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Sammanfattning 

Studien är skriven på uppdrag av Kubera konsult, som är ett konsult företag specialiserade på 

att hjälpa mindre och medelstora företag i Norrland att börja exportera. 

De senaste åren har export och import ökat i snabb takt och handeln i Sverige består idag av 

två tredjedelar av Sveriges bruttonationalprodukt. Trots de senare årens utbredning av den 

globala marknaden samt en allt mer utökad forskning inom internationalisering så finns det 

ännu väldigt lite fakta och studier om vad som påverkar vissa företag att börja exportera, 

medan andra med till synes samma förutsättningar väljer att avböja. 

Studiens syfte är att utvinna en ökad förståelse i vilka faktorer i pre-exportprocessen som 

påverkar att små och medelstora företag i Norrland slutligen väljer att exportera eller inte, 

samt vidare hur dessa påverkar företagets väg genom pre-export processen. Vårt mål med 

denna forskning är att den ska vara till kunskap åt norrlänska företag och organisationer 

inriktade på att utöka exportverksamheter inom olika områden. 

Vi har valt att applicera teorier kring områdena företaget, beslutsfattaren och stimuli. Där vi 

utifrån dessa delar jämför och granskar fyra företag som undersökt/undersöker möjligheten 

med export samt fem företag som aktivt bedriver export. Samtliga forskningsobjekt i studien 

är små och medelstora företag, grundade och stationerade i Norrland. Studien är till stora drag 

utformad utifrån en deduktiv ansats, där vi använt oss utav av en kvalitativ forskningsstrategi 

med semi-strukturerade intervjuer. 

Resultatet i denna forskning tyder på att både företaget, beslutfattaren och stimuli såväl 

gemensamt som var en för sig, har en påverkan på om ett företag väljer att exportera eller inte. 

Inom företaget är det främst målsättning, nationella expansioner samt lokalisering som 

påverkar företaget i deras pre-export. Studien visar även att beslutsfattarens psykologiska 

faktorer har en större betydelse än de icke-psykologiska faktorerna vid en eventuell export. 

När det kommer till stimuli har vi främst sett skillnader om den initierande stimuleringen 

kommer externt eller internt. Då det från studiens resultat kan tolkas att företag som till en 

början blir stimulerade från uppmärksamhetsframkallande faktorer inifrån företaget, 

vanligtvis anammar aggressivare pre-export strategier och därigenom fullbordar sin pre-

export process snabbare. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel vill vi redogöra för varför vi valde att skriva om Norrländska företag 

och dess pre-export process samt bakgrunden till uppsatsens problemområde. Vi presenterar 

även uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

1.2 Val av ämne  
Vi har valt att göra vårt examensarbete på uppdrag åt exportkonsult företaget Kubera. 

Anledningen till att vi valt att skriva på uppdrag är för att vi vill forska i ett problem som 

finner sin grund i praktisk verklighet. I och med att vi forskar i ett verkligt problem så 

kommer vi ha en nära kontakt med företag och andra näringsidkare vilket vi finner är väldigt 

inspirerande och givande. Motivet till varför vi valde att forska inom export området framkom 

naturligt eftersom vi båda besitter ett intresse och förkunskaper inom handel samt att vi fick 

en bra första kontakt med exportföretaget Kuberakonsult. Eftersom Kubera främst verkar 

inom Norrland, så kommer denna studie inrikta sig på Norrland. 

 

1.3 Problembakgrund 
Världsekonomin har under de senaste årtiondena vuxit och länder har integrerats inom en allt 

större utsträckning. Detta har i sin tur gjort att allt fler företag väljer att internationalisera sig 

genom att till exempelvis börja exportera produkter utanför hemlandets egna gränser 

(Katsioloudes & Hadjidakis 2007, s. 20). De senaste åren har export och import i Sverige ökat 

i snabb takt och den svenska ekonomin är idag beroende av att exportera och importera varor. 

Sveriges bruttonationalprodukt består idag till två tredjedelar av handeln med varor 

(Kommers, 2011). Faktorer som påverkat att Sverige blivit allt mer beroende av omvärlden är 

exempelvis avregleringen på finansmarknaden samt medlemskapet i EU (Johanson et al, 

2002, s. 68) 

Denna utveckling inom handeln har medfört att internationalisering mer eller mindre blivit ett 

tvång för vissa företag. Detta för att öka konkurrenskraften, företagets tillväxt och i vissa fall 

för att verksamheten ska överleva (Hertz & Mattsson 1998, s. 19). För mindre företag är 

export det populäraste, enklaste och snabbaste sättet för att bli internationella. Då export, till 

skillnad från andra sätt att ta sig in på en ny marknad kräver färre affärsrisker samt en större 

flexibilitet när det kommer till viktiga åtgärder (Leonidou et al 2004, s. 736) 
 

Även om det flesta företagen är medvetna om möjligheterna med att börja exportera utanför 

hemlandet, så är det ändå relativt få som vågar ta det slutgiltiga steget. För att ett företag ska 

kunna börja exportera krävs det mycket resurser som till exempelvis kunskap om 

internationella marknader och specifika länder, samt kontakter och relationer. Detta medför 

stora problem till mindre företag som inte innehar dessa kunskaper och resurser, vilket leder 

till att deras väg till export blir betydligt svårare och mer komplicerad. (Eriksson et al, 1997, 

s. 338) 

1.3.1 Perspektiv på pre-export 
Det finns en rad olika perspektiv på vad som påverkar ett företag att börja exportera, nedanför 

följer fyra stycken utav de främst använda perspektiven inom forskning av pre-export. De tre 

första perspektiven vi kommer nämna fokuserar på traditionella företag, medan det sista 

perspektivet istället är utformat utifrån nya typer av företag kallade Born Globals. Ett utav de 

först utformade perspektiven skapade Wiedersheim-Paul et al (1978) och kallas the pre 

export-model. The pre-export model kan ses som en två vägs modell, där samtliga faktorer 

inom modellen hela tiden påverkar varandra tills dess att ett beslut angående om företaget ska 

börja exportera eller ej tas.  Modellen utgår ifrån att alla företag till en början är icke-

exporterande företag, som endast säljer till en lokal marknad utan några direkta ambitioner på 
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att börja exportera. Själva startskottet börjar genom att ett antal olika uppmärksamhets 

framkallande faktorer exponeras mot beslutsfattaren. Hur mycket uppmärksamhet de får, samt 

hur dessa uppfattas, är vidare beroende av beslutsfattaren själv, företaget och företagets 

omgivning. 

Reid (1981, s. 102) och Cavusgil (1980, s. 273) ser istället export som en innovation för ett 

företag, vilket sker genom distinkta steg av lärande och ett ökat engagemang på utländska 

marknader. Modellen utgår ifrån att efter att företaget blivit stimulerat att exportera börjar de 

gå ut på den internationella marknaden som experimentella exportörer, vilket med tiden leder 

till att de utvecklas genom ökad kunskap och engagemang till aktiva exportörer. Företagets 

lärande fortsätter och det hamnar till slut i den sista gruppen engagerade/förpliktiga 

exportörer. 

 

Casillias et al (2010, s. 163) beskriver till skillnad från Reid (1981), Cavusgil (1980) och 

Wiedesheim-Paul et al (1978) en modell som avser att export utkommer ifrån ett innehav av 

kunskap i form av individuella eller organisatoriska källor.  Modellen utgår ifrån två 

dimensioner, exportens avsikt samt kontexten av avlärande. Den första dimensionen, 

exportens avsikt, är en så kallad beteendemässig dimension. Där dimensionen främst grundar 

sig i företagens olika avsikter att börja exportera. Den andra dimensionen, kontexten av 

avlärande, riktar istället in sig på den kunskap som krävs för att tankarna om export ska växa 

sig starkare. För att denna kunskap ska få tillräckligt utrymme, samt ej kollidera med äldre 

organisatorisk kunskap krävs det att företaget avreglerar viss kunskap det har sen tidigare. 

Vilket i sin tur leder att företaget blir mer export inriktat och moget att gå ut på en 

internationell marknad.      

 

Begreppet Born Global grundar sig utifrån att sociala, technologiska och ekonomiska 

förändringar har lett till att företag idag har större möjligheter att utnyttja globala marknaders 

möjligheter snabbare och effektivare (Zhou et al 2007, s. 681). Till skillnad från de tre 

överstående perspektiven förklarar Born Global att ett företag redan när det grundas aktivt kan 

söka efter exportmöjligheter och att detta inte behöver uppstå genom en pre-export process. 

Perspektivet riktar vidare in sig på betydelsen av beslutsfattarens och företagets egenskaper, 

visioner, strategier och mål. Där dessa utger olika intentioner till att påbörja en export. 

(Bloodgood et al, 1996, s. 63 )(Oviatt & McDougall 1994, s. 44)   

1.3.2 Företagets roll 
Verksamhetens bakgrund är en faktor som kan påverka exportbeteendet i företaget, 

exempelvis kan företagets strategier påverka hur företaget ställer sig till export. Wiedersheim-

Paul et al (1978, s. 49) anser att, ju mer ett företag opererar utanför sin hemmamarknad, desto 

mer kunskap erhåller företaget. Författarna menar att kunskapen ökar i takt med avstånd, då 

företag bland annat måste lära sig hur produkter hanteras på avstånd. Detta behöver inte 

betyda att företag måste internationalisera sig utan de kan erhålla kunskap genom att endast 

växa nationellt. Tidigare forskning har dock visat att de företag som expanderat och erhållit 

kunskap inom hemmamarknaden ofta även varit framgångsrika när de expanderat 

internationellt i form av export (Wiedersheim-Paul et al, 1978, s. 50-51). 

Även lokaliseringen har en stor betydelse i hur företaget påverkas av export. Ett företag som 

är centralt beläget minskar inte bara sina transportkostnader utan får även fördelar i form av 

information. Detta eftersom företagskluster gör att informationsflödet ökar, vilket därigenom 

leder till att företag utbyter information med varandra (Wiedersheim-Paul et al, 1978, s.50). 
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1.3.3 Beslutsfattarens roll   
I mindre företag fattas viktiga samt mindre betydelsefulla beslut ofta av en enskild 

beslutfattare i form av ägare eller VD, dessa beslut kan således vara avgörande för att ett 

företag exempelvis börjar exportera (Reid 1981, s. 104)(Leonidou 2004, s. 281). 

En skillnad i hur de olika beslutsfattarna agerar ur ett export sammanhang kan förklaras 

genom dennes kunskap, information och livserfarenheter (Caughey och Chetty 1994, s. 65). 

Beslutsfattarens egenskaper kan utifrån ett pre-export perspektiv vidare delas upp i 

psykologiska och icke-psykologiska egenskaper. Där de psykologiska egenskaperna 

innehåller bland annat beslutsfattarens attityd, mål och riskbenägenhet. Medan de icke-

psykologiska egenskaperna istället involverar beslutsfattarens ålder, tidigare kunskap samt 

internationell orientering (Shane 2003, s 61). 

1.3.4 Stimuli 
En beslutsfattare samt ett företag väljer vanligtvis inte att börja undersöka möjligheterna till 

export av sig själv, utan denna process kan börja efter det att de uppmärksammar och blir 

påverkade av en rad olika faktorer. Dessa definieras som stimuli faktorer och kan delas in i 

två olika grupper, intern och extern. Dessa faktorer fungerar som en informationsingång till 

beslutsfattaren och driver denna till internationell expansion genom att de agerar som motiv, 

incitament, utlösare eller uppmärksamhetsframkallande faktorer (Leonidou, 1998, s. 46). 

Wiedersheim-Paul et al (1978) och Caughey & Chetty (1994) benämner att dessa faktorer är 

själva grunden till påbörjande av export. Stimulansen är avgörande för företagets inledande 

engagemang och framtida utveckling, samt påkallar vidare inlärningsprocessen genom att 

uppmärksamma beslutsfattaren och företaget om de positiva möjligheterna som kan 

uppkomma vid en internationell expansion (Leonidou, 1995, s.150). 

1.3.5 Exportsituationen inom Norrland 

Trots de senare årens utbredning av den globala marknaden samt en allt mer utökad forskning 

inom internationalisering så finns det ännu relativt lite fakta och studier om vad som påverkar 

vissa företag till att börja exportera, medan andra med till synes samma förutsättningar väljer 

att avböja (Tan et al 2007, s. 295).  

Majoriteten utav exporterande företag i Norrland är företag inom basindustrier såsom gruvor, 

skogsindustrin och stålindustrin (Holmberg 1984, s. 3)(Regeringen, 2012). Enligt Holmberg 

måste ett norrländskt företag täcka in två tredjedelar av Sveriges yta för att uppnå samma 

köpkraft som ett storstadsföretag har inom enbart någon mils radie. Därför anser Holmberg att 

det är viktigt för små och medelstora företag i Norrland att förbättra sina kunskaper om nya 

marknader samt kunskaper inom möjligheten till export. Detta skulle minska beroendet av 

hemmamarknaden samt även utveckla länets näringsliv(Holmberg 1984, s. 3). Enligt 

handelsministern Ewa Björling har en regional exportsatsning i Norrland inletts för att 

fördubbla exporten till 2015. Syftet med satsningen är att genom de olika norrländska länens 

behov och förutsättningar ge ett stöd som ska öka möjligheterna till export inom 

Norrland.(Regeringen, 2012)  

Detta leder oss till att mer noggrannare undersöka Norrländska företags pre-export process 

och där igenom möjligöra en förståelse om vad som påverkar dessa företag att gå 

internationellt. 

1.4 Problemformulering 
Vilka faktorer kan påverkar Norrländska företag i dess väg genom pre-export fasen till det att 

de börja exportera? 
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1.5 Syfte 
Syftet i denna forskning är att få en ökad förståelse i vilka faktorer i pre-export processen som 

påverkar att små och medelstora företag väljer att exporterar eller inte. Vårt mål med denna 

forskning är att den ska bidra till kunskap åt Norrländska företag och organisationer vars syfte 

är att utöka exportverksamheter i olika områden. 

1.6 Avgränsningar 
Vi som författare har valt att avgränsa undersökningen till små och medelstora företag i 

Norrland, då det är dessa våra uppdragsgivare i dagsläget främst riktar in sig på. Vi kommer 

inte lägga fokus på speciella branscher, då det finns risk att studien blir för produktbaserat. 

Detta vill vi undvika då studiens syfte är att ge kunskap åt organisationer och företag inom 

flertalet olika branscher. Vi har även avgränsat denna forskning till pre-export delen inom 

internationaliseringsprocessen av företag. Vidare har vi valt att endast fokusera på de 

påverkande faktorerna som finns inom områdena; företaget egenskaper, omgivning, 

beslutsfattaren samt intern och extern stimuli. 

1.7 Begreppsförklaring 
Små företag 
Små företag sysselsätter mellan 10 och 49 personer och har en årlig omsättning 
som inte överstiger 10 miljoner euro (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag, 2007). 

Medelstora företag 

Medelstora företag sysselsätter mellan 50 och 249 personer och har en årlig omsättning 

som inte överstiger 50 miljoner euro. (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag, 2007). 
 

Norrland  

Norrland är den nordligaste och största av Sveriges tre landsdelar och består av länen; 

Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens 

län(Svensknäringsliv, 2011). 

Pre-export 

Med pre-export processen avser vi det stadiet ett företag befinner sig ifrån och med att de blir 

stimulerade samt börjar undersöka möjligheten angående export, tills det att företaget blir en 

aktiv exportör.  
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2. Teoretisk Metod 
I detta kapitel presenteras de teoretiska metoder och de vetenskapliga utgångspunkter som 

uppsatsen bygger på. Kapitlet inleds med att redogöra för författarnas förförståelse och 

kunskapssyn och hur dessa kan ha inverkat på uppsatsens arbete och dess resultat. Därefter 

presenteras uppsatsens perspektiv, angreppssätt och metodval. Avslutningsvis granskar vi 

valet av sekundärkällor där vi presenterar hur dessa samlats in samt ger en kritisk 

granskning av dessa. 

2.1 Förförståelse 
Vissa förkunskaper brukar underlättar i studiens genomförande och enligt Johansson-Lindfors 

(1993) delas den upp i tre olika delar; allmän förförståelse, teoretisk förförståelse samt den 

förförståelsen som redogör för vår kunskapssyn. Den allmänna förförståelsen fås genom 

individens sociala bakgrund och uppväxt, såsom privatliv och arbetslivserfarenheter. Den 

teoretiska förförståelsen fås genom tidigare teoretiska förkunskaper i ämnet såsom 

utbildningar och diverse kunskapskällor medan kunskapssyn behandlar forskarens syn på 

kunskap och utveckling i ämnet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76).   

2.1.1 Allmän förförståelse 
Den allmänna förförståelsen för en individ baserar sig i vilken typ av sociala miljöer, 

erfarenheter och upplevelser en person samlar på sig och växer upp med under sin uppväxt 

(Johansson-Lindfors 1993, s. 25). Den allmänna förförståelsen är till skillnad från den 

teoretiska mer oavsiktlig och något som du inte direkt kan påverka. Vi kommer nedtill därför 

kort beskriva vår socialt grundande förförståelse.Vi är båda uppvuxna i Falun med föräldrar 

med akademisk utbildning som bakgrund. Eriks intresse för ekonomi och tanken på fortsatt 

utbildning tog fart efter avslutade studier vid naturvetenskapskunskapsprogrammet. Jerkers 

intresse och nyfikenhet för ekonomi växte under åren då han studerade Samhällskunskap med 

inriktning på just ekonomi. Vi har båda sedan länge haft ett gemensamt intresse för finansiella 

marknader och en förkärlek till entreprenörskap, detta bidrog till att vi sökte till 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Relevanta praktiska 

erfarenheter består främst av praktik inom programmet. Båda praktiserade på logistik och 

distributions företag, Erik på JAB och Jerker på Maserfrakt. Detta bidrog till en ökad praktisk 

kunskap inom framförallt nationell transport logistik, men även som i Eriks fall, internationell 

handel. 

Vi anser ha relativt goda kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet, såsom självaste export 

utförandet, dessa delar kommer dock inte ligga i fokus i denna studie. Vilket leder till att vi 

bedömer att vår allmänna inte kommer vara till speciellt stor fördel vid genomförandet av 

denna forskning. 

2.1.2 Teoretisk förförståelse 
Teoretiska förförståelsen grundar sig först och främst på de kunskaper och erfarenheter 

forskarna besitter via påläsning. Detta kan vara lärdomar från läroböcker, forskningsrapporter, 

föreläsningar eller studier (Johansson-Lindfors 1993, s. 76).   

Den viktigaste delen i vår teoretiska förförståelse har vi samlat på oss genom studierna på 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet. 

Programmet ges vid Handelshögskolan och är initierad av Svenska Handel, vilket har medfört 

att ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik studerats med inriktning på 

just handel och logistik. Detta har bidragit till att vi fått breda teoretiska baskunskaper inom 

handel, vilket även underlättat för oss när det var dags att formulera ett problem inom området 

export. 
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Begreppen internationalisering och export kom vi närmare efter vår utomlands termin, då vi 

båda valde att åka till Sao Paulo och studera på Universidade De Sao Paulo. Vi valde där att 

studera International Business vilket bidrog till mer kunskap inom internationell handel. I 

denna kurs fick vi även en djupare teoretisk kunskap inom ämnet export och vilka svårigheter, 

barriärer och hinder som kan uppkomma när ett företag väljer att gå internationellt. I detta 

grundlades våra tankar och idéer till detta examensarbete, då vi fattade intresse och nyfikenhet 

om export och framförallt pre-export. Dock anser vi inte att den teoretiska förförståelsen 

kommer vara i allt för stor fördel under arbetets gång eftersom pre-export området är något vi 

inte har tidigare teoretisk kunskap inom. 

2.1.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn klargörs oftast som det sätt forskaren uppfattar och studerar verkligheten. 

Kunskapssyn kan lättare beskriva vad människor tror om kunskap, hur den bildas, vad 

kunskap är, vad den består av, vad det är till för. Den grundar sig oftast i vad forskarna 

studerar samt den erfarenhet och medvetenhet om vad de själva har kännedom 

inom.(Johansson-Lindfors 1993, s. 24) Vår kunskapssyn har främst bildats medan vi samlat 

kunskaper, lärdomar och erfarenheter. 

Det finns två olika typer av kunskapssyner, Hermeneutik och positivism. I och med att vi 

främst har som mål att tolka och förstå de bakomliggande orsakerna till varför företag börjar 

exportera i Norrland, har vi valt att använda oss utav ett hermeneutiskt synsätt. 

Hermeneutiken förespråkar en holistisk syn på verkligheten, alltså att alla delar måste tolkas 

och tydas i sitt sammanhang och inte var och en för sig (Johansson-Lindfors 1993, s. 46). Då 

de faktorer som ingår inom pre-export processen alla påverkar och är beroende av varandra 

anser vi att det är viktigt att inte särskilja dessa, utan utgå ifrån det helhetsperspektiv som det 

hermeneutiska synsättet företräder (Hartman, 1998, s. 95). Vidare förespråkar även 

hermeneutikern förståelse, jämfört med positivism som istället vill uppnå en förklaring 

(Johansson-Lindfors 1993, s. 46). Vilket leder till att vi även här anser vi därför att vår valda 

kunskapssyn är den korrekta i vår forskning. Vi anser att det är väldigt svårt att hitta några 

direkta förklaringar och regler som kan tillämpas och generaliseras angående varför företag 

börjar exportera då pre-export processen är väldigt komplex och situationsanpassad. Och 

genom att anta ett hermeneutiskt synsätt och istället fokusera på att skapa förståelse för olika 

beteenden och påverkande faktorer inom processen anser vi att vår forskning kommer bli mer 

applicerbar och tillämplig. 

Den hermeneutiska kunskapssynen är subjektiv, vilket betyder att forskarna medvetet 

använder sina värderingar i forskningsprocessen (Allwood & Erikson, 1999, s. 38 ). Vi ser 

därför att det är av betydelse för oss som forskare att vi är väl pålästa inom områdets alla 

aspekter innan utformandet och insamlingen av data påbörjas, för att på så sätt kunna få så 

relevant resultat som möjligt. Samt att vi i denna studie även ska redovisa vår förförståelse 

utförligt och vara varse om de effekter som kan uppstå genom denna kunskapssyn. Vilket 

enligt Allwood & Erikson (1999)  är viktigt när man använder sig utav det hermeneutiska 

tillvägagångssättet. 

2.2 Perspektiv 
Att vara medveten om ur vilkens perspektiv forskningen utgår ifrån är av betydande effekt då 

det påverarkar urvalet i både den teoretiska referensramen samt empirin (Thurén 2005, s. 89). 

