationerna vill säga är att de anser att nätverkande är till 

stor del viktigt. Att utnyttja sitt nätverk kan vara en avgörande del i hur företaget 

kommer klara sig i framtiden. Men framförallt viktigt att använda sig av sitt nätverk när 

företaget ska träda in på en ny marknad. Genom att anlita rådgivande 

exportorganisationer kommer företaget samtidigt att indirekt få tillgång till hela deras 

nätverk och ta del av nödvändig kompetens och information som kan ligga till grund för 

en lyckad internationalisering. 
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6 Slutsats 

I detta slutsatskapitel kommer författarna att besvara studiens problemformulering. För 

att kunna besvara problemformuleringen på ett överskådligt och kortfattat sätt, kommer 

de att dela in den i två delar; kulturella aspekters påverkan på små och medelstora 

företag och företagens internationaliseringsprocesser, likheter och skillnader. 

Författarna har även konstaterat att studiens respondenter har näst intill identiska 

planeringsfaser vilket medför att planeringsfasens bidrag till studien är uppfylld. 

Därmed kommer ingen vidare slutsats att skildras i denna bemärkelse. 

 

”Vilken internationaliseringsprocess är det bästa alternativ för små och medelstora 

företag?” 

6.1 Kulturella aspekters påverkan på små och medelstora företag 

De kopplingar vi har kunnat göra utifrån de intervjuer vi har gjort med respondenterna 

är att vi kan konstatera att kulturella aspekter till viss del påverkar företagens 

internationaliseringsprocess. Det vi med lätthet kan se är en trend där företag som har 

närmare personlig kontakt med slutkund är mer påverkad av kulturella aspekter än vad 

företag är som levererar sina produkter indirekt till slutkund. Ett exempel på en indirekt 

kontakt till slutkund kan vara en underleverantör som producerar en speciell komponent 

till en annan producent.  

Den del av kulturella aspekter som orsakar mest problem är de praktiska skillnaderna, 

som språk, tidszoner och växelkurser. Dessa praktiska skillnader är allmänt kända vilket 

inte kommer som en överraskning för företagen. Den del som inte är allmänt vedertaget 

är de organisatoriska skillnaderna, byråkrati samt stark hierarki. Dessa skillnader är 

betydligt svårare att förutspå men enligt respondenternas personliga åsikter är behovet 

av teoretisk förkunskap om olika kulturer icke nödvändig.  

Vill organisationen däremot förbereda sig på kulturella skillnader som kan uppstå vid en 

internationalisering anser vi, att efter studiens resultat kunna konstatera att med hjälp av 

en mer generell bild av det aktuella landet, kunna få en inblick i hur den kulturen agerar 

och därmed använda sig av Richard D. Lewis kulturmodell. Däremot anser vi det inte 

nödvändigt att använda sig av Geert Hofstedes fem dimensioner i och med att denna 

modell fokuserar djupare på det personliga planet. Denna teoretiska kunskap anser vi är 

överflödig att ta reda på i förväg i och med att denna del kan skilja kraftigt från individ 

till individ.  

6.2 Företagens internationaliseringsprocesser, likheter och skillnader 
Med hjälp av korsanalysen kan vi konstatera att respondenternas 

internationaliseringsprocesser är till största del likartad. Trots skillnaderna i 

företagsstorlek använder sig de flesta av företagen sig av en representant vid 

internationaliseringen. Denna person bistår företagen med vital information som 

marknadskunskap, företagskunskap samt vetskap om den rådande kulturen i landet. 
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Det finns även skillnader mellan de respondenter vi har intervjuat där de mest 

framstående är att de större företagen har kommit längre i sin 

internationaliseringsprocess och därmed tagit möjligheten att etablera säljkontor samt 

dotterbolag på den rådande marknaden. Den del av internationaliseringsprocessen som 

respondenterna anser är den mest vitala delen är nätverksaspekten. I denna del finns 

mycket att hämta; kunskap, mentorskap och blivande kunder. Det viktiga är att 

underhålla sitt nätverk kontinuerligt i och med att denna process är långsiktig och inte 

utvecklar sig själv. 

 

Det vi även kan konstatera av de internationaliseringsmodeller vi har studerat är att 

Uppsalamodellen från 2009 är den modell vi anser är den mest lämpade att följa trots att 

vår studie innehåller en modell som fokuserar enbart på små och medelstora företag. 

Det som Uppsalamodellen från 2009 framhäver är att praktiska och kulturella skillnader 

är de delar som företagen bör vara medveten om vid en internationalisering. Det är även 

vad vår studie resulterar i att de praktiska kulturella skillnaderna som är de som är 

viktiga att känna till. 

6.3 Teoretiska implikationer och praktiska rekommendationer 
Vi anser att Uppsalamodellen från 2009 innehåller de delar som små och medelstora 

företag behöver koncentrera sig på när de ska effektivisera deras 

internationaliseringsprocess. Psychic distance, den kulturella delen i Uppsalamodellen 

från 2009 är även den tillräckligt anpassad för det förkunskapskrav som krävs av 

företaget innan de träder in på den nya marknaden.  

Vi anser även efter genomförda studier på D-nivå inom entreprenörskap att 

tyngdpunkten vid utbildningen bör ligga mer vid planeringen och vid 

internationaliseringen av ett företag. Efter denna studie anser vi att vikten vid kulturella 

problem inte nödvändigtvis behöver vara lika omfattande i och med att slutsatsen vi har 

kommit fram till visar att företag som internationaliserar sig inte behöver lika mycket 

förförståelse innan de träder in på en ny marknad. Denna kunskap kommer företagen att 

under tiden lära sig genom att använda sig av sitt personliga nätverk. 

Den kulturmodell vi anser lämpar sig bäst i dagens samhälle när företaget ska 

internationalisera sig är Richard D. Lewis kulturmodell. Med hjälp av denna modell kan 

företaget klart och tydligt skapa sig en uppfattning om vilket land som liknar företagets 

hemmamarknad mest. I och med att företaget har vetskap om vilken marknad som är 

mest lik deras hemmamarknad kan företaget på ett överskådligt sätt anta vilka problem 

som kan uppstå mellan kulturerna. Som vi nämner tidigare, att förkunskapen om kultur 

är mindre nödvändig, förstärker vi vårt antagande med att respondenterna resonerade att 

det är andra faktorer som spelar större roll vid en internationalisering än de kulturella. I 

och med detta prioriterar inte företagen förkunskapen om olika kulturer.  

Små och medelstora företag kan ta del av denna studies resultat och slutsatser. Med 

hjälp av dessa rekommendationer kan studien hjälpa andra företag, att i praktiken, 

effektivisera sin internationaliseringsprocess. I och med att denna studie är fokuserad till 

små och medelstora företag går det inte med säkerhet säga att företag i övrigt kan 

använda sig av dessa rekommendationer. 
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7 Sanningskriterier och vidare forskning 

Den akademiska forskningen kräver att studien ska vara av en viss karaktär samt uppnå 

en hög kvalité. Detta kapitel redogör för hur dessa krav uppfylls genom att presentera 

sanningskriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, styrka och konfirmation 

samt begreppen validitet och intersubjektivitet. Slutligen kommer författarna redogöra 

för förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

Vi har valt att utföra en kvalitativ undersökning där våra intervjuer med respondenterna 

har varit en stor del i studien och därmed vill vi med detta kapitel tydliggöra och styrka 

trovärdigheten i slutsatsen. Måttet trovärdighet, delas in i fyra delar; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt styrka och konfirmation (Bryman & Bell, 2005, ss. 306-

307).  

 

7.1 Tillförlitlighet 
De data som vi samlade in under intervjuerna av de åtta respondenterna, har vi med 

noggrannhet använt oss av två kontroller för att säkerställa tillförlitligheten i den 

information vi använt oss av i studien. Först gav vi respondenterna möjlighet att 

kommentera den transkribering vi slutförde efter den avslutande intervjuprocessen. Den 

andra kontrollen gjordes innan publicering av studien genom att den enskilde 

respondenten fick möjlighet att bekräfta innehållet i resultat och slutsats. En god 

tillförlitlighet kräver att en studies resultat granskas av de respondenter som har deltagit 

i processen (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi anser efter att respondenterna har utfört 

kontrollerna av datan att tillförlitligheten av studien är hög.   

7.2 Överförbarhet 
God överförbarhet uppnås genom att studien kan genomföras på nytt med nya företag 

och i nya miljöer med samma resultat. Forskaren ska ha samlat in så pass mycket 

information att resultaten inte kommer att skilja sig åt i en annan miljö. Vid en 

kvalitativ studie så förekommer det nästan aldrig, att forskaren kan dra generella 

slutsatser i och med de olika respondenternas svar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 169). 