Vi har valt att utgå från två olika perspektiv, företagets samt organisationens perspektiv. 

Företagets perspektiv har vi valt på grund av att det är dessa som i första hand är våra 

forskningsobjekt, då vi med denna forskning forskning vill undersöka och från företagens 

synvinkel se vad det är som påverkar och driver dessa till eventuell export. Vidare har vi som 
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syfte med denna forskning att den ska vara till hjälp för olika organisationer och företag som 

vill utöka eller påverka exportaktiviteter inom olika geografiska områden. Vi måste därför ha 

i beaktande att vårt utformande av arbetet även ska kunna tydas och vara användbart utifrån 

deras perspektiv.         

2.3 Angreppssätt   
Då vi med denna studie har som mål att främst skapa förståelse om de bakomliggande 

orsakerna till varför företag börjar exportera, har vi valt att använda oss av ett deduktivt 

angreppssätt med inslag av induktiv. Detta med anledning av att vi kommer försöka utvinna 

denna förståelse genom att utgå från vår teoretiska referensram. Denna ram ska vara 

grundläggande för hur vi ska analysera och tolka de faktorer som påverkar ett företag till 

export. Vi skall dock ha klart för oss att vi inte bedriver en ren deduktiv studie eftersom vi 

inte är ute efter att enbart finna argument som verifierar den teori uppsatsen baserar sig på. 

Det föreligger även induktiva inslag i studien. Detta eftersom tolkningen av empirin leder 

fram till ny kunskap som inte presenteras i de sekundärkällorna vi har med i teorikapitlet. 

Med ett deduktivt synsätt utgår forskarna från teorin för att sedan utvinna ett resultat, medan 

ett induktivt synsätt istället använder empirin eller resultatet för att utforma teori. En deduktiv 

ansats förespråkar även att det bästa tillvägagångssättet är att först skaffa sig uppfattningar 

eller förväntningar om hur världen ser ut, för att därefter gå ut och samla in empirin och se om 

dessa förväntningar stämmer överens med verkligheten. (Johansson-Lindfors 1993, s. 55) 

Normalt sett är ett deduktivt synsätt starkt förknippat med en positivistisk kunskapssyn 

(Johansson Lindfors 1993, s. 56), men vid saknad a av teoretisk förförståelse vet forskaren 

inte vad den ska mäta (Wallén 1996, s. 89). Då vi anser att vår förförståelse inte är tillräcklig 

för att mäta och undersöka de faktorer vi vill utifrån ett induktivt angreppssätt, är den 

deduktiva ansatsen bättre lämpad för denna studie. 

En negativ aspekt med detta angreppsätt är att forskaren oundvikligen endast söker efter 

information som den finner är relevant, för att därigenom ge stöd åt de förväntningar 

forskaren hade när studie påbörjades. Vilket leder till att viktig information i många fall inte 

beaktas och kan gå förlorad.(Jacobsen 2002, s. 42) Detta är något vi som forskare är medvetna 

om, då vi kommer eftersträva att till så liten del som möjligt blanda in våra förväntningar när 

vi söker information inom forskningsområdet. 

2.4 Metodval 
Denna forskning kräver ett fördjupande svar från respektive företag, detta för att skaffa 

förståelse om beslutsfattaren och dess verksamhet. Eftersom varje företags beslutsfattare har 

olika egenskaper och arbetssätt gäller det att framhäva de faktorer som påverkar var och en av 

dessa beslutsfattare och sätta det i kontext till verksamheten som bedrivs. Andersen (1994) 

förklarar att den kvalitativa metoden framhäver speciella kännetecken och kvaliteter inom 

forskningen, och i detta fall beslutsfattaren och dennes företag. 

Frågeställningen påverkar valet av metod och genom studiens problemformulering är denna 

forskning djupt undersökande. Detta eftersom studien syftar till att få en förståelse om de 

olika faktorerna som gör att små och medelstora företag i Norrland väljer att exportera.  

Genom att studien avser en undersökning om vilka faktorer som påverkar ett företag i dess 

pre-export process, så leder det att formuleringen är på en kvalitativ forskningsmetod (Starrin 

& Svensson, 1994, s. 25). Enligt Starrin & Svensson (1994) används en kvalitativ metod för 

att huvudsakligen förstå en individs agerande samtidigt som ett helhetsintryck av individens 
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skapas. Eftersom denna forskning till stor del ligger hos beslutsfattaren och dennes sätt att 

agera så är en kvalitativ forskningsmetod relevant för denna studie. 

En kvalitativ studie går även att kombinera med en kvantitativ studie. Beroende på vilken 

slags forskning som görs kan de stärka de svaga sidorna i en studie.(Holme & Solvang, 1997, 

s.85) Vi har dock valt att enbart göra en kvalitativ forskningsintervju eftersom vi inte ser att 

en kvantitativ metod skulle främja denna forskning. Med tanke på att vår problemformulering 

är riktad till att få en djup förståelse så anser vi att framgången av enbart en kvalitativ 

undersökning ger det bästa möjliga resultatet och att en kombination mellan de två metoderna 

skulle kunna skapa ett missvisande resultat samtidigt som det inte skulle bidra så mycket 

gentemot den tid som måste läggas ner. 

Det finns dock även negativa aspekter med en kvalitativ undersökning som vi måste ta hänsyn 

till. Enligt Bryman & Bell (2003) brukar kvantitativa forskare rikta kritik till en studie som 

gjorts genom kvalitativ metod, detta då de ofta anser att studien är för subjektiv och att 

resultatet till stor utsträckning bygger på forskarnas uppfattningar. Vi som forskare ser dock 

inte subjektiviteten endast som något negativt i denna studie, då vi tror att våran inblandning i 

vissa fall kan krävas för att utvinna resultat med tillräckligt djup förståelse.   

2.5 Val och insamling av sekundärkällor 
Sekundärdata kan definieras som redan färdigställd och tillgänglig information, av hög 

relevans och kvalité. Informationen har samlats in och fastställts av andra forskare, 

institutioner eller organisationer. Sekundärdata används i forskningar på grund av att den är 

tids- och kostnadsbesparande, samtidigt som den erbjuder data av hög kvalitet. Genom 

användningen av sekundärdata får man även tillgång till en sammanställning av flertalet 

författares tankar och slutsatser, vilket medför att forskningen får en bredare grund med flera 

infallsvinklar(Bryman & Bell, 2005, s. 230-231). Riskerna som föreligger vid användandet av 

sekundärkällor är att forskarna måste vara medveten om att den information som anges inte 

behöver vara absolut sanning, utan endast upphovsmännens egna tolkningar och åsikter. 

Vilket leder till att även om informationen vilar på en pålitlig empirisk grund och därför anses 

tillförlitlig, bör forskarna ändå vara medvetna om vad det är för information de tar till sig.( 

Bryman & Bell 2005, 231) 

I denna forskning har vi främst använt oss av sekundärdata i vår teoretiska referensram. Den 

information vi har utvunnit genom våra sekundärkällor har varit väldigt värdefull för vår 

kartläggning. Då den har till stor del legat till grund för vår vidareförståelse inom ämnet, samt 

även väglett oss i vårt utformande av inledning, empiri, analys samt slutdiskussion i detta 

arbete.  De sekundärkällor som inhämtats är huvudsakligen vetenskapliga artiklar, tryckt 

litteratur och elektroniska källor. Den tryckta litteraturen och de vetenskapliga artiklarna har 

vi hittat genom sökning i Umeås universitet biblioteks databaser såsom bland annat Emerald, 

Business Source Elite, Journal of International Business studies och Business Source Premier. 

Där vi använt oss av sökord som export, pre-export, internationalisering, born global, firm 

enviroment etc. Sökningarna har gjorts både på svenska samt engelska. Till sist har vi även 

fått statistik till uppsatsens inledning genom sökning i kommerskollegium. 

2.6 Källgranskning 
Den kritiska grunden gentemot våra sekundärkällor i detta arbete är främst utvecklad utifrån 

tre viktiga kriterier, validitet, relevans och reliabilitet. Kriteriet validitet bedömer om källan 

som använts mäter vad den är avsedd att mäta, relevansen granskar om källan är relevant för 

den specifika studien medan reliabilitet förklarar hur pass tillförlitlig källan är. Utöver de 

kriterier förklarade ovan har vi också bedömt våra källor utifrån tre andra källkritiska grunder, 
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samtidskrav, tendenskritik samt beroendekritik. Samtidskrav utgår ifrån att en källa endast är 

vettig ifall dess material går att återge, tendenskritik menar att källan bör granskas i anseendet 

av författarens egenintresse medan beroendekritik förklarar att en källas tillförlitlighet ska 

bedömas utifrån hur många andra utomstående källor som säger samma sak.(Wiedersheim-

Paul & Eriksson, 2006, s. 51) 

Till en början vill vi göra våra läsare uppmärksamma på att två av huvudkällor i vårt 

teorikapitel Wiedesheim-Paul et al (1978) samt (Reid 1981) är relativt gamla, då det har hänt 

relativt mycket inom globaliseringen samt forskningen om export sedan dessa skrevs. Vi 

finner dock ändå att de bör ses som trovärdiga till denna studie, då forskningen gjord av 

Wiedesheim-Paul et al (1978) och (Reid 1981) har legat till grund för många andra mer 

nyligen utförda forskningar, samt då resultat har visat sig fortfarande vara användbart utifrån 

olika kritiska granskningar gjorda gentemot forskningarna. Vi har även valt att i så pass stor 

utsträckning som möjligt komplettera dessa källor med nyare perspektiv och synsätt, för att 

därigenom möjliggöra ett bättre förstående av vissa företagsanalyser och vidare även göra 

forskningen mer uppdaterad.    

I detta arbete har vi även använt oss av vissa källor som är utförda utifrån forskning av objekt 

tagna från endast ett visst land. Där bland annat forskningen av Wiedesheim-Paul et al (1978) 

är utformad utifrån en studie av australienska företag, samt forskningen av Casillias et al 

(2010) som är tagen ifrån en kartläggning av företag från Spanien. Det är därför viktigt att 

uppmärksamma att vissa av resultaten utvunna från dessa forskningar skulle kunna skilja sig 

om forskningen istället skulle göras på företag från andra typer av kulturer. Vi finner dock att 

de sekundärkällor vi använt oss av från dessa forskningar är relativt generella och därigenom 

fortfarande användbara på de företag vi forskar om i Norrlandsregionen. Även om vi forskare 

vidare har haft det i baktanke när vi utfört analyserna. 

De Internetkällorna vi använt oss utav i detta arbete är Kommerskollegium (2012), EU-

upplysningen (2007) samt Svensk näringsliv (2011). Såväl Kommerskollegium (2012) som 

Eu-upplysningen (2007) är myndighetsägda.  Vi anser därför att de är väldigt låg sannolikhet 

att den fakta taget därifrån är missvisande eller utformad utifrån ett egenvinnande perspektiv. 

Den fakta tagen från Svensk näringsliv (2011) ämnar endast en definition på Norrland, vilket 

gör att den inte påverkar studiens resultat nämnvärt.   
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi presentera den teoretiska referensram som ligger till grund för 

uppsatsen. Med den teoretiska referensramen vill vi sätta in läsaren i de olika områden som 

är aktuella för vår undersökningsmodell. Kapitlet inleds med en förklaring till våra val av 

teorier, följt av delarna perspektiv, företaget, beslutfattaren samt avslutningsvis intern och 

extern stimuli. 

3.1 Val av teorier 
Nedanför följer en kortfattad redogörelse för vilka teorier vi har använt samt även en 

förklaring till varför vi har använt dem. 

 
Vi har i vår teoretiska referensram valt att använda oss av fyra olika synsätt och perspektiv 

som kan ge inblick i hur ett intresse om export kan uppkomma utifrån vår 

undersökningsmodell. Dessa är the pre-export model, born global, internationalisering som 

en innovation och learning, unlearning and internationalisation. Anledningen till att vi har 

valt fyra olika synsätt på hur export uppkommer är att vi som författare har uppfattningen att 

ingen av de olika synsätten är direkt rätt eller fel. Vi anser att själva processen till export är 

väldigt situationsanpassat från företag till företag och kan se väldigt olika ut.  Vidare ser vi 

även att det kan finnas situationer där flera synsätt och perspektiv kan vara lämpliga att 

använda för att bättre kunna förklara hur det slutgiltiga beslutet om hur export har uppkommit 

och tagits. Fillis(2001) förklarar bland annat i en utredning om olika perspektiv till hur 

internationalisering uppkommer, att han inte tror att det kommer kunna utvinnas en generell 

internationaliserings teori samt att ett systematiskt förstående med sammanhängande 

konstruktioner angående internationalisering aldrig kommer att nås. 

Den teori vi har lagt mest tyngd på i detta kapitel är the pre-export model av Wiedesheim-

Paul et al (1978), som även till viss del används i delarna företaget, beslutsfattarens 

egenskaper samt uppmärksamhetsframkallande faktorer/stimuli. Anledningen till att vår 

teoretiska referensram till viss del utgår ifrån denna teori är att den har gett oss en god 

kunskapsram som legat till grund för hur vi har utformat vår forskning, samt vidare att den 

kunskap vi utvunnit av pre-export model även kan användas för att förstå och mer utförligt 

kunna utvärdera våra forskningsobjekt i samband med flertalet övriga perspektiv/synsätt. 

Då the pre-export model är utformad genom undersökningar av australienska företag innan år 

1978 har vi valt att komplettera den med ny forskning inom samma område, för att därigenom 

gör den mer uppdaterad och applicerbar. 

Learning, unlearning and interationalisation perspektivet på export som Casillias et al (2010) 

utvecklat, utgår till skillnad från the pre-export model ifrån att export istället uppkommer 

genom lärande. Ett företag når exportmognad genom en utvecklingsprocess, som handlar om 

att företaget söker och tar till sig den kunskap som krävs till att börja exportera, samtidigt som 

det avvecklar gammal kunskap och värderingar som hindrar detta lärande och som ”står i 

vägen” för att ett beslut om att starta export tas. Vi anser att learning, unlearning and 

internationalisation är ett bra komplement till the pre-export model då de ger oss som 

forskare ett extra synsätt på hur processen till exportmognad kan se ut. Samtidigt som båda 

teorierna utgår ifrån att start-skottet till att processerna börjar kommer ifrån intern eller extern 

stimuli. 

Internationalisering som en innovation förklarar vägen till internationalisering som en 

evolution av ett företaget, vilket likt learning, unlearning and internationalisation sker genom 

lärande, men också via ett ökat engagemang på utländska marknader. Perspektivet förklarar 
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vidare att detta sker genom en process där företaget först agerar som experimentella 

exportörer där de får kunskap och skapar erfarenheter som sedan ligger till grund för deras 

vidare internationella utveckling (Cavusgil 1980, s. 276) (Reid 1981, s.102). Även detta 

perspektiv utgår från liknande grunder som the pre-export modell. Där själva startskottet för 

ett företags export aktiviteter kommer ifrån intern och extern stimuli, vars uppfattning vidare 

är beroende på företaget och dess beslutsfattares egenskaper (Reid 1981, s.102). 

Teorin om Bornglobal förklarar att ett företag kan ha som mål och intention att börja 

exportera redan från dag ett av verksamheten (Oviatt & McDougall, 1994, s. 55). Vilket alltså 

skiljer sig emot teorin the pre-export process som utgår ifrån att alla företag till en början är 

nationella utan några direkta ambitioner och tankar gentemot export. Då vi som forskare anser 

att världen blir allt mer globaliserad, antar vi att det finns stora möjligheter att värderingarna 

och synen gentemot export kan ha förändrats sedan dess att pre-export model skapades år 

1978. Vilket medför att tankegången bakom Born Globals behövs för att förstå vissa typer av 

nytänkande företag.(Oviatt & McDougall, 1994, s. 55)   

Efter de fyra olika perspektiven följer delarna företaget, beslutsfattaren och 

uppmärksamkallade faktorer/stimuli. Det är utifrån dessa tre delar vi grundat vår 

undersökningsmodell såväl som vårt frågeformulär ifrån. Medan vi använder perspektiven 

främst för att förklara och inge förståelse hur de olika underfaktorerna till de tre ovanstående 

delarna påverkar företaget.    

Då vi i vår forskning har valt att undersöka exporterande företag samt företag som inte 

exporterat men som undersökt möjligheten till export, använder vi oss av modellen export 

aktiviteter. Modellen förklarar hur pass exportmoget ett företag är utifrån dess vilja att börja 

exportera samt deras informations insamling, överföring och sändning angående export. 

Modellen hjälper oss som författare att lättare förklarar hur långt våra forskningsobjekt har 

kommit i deras exportaktiviteter. Vilket medför att vi även lättare kan analysera de olika 

faktorernas påverkan gentemot export utifrån mer rättfärdiga grunder. 

3.2 Perspektiv på hur beslutet att börja exportera uppkommer 
Detta avsnitt kommer att bestå av olika redogörelser och perspektiv på hur ett företags väg till 

export ser ut. Vi vill med detta avsnitt dels göra läsaren uppmärksam på de olika perspektiv 

som finns. Samt vidare även att det ska ligga till grund för att ge förståelse för hur ett företags 

beslut att börja exportera uppkommer och vidare även hur det bli påverkat till att ta detta 

beslut. De tre första perspektiven vi tar upp, Pre-export model, Internationalisering som en 

innovation och Learning, unlearning and internationalisation, är utformade efter traditionella 

företag. Vilket menas med företag som till en början inte har några direkta export intentioner 

utan att deras stimuli om export uppkommer genom olika processer. Det sista perspektivet i 

detta avsnitt, Born Global, är i stället inriktat emot en ny typ av företag vars intentioner om 

export uppkommer betydligt tidigare än för traditionella företag.   

3.2.1 Traditionella företag 

Pre-export model 

Wiedersheim-Paul et al(1978) skapade genom en undersökning av australienska företag en 

modell kallad ”Pre-export model”. Modellen utgår ifrån att alla företag till en början är icke 

exporterande företag, som endast säljer till en inhemsk marknad utan några direkta ambitioner 

på att börja exportera. Själva startskottet till processen börjar genom att ett antal olika 

uppmärksamhets framkallande faktorer exponeras mot beslutsfattaren. Hur mycket 

uppmärksamhet de får, samt hur dessa uppfattas är vidare beroende av beslutsfattaren själv, 

företaget och företagets omgivning. (Wiedersheim-Paul et al 1978, s. 47-48) 
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Med andra ord så uppfattas dessa faktorer olika beroende på hur mottaglig beslutfattaren är 

samt genom hur beslutsfattaren blir påverkad av den närmaste omgivningen där han/hon 

agerar. Förändringar i företaget och dess omgivning bidrar till att nya problem och 

möjligheter uppstår (Johansson & Vahle, 1977, s. 26), vilket leder till att beslutsfattaren 

bestämmer strategier och startar aktiviteter för att på bästa sätt möta dessa förändringar. Dessa 

nya strategier och aktiviteter förändrar i sin tur företag och dess omgivning. Med andra ord 

kan alltså processen förklaras som en tvåvägsprocess, där de inblandade komponenterna 

påverkar och bli påverkade av varandra (Wiedersheim et al 1978, s. 48). 

 

Enkelt sett kan modellen klargöras genom att beslutsfattaren först bli stimulerade av 

uppmärksamhetsframkallande faktorer, vilket bidrar till att han/hon i sin tur påverkar företaget 

och dess omgivning, därigenom skapas en ny miljö som är mer mottaglig för både den 

ursprungliga exportstimuleringen såväl som vidare inkommande stimuleringar. Processen 

pågår tills dess att företaget i slutändan tar ett beslut hur vidare de ska börja exportera eller 

inte. (Wiedesheim-Paul et al 1978, s. 48) 

 

Learning, unlearning and internationalisation 

Casillias et al (2010, s. 163) beskriver en modell som avser att export uppkommer ifrån 

kunskap i form av individuella eller organisatoriska källor. Författarna menar att det finns två 

olika dimensioner, exportens avsikt samt kontexten av avlärande (unlearning). Casillias et al 

menar att dagens forskning gällande kontexten av avlärandet spelar en viktig roll mellan 

befintlig kunskap om internationaliseringsprocessen och ett aktivt sökande om ny kunskap, i 

samband med avsikten att exportera. Genom en bättre förståelse av processen 

learning,unlearning and internationalisation i samband med internationaliseringsprocessen, 

öppnas nya utvecklingsmöjligheter i användandet om ny information och 

kommunikationsteknik (Casillias et al. 2010, s. 163). 

Den första dimensionen, exportens avsikt, är en så kallad beteendemässig dimension. Den 

grundar sig i företagens olika avsikter att börja exportera. Vilket enligt Collison & Houlden 

(2005, s. 427) kan vara till exempel att beslutsfattaren har en internationell orientering. 

Kontexten av avlärande(unlearning) är den andra dimensionen. Enligt Casillias et al (2010, s. 

163) kräver innovation och nysatsningar ett uppstartande av nya aktiviteter och uppgifter som 

i sin tur behöver ny kunskap och kompetens. Utvecklingen av ny kunskap och kompetens kan 

kollidera med den organisatoriska rutin som har utvecklas i företaget genom åren. Detta gör i 

sin tur det nödvändigt för företaget att då framställa en avlärandeprocess av den 

organisatoriska rutinen för att därigenom kunna ge den nya kunskapen och kompetensen 

större utrymme och plats, vilket är en process som enligt Casillias et al (2010,s. 163) benämns 

som avlärande (unlearning).   

 

Internationalisering som en innovation 

Modellen förklarar internationalisering som en evolution av ett företag, vilket sker genom 

distinkta steg av lärande och ett ökat engagemang på utländska marknader. Med andra ord ses 

beslutet om internationalisering som en innovation för ett företag.(Andersen 1993, s. 

212)(Cavusgil 1980, s. 276)(Reid 1981, s. 102) Det finns två olika synsätt påmodellen. 