Vi som författare är väl införstådda med studiens svaghet i termer av överförbarhet. Det 

finns vissa delar av studien där överförbarheten skulle kunnat bli bättre och i vissa delar 

sämre. Om vi hade intervjuat företag inom samma produktkategori och 

internationaliseringsområde så skulle överförbarheten blivit bättre. Vi har avgränsat oss 

till små och medelstora företag inom olika produktområden, i och med denna 

avgränsning så har överförbarheten blivit sämre, jämförbart om företagen befinner sig 

på samma marknad. 
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7.3 Pålitlighet 
Vi har på ett självkritiskt sätt utformat denna studie genom granskade ögon där vi noga 

diskuterat innehållet i de olika delarna som ingår i denna undersökning. För att styrka 

pålitligheten i studien har vi genomgående i skrivprocessen varit delaktiga i seminarier 

där kollegor har fått möjlighet att granska och kritisera studien. Motsvarigheten till det 

kvantitativa begreppet reliabilitet är det pålitlighet som är det motsvarande begreppet 

inom kvalitativ forskning. Det innebär att forskaren ska med en granskad förmåga 

bearbeta uppsatsens alla delar (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att öka pålitligheten i 

studien har vi låtit utomstående personer granska uppsatsen för att vi sedan ska ta del av 

dessa externa kommentarer för att öka studiens pålitlighet. Slutligen anser vi att 

pålitligheten i denna studie är hög. 

7.4 Styrka och konfirmation 
Vi som författare har under studien varit väl medvetna om att med vår förkunskap i 

ämnet inte kan agera på ett objektivt sätt gentemot studiens resultat. Vi anser även att 

detta kan vara svårt att uppnå i och med att egna kommentarer och synvinklar har varit 

befogade för att denna studie ska kunna slutföras och samtidigt är vi medvetna att 

resultatet därmed kan ha påverkats genom våra personliga värderingar i ämnet. Enligt 

Bryman & Bell (2005, ss. 307-308) poängterar, att det inte är möjligt att kunna få en 

total objektivitet vid samhällsvetenskaplig forskning, detta i enlighet med styrka och 

konfirmation. 

 

7.5 Validitet 
Vår studie innehåller omfattande teorier som ligger till grund för vår 

problemformulering. Vi har under hela processen varit väl medvetna om att 

fokuseringen angående vår problemformulering har genomgående varit en vital del i 

studien. Vi har även hela tiden varit medvetna om att inte sväva utanför vår 

problemformulering. Denna studies kvalitativa intervjuer har även dem varit fokuserade 

kring studiens olika teorier och frågeställningar. I och med att intervjuguiden är 

sammankopplad med teorierna har vi därmed hållit oss enbart inom ramarna för de 

teoretiska begreppen. I och med detta anser vi att validiteten är hög för denna studie. 

När validiteten är hög ska teorin ha god överrensstämmelse med den praktiska 

insamlingen av data (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010, s. 61).  

7.6 Intersubjektivitet 
Vi har enbart använt oss av den teori och empiri som redovisats i denna studie. Därmed 

anser vi att det finns möjlighet för andra forskare att kunna näst intill göra samma studie 

och få ett liknande resultat och slutsats. Med tanke på att vår empiriska data har blivit 

kontrollerad två gånger av våra respondenter anser vi att de material vi presenterar är 

utan subjektiv prägel. Vi har hela tiden haft i åtanke att skriva på ett opartiskt sätt för att 

ytterligare minimera risken för subjektivitet. Intersubjektivitet består i att forskaren på 

ett genomskinligt sätt återge information och inte undanhålla några fakta, samt att ej 

påverka resultatet med subjektiva åsikter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2010). 
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7.7 Förslag till vidare forskning 
Vi har till stor del i denna studie ägnat kraft och engagemang åt att identifiera hur vida 

företag i Västerbotten påverkas av kulturella aspekter vid en internationalisering. 

Utifrån denna studies resultat kan vi konstatera att företag i Västerbotten till viss del 

inte påverkas av kulturella aspekter vid en internationalisering. Vi kan även konstatera 

att företagens internationaliseringsprocesser är mycket lika i många avseenden. 

Det vi anser skulle kunna göras, för att öka kunskapen i detta område, är att utvidga den 

geografiska begränsning, som hämmat vår studie, samt att undersöka om resultaten 

överensstämmer. Detta vore intressant, ur ett entreprenöriellt perspektiv, att se om vissa 

delar av Sverige påverkas mer eller mindre av de nämnda skillnaderna. 

Om detta visar sig vara fallet, skulle företagare, på ett strategiskt sätt, kunna etablera sin 

verksamhet i de mest gynnsamma regionerna av Sverige, allt för att underlätta sitt 

arbete.  
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Appendix 1 - Intervjuguide till företag 

Erik Tengman – 073-6635169 - erik.tengman@bredband.net 

Simon Granberg – 0707-306697 – granberg.simon@gmail.com 

Namn på intervjuperson: 

Namn på organisation: 

Omsättning: 

Anställda: 

Verksamhets länder: 

 Sammanfatta verksamheten 

 

Planeringsfasen 

 Kan du beskriva planerings och uppbyggnadsfasen av företaget? 

o Marknaden 

 Beskriv val av bransch/nisch. Har den förändrats över tid? 

o Produkt/Tjänst 

 Beskriv produkterna/tjänsterna inom företaget. 