Forskning gjord av Bilkey och Tesar (1977) utgår ifrån att företaget till en början inte är 

intresserad eller har några intentioner angående export. Till skillnad från synsättet grundat i 

två olika forskningar av Cavusgil (1980) och Reid (1981) som istället utgår ifrån att företaget 

i de första stegen av processen redan är aktivt och intresserad angående export(Andersen 

1993, s. 212) 
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Om företaget till en början inte har något intresse av export kommer oftast den ursprungliga 

stimulansen av internationalisering som en typ av ”push” mekanismer eller genom externa 

förändringar. Medan redan aktiva företag med intresse för export istället oftast ursprungligen 

stimuleras av ”Pull” mekanismer eller interna förändringar.(Andersen 1993, s. 212) 

Reid (1981, s. 103) beskriver processen som en femstegsmodell bestående av 

exportmedvetenhet, exportintentioner, prövning, utvärdering samt accepterande. Företaget går 

igenom processen i kronologisk ordning där den börjar med steget exportmedvetenhet. Ett 

företag kan dock befinna sig i flera av stegen samtidigt, vilket leder till att det inte måste 

avsluta ett steg för att nästa ska kunna börja. Vidare förklarar Reid (1981) likt Wiedesheim-

Paul et al (1978) pre-export modell att varje steg i processen är starkt påverkad och beroende 

av företagets och beslutsfattarens egenskaper. Vanligtvis startar processen genom att ett 

problem eller en möjlighet uppmärksammas. Detta följs sedan av ett steg som involverar 

företagets motivation och attityder gentemot deras förväntningar av de resultat den 

internationella expansionen kan inbringa. Därefter kommer företaget in i prövningsstadiet, där 

det alltså engagerar sig på en utländsk marknad genom att till exempel börjar exportera. Den 

internationella expansionen utvärderas sedan. Beroende på om prövningsstadiet nådde upp till 

de mål företaget hade angående expansionen, tar företaget sedan beslut om det ska fortsätta 

exportera eller inte. (Reid 1981, s. 102-104) 

3.2.2 Icke traditionella företag (Born Globals) 

Begreppet Born Global framkom i en forskning om australieniska SMEs av McKinsey 

(1993), där de ansåg att företag expanderade tidigt efter att de etablerat sig på 

hemmamarknaden. Begreppet grundar sig utifrån att sociala, teknologiska och ekonomiska 

förändringar har lett till att företag idag har större möjligheter att utnyttja globala marknaders 

möjligheter snabbare och effektivare (Zhou et al 2007, s. 681). 

Definitioner av Born Globals 

Enligt (Zhou et al 2007, s. 681) måste företaget inom en treårs period internationalisera 

verksamheten för att klassas som ett Born Global företag samt att 79 % av deras försäljning är 

export. Detta gäller när företag är ekonomiskt, produceradne, säljande samt finansiellt aktiva i 

fler länder utöver hemmamarknaden. Rennie (1993, s.45) anser däremot att Born Global är ett 

företag som från start eller i tidigt skede expanderar utanför sin hemma marknad. Rennie 

(1993) anser även att ett Born Global företag börjar exportera inom två år efter det att 

företaget uppkom samt att 76 % av totala försäljningen består av export. Oviatt & Mcdougall 

(1994, s. 46) definierar Born Global som, från det att företag grundas, strävar efter att skapa 

försäljning samt resursanvändning i ett flertal länder för att på så vis skapa 

konkurrensfördelar. Författarna har således ingen specifik förklaring med årtal och 

exportandelar räknat i procent. Servais et al. (2007, s. 298) menar således att Born Global 

beskrivs som ett företag, som inom tre år från det att företaget grundas har 25 % eller mer av 

sin försäljning internationellt. 

Faktorer och element som kännetecknar Born Globals 

En av de primära faktorerna som hjälper till att förklara beteendet hos ett Born Global företag 

är att beslutsfattaren oftast inom dessa företag har en tendens till att ha internationell 

erfarenhet i form av exempelvis utbildning, arbete, resande. Denna erfarenhet och kunskap 

bidrar sedan till att forma företagets mål samt resultat (Bloodgood et al 1996, s. 62). Även 

Reid(1981, s. 103) menar att beslutsfattarens motivation, attityd och preferenser tillsammans 

med dennes förväntning och uppfattning på resultaten för en expansion i form av Born Global 

har avgörande betydelser. Där bland annat beslutsfattares uppfattningar om psykiska och 
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fysiska avstånd till internationella marknader är betydligt mindre i Born global företag än 

traditionella företag.   

Andra faktorer som underlättar för uppstarten av ett Born Global kan vara en liten inhemsk 

marknad och kunskapsbyte med nätverk (Wiedersheim-Paul et al 1978, s. 47). Oviatt & 

McDougall (1994, s. 54) nämner i deras andra element av fyra att Born Global företag oftast 

använder begränsade resurser jämfört med andra redan etablerade företag. Författarna menar 

därför att Born Global företag bör använda ett arbetssätt genom att samarbeta i nätverk. 

Företagen kan därigenom få tillgång till nödvändiga resurser de annars inte skulle ha för att 

slå sig in på den internationella marknaden. Det är uppenbart att skillnaden mellan redan 

etablerade företag och Born Globals är stor inom detta skede, detta eftersom etablerade 

företag oftast använder interna resurser medan Born Globals söker sig till externa resurser. 

(Oviatt & McDougall, 1994, s. 55) 

Enligt Oviatt & McDougalls tredje element går företag internationellt eftersom de hittat 

fördelar i att förflytta tillgångar. Det kan exempelvis vara råvaror, material och kunskap som 

förs över en nations gräns. Dock finns det vissa risker för företag som agerar på liknade sätt 

på grund av okunskap om lagar, språk, missgynnande exportlagar eller affärspraxis. 

Författarna anser, som tidigare, att multinationella företag ofta förlitar sig på de skalfördelar 

för att övervinna sådana hinder.  Detta för att de multinationella företagens resurser oftast är 

större än småföretagens, vilket gör att småföretag oftast får förlita sig på deras egen kunskap. 

(Oviatt & McDougall, 1994, s. 55). 

Oviatt & McDougalls fjärde element om arbetsmetoden för ett Born Global företag visar hur 

viktigt det är att skydda de unika resurser som ger komparativa fördelar. Detta för att ett Born 

Global företag som ska kunna överleva på en internationell marknad. Enligt Oviatt & 

McDougall (1994, s. 57) kan detta göras på fyra olika sätt, det första genom patent, 

upphovsrätt eller affärshemligheter. Detta kan förhindra imitation och bromsa utvecklingen av 

substitut. Det andra är att utnyttja unik personal, då organisationskulturen har en stor påverkan 

på företagets etablering och kan därigenom utnyttja dessa fördelar. Skydd via licensiering 

samt utnyttja de olika nätverken är de två sista aspekterna. Med detta menas att vikten läggs 

på samarbetet med kompletterande organisationer, såsom tillverkare och övriga efterföljande 

kanaler.   

3.3 Företaget 

I denna del av vår teoretiska referensram kommer vi gå in på vad som påverkar ett företag att 

börja undersöka möjligheterna med att börja exportera, samt vidare även hur det påverkas. 

Denna del av kapitlet är uppdelat i två områden, företagets egenskaper och resurser, samt 

inhemska omgivningen och lokaliseringen av företaget. 

3.3.1 Företagets egenskaper och resurser 

Ett företagets resurser ligger till grund för hur vida det har möjligheterna till bland annat 

nyetablering, innovationer eller utvidgningar, samt hur väl företaget klarar av dessa. Från ett 

pre-internationaliserings perspektiv är resurser ett företags specificerade faktorer och fungerar 

som en bas som inleder marknadsengagemang (Olson & Wiedersheim-Paul, 1978, s 285). 

Vilket leder till att beslutsfattares förmåga att fatta ett beslut om internationalisering eller 

export är influerat av företagets immateriella och materiella resurser, relaterade till dess 

attitydmässiga och inriktningsmässiga attribut (Axinn, 1988, s. 64) (Louter et al, 1991, s. 13). 
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Enligt Widesheim-Paul et al (1978, s. 50) finns det vidare fyra olika egenskaper inom ett 

företag som påverkar pre-export processen, företagets målsättning och historia, produktlinje 

samt extra regional expansion. 

Det främsta målet för alla företag är deras överlevnad. Om företaget upplever att deras 

kommande försäljningsprognoser är oförutsägbara och instabila, kommer deras huvudmål 

vara att hitta andra möjligheter till att öka försäljningen och tillväxten för att därigenom 

undvika eventuella oroligheter. En utav möjligheterna företag ofta undersöker vid sådana 

situationer är marknadsutvidgningar såväl nationellt som internationellt(Wiedesheim-Paul et 

al 1978, s.50). Vidare påverkar även företagets mer långsiktiga målsättningar pre-export 

processen som till exempel deras motivation att växa. Ett företag med starka motivationer till 

tillväxt genererar även starka aktiviteter, aktiviteter som inkluderar sökandet efter nya 

möjligheter som till exempel export till en ny marknad(Wiedesheim-Paul et al 1978, s. 50). 

När företaget sedan mognar i anseendet till export, kommer inställningen till ny tillväxt vara 

påverkad av feedback från företagets tidigare expansioner. De flesta företag expanderar oftast 

inom sin inhemska marknad innan de söker sig till internationella marknader. Mängden 

kunskap samt erfarenhet de får utifrån dessa expansioner ligger oftast till grund även för 

expansionerna utomlands (Wiedersheim-Paul et al 1978, s. 50-51). 

Inhemska expansioner bidrar vidare även till minskningar i företagets uppskattning av både 

fysiska och psykiska avstånd till nya distansmarknader. Med andra ord, företag som gör 

lyckade expansioner på inhemska marknader har större sannolikt att bli påverkade av positiva 

uppmärksamhetsframkallande faktorer, som i sin tur kan leda till att företagets pre-export 

process startar(Johanson & Vahlne 1977, s. 28). 

Det finns även ett samband mellan företagets produktlinje och dess intentioner till export. Där 

försäljning av komplexa produkter behöver större informationsflöde mellan säljare och 

köpare, medan mindre informationsflödes krävande försäljningar bidrar till att säljaren blir 

positivt exponerad av export stimuli(Leonidou 2004, s.289). 

Forskning av Cheong & Chong (1988, s. 35) har vidare även funnit att det finns skillnader 

mellan exporterande företag och icke exporterande när det gäller deras syn på exportbarriär 

inom pre-export processen. Där de icke exporterande företagen syn på exportbarriärer oftare 

var relaterade till långsiktiga exportproblem som behovet av information, internationella 

kontakter samt förvaltningspolitik. Till skillnad från de företag som börjar exportera som 

istället oftast lägger fokus på problem som är mer sammanbundna med närliggande 

exportprocedurer, till exempel avsaknad av kapital till att finansiera exportaktiviteterna eller 

förvirrande produktspecifikationer. 

Forskning av Hook & Czinkota (1988, s. 52) kom fram till att icke-exporterande företag lade 

ner mer fokus på problem associerade med intentionerna med export aktiviteter som till 

exempel avsaknaden utav kunskap och information, problem att finansiera ursprungliga 

investeringen samt tullrelaterade hinder. Till skillnad från exporterande företag som istället 

lade fokus på mer operativa export problem som bland annat transportsvårigheter och dåligt 

utbildad personal utifrån ett internationellt perspektiv. 

Vidare har senare forskning även visat att storleken på ett företag, samt hur länge det har varit 

aktivt påverkar dess beslut om export. Där Leonidou (2004, s. 281) bland annat beskriver att 
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nyetablerade mindre företag ofta uppfattar olika exportbarriär som mer skrämmande och 

oöverkomliga i jämförelse med större och mer resurskraftiga företag. 

3.3.2 Inhemska omgivningen och lokaliseringen av företaget 

Det finns främst två olika lokaliseringsrelaterade faktorer som påverkar 

internationaliseringsprocessen för ett företag, fysiska flöden samt informationsflöden. Med 

fysiska flöden menas till exempel de möjligheterna som finns samt de kostnader som 

uppkommer vid transport till potentiella utländska marknader (Wiedesheim-Paul et al 1978, s. 

49). 

Även om storleken på kostnaderna som uppkommer vid en eventuell export är av stor 

betydelse(Leonidou 2004,s .291), så är det ändå informationsflödet som utgör den största 

påverkan på komponenterna i pre-export processen (Wiedesheim et al 1978, s. 49). Själva 

starten av export kan kategoriseras som en orienteringsprocess och är därför beroende av 

informella kontakter som till exempel möten ”face-to-face”. Vilket leder till att de företag 

som är lokaliserade nära olika informationscentrum som till exempel stora städer, kommer bli 

mer stimulerade till export, samt vidare även utvinna större kunskap inom detta område. 

Beslutsfattarnas attityder gentemot export påverkas även dem beroende på deras omgivning, 

där exempelvis företag lokaliserade nära andra lyckosamma exportföretag oftast får en mer 

positiv syn till export.(Wiedesheim et al 1978, s. 50) 

Enligt Amin och Thrift (1994, s. 8) kan kulturella och sociala faktorer som ligger till grund 

för en regions ekonomiska lönsamhet beskrivas genom termen institutionell tjocklek. Med 

institutioner menas här de bevarande sociala strukturerna och processer som formar vår 

vardag, som bland annat utbildnings och hälsovårdsinstitutioner eller ekonomiska och 

politiska institutioner. 

Vissa regioner kan inneha fördelaktiga kombinationer av institutioner, vilket leder till att 

dessa områdens företagsverksamhet oftast kännetecknas av stark tillväxt och god regional 

kapacitet för till exempel nya innovationer och ekonomiska strategier. Den institutionella 

tjockleken beror vidare av fyra olika element (Storper 1997, s. 17). 

- Styrkan och brädden (kvaliteten och kvantiteten) av tillväxt institutioner inom en viss 

region. 

- Graden av samarbete och sammanhållning bland lokala institutioner, skapandet av 

gemensamma regler/avtal och delandet av kunskap inom regionen. 

- Lokala maktbildningar eller former av gemensam representation, som stärker 

regionens förhandlingskraft gentemot auktoriteter inom de nationella gränserna.      

- Skapandet av medvetenheten för participtanterna inom den regionen att de är 

medlemmar inom en gemensam rörelse. 

Även Coe et al (2007) har kommit fram till liknande påståenden, då de säger att utkomsten av 

en region som kännetecknas av en välmående institutionell tjocklek, är ett den regionala 

ekonomin karaktäriseras av dynamiska och flexibla institutioner, mycket innovationer, höga 

nivåer av tillit samt effektiv cirkulation av kunskap. 

3.4 Beslutsfattarens egenskaper 

I denna del följer en redogörelse om hur ett företags export engagemang och väg till export 

påverkas av beslutsfattarens egenskaper. 
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Shane (2003) beskriver att beslutsfattarens individuella olikheter när det gäller att exploatera 

affärsmöjligheter kan delas upp i psykologiska och icke-psykologiska faktorer, där de 

psykologiska faktorerna är kopplade till beslutsfattarens personlighet som exempelvis kan 

bestå av motivation, riskbenägenhet och grundvärderingar. Medan de icke-psykologiska 

faktorerna istället har sin utgångspunk av lärdomar i form av arbetslivserfarenhet, utbildning, 

social position och ålder (Shane 2003, s 61). Enligt Wiedersheim-Paul et al (1978, s 49) och 

Reid (1981, s 101-105) så är det vanligvist i mindre företag dessa faktorer påverkar mest, 

eftersom det slutgiltiga besluten oftast tas av en enskild beslutsfattare. Beroende på hur 

individens uppsättning av faktorer ser ut, så påverkar det vidare företaget i en eventuell 

internationalisering. 

Stopford (1974, s. 305) beskriver att det finns kopplingar mellan internationalisering av 

företag samt hur pass internationellt orienterad beslutsfattaren i fråga är. Desto mer 

internationellt orienterad beslutsfattaren är, desto större är sannolikheten att han/hon både blir 

exponerad, samt uppfattar uppmärksamhetsframkallande faktorer(attention evokers) 

(Wiedersheim-Paul et al 1978, s. 49). Detta har även blivit bekräftat i senare forskningar av 

bland andra Collinson & Houlden (2005). Även Caughey & Chetty(1994, s. 65) menar att 

personer som är födda utomlands eller medhar erfarenhet av att leva i olika länder har större 

benägenhet att uppfatta och bli påverkad av export stimuli än individer utan denna bakgrund. 

Vilket även gäller för individer som har rest mycket och erhållet internationella erfarenheter 

genom exempelvis studier eller arbete, samt att dessa även i vissa fall kunnat utöka sitt 

internationella kontaktnät(Caughey & Chetty 1994, s. 65). 

Vidare forskning av Caughey & Chetty (1994, s. 66) har bevisat att individens ålder påverkar 

dennas exportinställning, där yngre beslutsfattare oftast är mer internationaliseringsvilliga och 

öppna till att initiera export. Vilket även har stärkts i forskning av Jaffe et al (1998) och Moon 

& Lee (1990). Dock så hävdar senare forskning att åldern på beslutsfattaren inte har den 

påverkan som forskare tidigare trott och att de tidigare resultaten inom området ofta har 

saknat tillräcklig validitet i den empiriska forskningen(Leonidou et al 1998, s. 45). 

Vidare så påverkar även individens utbildning hur denne ser möjligheterna med export, där 

personer med eftergymnasial utbildning har visat sig vara mer exportbenägna än personer 

utan eftergymnasial utbildning(Reid 1981, s. 107). Casillias et al (2010) hävdar också att 

internationell expansion gynnas av en tidigare utbildning som ger vissa typer av kunskaper till 

verksamheten. Författaren förklarar att möjligheten att ta emot ny kunskap bestäms av 

förekomsten av tidigare kunskap och detta eftersom inlärningsprocessen redan finns i 

medvetandet. 

En psykologisk faktor som påverkar hur beslutsfattaren ställer sig i frågan gentemot export är 

hur pass stor riskbenägenhet denne person innehar.  Wiedersheim-Paul (1978,s. 50) menar att 

relationen mellan den upplevda osäkerheten och beslutsfattarens riskvilja påverkar beslutet 

om export. Detta stärks även från forskning av Shane (2003, s. 103) som hävdar att individer 

som har stor riskbenägenhet har större sannolikhet att börja exploatera affärsmöjligheter. 

Enligt Reid (1981) kan även beslutsfattarens attityd påverka beslut om internationalisering. 

Detta i form av uppfattning och förväntningar på vad en utlandsetablering kan medföra och 

vid en positiv attityd till utlandet och handel med andra länder så kan det i större utsträckning 

bidra till företagets internationalisering. Ambition i form av mål med verksamheten är en 

psykologisk faktor som även den kan påverkar beslutfattaren. Vill beslutsfattaren se företaget 

växa kraftigt eller öka vinsten kommer denne till större grad att verka för en etablering 

utomlands (Penrose, 1995, s. 35). 

 



18 

 

3.5 Uppmärksamhetsframkallande faktorer och stimuli till exportaktiviteter   

I denna del kommer vi som författare förklara mer specifikt vad det är som stimulerar ett 

företag till att börja undersöka deras möjligheter med export. Vi har vidare delat upp de 

uppmärksamhetsframkallande faktorerna och stimuleringen i interna, externa, proaktiva och 

reaktiva, samt avslutar delen med att kategorisera dessa. 

 

Uppmärksamhetsframkallande faktorer kan förklaras som själva startskottet till att pre-export 

processen sätts igång (Wiedesheim-Paul et al 1978, s. 52). Tan et al (2007, s. 300) beskriver 

att ett företags exponering av dessa stimuli kan ses som en organisatorisk och lärande process, 

där nyckelinformation delges och påverkar beslutet att expandera internationellt. Ett företags 

exponering till uppmärksamhetsframkallade faktorer påbörjar lärande processen genom att 

utlösa en impuls. Om den information som skapas av denna impuls kommer fångas upp av 

företaget är beroende av hur den uppfattas av beslutsfattaren i samband med företagets 

resurser samt beslutsfattarens attityder och psykologiska engagemang. Information som blir 

uppfångat av företaget kommer sedan ingå i företagets kunskapsresurser. Ansamlingen av 

denna kunskap kommer sedan inverka på företagets vidare stimuli exponering och 

engagemang, vilket i sin tur leder till att företagets internationaliseringsberedskap ökar. (Tan 

et al 2007, s. 301) 

 

Med andra ord, uppmärksamhetsframkallande faktorer krävs för ett företag ska börja 

undersöka möjligheterna med att exportera utomlands, men utgör inte ensamma tillräcklig 

effekt för att en sådan aktivitet ska slutföras(Wiedesheim et al 1978, s. 52)(Tan et al 2007, s. 

300). Dessa faktorer kan finnas i två former, inaktiva och aktiva. Där inaktiva formen menas 

med att beslutsfattaren har blivit exponerad av dessa, men att de ännu inte har börjat påverka 

han/hon (Mintzberg et al 1976, s. 253). 

 

I pre-export processen är det dock endast den aktiva formen som tas med, alltså när 

uppmärksamhetsframkallande faktorer har blivit exponerade av beslutsfattaren, och påverkat 

denna i tillräckligt grad för att informationsinsamling och bearbetning påbörjas.  

Uppmärksamhetsframkallande faktorer kan delas upp i två olika grupper, de inom företaget 

(interna) och de utanför företaget (externa). Genom att särskilja dessa kan man sedan använda 

dessa som en ram för att kunna undersöka om den ursprungliga stimuleringen till export 

kommer ifrån kvalitéer och egenskaper inifrån företaget, eller faktorer i företagets 

omgivning.(Wiedesheim et al 1978, s. 52) 

3.5.1 Interna uppmärksamhetsframkallande faktorer 

Wiedesheim et al (1978) delar vidare upp de interna uppmärksamhetsframkallande faktorer i 

två grupper som till viss del är beroende av varandra. Dessa är unik kompetens inom 

företaget, samt överkapacitet i företags resurser som till exempel förvaltning, marknadsföring, 

produktion eller finansiering. 

Företag som är medvetna om att de innehar unika tillgångar inom olika områden börjar med 

större sannolikhet att söka ytterligare exploatering i andra internationella marknader, för att 

därigenom kunna maximera företagets vinst utifrån dess konkurrensfördelar (Wiedesheim et 

al 1978, s. 52, Leonidou 1998, s. 63). 

 

Även överkapacitet av resurser leder till att företag ofta söker sig ut till nya marknader. 

Främst på grund av att dessa företag då söker nya möjligheter för att kunna utnyttja sin fulla 

kapacitet, istället för att försöka göra sig av med de resurser de inte använder till fullo 

(Wiedesheim et al 1978, s.52). 
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Interna uppmärksamhetsframkallande faktorer genereras också genom att företaget gör affärer 

och expansioner på den inhemska marknaden (Tan et al 2007, s. 298), vilket har diskuterats 

tidigare i kapitlet under företagets egenskaper. Andra interna uppmärksamhetsframkallande 

faktorer som kan ha betydande effekt är att beslutsfattaren söker internationella expansioner 

för att uppnå företagets målsättning eller att han/hon undersöker möjligheterna med expansion 

som ett alternativ för att minska olika risker inom företaget (Leonidou, 1998, s.61). 