 Kundrelationer 

 Hur vet ni att er produkt/tjänst fortfarande är aktuell på 

marknaden. 

 Hur förbättrar ni relationen med kunden?  

 Konkurrensfördelar 

o Resurser 

 Resurshantering 

 Placering av kapital 

o I personalen, lokaler, produktutveckling eller i 

andra resurser. 

o Operationella system 

 På vilket sätt har organisationens struktur förändrats över tid. 

 Avdelningar, nya anställningar vid tillväxt av företaget. 

o Ledning 

 Framtidsutsikter för organisationen? 

 Hur planerade ni framtiden innan ni etablerade er på den 

internationella marknaden. 

o Företagskultur 

 Vilka är kärnvärdena inom företaget? Vad värderas mest? 

 Har kärnvärdena förändras med tiden? 
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Kulturella aspekter 

 På vilket sätt har kulturella skillnader påverkat planeringen av er 

internationalisering? 

o Vilka var de avgörande faktorerna för att ni valde det speciella landet för 

internationalisering. 

 Har ni stött på några kulturella problem vid internationaliseringen 

av ert företag. 

 I vilka länder har internationaliseringen gått bättre och sämre? 

o Vilken prioritering har kulturella faktorer när ni internationaliserar er? 

 Vilken kulturell faktor anser du ha störst betydelse vid 

internationaliseringen? 

 Tid, språk, utbildning etc.? 

Internationaliseringsprocesser 

 Hur har ni gått tillväga med internationaliseringen av ert företag? 
o Från etablerat företag på den nationella marknaden till att vara etablerad 

på den internationella marknaden? 

 Har ni erhållit extern kompetens vid internationaliseringen? 

o Har internationaliseringen sett annorlunda ut från land till land?  

 Om ja, vad var orsaken till skillnaden  

o Har ni stött på några problem vid internationaliseringen av er 

organisation? 

o Anser du som företagsledare att företaget har ett starkt kontaktnät? 

 Till hur stor del använder ni er av detta? 

o Hur ser ert företag på risk när det gäller att etablera sig i ett nytt land? 
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Appendix 2 - Brev till respondenterna 

Ämne: Entreprenörskapsstudenter vill ha hjälp med insamling av data inom ämnet 

internationaliseringsprocesser. 

Hej! 

Vi är två civilekonomstudenter på Handelshögskolan i Umeå som för närvarande håller 

på att skriva ett examensarbete inom entreprenörskap och internationalisering. Vår 

frågeställning är: ”Vilken internationaliseringsprocess är det bästa alternativ för små 

och medelstora företag?”1 

Det vi kommer att göra är att utifrån intervjuer med ett tio tal företag samla in data som 

vi kommer att använda oss av i vår studie. Denna studie kommer att vara tillgänglig för 

allmänheten. Om ni känner att viss fakta inte ska bli offentlig tar vi självklart inte med 

detta i vår studie. Innan vi färdigställer texten som berör företaget kommer vi att delge 

er denna och ni får komma med kommentarer om riktigheten kring vad som har 

återgivits i text utifrån intervjun. 

Vår begränsning av vilka företag vi kommer att intervjua är inom ramen för små och 

medelstora företag. Vad våra kriterier för små och medelstora företag är att företaget ska 

ha en årlig omsättning som understiger 40 miljoner euro eller en balansomslutning som 

understiger 27 miljoner euro. Företaget får även inte ha mer än 250 personer anställda. 

Den andra delen som är vital när vi väljer ut företag är att företaget har 

internationaliserat sig eller är på väg in på den internationella marknaden.  

Vårt urval går till på det viset att vi kontrollerar företaget med hjälp av hemsidan 

www.allabolag.se och tittar på om kriterierna på företag stämmer in på vår begränsning. 

Intervjuerna kommer att starta under april månad. Vi är därför ut i tid och skulle gärna 

vilja boka in ett möte med en representant från ert företag. Vi är mycket flexibla med tid 

och rum. Om ni känner att detta låter intressant kontakta gärna oss med en 

intresseanmälan: 

 

 Erik Tengman, 073-663 51 69, erik.tengman@bredband.net eller 

erik.tengman@hotmail.com  

 Simon Granberg, 070-730 66 97, granberg.simon@gmail.com 

 

Med vänlig hälsning Erik Tengman & Simon Granberg 

Studenter som går 8:e terminen på Handelshögskolan vid Umeå universitet 
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Appendix 3 – Jämförelse Portugal och Spanien 

 

(Hofstede, 2011). 
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Appendix 4 – Jämförelse Sverige och Polen 

 

(Hofstede, 2011) 
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