3.5.2 Externa uppmärksamhetsframkallande faktorer 

Det finns enligt Wiedesheim-Paul et al (1978, s.53) främst fyra olika faktorer som kan 

identifieras i externa uppmärksamhetsframkallande faktorer, tillfälliga beställningar från 

utländska kunder, marknadsmöjligheter, konkurrens samt statliga export stimulansåtgärder. 

Tillfälliga beställningar från utlandet är en utav de vanligaste faktorerna som påverkar företag 

att börja exportera utomlands. Men sannolikheten att få en sådan beställning är i många fall 

starkt beroende av att företaget redan har börjat med olika pre-export aktiviteter (Wiedesheim-

Paul et al 1978, s.53) (Leonidou 1998, s.61). 

 

Information och visibilitet av marknadsmöjligheter utanför hemlandets gränser kan även det 

influera ett företag positivt angående export, även om det även också krävs hjälp från andra 

faktorer för att företaget ska starta en ny export strategi. Konkurrens stimulering kan påverka 

ett företag till export främst genom två olika aspekter. Dels genom att företaget kan undersöka 

export möjligheter på andra marknader på grund av en allt starkare konkurrens på den 

inhemska samt genom att företaget blir influerat av att konkurrerande företag börjar agera 

internationellt. (Wiedesheim-Paul et al 1978, s. 53) (Leonidou 1998, s. 62) 

 

Leonidou (1998, s 63) förklarar vidare att externa uppmärksamhetsframkallande faktorer även 

kan påverka beslutfattaren i formen av regeringsaktiviteter vars syfte är utökning av export, 

som till exempel reduktion av tullar och subventioner. Genom att den internationella 

marknaden vuxit markant de senare åren så har även påtryckningarna av internationalisering 

på inhemska företag blivit intensivare. Främst genom globala krafter, högre nivåer av 

konkurrens, globala avregleringar och utvecklad teknologi. Där de globala krafterna verkar 

som extern stimulering genom att skapa möjligheter från främjandet av kulturell homogenitet 

och social förändring. (Liesch & Knight 1999, s. 387) 

 

3.5.3 Kategorisering och vidare förklaring med hjälp av proaktiv och reaktiv klassificering 

Nedanför i figur 3, kategoriserar interna och externa stimulerande faktorer utifrån två olika 

grupper, proaktiva och reaktiva. Där proaktiva syftar till förebyggande stimuleringar på olika 

möjligheter eller problem, medan med reaktiva istället menas att stimuleringarna uppkommer 

som reaktioner på olika förhållanden(Leonidou, 1998, s. 61). 
 

Företagen som motiveras med hjälp av interna faktorer är ofta mer rationella och 

målinriktande i deras exportbeteende i jämförelse till företag som blir påverkade av faktorer 

utanför företaget. Vidare finns det även skillnaderna i exportbeteendet av företaget som 

motiveras av proaktiva faktorer i jämförelse med de som motiveras av reaktiva. Där ett 

proaktivt stimulerat företaget är mer aggressivt och strategiskt inriktat i exporten, till skillnad 

från ett reaktivt stimulerat företag som istället anammar ett mer passivt och opportunistiskt 

tillvägagångssätt när det kommer till export. Vilket medför att beslutet till att börja exportera 

kan vara influerat av olika variationer av stimuli, proaktiv-interna, proaktiv-externa, reaktiv- 

interna eller reaktiv-externa.(Albaum et al 2004. s 75 & 83) 
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Till vilken grad dessa stimuli påverkar export beteendet förklaras i intensitet, frekvens och 

betydelse i egenskap av hur de blir uppfattade av beslutsfattaren. Stimuleringen kan vara aktiv 

och påverka genom hela pre-export processen, från de tidigaste stadierna och början av pre-

export processen till de mer avancerade delarna där företaget beslutar och påbörjar 

exportåtagande(Leonidou & Katsikeas 1996, s. 537). 

 

Tabell 1: Intern och extern stimuli kategorisering. (Leonidou, 1998)Tan et al, 2007) 

 

Intern stimuli  

Proaktiv - Uppnående av stordriftsfördelar 

- Särskilt ledande intressen/ambitioner 

 - Produkter med unika egenskaper 

- Innehavande av speciella komparativa 

fördelar 

- Potential för extra försäljning/vinst 

- Behov att öka företagstillväxt 

Reaktiv - Kompensera försäljning av en säsongs 

produkt 

- Utnyttjande av ej använd verksamhets 

kapacitet 

- Ökning/minskning av inhemsk försäljning 

- Minska riskerna på den inhemska 

verksamheten 

Extern stimuli  

Proaktiv - Uppmuntran av externa 

agenter/organisationer 

- Identifieringen av attraktiva utlänska 

möjligheter 

- Exklusiv information om utlänska 

marknader 

- Statlig export assistans/initiativ 

- Kontakter efter att ha deltagande i företags 

mässor 

Reaktiv - Intention från export av inhemska 

konkurrenter 

- Konkurrens tryck på inhemsk marknad 

- Fördelaktiga utländska växlingskurser 

- Minskning av inhemsk marknad 

- Tillfällig beställning från utländsk marknad 

 

3.6 Pre-export aktiviteter 

Vi har valt att avsluta vår teoretiska referensram med en modell som hjälper oss att 

klassificera var någonstans de studerade företagen befinner sig i en pre-export process. 

 

Wiedesheim- Paul et al(1978) beskriver att ett företag kan befinna sig i tre olika stadier innan 

de börjar exportera, dessa stadier är förklarade genom informationsaktiviteter inom företaget. 

Dessa stadier är vidare beroende av ett företags villighet att exportera, informationssändnings 

aktiviteter samt insamling av information. De tre olika stadierna är därefter ”inhemska”, 
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”passiva” och ”aktiva”. (Wiedesheim et al 1978:53) 

 

Dimensioner  

Grupp/Steg 

Villighet att starta 

exportera 

Informationssamlings 

aktiviteter 

Informations 

överförings aktiviteter 

Inhemsk Ingen till Låg Ingen till Låg Ingen till Låg 

Passiv Låg till Medel Låg till Medel Låg 

Aktiv Medel till Hög Medel till Hög Låg till Hög 

 Tabell 2: Pre-export aktiviter (Wiedesheim et al 1978, s. 53) 

 

Wiedesheim et al (1978) beskriver att de flesta företagen börjar i den inhemska gruppen när 

pre-export processen börjar. Många av dem kommer stanna i denna grupp på grund av att 

deras produkter inte är lämpade för internationella marknader, att deras inhemska lokalisering 

inte är lämplig för export eller att de helt enkelt är nöjda med att agera på deras lokala 

marknad. Sannolikheten att företaget ska förflytta sig till antingen det passiva eller aktiva 

stadiet är relativt liten och är beroende av att företaget ska bli påverkat av ”interna” eller 

”externa” förändringar. De interna förändringarna som kan påverka företaget att börja vandra 

till de andra stadierna är relaterade till beslutsfattaren och dennes närmaste omgivning. Dessa 

involverar exempelvis att företaget byter beslutfattare eller att beslutfattaren attityder 

gentemot export på något sätt förändras. De externa förändringarna är istället kopplade till 

större informationsinsamling följt av en ökad villighet till export. Dessa uppstår oftast 

slumpmässigt genom att beslutsfattaren kommer i kontakt med exportrelaterade samtal med 

antingen kollegor eller kunder etc. (Wiedesheim et al 1978, s. 53-54) 

 

Vidare är det viktigt att konstatera att dessa stadier endast består av tre olika typer av mönster 

eller möjligheter. Vissa företags villighet, informationsinsamling samt informationssändning 

angående export kan se helt annorlunda ut. Det är relativt vanligt att ett företag ofta släpar 

efter i olika dimensioner och att de till exempel är i det ”aktiva” stadiet i de två första 

dimensionerna samtidigt som de endast befinner sig i stadiet ”inhemska” i den tredje 

dimensionen. De faktorer som påverkar i vilket stadium företaget befinner sig i är de faktorer 

som förklarats tidigare i teorikapitlet. Vilket kan vara bland annat beslutsfattarens 

bakgrund/egenskaper, den inhemska omgivningen/lokaliseringen av företaget, företagets 

egenskaper samt interna och externa uppmärksamhetsframkallande faktorer(attention 

evokers)(Wiedesheim et al 1978, s. 54). I och med att dessa faktorer hela tiden påverkar 

varandra samt att de både kan vara negativa och positiva utifrån ett exportsammanhang, så 

medför det att företag ofta pendlar mellan de olika stadierna genom exportprocessen. En del 

företag som befinner sig i första stadiet i alla de tre dimensionerna kan i vissa fall börja 

exportera snabbare än företag som ligger i de senare stadierna (Wiedesheim et al 1978, s. 55).         
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3.7 Undersökningsmodell 

 

 

Figur 3: Undersökningsmodell, (Granqvist, J & Jacobsson, E) 

 

Figur 3 är vår undersökningsmodell om vad som påverkar ett företag att börja exportera.  De 

tre huvudområdena (förtaget, stimuli och beslutsfattaren) baseras på den teori som har 

behandlats. Utifrån dessa huvudområden finns det vidare olika faktorer som kan tänkas 

påverka respektive område. Det är dessa faktorer som vi har granskat och gått in på djupet, för 

att sedan koppla till respektive huvudområde.  Vi har tagit hänsyn till att dessa tre 

huvudområden även påverkar varandra innan de tillslut påverkar ett företag till att börja 

exportera. Det är på detta sätt undersökningsmodellen används. 
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4. Praktisk Metod 
I detta kapitel ämnar vi att förklara vårt praktiska tillvägagångssätt för att läsaren ska få en 

uppfattning om hur vissa delar utförts och bearbetats för att besvara vår problemformulering. 

I de första fyra avsnitten beskriver vi arbetsgången i kronologisk ordning (Insamling av 

primärdata, val av respondenter, konstruktion av intervjumall, intervjuerna, bearbetning och 

tolkning av intervjuerna.) 

4.1 Primärdata 
Primärdata är data som kommer direkt från källan och som inte har kopierats, vilket betyder 

att den inte har gått genom flera led. Detta leder till att de är mer tillförlitliga än sekundära 

källor. De vanligaste exemplen på primära källor är data från intervjuer eller händelser tagna 

direkt ur verkligheten (Kylen, 2004, s. 9). En informationskälla som tillämpas som 

primärkälla grundar sig oftast genom närheten till informationsgivaren i sammanhanget. Patel 

& Davidsson (2003) förklarar vidare att aspekter som förstahandsdeporteringar och 

ögonvittnesskildringar kan hjälpa författaren att utgöra om källan kan ses som primärdata 

eller inte. 

I denna rapport kommer vi att använda oss av primära källor i vårt empirikapitel samt vidare 

även i vår analys och slutsats. Empiri kapitel är grundat på data uppsamlat från personliga 

intervjuer med intervjuobjekt. Genom dessa intervjuer har vi fått data som legat grund för hur 

vi besvarar vår problemformulering. Det är därigenom viktigt att poängtera att den 

information som våra primärkällor har inbringat till empiri kapitlet inte har vinklats av någon 

mellanhand utan att den kommer direkt från huvudkällan. 

Enligt Patel & Davidsson(2003) så menas källkritik med att källorna kritiks ska granskas, 

samt att fakta som fås utifrån dessa källors sannolikhet ska bedömas och värderas. De 

primärkällor vi har använt oss av i denna studie är valda utifrån kritiska grunder. Där vi bland 

annat haft som urvalsram att de företagen vi valt att forska i ska ha börjat exportera eller 

undersökt möjligheterna med export inom en relativt kort tidsperiod. Detta på grund av att vi 

anser att intervjuobjekten kan besvara våra frågor med mer precisa och exakta svar om de 

händelser vi forskar i har hänt nyligen. Dock så ställer vi oss ändå kritiskt till ett fåtal av de 

svar vi fått in, då vi anser att sannolikheten att intervju-respondenterna kommer ihåg exakt hur 

deras pre-export process såg ut, samt haft koll på alla olika faktorer som påverkat dem inom 

denna process i vissa fall bör anses som låg. 

4.1 Val av respondenter 
Vid kvalitativa studier är inte syftet att leda till generaliseringar, vilket menas med att urvalet 

inte behöver eftersträva representativitet på samma sätt som om undersökningen gjordes 

enligt en kvantitativ metod. Dock måste nämnas, att urvalet av intervjupersoner är i allra 

högsta grad viktigt för att nå ett bra forskningsresultat (Holme & Solvang, 2007,s. 101). Att 

använda en mindre population som urval kan definieras som ett icke-sannolikhetsurval 

(Johansson-Lindfors 1993, s.95). Enligt Holme & Solvang (2003,s. 101) ska forskarna inte 

helt slumpmässigt välja ut respondenter. Författarna anser att forskarna bör se till att få rätt 

personer till undersökningen för att inte ge ett dåligt resultat. Holme & Solvang (2003,s. 104) 

nämner även att det är till fördel att intervjua personer med god insyn och kunskap i ett 

företag, då de oftast bidrar till en bättre intervju samt i slutänden även ett bättre 

forskningsresultat. I och med att vi valde respondenter som kunde tänkas passa i vår 

undersökning så kommer vårt urval baseras på ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2005, 

s.349). 
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Eftersom det även var vi som slutligen valde ut företag samt vilka personer som skulle 

intervjuas är urvalet likaså även subjektivt. De företag vi valde att kontakta angående 

intervjuer var små och medelstora företag i Norrland. Utifrån det utgick vi även från två olika 

målgrupper. Första målgruppen var företag som exporterar. Andra målgruppen var företag 

som på ett eller annat sätt haft funderingar på att börja exportera eller som undersökt 

möjligheten till export men som ännu inte börjat. I samtliga företag var det beslutsfattaren vi 

vände oss till angående intervjuer, detta för att syftet med studien utgår från att granska och 

skapa vetskap om företaget samt personen bakom företagets viktiga beslut. Vi lade även 

hänsyn till att pre-exportprocessen var relativt färsk i minnet, därför prioriterade vi att 

intervjua beslutsfattare vars företag nyligen börjat exportera eller företag som vid tillfället 

undersökt möjligheten till export. Dock uppkom vissa svårigheter med att hitta respondenter i 

den sista målgruppen eftersom företag sällan berättar om att de undersökt möjligheterna till 

export samt att det kan vara en känslig process att dela med sig. 

Anledningen till att vi valde att ha två olika målgrupper att intervjua var för att lättare 

undersöka skillnaden mellan ett företag som exporterar och ett företag som inte exporterar. 

Eftersom studiens syfte var att granska faktorer som påverkar norrländska företag till att 

exportera var vi tvungna att undersöka problemet hos respektive företag och beslutsfattare, 

samt utifrån det jämföra de två målgrupperna. 

Som vi tidigare nämnt, så har vi valt att inte inrikta oss på de branschspecifika faktorer som 

kan påverka företagets pre-export processer. Vi anser att en sådan studie på dessa företag 

skulle bli för spretigt och ta bort fokus från vad studien egentligen är ämnat för att forska i. 

Utifrån att vår studie från början icke syftade på att forska om branschernas påverkan om pre-

export processen så är frågeformulären utformade så att branschernas betydelse inte ska 

påverka resultatet i slutändan. Vi fann dock ett fall där företaget bransch och särskilt produkt 

påverkade deras exportmöjligheter, företaget i fråga var Jämtlands tunnbrödsbageri som hade 

svårt att exportera då deras produkter var väldigt skrymmande. Dock påverkade detta inte vårt 

slutgiltiga resultat nämnvärt. 

Med hjälp av vår uppdragsgivare Kubera Konsult fick vi även kontinuerlig hjälp med 

rådgivning och tips om företag de trodde skulle passa bra in i vår målgrupp. Vi vände oss 

även till Kubera Konsult när vi själva hittade företag vi trodde skulle passa bra in, detta för att 

tillsammans diskutera om företagen var lämpliga för studie eller inte. Utöver det vände vi oss 

även till handelskammaren samt exportrådet i Västerbotten, som även dem rekommenderade 

och tipsade om företag som vi kunde ta kontakt med. Vi valde själva att noggrant undersöka 

samtliga företag innan vi kontaktade dem för att på så sätt veta att de skulle passa bra in i vår 

studie.   

Respondent Företagsnamn Position Ort 

Adam W Bastuträsk Charkuteri 

(ej export) 

Delägare och VD Bastuträsk, 

Västerbottens län 

Eva Z Dorotea Design Plan 

(ej export) 

Grundare och VD Dorotea, Västerbottens 

län 

Anna-Lena E Giraf Of Sweden 

(ej export) 

Grundare och VD Flarken, Västerbottens 

län 

Christin S Jämtlands Tunnbröd 

(ej export) 

Ägare och VD Hammerdal, Jämtlands 

län 

Kenneth B Algoryx 

(exporterande) 

Grundare och VD Umeå, Västerbottens 

län 
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Emilia L E&E Glasses 

(exporterande) 

Grundare och Delägare Umeå, Västerbottens 

län 

Josef B Gröna Tryck 

(exporterande) 

Grundare och Delägare Umeå, Västerbottens 

län 

Anders A Thermotech AB 

(exporterande) 

Delägare och VD Sollefteå, 

Västernorrlands län 

Josef N Umlax 

(exporterande) 

Delägare och VD Lycksele, 

Västerbottens län 

Tabell 4: Information om respondenterna 

4.2 Konstruktion av intervjumall  
För att få ut så mycket information som möjligt av intervjuerna valde vi att utforma två olika 

intervjumallar, en för exporterande företag och en för icke exporterande företag. Dessa två 

intervjumallar skiljde sig åt på vissa punkter men var lika i upplägget. Vi ansåg att det inte 

gick att ställa exakt samma frågor till ett exporterande företag som till ett ej exporterande 

företag eftersom företag som exporterar redan gått igenom pre-export fasen. Detta gjorde att 

intervjumallen mot icke-exporterande företag var mer riktad mot var de befinner sig i steget 

till att börja exportera, medan frågorna i intervjumallen mot exporterande företag var mer 

inriktade på hur de passerade pre-export fasen och faktorer på hur de hamnade där de är nu. 

Intervjumallarna utarbetades efter vår teoretiska referensram och problembakgrund. I enlighet 

med vårt kvalitativa förhållningssätt som vi tillämpar i denna studie ansåg vi det nödvändigt 

att tillåta respondenterna prata fritt och inte behöva känna sig styrda av frågorna, därför 

försökte vi göra frågorna så breda som möjligt vilket gjorde att vi lättare kunde ta del av 

respondenternas tankar, erfarenhet och värderingar (Bryman & Bell 2005, s. 297)( Holme & 

Solvang 1997, s. 99-101). Detta ansåg vi som väldigt viktig i vår studie med tanke på att 

beslutsfattarens värderingar och egenskaper kan vara en utav de faktorer som kan påverka 

företaget i dess pre-exportprocess, vilket därigenom har stor betydelse i vårt slutgiltiga 

resultat. Om vi valt att ha en intervjumall vars svarsalternativ varit fastställda hade det 

begränsat möjligheten till att undersöka och granska respondenterna, vilket därefter skulle 

kunna leda till ett missvisande och inte lika tillförlitligt resultat. Vissa frågor följde vi även 

upp med följdfrågor, detta för att erhålla en djupare beskrivning av det som diskuterades samt 

det som vi ansåg vara mer relevant i studien. 

Vi anser att vår intervjuguide kan liknas vid den semi-strukturerade strukturen, vilket visar ett 

antal specifika teman eller diskussionsområde som intervjuförfarandet baseras kring (Bryman 

& Bell 2005, s. 363). Vi delade in intervjumallen i tre delar; företagets egenskaper, 

extern/intern stimuli och beslutsfattaren. I det första avsnittet bestod frågorna om företagets 

export, egenskaper samt omgivning. I det andra avsnittet bestod frågorna kring företagets 

externa och interna stimuli beträffande export. Det tredje avsnittet bestod av frågor kring 

personen vi intervjuade som i samtliga fall var företagets beslutsfattare. I detta avsnitt ställde 

vi frågor angående beslutsfattarens egenskaper, riskbenägenhet samt internationell 

orientering. Intervjumallen återfinns som bilaga i arbetet. 

4.3 Intervjuer 
Första kontakten med respondenterna skedde via mejlkontakt. Eftersom några av företagen 

var rekommenderade av vår uppdragsgivare Kubera konsult eller handelskammaren i 

Västerbotten så presenterade vi oss till dessa genom att vi berättade vilka som hade 

rekommenderat dem, samt hur de skulle passa in i vår studie. Vidare frågade vi samtliga 

respondenter om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju, vilket de flesta av företagen vi 

kontaktade var positiva till. 
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När intervjuerna var bokade förberedde vi oss genom att studera intervjumallen och påminna 

oss om vad vi skulle lyfta fram i intervjuerna, samt vad vi ville få ut av varje enskild intervju. 

Noggrann förberedelse inför en intervju är en förutsättning för att kunna få ut de mest 

relevanta för att den skall bli så lyckad som möjligt (Kvale 1997, s.119). Vissa respondenter 

ville även ta del av intervjumallarna innan intervjun, detta såg vi som både positivt och 

negativt. Vi ansåg att det var bra att respondenterna var förbereda inför intervjuerna men 

samtidigt kunde det även leda till att respondenternas svar blev inövade. Detta var vi dock 

medvetna om och för att minimera dessa inövande svar ställde vi följdfrågor som inte stod 

med i intervjumallen. 

Samtliga intervjuer skedde över telefon på grund av de långa avstånden. Vi valde att 

målgruppen skulle vara så bred som möjligt så därför försökte vi ta företag som var utsprida 

över hela Norrland. De företag som var stationerade i Umeå valde vi även att göra intervju 

med över telefon, detta eftersom vi ville att var och en av intervjuerna skulle ha samma 

grundförutsättningar. Varje intervju förberedde vi med ljudupptagningsutrustning som bestod 

av en mobiltelefon samt en diktafon som vi hyrde från universitetet. Inspelning av 

intervjuerna vid en kvalitativ studie är ett viktigt redskap, detta då intervjuaren får möjlighet 

att bearbeta och spela upp samtalet i efterhand (Bryman & Bell 2005, s.370). 

Samtliga intervjuer gick som planerat och svaren blev utförliga, precis som vi hoppades på. 

Dock uppkom lite förändringar i frågeformuläret under intervjuns gång, detta eftersom vi 

ställde breda frågor som gjorde att det blev diskussion. I och med att det blev mycket 

diskussion märkte vi att samtliga delar gick in i varandra, speciellt inom området intern och 

extern stimuli. Detta medförde att vi skrev intern och extern stimuli som avslutande del i 

empiriavsnittet. 

Under intervjuernas gång försökte vi sätta oss in hos respondenterna för att lättare se 

erfarenheter, tankar och värderingar från deras perspektiv. Detta för att se och kunna sätta 

fingret på hur respondenternas personliga egenskaper format och påverkat företaget till 

export. Vi deltog båda vid samtliga intervjuer, vilket var till stor fördel eftersom båda kunde 

sätta sig in i varje företag samt beslutsfattare. Uppgifterna delade vi upp genom att en ställde 

frågorna samtidigt som den andra lyssnade, ställde följd frågor, förde anteckningar samt 

kontrollerade så att det tekniska fungerade som det skulle. Detta underlättade då den som 

intervjuade kan lägga all fokus på att vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen, vilket 

leder till att samtalen blev mer spontana och naturliga (Holme & Solvang 1995, s.115). 

Vid varje intervjutillfälle inledde vi med att hälsa och presentera oss. Vi förklarade även vad 

vi skrev om samt frågade om det var okej att låta intervjun spelas in. Eftersom vi fick denna 

tillåtelse av samtliga företag var det inte lika betydelsefullt att föra anteckningar, dock förde 

vi små stödord för att påminna oss själv om det mest väsentliga i intervjun. Inspelningarna 

underlättade i intervjuförfarandet och inte minst i den efterföljande bearbetningen. De flesta 

ljudfiler höll hög kvalité, med undantag från två då respondenterna satt i bilen, vilket 

medförde visst brus. Intervjuerna varierande tidsmässigt, men låg mellan 30-50 minuter.   

4.4 Bearbetning och tolkning av intervjuerna 
Vi har analyserat data utifrån den så kallade sammanhållna fallbeskrivningen(Nylén 2005, 

s.72 & 77). Med det menas att vi har analyserat materialet vi fått utifrån våra egna tolkningar. 

Detta har gjort att vi bildat oss en egen uppfattning på hur våra respondenter ser till export, 

vilket vi har analyserat och senare lett fram till en analys och slutsats.  

Efter intervjuerna började vi med bearbeta dessa till vår empiri genom att transformera 

materialet från ljudfilerna till en tolkningsbar form. Intervjuerna skrevs ut i nära anslutning, 
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oftast direkt, annars högst en dag efter. Detta gjorde vi eftersom vi då hade intervjun färskt i 

minne och ifall vi hörde något otydligt kunde vi lättare komma ihåg vad som sades under 

intervjun. Vilket enligt Johansson-Lindfors (1993, s 146) är att föredra då det underlättar vid 

transkriberingen. Översättningsarbetet kan göras lättare om båda forskarna tillsammans 

översätter talet till skrift, oberoende av varandra. Sedan därefter jämföra de båda 

översättningarna och tillsammans komma fram till en gemensam tolkningssyn (Kvale 1997, s 

150).  Denna metod använde vi oss inte av, vilket kanske kan ha påverkat kvalitén i empirin. 

Vi ansåg, precis som Johansson - Lindfors (1993, s 147) att en utskrift av intervjuerna ska ske 

med ”sunt förnuft” och översättas näst intill ordagrant. Eftersom vi använde oss av ”sunt 

förnuft” i utskriften av intervjuerna ansåg vi att detta inte skulle påverka kvalitén i den graden 

så att det slutgiltiga resultatet skulle påverkas. 

Bearbetningen från ljud till text delade vi upp i två olika steg. I det första steget avlyssnade vi 

intervjun samtidigt som vi skrev ner det som sades i ett Word dokument. I det andra steget 

formades Word dokumentet om till det slutgiltiga empirikapitlet. Vi utformade empirikapitlet 

efter respektive respondent samt deras företag(började med ej exporterande företag). Under 

respektive företag delade vi sedan upp texten i olika diskussionsområden, företag, 

extern/intern stimuli samt beslutsfattare. Eftersom vi märkte att intervjuerna inte gick efter 

den ordningen, valde vi att ändra ordningsföljden i empirin så att vi hade företagets 

egenskaper, beslutfattaren och slutligen intern och extern stimuli. Dock ska påpekas att 

eftersom intervjuerna ledde till diskussion så förekom det (som även tidigare nämnts under 

delen ”Intervjuer”) att delarna gick in i varandra, vilket har gjort att underrubrikerna i empiri 

kapitlet kan innehålla viss diskussion om de andra områdena. Detta valde vi inte att ändra 

eftersom vi då riskerade att tappa ”röda tråden” i empiri kapitlet.   

4.5 Etiska ställningstagande 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie är det viktigt att ständigt ha etiken i åtanke så att 

inte någon medverkande part kan skadas av det material som publicerats i uppsatsen (Bryman 

& Bell, 2005, s. 356). Detta var något som vi som författare försökte förebygga genom att 

noggrant förklara för varje medverkande i studien hur det material vi fått ut av dem kommer 

användas, samt vidare även vilka som kommer kunna ta del av materialet. Som vi beskrivit 

tidigare inledde vi varje intervju med att fråga våra respondenter om vi fick spela in intervjun, 

vilket samtliga respondenter ställde sig positiva till. Vi förklarade även att respondenterna 

hade valet att ställa upp till intervjun som anonyma samt hur uppsatsens senare skulle 

publiceras. Dock så kände ingen av studiens respondenter att de hade något särskilt behov att 

vara anonyma eller att det material de utgivit kunde skada dem om detta kom i fel händer. 

Detta är något vi som författare tror var bra då vi anser att studien får större trovärdighet om 

den innehar uppgifter på personer, företag och situationer tagna från verkligheten med 

korrekta namn. Vidare förklarade vi även till respondenterna att varje fråga var frivillig att 

svara på, vilket ledde till att ett fåtal frågor inte besvarades av samtliga respondenter då de 

kände att de då skulle utge känslig information. Vi som författare ser dock inte att detta har 

bidragit negativt till studiens resultat då det endast var ett fåtal frågor som inte besvarades 

samt att vi ändå har kunnat utvinna tillräckligt med information från varje ställd fråga. Efter 

det att vi sammanställt och transkriberat varje intervju skickade vi dessa till respondenterna, 

för att därigenom säkerställa att vi uppfattat informationen korrekt samt att vi inte använder 

oss av data i studien som kan skada dem. Ingen av respondenterna kom med några 

anmärkningar vilket vi anser tyder på att vi uppfattat deras svar korrekt samt att den 

information vi använder oss av i vår empiri kapitel inte är skadligt för någon av de 

medverkande parterna i studien.       
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5. Empiri 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet av intervjuerna från de nio företagen som ingår i 

uppsatsen. Empirin från företagen behandlas separat där varje företagsavsnitt inleds med en 

nödvändig företagsbeskrivning följt av företagets egenskaper, företagets omgivning samt 

beslutsfattaren, i dessa avsnitt beskrivs även företagens interna samt externa stimuli. 

5.1 Ej Exporterande Företag 

Under denna punkt redovisas fyra företag som vid studiens tidpunkt inte exporterar men som 

på något sätt undersökt möjligheterna för en eventuell export. 

5.1.1 Bastuträsk charkuteri 

Företaget grundades 1895 av bonden Jonas Holmlund, och nådde sin storhetstid under slutet 

av 50-talet då upp emot 50 personer arbetade i företaget. Familjen Holmlund drev 

verksamheten fram till 1979 då företaget som då hette Holmlunds såldes. Sedan följde ett 

antal olika ägarkonstellationer samt flytt från bygden. Företaget försattes i konkurs 1995. 

Det goda ryktet samt charkuterikulturen i bygden gjorde att nya ägare återupplivade företaget 

i Bastuträsk och 2009 köpte Adam Wikström tillsammans med Mattias Berg företaget som 

idag heter Bastuträsk Charkuteri AB. Adam beskriver att företaget är Västerbottens enda 

charkuteri och har stark tro på att förena gammalt hantverk med förädlade recept och moderna 

tillverkningsmetoder. Adam berättar även att marknaden sträcker sig nästan över hela Sverige 

medan huvudsakliga marknaden är Västerbotten, södra Norrbotten, Västernorrland och 

Jämtland. 

Företagets egenskaper och omgivning 

Bastuträsk Charkuteri AB omsätter runt 28 miljoner kronor och har som både kort- och 

långsiktig målsättning, att öka omsättningen. Adam beskriver livsmedelsbranschen som 

väldigt stor och genom ytterligare expansioner på befintliga marknader, som exempelvis 

Norrland, skulle målsättningen att öka omsättningen kunna nås enkelt. Adam berättar även att 

produkter som säljs mest utanför Norrland är Delikatess skinkor, men att det svåra med 

produkten är dess hållbarhet eftersom det är färskvara. Fastän företaget fått kunskap om att 

expandera nationellt så är export utomlands inte på frågan. 

-”Vi har lärt oss hur vi ska hantera och förbättra logistiken i och med expansionen inom 

Sverige men vi är inte mogna att börja exportera.” 

Adam beskriver även att livsmedelsbranschen är väldigt prispressad både nationellt som 

internationellt vilket gör att produkterna har låg vinstmarginal. Han ser även att produkterna 

skulle kunna passa in på en internationell marknad.  
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-”Vi har inte kollat på exportmöjligheterna så mycket, vi har bara undersökt litegrann och 

därför har vi inte så stor kunskap” 

 

Både huvudkontoret och produktionen äger rum i Bastuträsk. Orten har även en hel del 

företagsverksamhet mycket tack vare ett företagshotell vid namn Fabriken AB. Fabriken 

hjälper till att driva igång en hel del företag och har en lokal på 14 000kvm, som är fullt 

uthyrd. Adam beskriver att de själva har fått hjälp från Fabriken och att företagsverksamheten 

på orten ser väldigt ljus ut. Han fortsätter;  

-”De flesta är relaterade till entreprenad och gruvindustrin, där sker inte några större 

samarbeten. Men vi har hjälp från Fabriken med större och tyngre ekonomirådgivning. Sen 

hyr vi även en reparatör därifrån på timmar, vilket gör att vi slipper att ha en egen anställd.” 

Adam berättar även att relationen med övriga företagsledare på orten är god och att företagets 

styrelseordförande är Ola Norberg, grundare av Alltele, men som även han kommer från 

Bastuträsk. Adam forsätter; 

-”Flesta företagen i byn opererar nationellt dock finns det ett företag som tillverkar 

borrlådor till gruvindustrin som exporterar, men vet inte hur pass framgångsrika de är i sin 

export. Dock finns det ett företag i grannbyn som jag tror bedriver framgångsrik export. 

Beslutsfattare 

Beslutsfattaren för Bastuträsk charkuteri är Adam Wikström, han är 40år och har en 

civilingenjörsexamen i maskinteknik sen även teknisk doktor i hållfasthet på KTH. Adam är 

född i Sverige och bott utanför Sverige under två terminer då han studerande på universitet i 

USA. Under tiden Adam jobbade som doktorand besökte han ofta MIT i Boston. Adam 

berättar även att andra ser honom som riskbenägen men att han själv inte tycker det. 

- ”Jag räknar pengar, om det utifrån det kan vara någon risk” 

Adam forsätter berätta att han vid en möjlig expansion är den som kollar både möjligheterna 

och riskerna. 

-”Om man börjar kolla på problemen, då kommer man ingen vart. Så man måste börja med 

möjligheterna men man får inte blunda för de problem som kan finnas” 

Intern och extern stimuli 

Adam berättar att externa organisationer har gjort att de börjat fundera och undersökt lite om 

möjligheten till export: 

-” Det är konsultföretaget Kubera samt vattenfall inlandskraft som tillsammans fått oss att 

tänka på att en export kanske kan vara möjligt. När vi köpte företaget tog vi kontakt med dem 

för de har hjälpt oss att komma igång med verksamheten. Då hade vi en bra kontakt som 

ledde till exportfrågor. Innan hade vi ingen tanke på export eftersom vi först och främst ville 

få ordning på verksamheten i stort”. 

Adam fortsätter berätta att export utomlands skulle vara bra för företaget och att det skulle ge 

någon sorts av självförtroende. Han beskriver även att företagets anseende skulle ändras: 

-” Jag tror inte självaste varumärket eller företaget skulle ändras så mycket, men vårt 

anseende hos andra aktörer och företag skulle nog förändras av en internationalisering. 

Adam nämner även att det skulle underlätta i affärssammanhang, då företaget genom en 

internationalisering skulle få mer respekt hos exempelvis banker. 

5.1.2 Dorotea Design Plant 

År 2000 växte en idén för Eva, den handlade om att erbjuda miljöriktiga inredningsprodukter 

för väggar, tak, lister och golv. Idén blev 2006 en verklig affärsidé men efter olika 
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omständigheter har tillverkning för försäljning inte blivit av. 2007 fick Eva finansierings hjälp 

och började då tillverka prototyp produkter, denna tillverkning gick av olika anledningar i 

konkurs och då försvann möjligheten att utveckla produkterna. Eva har efter det arbetat med 

processen med att få till en tillverkning och sedan försäljning, med sig har hon 

Innovationsbron som även äger en del av företaget. 

Företagets egenskaper och omgivning 

Design Plant har nu som målsättning att så snabbt som möjligt få igång tillverkningen av 

produkterna, för att sedan fortsätta att utveckla företaget och dess produkter. Långsiktiga 

målet för företaget är att nå en stabil omsättning och enligt Eva är byggmarknaden med 

inriktning på inredning stor nog för att nå detta långsiktiga mål. Eva berättar även att 

produkterna är konkurrenskraftiga nog att slå sig in på marknaden och nämner att de gjort en 

konkurrensanalys på Ek listar. Eva fortsätter; 

-”Det finns en stor internationell marknad för detta och jag vill skapa två olika bolag, ett 

tillverkande bolag sedan ett design företag som förser marknaden med nya produkter i form 

av färg och mönster. I vissa produkter som exempelvis trälisterna så vill jag ut så snabbt som 

möjligt internationellt, detta för att den stora marknaden finns där”. 

Eva forsätter berätta att för några av produkterna gäller det att hitta försäljningskanaler och 

det rätta segmenten och det kan vara både nationellt som internationellt. Eva fortsätter; 

-”Vi har patent på tillverkningsprocessen, självaste metoden, men utifrån det kommer sedan 

varje enskild produkts design och mönster blir patenterad” 

Företaget har även under uppstarten 2006 tagit hjälp av olika externa resurser såsom 

marknadsförare samt reklamkonsulter, men inte några konsulter inom export. Eva beskriver 

att produkterna är relativt svåra att beskriva och att kommunikationen sker genom bilder.  

-”Produkterna säljer inte sig själv på hyllan, så man kan kalla dom informationskrävande. 

Det krävs bilder i massmedia såsom inredningstidningar osv, för att kunderna ska få upp 

ögonen på produkterna.” 

 

Design plant är placerat i Dorotea och Eva beskriver orten som företagsam. 

-” Det är mycket småföretag här uppe och jag tycker det är ett bra ställe att driva denna 

typen av företag. Det krävs duktiga hantverkare och det finns här uppe i Dorotea” 

Eva forsätter berätta att det finns lite Gnosjö anda häruppe och att det finns kunnigt folk som 

kan utföra jobben väl. Hon nämner även att samarbete med Dorotea näringsliv förekommer 

genom exempelvis inhyrning av personal osv.   

-”Vi äter lunch på samma ställe och så sen fikar man på samma ställe, så man möter 

företagare lite överallt och detta gör att det diskuteras mycket. Jag skulle säga att 

företagsklimatet är väldigt bra”. 

Eva forsätter berätta ett denna typ av svårare skulle vara svårare att driva på något annat ställe 

än i Dorotea. 

-”Jag tror att det är lätt att försvinna i mängden i exempelvis Stockholm eller Göteborg” 

Hon beskriver även att produkterna är relativt lätt att transportera och genom att produkten är 

förädlad så blir det ett högt värde på den. Enligt Eva ser hon inga problem med transporten 

från Dorotea. Dock nämner hon att de måste hitta en samarbetspartner inom distribution 

-” Eftersom några produkter måste ingå i ett sortiment för att vara säljbar så gäller det för 

oss att hitta en samarbetspartner som redan har distributionsvägarna”. 
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Beslutsfattaren  

Beslutfattaren för Dorotea Design Plant är Eva Zwahlen, hon är 46 år och utbildad 

jägmästare. Eva är född i Sverige och har studerat i Kanada i en termin. Hon säger sig själv 

vara riskbenägen och att hon vid nya aktiviteter lägger fokus på möjligheterna före riskerna. 

Enligt Eva har alltid tanken om en internationalisering genom exempelvis export varit där och 

att hon alltid varit inriktad på det.  

-” För mig har det aldrig varit svårare att exportera än att sälja på svenska marknader” 

Intern och extern stimuli 

Eva berättar att miljöargument fungerar bättre utomlands och att Tyskland ligger långt före, 

vilket gör att produkterna kan passa bättre in på en utländsk marknad.  

-” Svenskar kollar mycket på Sköna Hem och att det ser bra ut där, så är det bra. Så jag tror 

att Sverige ser lite annorlunda ut jämfört med andra länder” 

 

Eva berättar att hon tidigare sålt trävaror utomlands och på så vis skapat sig internationella 

kontakter. Detta har enligt Eva hjälpt henne att förstå processen om att export inte är så 

komplicerat som det låter. 

5.1.3 Giraf of Sweden 

Anna-Lena Engman drabbades av en nackskada och för att göra vardagen lite enklare tog hon 

fram en produkt för att stabilisera nacken, som hon kände sig behöva. Detta ledde sedan till 

Giraf of Sweden grundades år 2000. Enligt Anna-Lena var det en lång process som började 

med en produkt till eget bruk men som senare ledde till att hon tog kontakt med svenska 

uppfinnarföreningen. Anna-Lena ansåg att om produkten fungerade för henne, så skulle den 

även kunna fungera på andra. 

Företagets egenskaper och omgivning 

Giraf of Swedens vision och målsättning är först och främst att få en stabil omsättning, men 

senare även utveckla självaste varumärket. Anna-Lena beskriver varumärket som väldigt 

starkt och förebilden kan liknas till Lacoste krokodilen. Företaget jobbar hårt med 

marknadsföring av olika slag, av såväl produkterna samt självaste varumärket. 

Anna-Lena berättar att företaget lanserar nya produkter som inte finns på marknaden, detta 

gör att det är en lång väg att gå för att produkterna ska få uppmärksamhet. Hon forsätter 

berätta att marknaden är stor och att företaget först och främst har riktat in sig på apotek- samt 

sportmarknaden. Detta eftersom många av produkterna vänder sig mot folk som har problem 

eller som söker någon form av rehabilitering. Anna-Lena forsätter berättar att fokus ligger på 

svenska marknaden 

-”Vi siktar in oss på hela Sverige sen Norden och efter det ska vi ut i världen” 

Enligt Anna-Lena är företaget inte moget att ta steget till export ännu och anledningen ligger 

dels i finansieringen samt lite i tillverkningen. Hon forsätter berätta att det trots allt är få bitar 

som saknas för att ta steget eftersom kontakter osv. angående export är redan tagna.  

-”Om vi ska gå internationellt, då gäller det att leverera och då måste vi ha en fabrik som 

kommer att kunna leverera och som (små)företagare är det svårt att hitta en fabrik som är 

villig att växa med en. Utan de vill ju tillverka stora volymer hela tiden och det kan vara svårt 

i början. Vi har tillverkningen tryggad så att vi kan leverera i Sverige och stora delar av 

Norden nu” 

 

Giraf of Sweden är lokaliserat i byn Flarken i Robertsfors kommun och enligt Anna-Lena är 

företagsverksamheten i byn relativt god. Relationen mellan företagen är även den bra och 
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Anna-Lena berättar att företagen hjälper och stöttar varandra. 

-”Vi ser inte varandra som konkurrenter utan mer hur vi kan samarbeta, lite Gnosjöanda” 

Export bland företagen i byn Flarken är inget som diskuteras eller som Anna-Lena vet något 

om. Hon beskriver även att om det finns någon speciell kompetens i Flarken skulle det nog 

vara att alla är samarbetsvilliga. 

Beslutsfattaren 

Beslutsfattaren för Giraf of Sweden är Anna-Lena Engman och är 52 år. Hon har en tvåårig 

gymnasial vårdutbildning samt en treåring universitetsutbildning som rehabiliteringsvetare. 

Anna-Lena är född i Sverige och har inte bott utanför landets gränser under en längre tid. Hon 

ser sig inte som speciellt riskbenägen och vid nya aktiviteter lägger hon fokus på 

möjligheterna före riskerna. Anna-Lena berättar att hon under vägens gång lärt sig att om 

företaget ska växa så är det ett måste att ha en ordentlig affärsplan och genom det låta 

företaget expandera i sin takt. 

Anna-Lena fortsätter berätta att hennes grundvärderingar har ändras lite gentemot export  

-”Jag tror fortfarande att det är svårt men mina kunskaper som jag har fått på resans väg har 

gjort oss ännu mer sugna på export” 

Intern och extern stimuli 

Anna-Lena berätta att internationalisering har funnits med i tanken länge, detta eftersom hon 

tror starkt på varumärket och de olika produkterna. Hon forsätter att berätta att det är väldigt 

svårt att komma ut med helt nya produkter.  

-”Vi har varit lite optimistiska, vilket har nog varit tur. Skulle man i förhand veta allt jobb för 

att komma ut på marknaden, då skulle man nog kanske inte våga alls. Men vi tror stenhårt på 

våra produkter men det är ändå inte så lätt” 

Anna-Lena blev presenterad för exportrådet genom sin mentor och blev då inbjuden till ett 

möte/träff och där kom frågan om export kom upp. Anna-Lena berättar att de fick hjälp att 

scanna av företaget med hjälp av olika modeller(ex. SWOT-analys) för att ta reda på vad som 

behövs förbättras innan en internationalisering kan ske. Företaget fick även hjälp med att göra 

marknadsundersökningar i andra länder för att se om produkterna passar in på de olika 

marknaderna eller hur konkurrensen ser ut osv. 

-”Innan sökte jag lite genom att googla på export men jag skulle aldrig fått den här 

informationen om export så snyggt förpackad som när jag gick ”step to export” som 

exportrådet erbjöd. Vi fick hela stegen och man kan säga att det var där export blev aktivt” 

Anna-Lena beskriver även att skillnaden mellan länder kan vara rätt stora men anser att 

Sverige är ett väldigt bra land att börja med.  

-” Svenska marknaden kräver mycket och varje produkt man säljer måste vara noggrant 

beskriven, sen krävs även C-märkning osv.  Alla dessa krav kan vara till fördel när man går 

ut internationellt” 

5.1.4 Jämtlands tunnbrödsbageri 

Företaget grundades i mitten av 1960-talet av en brödintresserad familj. Namnet på företaget 

var från början Flata bröd, vilken kom ifrån att det var lokaliserat i en ort som i folkmun 

kallades just flata. Christin Svensson förvärvade 2005 företaget Flata bröd, hon valde 2008 att 

flytta företaget 3 mil söderut till orten Hammerdal och bytte i samband med flytten 

företagsnamnet till Jämtlands tunnbrödsbageri. Christin beskriver företaget som relativt 

industriellt, samtidigt som de försöker bevara de gamla recepten och sättet att göra bröd. 
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Vilket leder till att de fortfarande sysslar med en hel del handpåläggning i 

tillverkningsprocessen. Produktionen och huvudkontoret är båda lokaliserade i Hammerdal, 

där de både producerar hårt och mjukt tunnbröd. De agera för tillfället främst på marknaden 

Umeå – Falun, men undersöker hela tiden möjligheterna att utöka sin marknad både nationellt 

och internationellt. 

  

Företagets egenskaper och omgivning 

Jämtland tunnbrödsbageri's långsiktiga såväl som kortsiktiga målsättning är i första hand att 

öka målsättningen. Företaget räknar med att inom ett tre års period öka målsättningen med 30 

%. Där de anser att en ökning med 10 % per år är rimligt utifrån de fasta kostnader de har. De 

har även en ambition att hitta fler kunder som värdesätter deras exklusivitet, vilket leder till 

att de kan öka deras vinstmarginal på produkterna. Jämtlands tunnbrödsbageri har efter det att 

Christin förvärvade företaget vuxit sakta med säkert utan några direkt radikala förändringar, 

vilket är något Christin värdesätter då hon anammar betydelsen att växa med kontroll för sin 

företagsverksamhet. 

Företagets grundstrategi är att först och främst behålla deras befintliga kunder, och försöka 

utöka försäljning till dessa genom utförliga arbeten av bageriets försäljare samt eventuella 

sortiment utvidgningar. Utifrån grundstrategin försöker de ytterligare utöka omsättningen 

genom att ta vara på de tillfällen som dyker upp, samt utöka deras marknad geografiskt bit för 

bit.       

 

Sen det att Christin tog över har bageriet utökat sin marknad från Jämtlands region till 

marknaden idag där de täcker området från Falun till Umeå. Under deras nationella 

expansioner har de främst lärt sig att hur de ska hantera och utvärdera sina beställningar 

utifrån de problem som uppstår vid frakt av Tunnbröd. Christin förklarar: 

-” Det är svårt att få en god förtjänst på så pass lätta och skrymmande produkter, vilket leder 

till att man måste tänka till om volymerna bär sig. Vid längre avstånd blir ju fraktkostnaderna 

dyrare och de krävs då större volymer för att sådana beställningar ska vara vinstdrivande” 

 

Christin tror vidare att deras produktplattform absolut skulle passa in på en internationell 

marknad samtidigt som det inte skulle krävas speciellt mycket informationsflöde vid 

försäljningarna. 

-” Tunnbröd finns ju runt om i världen men i andra former, samtidigt som dagens samhällen 

är relativt öppna gentemot andra kulturer. Så jag tror absolut att det finns en internationell 

marknad för våra produkter” 

 

Jämtlands tunnbrödsbageri har som sagt funderat på att börja exportera åtskilliga gånger, dock 

så ser de en hel del problem med att gå in på en internationell marknad, där huvudproblemet 

ligger i just transportkostnaderna. Christin tror vidare inte att företaget kan få beställningar på 

tillräckligt stora volymer utomlands för att det till en början ska vara lönsamt.  Men har haft 

lite funderingar på att ändå gå ut internationellt för att bygga upp en kundbas, vilket i längden 

förhoppningsvis bidrar till att de kan börja sälja tillräckligt stora volymer för att 

utlandsäventyret i slutändan blir lönsamt. 

-” Vi har ju lite saker att jobba på, men jag ser absolut att företaget är exportmoget. 

Samtidigt är det ju väldigt viktigt att undersöka vart någonstans vi kan börja och vilka 

volymer vi kan börja distribuera. Vi kan ju inte växa hur snabbt som helst då vi fortfarande är 

ett relativt litet företaget” 

 

Christin har ingen direkt uppfattning om hur företaget skulle bli påverkat av en export. Hon 

hoppas att deras försäljning skulle öka, samt har även visa tankar på att företagets anseende 
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och varumärke kanske skulle förstärkas genom en sådan expansion. 

 

Både huvudkontoret och produktioner äger som sagt var rum i en by vid namn Hammerdal, 

byn har haft mycket företagsverksamhet i form av olika träindustriföretag samt även några 

fåtal matproducenter. Christin anser vidare att företagsverksamheten i Hammerdal just nu är 

relativt god. Jämtlands tunnbrödsbageri har dock inga direkta affärsrelationer med några 

närliggande aktörer i byn, det finns en företagarförening men den har tyvärr hamnat lite i vila 

säger Christin. Hon fortsätter, 

-” Vi har ju försökt att ha lite kontakt med ett närliggande slakteri, där vi funderat på att 

skapa en gemensam produkt där vi ska använda deras kött som pålägg på våra tunnbröd. 

Men det har tyvärr stannat vid bara lite tankar och funderingar. Många företag härifrån är ju 

ungefär samma storlek som vårt, vilket jag tror gör att det blir väldigt lite tid över till annat 

än den egna verksamheten. Man blir ju i sin egen verksamhet väldigt bred, och måste hela 

tiden arbeta med många olika aspekter. Så man tar sig inte riktigt tiden att skapa dom här 

affärsrelationerna. Jag tror det är typiskt Norrländskt att alla sköter sitt och är lite dåligt på 

att samarbeta” 

 

Matindustrin i Hammerdal involverar främst företag med regionala försäljningar, medan 

träindustrin säljer ganska mycket utomlands enligt Christin som själv har jobbat på ett av 

sågverket. Där hon har fått inblicken att just exporten för dessa företaget har varit relativt 

avgörande för deras verksamhet.    

 

I och med att företaget säljer färskvaror anser Christin att deras lokalisering i Norrlands inland 

innebär vissa nackdelar. 

-” Vi får ju inte alls lika många transport tillfällen, du förlorar ju oftast ett dygn redan innan 

du kommit till nästa hållplats. Om vi skulle börja exportera skulle vi behöva begränsa oss till 

att endast sälja det hårda tunnbrödet, då det mjuka tunnbrödet endast håller i sju till tio 

dagar. Såvida vi inte skulle börja sälja dem frysta, vilket skulle innebära ytterligare 

transportkostnader för oss. Så sett utifrån en transportsynpunkt är våran lokalisering långt 

ifrån optimalt.” 

 

Beslutsfattaren 

Beslutsfattare för Jämtlands tunnbrödsbageri är Christin Svensson, hon är 44 år och har en 

treårig gymnasial utbildning inom ekonomi. Hon är född i Sverige och har inte bott utanför 

landets gränser under en längre tid. Christin har tidigare arbetat på sågverket i Hammerdal där 

hon kom i kontakt med hur man gjorde utlandsaffärer. Även om hon själv anser att hon 

generellt sett inte har fått så mycket internationell erfarenhet och orientering från tidigare jobb 

och arbetsuppgifter. Hon ser sig inte som speciellt riskbenägen, utan snarare tvärtom, att hon 

är relativt försiktig. Vid nya aktiviteter ser hon först möjligheterna, även om hon ganska 

snabbt börjar undersöka riskerna som eventuellt kan uppkomma. 

 

Hennes grundvärderingar gentemot export har länge varit typiskt norrländskt som hon 

uttrycker sig. 

-”Jag har ju inte tänkt så mycket på export tidigare, men när jag väl tänkt på det har det varit 

mycket, ”det där kan ju inte vi” ”eller det där är ju för stort för oss”, Men ju mer man har 

tittat på det de här sista åren, desto mer ser man ju vilken möjlighet det är.” 

 

Intern och extern stimuli 

Själva tanken med export väcktes då Christin var på en informationsträff i Norge för ett antal 

år sen. Där hon märkte hur andra hade lyckats och att export verkade fungera för dem. Tanken 
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på export fick senare ytterligare stimuli i och med att ett tyskt företaget sökte upp Jämtlands 

tunnbrödsbageri angående att de ville ha prover på deras tunnbröd för att eventuellt börja 

producera tunnbrödschips. Hon förklarar vidare: 

-”Själva tanken på export har ju funnits sen tidigare, även om man först blivit aktiv när 

Vattenfall och Kubera sökte upp oss.” 

 

5.2 Exporterande företag 
Under detta avsnitt redovisas de fem företag i studien som bedriver export. 

5.2.1 Algoryx 
Algoryx är ett programvaruproducerande företag som dels licenserar ut sina 

programvaruprodukter och dels säljer konsultlösningar kopplat till sina produkter. Företaget 

grundades år 2007 som ett ”spin off” från Umeå universitet, där forskare från bland annat 

High performance computing center north, Vrlab och the department of Computing Science 

and Phsyics var involverade. De två första åren ägnade sig Algroryx åt utvecklingen av sina 

produkter, som de sedan lanserade år 2009. De fokuserar i dagsläget på två olika typer av 

marknader, företags marknad av ingenjörer och designers där de säljer produkten AgX 

Multiphysics samt utbildning/skolmarknaden där de säljer produkten Algodoo. Dessa 

produkter säljer de både nationellt och internationellt. 

Företagets egenskaper och omgivning 

Algoryx vision är att deras simuleringsplattform ska finnas i de flesta system som över huvud 

taget sysslar med phys-solving simulering i världen, samt att de därigenom ska kunna nå en 

användarbas som är betydligt större än vad marknaden är idag. Företagets VD Kenneth Bodin 

förklarar att det i dagsläget finns en användarbas på ca 700 000 ingenjörer och designers som 

jobbar med simuleringar, samtidigt som hela marknaden av ingenjörer och designers uppgår 

till ca 35 miljoner individer. Algoryx andra mål är därför att kunna få en betydligt större del 

av den totala marknaden att istället börja arbeta genom simuleringar. 

 

För att nå upp till dessa mål på företagsmarknaden kommer de dels att marknadsföra sig via 

olika internet kanaler samt via olika ”pilot kunder, men främst via ”word of mouth”. Vilket 

alltså menas med att de vill kunna leverera så pass bra produkter och tjänster, att deras kunder 

i sin tur kommer sprida information om företaget och dess kompetens till nya kunder. 

Strategierna de använder emot utbildnings/skolmarknaden är istället mer inriktat på att starta 

samarbeten med stora aktörer och organisationer, för att därigenom utvinna marknadsandelar. 

 

De produkterna de säljer nationellt säljs via app-store vilket leder till att det krävs väldigt lite 

information från Algoryx sida vid dessa försäljningar. Däremot så säljer de även produkter till 

större kunder som skolor och ibland även länder, vilket gör att det krävs betydligt mycket mer 

information vid dessa försäljningar. 

 

I företagets internationella expansioner har de tagit hjälp av utomstående resurser som bland 

annat exportrådet och olika ambassader. Kenneth säger; 

-” Ambassaderna har varit bra som mötesplatser, vi har haft tillställningar på olika 

ambassader där man kan bjuda in kunder. Då det generellt sett ses som ganska festligt att få 

tillträda dessa tillställningar blir det därför relativt lätt att få dit viktiga beslutsfattare, samt 

därigenom skapa relationer till dessa. Exportrådet har vidare hjälpt oss på marknader där vi 

sen innan inte har haft några direkta nätverk. De har på dessa marknader hjälp oss med 

research, lokala kontaktpersoner samt att sätta upp möten och förhandlingar. 

 

Algoryx arbetar även mycket med att skydda unika resurser inom företaget, vilket de gör 
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genom främst patent och varumärkesskydd.   

 

Algoryx huvudkontor, där de även producerar sina produkter och tjänster är lokaliserat i 

Umeå. Kenneth anser att det finns en rad positiva aspekter med att företaget är lokaliserat i 

Umeå. 

-”Från idag och fem år tillbaka har det varit väldigt tryck i tillväxten här i Umeå, Umeå som 

region är en utav de starkaste växande i Europa vilket det kom en rapport här för någon 

vecka sen. Vidare är exporten i Västerbotten den starkaste växande i landet. Så det är en 

tillväxtregion och det ger oss en väldig framtidstro. Till skillnad för hur det såg ut här för 15 

år sen, då små företagande och internationalisering nästan var bannlyst. Så attityden mot 

företagande här i Umeå har totalt förändrats de senaste åren. 

 

Huvudkontoret ligger i Uminovas företagscenter, där de främst samarbetar med 

simulatorföretaget Oryx som även är delägare i Algoryx.  Oryx startade företaget år 1999 och 

har sedan starten sålt en väldigt stor del av sina produkter på internationella marknader. 

Kenneth tror att Oryx har påverkat Algoryx i deras tänk om export. Även om transportvägarna 

samt marknaderna skiljer mellan företagen och att i deras export i praktiken inte påverkas av 

varandra. Så har Oryx tänkande om exportverksamhet haft klar inverkan på Algoryx 

exportstrategier och deras exportengagemang. 

 

Generellt sett så är det väldigt vanligt att företag på Uminova sysslar med export, där nästan 

alla företag på nått sätt bedriver exportverksamheter. 

-”Det finns ju naturligtvis ett närverk här där många känner varandra, där den informella 

tysta kunskapen om att man exportera, samt att man lyckas med det är väldigt viktig för att 

även andra företag ska våga ta steget. Det är en väldigt internationell miljö här på Uminova, 

och Svenska marknaden för företagen här är förhållandevis väldigt liten. 

 

Angående storleken på marknaden här uppe i Norrland anser Kenneth att det generellt sett är 

väldigt svårt att få de första små avtalen som i början får igång verksamhet. Dessa är väldigt 

svårt att få lokalt här uppe i Norrland, vilket gör att företaget måste gå nationellt. 

-”Men det är inget direkt logiskt steg. Det är precis lika lätt att då gå internationellt och 

kommunicera med Tyskland eller Kalifornien, istället för ett företaget i Göteborg till exempel. 

Steget mellan där är väldigt litet.” 

  

Beslutsfattaren 

Algoryx VD heter Kenneth Bodin, är född i Sverige och är 45 år gammal. Han har en 

masterexamen i Teoretisk fysik, samt har även studerat utomlands i ett år. Hans erfarenhet om 

export innan Algoryx uppstart var minimal. Även om han tidigare har haft ett arbete där gjort 

en hel del internationella affärer, så anser han sig inte ha haft de klassiska 

exporterfarenheterna med till exempel återförsäljare i olika länder sen tidigare. 

 

Han anser sig vara lite mer riskbenägen än genomsnittet, även om Algoryx som företag jobbar 

väldigt mycket med kalkylerade risker. Han förklarar vidare att han gärna arbetar med projekt 

som innebär stora risker för både han själv och bolaget, även om han inte skulle riskera 

företagets överlevnad. 

 

Intern och extern stimuli 

Algoryx första tanke om export kom redan innan de starta upp företaget. Fem stycken av 

grundarna hade sen tidigare ca 15 års erfarenhet inom området, vilket bidrog till att de från 

början hade relativt stora nätverk internationellt. Detta medförde till att de började sin 
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satsning mot export redan första året det grundades, två månader innan de bildade sitt 

aktiebolag. Idag består 70- 80 % av företagets omsättning av internationella affärer. 

-”Den svenska marknaden är så liten, och har för dålig hävstång för att man ska kunna jobba 

direkt mot den. Även om vi nu den senaste tiden har börjat rikta in oss på lite mer nationella 

skolor och företag, där vi satsar på att få tag på så kallade ”early adopters” då dessa är nära 

och lätta att kommunicera med. Men som sagt var vi visste redan från börjar att den svenska 

marknaden var för liten för att vi endast skulle kunna ha fokus på den” 

 

5.2.2 E&E Glasses  
E&E Glasses grundades i Umeå 2009 av Emilia och Erik och är ett företag som säljer 

designade glasögon och solglasögon. Varumärket E&E Glasses inspireras av den Norrländska 

kulturen som tar sig uttryck i deras glasögonbågar. Huvudkontoret finns i Umeå men 

produktionen av glasögonen äger rum i Kina. 

Företagets egenskaper och omgivning 

Om företagets målsättning säger Emilia: ”-Vi brukar säga att vår målsättning är att bli 

Sveriges svar på Ray-ban, vi vill bygga ett varumärke med bas i Norrland” 

Långsiktigt vill E&E Glasses finnas på fler marknader och framförallt stärka sin position på 

de utländska marknaderna. Företaget jobbar mycket med att hitta de rätta distributionsleden 

utomlands likväl som att bygga och etablera en Webshop internationellt. Mer kortsiktigt 

handlar det om att bygga ett varumärke. Angående den kortsiktiga målsättningen säger 

Emilia: 

 - ”Det gäller att synas från start i modebranschen. Syns du inte finns du inte.” 

E&E Glasses började med att expandera runt om i Sverige. Det började med klädbutiker som 

första återförsäljare men utökades sedan till optiker och webshopar. Angående expansionen i 

Sverige säger Emilia: 

- ”Att börja sälja till optiker var väldigt rätt eftersom vi då gick från 10 till 90 återförsäljare. 

Detta gjorde även att steget mot optiker internationellt blev enklare”. 

Företaget började exportera 2010 och Emilia trodde innan att exporten skulle stå för ca 40 %, 

vilket har visat sig vara korrekt då företagets export idag består 40 % av försäljning men 

räknas inom ett par år vara 60 %. Expansionen inom Sverige anser Emilia varit viktig för att 

erhålla kunskap för att sedan gå internationellt. 

- ”När vi kom in i branschen så lärde vi oss hur den fungerar, detta eftersom den är lite 

”trögrörlig”. Vi fick veta vilka mässor vi skulle stå på för att sälja, vad vi skulle tänka med 

produkten, kvalitet i de olika läder osv.” 

Emilia forsätter berätta: 

 - ” Vi säljer glasögon och solglasögon genom tre ben, klädbutiker, optiker och webshop. De 

olika benen kräver rätt olika angreppssätt både nationellt och internationellt. Hos klädbutiker 

handlar det mycket om rätt kontakter, butikernas kännedom om varumärket mer än produkten. 

När det kommer till optiker så är det information om produkten, kvalitet allt från gångjärn till 

färgskiftning. Webshopen handlar mycket om att nå ut, hitta köparna och komma rätt in på 

marknaden och högt på Google. Men vi känner inte att typen av informationsflöden vi dessa 

försäljningar har påverkat oss angående om vi ska gå internationellt eller inte. 

 

Enligt Emilia är Sverige ett för litet land för deras typ av produkt. Hon menar att de behöver 

komma ut internationellt i klädbutiker eftersom de endast säljer till fristående kunder och i 

Sverige finns mest kedjor. 
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E&E Glasses huvudkontor och lager finns i Umeå samtidigt som de även har ett säljkontor i 

Stockholm. Huvudkontoret i Umeå äger rum i en inkubator som heter BIC, enligt Emilia sitter 

där ca 17 andra företag och de hjälper varandra, har seminarium, coach osv. 

 

Enligt Emilia har omgivning haft stor betydelse för utvecklingen av företaget eftersom det har 

varit lätt att skapa sig både personliga- som affärsrelationer. 

-”Vi gör allt från fikar tillsammans till att byta tjänster med varandra. Hjälps åt genom att 

exempelvis rekommendera vilka man ska skriva fraktavtal med osv.” 

 

Emilia forsätter förklara att hon inspireras av företagen på BIC: 

– ” Genom att man hjälps åt så skapas också någon sorts av sammarbete. Sedan när vi ser att 

andra företag på BIC lyckas som t.ex. Rapunzel som omsätter 80 miljoner på löshår så blir 

man inspirerad.” 

 

Beslutsfattaren 

Emilia Lindmark är 28 år och född i Umeå. Hon har studerat Civilekonom med inriktning på 

service management samt på LSE i London. Emilia har även praktiserat på handelskammaren 

i London, arbetat som volontär i Etiopien samt rest en längre tid i Australien. Under 

studietiden var hon engagerad i SIFE vilket bidrog till att hon fick resa mycket även i arbetet. 

Emilia grundade företaget E&E Glasses tillsammans med Erik Johansson, de är även dessa 

två som tar de flesta beslut inom företaget. Emilia beskriver sig själv som en rätt riskbenägen 

person och som ser möjligheter före risker. 

-”Jag ser nog först möjligheterna men sedan med vilka risker som finns” 

 

Emilia anser även att företagets expansion och framgång i exempelvis Holland har gett 

mersmak. 

 -”Det är roligt att få ett företag fungera i Sverige och få se en butik utomlands sälja massor. 

Jag tycker vårt varumärke och produkter är unika trots att det finns så mycket andra 

glasögon. Dock har vi märkt att vår produkt är för billig på de utlänska marknaderna, detta 

är något vi måste tänka över. 

 

Vidare förklarar Emilia att internationalisering och export är en självklarhet idag med tanke på 

exempelvis internet. 

-”Känns som Sverige är för litet om man vill bli ett stort varumärke, speciellt inom vår 

bransch” 

 

Intern och extern stimuli 

Företagets första tanke på export kom då Webshopen startade. 

- ” Vi gjorde webshopen både på svenska och engelska, vilket gjorde det naturligt att börja 

exportera.” 

Enligt Emilia har även organisationer och externa aktörer uppmuntrat dem till export: 

-” Vi har fått inspiration inom BIC eftersom det är flera företag där som bedriver export, 

sedan har vi även fått hjälp av både exportrådet och moderådet.” 

 

Emilia anser även att de attraktiva möjligheterna utomlands har bidragit till att företaget 

började exportera. Hon menar att solglasögon funkar bättre i Australien än Sverige vintertid. 

Emilia menar att det finns större möjligheter utomlands, detta eftersom Sverige är för litet för 

deras produkter. Emilia förklara vidare att inhemska konkurrenter börjat exportera. 

 

Enligt Emilia besitter företagets produkter unika egenskaper, vilket även det hade lite med att 
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börja undersöka möjligheterna för export: 

- ”Alla bågar är döpta efter en unik plats, och jag menar att utomlands är det mer exotiskt 

med ”Swedish Lapland” än i Skåne” 

5.2.3 Gröna tryck AB 

Gröna tryck grundades 2008 och arbetar med att stärka och förnya företagsprofiler, vilket de 

gör genom ekologiska och rättvisemärkte profilprodukter. Deras kunder är både stora och små 

företag främst från Sverige. Men exporterar även sporadiskt utanför landets gränser, där ca 3-

5 % av deras omsättning kommer från utländska kunder. 

 

Företagets egenskaper och omgivning 

Gröna trycks främsta målsättning är att bli marknadsledande i Norden och därigenom öka 

deras internationella omsättning. Deras affärsidé att stärka företagsprofiler genom ekologiska 

och rättvisemärkte profilprodukter gör dem relativt nischade på nordiska marknaden, vilket 

innebär att de i dagsläget har relativt få huvudkonkurrenter. 

 

Genom försäljningarna av deras produkter försöker Gröna Tryck hålla ett relativt stort 

informationsflöde gentemot deras kunder, för att därigenom kunna leverera så skräddarsydda 

lösningar som möjligt. Josef anser dock inte att storleken på det informationsflöde som krävs 

vid försäljningarna har påverkat dem angående export. 

 

Till en början satsade de främst på Snowboardproducerade företag in Norrland som 

huvudsaklig kundgrupp, men började efter tiden expandera sin marknad till även andra typer 

av industrier utanför Norrlands gränser.  Genom deras expansioner nationellt lärde sig 

företaget hur de skulle handskas med kulturella skillnader geografiskt sätt. De lärde sig även 

att de kunde finnas stora skillnader på hur makt relationerna till deras kunder såg ut inom 

olika geografiska områden. Där bland annat konkurrenskraften i vissa områden komplicerade 

försäljningsprocesserna till kunderna på dessa marknader. Dock så känner inte företagets VD 

Josef att den lärdom de fick genom dessa expansioner påverkade deras val att börja se över 

möjligheterna internationellt. 

-”Nej, vårat mål har redan från första början varit att gå internationellt. Men vi fick såklart 

viktig kunskap genom dessa expansioner, bland annat att vi måste ha en god struktur inom 

företaget samt ett klart ordersystem innan vi börjar nysatsningar.” 

 

De skyddar inte några unika resurser inom företaget via till exempel patent eller 

varumärkesskydd, då de i dagsläget inte ser detta som nödvändigt.   

 

Gröna tryck AB satt på BIC företagscenter i Umeå mellan åren 2008-2010, men flyttade 

sedan till egna lokaler. Josef beskriver hur valet av Umeå kom till; 

-”Både jag och min partner kommer från inlandet, men tänkte att vi inte skulle få lika mycket 

luft under vingarna om vi skulle göra detta i exempelvis Åsele, så det var ett strategiskt val att 

grunda företaget här i Umeå. Vilket vi inte ångrar nu eftersom vi nog inte skulle fått denna 

hjälp med företaget om vi var placerade i exempelvis Åsele. 

Josef berättar att BIC var ett bra ställe att sitta på eftersom det var mycket unga företagare 

som de kunde bolla idéer med. Han nämner även att kontakten och relationerna med företag i 

Gröna Trycks nuvarande lokaler är mycket bra  

-” Vi har bra samarbete med grannföretagen, både informationsmässigt samt relationen i 

affärer. Vi pratar mycket om samma frågor, exempelvis hållbarhet, fast på olika sätt” 
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Josef forsätter berätta om hur tankarna på export var under tiden på BIC. 

-”När vi satt på BIC fanns möjligheten till föreläsningar, vilket vid ett tillfälle handlade just 

om export. Där skedde diskussion om export och olika tillvägagångssätt till hur man bedriver 

export med hjälp av exempelvis konsulter. Detta var intressant och flera andra företag 

snappade upp detta och nischade sig just mot export”. 

Josef säger att omgivningen inte har den slutgiltiga påverkan om företaget börjar exportera. 

-”Men dock är det alltid skönt att ha i bakhuvudet, att om grannföretaget kan lyckas med 

export så kan vi också det” 

Josef berättar att Umeå som stad är räknad som avlägsen ort, detta har såklart en nackdel när 

det kommer till export. Han talar om att all export just nu skickas med vanliga fraktfirmor 

som DHL,UPS osv, och att det inte sker något transportsammarbete med andra företag. 

Beslutsfattaren 

Josef är 26 år gammal och har en gymnasial utbildning. Han är född i Sverige och har inga 

tidigare erfarenheter inom export eller internationell handel. 

-” Jag hade inga direkta kunskaper om export och mina tankar var mer att jag var osäker på 

självaste exportprocessen, är det en annorlunda process och vad innebär det att exportera 

osv.” 

Josef beskriver sig själv som defensiv och med det menar han att han tar mycket chanser men 

går igenom dem väl i huvudet innan. 

-”Jag är mer mot möjligheterna, men vid varje möjlighet finns det en risk. Så risk och 

möjligheten går hand i hand” 

Josef fortsätter berätta att motivationen ökade i takt med lärandet om export. Han säger själv 

att ögonen har öppnats och att det inte är så komplicerat som han först trodde. Detta har 

bidragit till att han själv vill gasa på mer och försöka sälja mer utomlands eftersom 

möjligheterna finns. 

 

Intern och extern stimuli 

Export har alltid legat i bakhuvudet för Josef men han berättar att tanken på export då betydde 

väldigt mycket mer än att bara sälja produkter utomlands. 

 

-” Vi fick energidryckföretaget Burn som kund och via dem fick vi beställningar från andra 

internationella företaget, det kom naturligt. Innan hade man skapat sig en bild av att det 

skulle vara komplicerat. Det var i och med Burn proppen lossna, vilket nog även gav oss extra 

motivation att fortsätta.” 

 

Josef forsätter berätta att tanken fanns där sen tidigare, och genom att målsättningen har varit 

att bli så stor som möjligt krävdes det att gå internationellt. Men att det var genom Burns 

kontakter med företag som de första möjligheterna till att börja exportera kom. 

De började exportera internationellt i årsskiftet mellan 2010 och 2011,  De har inte använt sig 

av några externa resurser för att få information som kan ligga till grund för deras export, men 

de har fått vissa tips via en rådgivare som formation om vad som kan vara bra att tänka på, 

ifall Gröna tryck skulle gå internationellt. 

5.2.4 Thermotech Skandinavia AB 

Thermotech grundades år 1996 genom att den VD:n Anders Andersson med hjälp av några 

partners köpte ut bolaget av kommunen i Sollefteå. Anledningen till att Anders Andersson 
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valde att förvärva det kommunala bolag han redan var VD för var att det gick så bra för 

företaget, att kommunen var tvunget att sälja det för att inte snedvrida konkurrensen. 

 

Thermotech är idag en av Skandinaviens ledande leverantörer av vattenburen golvvärme, 

vilket har varit stommen i verksamheten. Men de senaste åren har de utökat produktportföljen 

med dels ett eget utvecklat system för tappvatten kallat Multisystem, samt ett 

solvärmesystem. Thermotechs huvudlager och produktion sker fortfarande i Sollefteå, de har 

sex regionkontor utspridda i Sverige samt två dotterbolag som ansvarar för exporten 

utomlands. De exporterar idag till länderna Norge, Spanien, Storbritannien, Lettland, 

Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Italien. 

 

Företagets egenskaper och omgivning 

Thermotech hade 2011 en omsättning på 130 miljoner Kronor men har ambition på att den 

närmaste tiden växa kraftigt och utöka omsättning till närmare en halv miljard inom den 

närmaste femårsperioden. För att uppnå denna målsättning ska Thermotech bredda deras 

produktportfölj, ytterligare penetrera deras kärnmarknader Sverige, Ryssland, Finland samt 

vidare internationalisera.   

Företaget började exportera redan år 1997, alltså endast ett år efter att företaget grundades, 

även om den första satsningen internationellt var relativt blygsam. Angående de första 

exporterna utomlands säger Anders: 

-” Det var helt vansinnigt, vi var varken mogna finansiellt eller på något sätt exportmogna. 

Men vi blev kontaktade av en kund i Ryssland och kom igång med försäljningen där, som sen 

började rulla på. ” 

Genom den tidiga exporten till Ryssland fick Thermotech såväl lärdom om internationell 

handel, såväl som ökad ambition att växa på utländska marknader. 

 

1998 etablerade även Thermotech ett dotterbolag i Norge, vilket idag VD:n Anders ser som ett 

misslyckande. Då det norska dotterbolaget finansiellt sett gick med förlust i stort sett varje år. 

Idag är detta dotterbolag avvecklat och Thermotech har valt att endast exportera till den 

norska marknaden. Anledningen till att de valde en så pass aggressiv strategi gällande export 

förklarar Anders med: 

-”Det var nog min naivitet, det var ren okunskap från min sida. Men det gick ju vägen, vi 

lyckades ju trots allt. Men jag förstod nog inte då att man måste ha mer pengar och en viss 

mognad på hemmamarknaden. Man måste lära sig krypa innan man kan börja gå. Man måste 

först etablera sig på sin hemmamarknad, då det är där man har tränar sig angående hur man 

driver en verksamhet.” 

 

Thermotech försäljning består till 90 % av vattenburen golfvärme, och 10 % av Multisystem 

för tappvatten. Där försäljningen av multisystemet dock växt kraftigt den senaste tiden. De 

erbjuder samma produkter nationellt som internationellt. Även om de ser stora skillnader på 

marknaderna. Anders förklarar bland annat att just den vattenburna 

golvärmesystemsmarknaden i Sverige är väldigt mogen, med många olika aktörer. Till 

skillnad från den ryska marknaden, där Thermotech först när deras etablering började förstod 

att de i stort sett var pionjärer. Vilket ledde till att försäljningen i Ryssland krävde otroligt 

stora informationsflöden då deras produkt och koncept var väldigt differentierat mot vad som 

då fanns i Ryssland. Samtidigt som etableringen i ett land som Ryssland även är väldigt 

byråkratiskt och besvärligt generellt sett. Rent specifikt krävs i huvudsak information och 

kunskap om hur produkten ska projekteras och installeras, vilket enligt Anders är relativt 

mycket kunskap för kunden att ta in och bearbeta. 
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Anders förklarar vidare att deras produkts komplexitet inte påverkade företagets val att börja 

exportera. 

-” Den här produkten har vi och det skulle vara intressant att exportera”. 

 

Han säger vidare att han inte skulle agera likadant idag, men har uppfattningen att det är 

ganska vanligt att företag ofta agerar innan de tänker sig för och i slutändan ändå lyckats på 

nått sätt. 

 

Thermotech började direkt sälja till hela Sverige, då de direkt insåg att den Norrländska 

marknaden inte var stor nog för det verksamhet. Utan att de måste involvera de största orterna 

för att få en tillräckligt lönsam försäljning. Anders tror vidare att om Thermotech istället 

skulle ha varit uppstartat i en större ort som Stockholm, skulle de då kunna använda sig av 

helt andra expansions strategier och istället börja försäljning regionalt och inte behöva 

expandera lika kraftigt. 

 

Genom företagets expansion nationellt lärde de sig en hel del värdefull kunskap som de vid 

senare tillfällen kunnat använda sig av i deras internationella expansioner. Dels kunskapen om 

hur företaget kunde göra affärer och skapa relationer med kunder över stora geografiska 

avstånd, som kulturellt sett innehar värderingar som skiljer sig från Thermotech. Där 

kulturella skillnader gentemot kunder i Skåne i vissa fall var större än de kulturella skillnader 

de fann till vissa internationella kunder. Men den kanske viktigaste lärdomen Thermotech 

erhöll via dessa nationella expansioner var enligt Anders: 

-”Hur vi lärde oss att på bästa sätt kunna få ut den komplicerade kunskapen som var 

relaterade till våra produkter”, ska vi bygga upp kunskapen hos kunden eller säljagenten osv.  

 

De har under deras internationella expansioner använt sig av externa organisationer som till 

exempel Svenska exportrådet samt olika konsulter. Thermotech vände sig till dessa 

organisationer främst för att få tillgång till sådan kunskap som, fördelaktiga 

lokaliseringsområden, internationella kunduppgifter samt för att få tillgång till förstudier om 

de olika internationella marknaderna. 

 

Historiskt sett har inte Thermotech försökt skydda speciella tillgångar inom företaget via 

patent eller upphovsrätter etc, då de har ansett att dessa processer har varit för tidskrävande. 

De senaste åren har de dock börjat skapa ett EU-täckande patent för deras produkter. Vidare 

säger Anders att de använt sig av en strategi där de istället har försökt skydda sina 

huvudmarknader, då de anser att om det skyddar dessa marknader så skyddar de även sina 

produkter mot sina konkurrenter inom de områdena. 

-”Ingen får ju sälja de produkterna dit ändå, även om det är en kopia”. 

 

Thermotech startade sin verksamhet i kommunen Sollefteå, som enligt Anders är ett område 

utan några som helst traditioner utav företagande, där Thermotech är ett av fåtal 

internationella företag. Deras regionala relationer består främst av underleverantörer till 

bolaget, men har även nära kopplingar till Anders delägarpartner Hans Jonssons utomstående 

firma. Där företagen emellan utbyter mycket information om olika exportfrågor, även fast de 

inte har någon direkt affärsrelation. 

 

Anders ser vidare inte att Sollefteå ligger speciellt gynnsamt utifrån ett transport perspektiv. 

Då det geografiska läget bland annat påverkade Thermotech till att investera i ett lager i 

Malmö, för att därigenom få ett bättre distributionsnät. Däremot bidrar deras lokalisering i 

Sollefteå till att det får statlig hjälp i form av bland annat transportstöd, även om dessa inte är 
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speciellt avgörande så ser ändå Anders de som en viss kompensation för de annars relativt 

höga transportkostnaderna. Thermotech samarbetar inte heller med några andra nära 

lokaliserade företag när det kommer till transport, utan har anlitat ett eget transport bolag som 

utför deras distribution utan några mellanhänder. 

 

Beslutsfattaren 

Anders som beskriver sig som en visionär hade i uppstarten av företaget inte speciellt mycket 

tankar angående export, även om han redan då ansåg att export var en nödvändighet för att 

kunna uppnå företagets fulla potential.  Han är idag 44 år gammal vilken innebär att han 

endast var 28 år när företaget började funderar på att expandera internationellt. Han har en 

filosofie kandidat examen inom energiteknik men har även läst företagsekonomi i ett år innan 

han fick praktik platsen i det kommunala bolaget i Sollefteå. Anders är född i Sverige man har 

bott i Israel ett år, där han reste runt som ”backpacker” och tog diverse ströjobb. Han har inga 

tidigare arbetserfarenheter som inneburit internationell handel eller företagsverksamhet. I 

frågan om han ser sig själv som ”riskbenägen” svarade han; 

-” Ja det är jag, jag har en stor tro på min egen förmåga och att jag ska klara av flera olika 

situationer. Vilket jag tror gör mig riskbenägen som person ”      

Vid nya aktiviteter lägger han i första hand fokus på de möjligheter som kan utvinnas, även 

om han vid senare stadier i processen också utvärderar riskerna. Anders sig själv som en 

entreprenör vilket han tror bidrar till detta synsätt.  Vidare så anser Anders att hans motivation 

ökade i takt med att han lärde sig mer om export. Ju mer export redo företaget blev, desto 

större blev även Anders motivation. 

 

Intern och extern stimuli 

I viss mån kom internationalisering av företaget från intern stimuli som bland annat att Anders 

ville sprida ut riskerna inom företaget och uppnå stordriftsfördelar. Men i det stora hela så 

anser Anders att själva idéen om att börja exportera grundade sig av stimulering i form av 

tillfälligheter samt en mottagning av en icke begärd beställning från utlandet. Själva processen 

var relativt enkel där Thermotech ansåg sig inneha en konkurrenskraftig produkt som kunde 

lämpa sig internationellt samtidigt som de såg på export som ett intressant äventyr för 

företaget. Anders har uppfattningen att företag oftast börjar exportera av en slump, där 

företaget får en oväntad beställning från utlandet eller hamnar i ett sammanhang som sedan 

leder in företaget på export ”by accident”, som han själv uttrycker det. 

5.2.5 Umlax AB 

Umlax startades 1987 av Josef Nygren och Kennet Klintefelt, och är idag marknadsledande 

inom produktion och försäljning av röding. Företaget har haft en mycket gynnsam utveckling 

och producerar idag matfisk till ungefär 3000 ton per år, fördelat på röding, regnbåge och 

öring. Företaget säljer idag både levande avelsfisk och fullvuxen fraktfisk till sina kunder. De 

kontrollerar hela kedjan från start till mål, där de själva utför uppfödningen av avelsfisk tills 

det att den är fullväxt, samt vidare även förädlingen av den.  Företaget har idag ett 20-tal 

anställda, fem produktionsanläggningar och en förädlingsanläggning. Vilka är fördelat på fem 

orter i södra Lappland, Umgransele, Arjeplog, Slussfors, Vilhelmina och Malgomaj. 

 

Företagets egenskaper och omgivning 

Företagets målsättning har länge varit att bli marknadsledande inom odling och försäljning av 

Röding. Josef förklarar vidare att det är en målsättning som de måste ändra, då de i dagsläget 

redan är störst på denna marknad. Företaget har som mål att deras omsättning innan 2015 ska 

uppgå till 125 miljoner kr, vilket är en relativt stor ökning då det idag har en omsättning på ca 

45 miljoner.  För att nå dessa mål använder de sig främst av två olika strategier säger Josef. 
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-” Det ena är att vi ska vara duktiga på det vi gör, med bra kontroll på vår verksamhet och 

bra kompetens inom bolaget. Vi ska inte vara giriga, vi ska växa men växa med kontroll. Vi 

kan växa både ickeorganiskt och organiskt” 

 

Josef förklarar vidare att han anser att det finns andra väldigt duktiga nationella entreprenörer 

inom samma industri, men ser inte dessa som några de direkt konkurrerar med. Han lägger 

istället all fokus på den egna verksamheten och försöker göra den så bra och vinstdrivande 

som möjligt.    

 

Försäljningsprognoserna nationellt innan Umlax AB började exportera har alltid sett lovande 

ut. Josef säger bland annat att de alltid har sett ett stort behov av deras produkter på 

marknaden.  Det har sällan tillräckligt mycket fisk för att täcka alla deras kunders behov, 

samtidigt som de otroligt sällan har brist på kunder och beställningar. 

 

I och med att företaget började sin verksamhet uppe i norrland märkte de väldigt tidigt att de 

skulle vara tvungna att börja sälja sina varor utanför sin kommun och utanför norrland, 

mestadels på grund av norrlands låga invånare antal samt att marknaden här uppe inte var 

tillräckligt stor. Under deras regionala expansion lärde sig de främst en värdefull kunskap som 

legat till grund och hjälpt dem när det började exportera internationellt, vilken är kunskapen 

hur man gör affärer utanför sin region. När de började sälja utanför sin regionala marknad 

lärde de sig hur starka relationer bäst kunde skapas till deras kunder, även om de geografiska 

och psykologiska avstånden dem i mellan ibland var relativt stora. Företagets VD Josef anser 

även att steget ut till de internationella marknaderna minskade genom de nationella 

expansionerna. Umlax börjarde exportera år 2004 och  de säljer i stort sett samma produkter 

nationellt som internationellt, även om det är mer förädlad fisk som säljs till utlandet. Den 

förädlade fisken kräver generellt sett väldigt lite informationsflöde via försäljningarna, medan 

försäljning av odlingsfisken ibland kan kräva en hel del information om hur den på bästa sätt 

vidare kan odlas,vilket Josef tror kan vara en av anledningarna till att de inte säljer så mycket 

odlingsfisk internationellt.    

 

Umlax började redan dag ett tänka på möjligheterna med export, då de redan från den dag de 

startade företaget har varit medvetna om att det funnits ett stort behov av deras produkter 

internationellt. Idag består 10-15 procent av deras omsättning av export till utlandet.  För 

deras internationella exporter har de tagit hjälp av utomstående organisationer, och då främst 

exportrådet. Som har hjälp Umlax att undersöka olika internationella marknader, och vilka 

möjligheter Umlax's produkter kan ha på dessa. De har den senaste tiden även börjat arbeta 

med varumärkesskydd på deras Röding. 

 

Umlax huvudkontor är lokaliserat i staden Lycksele i Lappland, medan de har 

produktionsanläggningar i Umgransele, Arjeplog, Slussfors, Vilhelmina och Malgomaj. Från 

början av företagets verksamhet hade företaget sitt huvudkontor relativt avlägset från andra 

företag i Lycksele, nen har de senare åren bytt lokal och befinner sig nu betydligt närmare 

andra företagsverksamheter inom kommunen. Angående lokala samarbeten och relationer 

svarar Josef: 

-”Vi har som vision i företaget att lägga ut som mycket verksamheter som möjligt på den 

lokala marknaden” 

 

När det gäller andra exporterande företag i den lokala omgivningen så svarar Josef att det 

finns ett par andra företaget som bedriver en sådan verksamhet. Men i jämförelse med Umlax 

så är dessa aktiviteter relativt små. Umlax är även aktörer inom en hel del samarbeten, främst 
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med olika grossister, där de ofta stora geografiska avstånden dem emellan bidrar till att största 

delen av kontakt hålls via internet. Företaget är även involverat i samarbeten med andra 

företag som har ambitioner gentemot export, där de letar efter gemensamma lösningar som 

kan gynna samtliga parter.       

 

Vidare är Umlax produktionsanläggningar relativt geografiskt spridda och kännetecknas av 

glesbebyggda områden med lite människor samt mycket natur. Vilket i sin tur leder till väldigt 

lite föroreningar och överlag goda förutsättningar för företag som producera livsmedel. 

När det kommer transport möjligheter i regionen så är förbindelserna med bland annat Finland 

relativt fördelaktiga för Umlax. Josef fortsätter: 

-”Det är alltid bättre att kunna producera saker där det bor mer folk, om det är möjligt.” 

 

Men han anser att detta är omöjligt för företaget, då det inte finns några vatten där de kan 

producera fisk av samma kvalité, samt vidare även att det är otroligt svårt att få tillstånd för 

fiskodling i mer bebodda och transportmässigt gynnsammare lägen. Att produktioner äger 

rum i mer glesbebyggda områden i norrland anser Josef är ett utav företagets absolut största 

styrkor, då deras uppfödning av fisk gynnas av dessa typer av vatten samt att produktionen 

kan ske i en mer omfattande storlek. 

 

Beslutsfattaren 

Den huvudsakliga beslutsfattaren inom Umlax är Josef Nygren, Josef är 52 år gammal och är 

utbildad zoo-ekolog, hans far ägde under Josefs uppväxt en ICA-butik, vilket ha lett till att 

Josef har anammat synsättet ”hårt arbete lönar sig”. Han anser att man måste vara kreativ för 

att överleva och ser sig själv som en typisk entreprenör. Han vill omge sig med personer som 

vill framåt i livet och har starkt engagemang på det dem tar till sig. Han säger vidare att han 

har väldigt svårt för verksamheter som står stilla och att internationalisering nästan är ett 

måste i dag. 

 

Josef har inte bott utanför Sverige under någon längre tid, eller vidare haft arbetsuppgifter 

som involverad att göra affär internationellt innan han startade Umlax. Han har uppfattningen 

att han som individ är relativt riskbenägen, även om han förstår och tycker att det är viktigt att 

ha god kontroll på sin verksamhet. Josef säger vidare: 

-”Man kan aldrig bromsa sig upp för en backe” 

 

Han säger att han aldrig har haft problem med sin motivation när det gäller sin 

företagsverksamhet då han alltid har tyckt att hans arbete har varit väldigt roligt. Detta har lett 

till att hans motivation när idéerna om export kom upp inte förändrades utan fortsatte att vara 

väldigt hög, även om han tillägger att han tyckte att det var extra intressant att se företaget 

växa och testa nya möjligheter. 

 

Angående hans tankar och erfarenheter om export innan han startade upp Umlax säger Josef: 

”Visste inte mycket men ansåg bara att om någon vill köpa något jag har och vill sälja så har 

region eller land ingen betydelse och de mesta går att lösa om båda vill. Annars blir de ingen 

affär- business as usual.” 

 

Intern och extern stimuli 

I grund och botten så tror Josef att det har varit företagets entreprenörskapsanda som påverkat 

dem och varit den huvudsakliga faktorn som ledde till att Umlax började undersöka 

möjligheterna med export. Sambandet mellan gynnsamma produktionsmöjligheter och 

entreprenörskapsandan inom företaget ledde till att Umlax hela tiden letade nya möjligheter 
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att utöka deras omsättning och vinst, vilket i sin tur resulterade i att de började kolla på 

möjligheterna som fanns med att sälja deras produkter på internationella marknader.   

 

Det har varit många externa aktörer(främst andra näringsidkare) som förespråkat den stora 

potential som funnits i Umlax produkter, vilket Josef till viss till tror kan ha påverkat företaget 

i det anseendet att det vågat satsa och vidare även expanderat. Även om dessa stimuli inte var 

speciellt stark då Umlax alltid själva varit medvetna om potentialen i deras produkter. 

Samtidigt som det inte har varit någon extern aktör som till en början tipsat om fördelarna 

som funnits internationellt, eller för den delen förespråkat att just export är den rätta vägen att 

gå för Umlax. Den största delen av den information som kan ha påverkat företaget till export 

har kommit internt från företaget och främst från Josef själv. 

 

Innan Umlax började exportera var det relativt ofta att det kom förbi turister som ville köpa 

fisk av det, även om dessa turister skilde sig från företagets normala kunder då de endast ville 

köpa ett mindre antal fiskar. Så påverkade det ändå Umlax i den aspekten att de fick bekräftat 

att deras produkter även var eftertraktade av personer med utländsk identitet och inte bara 

individer från deras hemmamarknad. 

5.3 Empirisk sammanfattning 

 

Företagsnamn Beslutsfattare Ålder och 

utbildning 

Grundades Pre-export 

stadie 

Förkortning 

av företag 

Bastuträsk 

Charkuteri 

Adam Wikström 40år, efter gymnasial 2009 Exporterar 

inte 

BAB 

Dorotea Design 

Plan 

Eva Zwahlen 46år, efter gymnasial 2006 Exporterar 

inte 

DAB 

Giraf Of Sweden Anna-Lena 

Engman 

52år, efter gymnasial 2000 Exporterar 

inte 

GOSAB 

Jämtlands 

Tunnbröd 

Christin Svensson 44år, gymnasial 1960 – 

uppköpt 2005 

Exporterar 

inte 

JAB 

Algoryx Kenneth Bodin 45år, efter gymnasial 2007 Exporterar 

sedan 2007 

AAB 

E&E Glasses Emilia Lindmark 28år, efter gymnasial 2009 Exporterar 

sedan 2010 

EAB 

Gröna Tryck Josef Baker 26år, gymnasial 2008 Exporterar 

sedan 2011 

GTAB 

Thermotech AB Anders 

Andersson 

44år, efter gymnasial 1996 Exporterar 

sedan 1997 

TAB 

Umlax AB Josef Nygren 52år, efter gymnasial 1987 Exporterar 

sedan 2004 

UAB 

Tabell 5, Empirisk sammanfattning 

 

Företagen Villighet Informationsinsamling Barriärer till Export 

BAB Lågt till medel Inget till lågt ”Mogenhet” 

DAB Medel till högt Medel till högt Tillverkning 
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GOSAB Medel till högt Medel till högt Finansiering 

JAB Medel till högt Lågt till medel Distribution 

Tabell 6, Pre-export aktiviteter, ej exporterade företag 

 

 

 

 

 

 

6. Analys 
I det här kapitlet börjar vi med att presentera vår undersökningsmodell. Med utgångspunkt 

från modellen görs sedan en analys av empirin med koppling till de teorierna som har 

presenterats i uppsatsen. 
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Figur 7: Undersökningsmodell, Granqvist, J & Jacobsson E. 

Strukturen i analysen utgår från vår egen modell. De olika områdena i undersökningsmodellen 

kommer att bearbetas var och en för sig med huvudrubrikerna företaget, stimuli och 

beslutfattaren. Eftersom dessa går in i varandra så kommer varje enskilt område även 

behandlas med hänsyn till andra områden, i liknande upplägg som empirin.  Meningen med 

analysen är att jämföra de svar vi fått från intervjuerna med de olika delar vi har i vår modell, 

som även har sin grund i teorin.    

6.1. Företaget 
Nedan följer en analys av delen ”företaget” från vår undersökningsmodell. Detta avsnitt 

inkluderar företagets egenskaper samt omgivning. 
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6.1.1 Egenskaper 

Vision och målsättning 
Ett företags visioner och målsättningar påverkar enligt (Wiedesheim-Paul et al, 1978, s. 50) 

dess pre-export process. Samtliga företag i studien som exporterar har haft stora visioner och 

tydliga målsättningar, vilka även har följts upp av strukturerade strategier. Widersheim-

Paul(1978, s. 50) menar att företag med starka motivationer till tillväxt även genererar starka 

aktiviteter som inkluderar sökandet efter nya möjligheter som exempelvis export. Detta kan i 

dras relationer till denna studie då vi sett att majoriteten av de exporterande företagen innan 

första exporten hade höga målsättningar. Där exempelvis EAB hade målsättningen att vara 

Sveriges svar på Ray-Ban och GTAB målsättning var att bli marknadsledande i norden. I och 

med att ett företag har en målsättning att växa kraftigt generar det automatiskt, enligt 

Widesheim-Paul et al (1978, s. 51), att företaget söker sig till nya aktiviteter som kan tänkas 

leda till att målsättningen uppnås. Vilket i detta fall kan tolkas som att företagens höga 

målsättning har en bidragande orsak till att företagen utökar verksamheten till internationella 

marknader, genom att börja exportera. När det gäller icke exporterade företagen i studien så 

har tre av fyra företag målsättningen att först och främst öka omsättningen, där två av dessa 

även har det som både långsiktig och kortsiktig målsättning. Två av de icke-exporterande 

företagen nämner även att de vill expandera ytterligare på redan befintliga marknader, 

exempelvis BAB som säger sig nå sin målsättning genom att stärka sig på hemma marknaden. 

Det kan enligt Wiedesheim-Paul et al (1978, s 51) tyda på att de inte har den starka 

motivationen till tillväxt som även genererar i att starta sökandet i nya aktiviteter som 

exempelvis export till en ny marknad. Vilket vidare kommer analyseras i beslutsfattaren då 

denna har en påverkan på företagets vision och målsättning. 

Produkt linje och informationsflöden 

Widesheim-Paul et al (1978, s 52) har hittat samband mellan komplexiteten av produkter, 

alltså hur stort informationsflöde som krävs vid försäljningar av produkten, samt företags 

intentioner angående export. Där företag som säljer mindre komplexa produkter har större 

sannolikhet att bli positivt stimulerat till att börja sälja utanför de inhemska marknaderna. 

 

I vår utredning har vi inte funnit några direkta bevis på att företagens produkt komplexitet 

påverkade deras intentioner till export, då det inte finns några speciella skillnader i produkt 

komplexitet för de exporterande företagen i jämförelse med de icke exporterande företagen i 

studien. Faktum är att de generellt sett minst information krävande produkterna innehas av de 

icke exporterande företagen, där bland annat JAB's tunnbröd och BAB's charkprodukter är 

relativt enkla produkter med flertalet internationella liknelser. Vidare har inga av de 

undersökta exporterande företagen ansett att deras produktkomplexitet haft någon direkt 

påverkan på deras val att börja undersöka internationella expansioner. Det ända fallet där vi 

som författare hittat indikationer på att informationsflödets roll kan påverka internationella 

försäljningar var i företaget UAB, som procentuellt sett sålde mer förädlad fisk än odlingsfisk 

utomlands i jämförelse med Sverige. Vilket VD:n tror kan beror på att odlingsfisken kräver 

mer informationsflöde vid försäljning och att den därigenom är svårare att sälja 

internationellt. 

 

 
Nationella expansioner 

De flesta företag expanderar först på deras hemmamarknad innan de börjar exportera, 

mängden kunskap och erfarenheter de får genom de inhemska expansionerna påverkar sedan 

företagen även i deras internationella utvidgningar(Widesheim-Paul et al 1978, s. 50-51). 
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Av de exporterande företagen visade det sig att fyra av de exporterande företagen vi 

undersökte hade expanderat på deras hemmamarknad innan de började exportera utanför 

Sverige, medan företaget AAB började sälja direkt till en internationell marknad. Av de fyra 

företag som gjorde expansioner inom Sverige anser alla att de lärde sig värdefull kunskap som 

senare varit till hjälp när det gått internationellt. Kunskapen de lärde sig var dels hur de skulle 

förhålla sig till och hantera kunder vid försäljningar. Där företaget EAB främst lärde sig hur 

de skulle positionera sig ut till deras kunder beroende på om de var privatpersoner eller 

företag, samt vidare hur det generellt sett bör arbeta för att på bästa sätt öka värdet i deras 

produkter. 

 

Företagen GTAB, TAB och UAB lärdom kom i stället i form av hur de kan hantera kulturella 

skillnader. De tre företagen anser att det finns stora kulturella skillnader på hur affärer görs i 

norra respektive södra Sverige. Där VDn från TAB bland annat anser att det ibland finns 

större kulturella skillnader till kunder i Skåne än internationellt. TAB började exportera redan 

första året, vilket även om det blev lyckat ses som ett misstag av deras VD. Han säger bland 

annat att deras första internationella expansioner var vansinnigt då de varken var finansiellt 

resurskraftiga eller tillräckligt exportmogna. Samt att han idag anser att ett företag först måste 

etablera sig nationellt innan det går internationellt, då företag där tränar på hur den egna 

verksamheten bäst kan drivas. Vilket ytterligare kan tolkas hur viktigt den kunskap och de 

erfarenheter som utvinns genom inhemska expansioner är för företagens vidare utveckling 

internationellt. 

 

Johansson & Vahlne (1977, s. 26) förklarar att inhemska expansioner minskar ett företags 

uppfattning av såväl fysiska som psykiska avstånd till distansmarknader, vilket leder till att 

steget ut till de internationella marknaderna minskar. Två av de fem företag som börjat 

exportera anser att de nationella utvidgningarna bidrog till att steget att gå internationellt 

kändes mindre. Där både EAB och UAB anser att de psykiska och fysiska avstånden till 

internationella marknader minskade genom deras expansioner nationellt. Företaget GTAB 

hade redan från början av uppstarten haft starka målsättningar på att de skulle gå 

internationellt och anser därigenom inte att steget att gå internationellt har varit speciellt stort 

någon gång i deras företagshistoria. Oviatt & Mcdougall (1994, s. 47) definierar Born Global 

som, från det att företag grundas, strävar efter att skapa försäljning samt resursanvändning i 

flertal länder för att på så vis skapa konkurrensfördelar, vilket stämmer in på företaget GTAB. 

Reid (1981) föreklarar vidare att beslutfattare i Born Global företag oftast upplever steget att 

gå internnationellt som mindre än vad beslutsfattare i traditionella företag gör. Vilket alltså 

kan förklara GTABs fall, då de anser att deras nationella expansioner inte har minskat det 

förväntade steget ut på en internationell marknad. Vilket kan tolkas som att företaget redan 

från början har haft uppfattningen att steget att gå internationellt är relativt litet. 

 

Även de företag som ännu inte har börjat exportera har de lärt sig värdefull kunskap genom 

nationella expansioner. Dock så har inte kunskapen som utvunnits genom dessa endast varit 

positiva, där bland annat företaget JAB genom att utöka deras hemmamarknad fann 

svårigheter med att transportera sina lätta samt skrymmande produkter och samtidigt få en 

god förtjänst. JAB har genom de nationella expansionerna utvunnit allt mer kunskap om hur 

de ska kunna frakta dessa produkter mer ekonomiskt, men fraktkostnaderna ligger än idag 

som det största problemet för företaget att gå internationellt. Vilket kan tolkas som att alla 

erfarenheter som fås via inhemska expansioner inte behöver minska de fysiska och psykiska 

avstånden till distansmarknader, utan att vissa erfarenheter som i det här fallet även kan 

fungera som en barriär för att inleda export. Dock säger bland annat Widesheim-Paul et al 

(1978, s. 53) att ett företag kan befinna sig i pre-export processen olika lång tid beroende på 
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företagets egenskaper, dess omgivning samt hur stark stimuli det fått från uppmärksamhet 

framkallade faktorer. Hook & Czinkota (1988, s. 53) förklarar vidare att företag som börjar 

exportera ofta lägger fokus på operativ export problem som till bland annat transport 

svårigheter, till skillnad från icke exporterande som istället lägger mer fokus på problem 

associerade med intentionerna till export. Vilket kan tolkas som att dessa barriärer inte 

behöver leda till att JAB avböjer export även i framtiden. Utan att det troligen endast krävs 

mer tid och lärande i deras pre-export process för att de ska kunna gå vidare internationellt.     

6.1.2 Omgivning 

Företaget Ort Lokalisering Export status 

BAB Bastuträsk Eget Icke exporterande 
DAB Dorotea Eget Icke exporterande 
GOSAB Flarken Eget Icke exporterande 
JAB Hammerdal Eget Icke exporterande 
AAB Umeå Uminova Företagscenter Exporterande 
EAB Umeå BIC Företagscenter Exporterande 
GTAB Umeå Eget, tidigare BIC Företagscenter Exporterande 
TAB Umeå och Sollefteå Eget Exporterande 
UAB Lycksele Eget Exporterande 

Tabell 8. Företagets omgivning och lokalisering 

Enligt Wiedersheim et al (1978, s 49) utgör informationsflödet den största påverkan i pre-

export processen inom delen lokalisering och omgivning. Författarna nämner att själva starten 

av export kan kategoriseras som en orienteringsprocess beroende av informella kontakter, till 

exempelvis möte ”face-to-face”. Vilket leder till att företag som är lokaliserade nära 

informations centrum kommer bli mer stimulerade till export. Detta kan resonemang stärkas i 

figuren ovan där majoriteten av företag som exporterar har suttit eller sitter i olika sorters 

företagscentrum samt även är lokaliserad i större städer. EABs VD säger att de fått inspiration 

inom BIC företagscentrum eftersom flera företag där bedriver export. GTABs VD nämner 

även han hur andra lyckade exportaktivitet inom företagscentrumet uppmärksammandes 

vilket gjorde att tanken ”kan de, så kan vi” uppstod. Wiedersheim et al (1978, s 50) beskriver 

att beslutsfattarnas attityder gentemot export påverkas beroende på omgivning, exempelvis 

om nära lokaliserade företag bedriver lyckosam export. Detta var fallet hos GTABs eftersom 

de genom närliggande företag fått en mer positiv syn på export. Även VD:n på det 

exporterande företaget AAB berättar att det finns ett internationellt nätverk i det 

företagcentrum det är lokaliserat i, där många känner varandra och där den informella tysta 

kunskapen om export, samt andras lyckade exportsatsningar är viktig för att själva våga ta 

steget. 

I de företag som inte bedriver export berättar samtliga att exportfrågor är inget som diskuteras 

med andra företag i omgivning. Några av dem vet inte ens om företagen i omgivingen 

bedriver export. Majoriteten av företagen som inte bedriver export menar annars att 

företagsklimatet är bra i respektive by och att övriga samarbeten existerar. Exempelvis 

berättar VDn för JAB att de samarbetar med grannföretaget där de tillsammans nyligen 

försökte lansera en gemensam produkt men som lades på is. Vilket enligt VDn för JAB, var 

på grund av att små företagare ofta får problem med tidsbrist, vilket gör att de endast kan 

lägga fokus på sin egna samt redan befintliga verksamhet och inte på eventuella samarbeten. 
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Amin och Thrift (1994) nämner att kulturella och sociala faktorer som ligger till för en 

regions ekonomiska lönsamhet också kan beskrivas genom termen institutionell tjocklek. Med 

institutioner menas de processer och sociala strukturerna som formar vår vardag, exempelvis 

utbildnings institutioner. Stroper (1997, s. 17) nämner att vissa regioner har olika fördelaktiga 

kombinationer av institutioner, vilket leder till att företagsklimatet oftast kännetecknas av 

stark tillväxt och god regional kapacitet inom exempelvis ny innovation. Coe et al (2007, s. 

341) beskriver även dem att utkomsten av en region som kännetecknas av välmående 

institutionell tjocklek kan utmärkas genom innovationer, höga nivåer av tillit samt effektiv 

cirkulation av kunskap. Som tabell 8 visar och som tidigare nämnts så är majoriteten av de 

exporterande företagen lokaliserade i Umeå, en av de större norrlänska städerna. VDn på 

AAB, vars företag är lokaliserat på Uminova företagscentrum i Umeå, beskriver 

företagsklimatet i staden som väldigt bra. Han nämner att samarbete med ett annat företag på 

Uminova påverkat AAB i deras tänk på export. Fast att samarbetsföretagets marknader och 

transportvägar skiljer sig, har deras tänkande trots allt påverkat och haft en klar inverkan på 

AAB’s exportstrategier och exportengagemang. VDn på AAB nämner även att tillväxten i 

Umeå har ökat markant sedan företaget grundandes och att exporten samt tillväxten i 

Västerbotten är växande vilket ger företaget en väldig framtidstro. UAB är lokaliserat i 

Lycksele och är det exporterande företag i studien som ligger mest avsides, men detta hindrar 

inte dem från att samarbeta med övriga företag i Norrland. VDn för UAB nämner att det är få 

företag i byn som är i samma storlek som deras, vilket har medfört att de sökt samarbeten med 

företag på andra orter som har samma ambitioner gentemot export. Kontakten med dessa sker 

mest via internet och inte så ofta ”face-to-face” på grund av de geografiska avstånden. Detta 

tyder på att de företagen som bedriver export i studien, även fast de är lokaliserade en bit ifrån 

stora städer, söker upp möjligheten för samarbeten. Det går även samman med beslutsfattaren 

eftersom det är dennes ambitioner att söka ny kunskap via informationsflöden om dessa inte 

finns tillgängliga på platsen där företaget är lokaliserat. 

De exporterande företagen GTAB samt EAB har varit respektive är lokaliserad i BIC 

företagscentrumet. Ägaren för GTAB nämner att Umeå som lokalisering var ett strategiskt val 

eftersom de skulle få mer ”luft under vingarna” än om företaget istället skulle vara placerat i 

Norrlands inland. Han nämner även att exportkunskapen på BIC företagscentrum var något 

som cirkulerade och möjligheten till föreläsningar om export erbjöds, där tillvägagångssätt 

och strategier om export även diskuterades mellan företagen på företagscentrumet. Som 

tidigare nämnts och vad Coe et al (2007, s 341) beskriver så är denna typ av 

kunskapscirkulation något som kännetecknas av välmående institutionell tjocklek. Även 

grundaren till företaget EAB beskriver detta då hon framhåller att företagen på BIC 

samarbetar genom att exempelvis rekommendera vilka företagen bland annat ska skriva 

fraktavtal med. 

Detta kan jämföras med omgivningen hos de företag som inte bedriver export där 

innovationen och cirkulationen av kunskap inte utmärks på samma sätt. Grundaren av 

GOSAB nämner att kontakten med grannföretagen är bra men att export inte är något som 

diskuteras. Även VDn på BAB nämner att export inte är något som diskuteras eftersom de 

flesta företag i omgivningen kännetecknas av entreprenad eller andra företag som opererar 

nationellt. 

Med andra ord så kan vi utifrån ovanstående resonemang göra tolkningen att ett företagets 

lokalisering är av stor betydelse för Norrländska företags väg till export. Då just den 

institutionella tjockleken och kanske främst kunskap cirkulationen har visat sig ha en stor 

betydelse för de exporterande företagen i studien. Samtidigt som många av de icke-
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exporterande företagen har saknat sådan institutionell tjocklek och därigenom fått minskad 

export stimuli och hjälp.   

Wiedesheim-Paul et al (1978, s. 51) nämner även att fysiska flödena som transport har en viss 

påverkan på internationaliseringsprocessen för ett företag. Författarna menar att kostnaden 

som uppkommer vid eventuell export kan ha betydelse i själva exportprocessen. Enligt VDn 

på det ej exporterande företaget JAB, så är deras företagslokalisering långt ifrån optimal 

utifrån transportsynpunkt. VDn för JAB förklarar att företaget inte får lika många 

transporttillfällen på grund av deras lokalisering och att de därigenom är tvungna att begränsa 

sig till en sorts produkt vars hållbarhet är längre. Vilket i sin tur även det leder det till problem 

för JAB, då frakt av frysta produkter innebär ytterligare transportkostnader för företaget. 

Detta skiljer sig relativt mycket gentemot mot vissa andra företag i studien. Då bland annat de 

exporterade företaget UAB som också säljer färskvaror likt JAB istället lägger fokus på de 

möjligheter som finns med deras lokalisering ur en transport synpunkt. VDn för UAB säger 

att även om det finns vissa nackdelar med deras lokalisering, så finns det ändå en hel del 

fördelar som kan väga upp dem. Där han till exempel ser närheten till Finland som en stark 

fördel utifrån deras lokalisering. Det exporterande företaget TAB vars produktion bedrivs i 

Sollefteå, ligger inte heller speciellt gynnsamt utifrån ett transportperspektiv. VDn berättar att 

det geografiska läget fick företaget att investera i lager i södra Sverige, för att på så sätt få ett 

bättre distributionsnät. Dock bidrar lokaliseringen i Sollefteå att företaget får statlig hjälp i 

form av transportstöd, vilket VDn anser som en kompensation för de annars relativt höga 

transportkostnaderna. Sammanfattningsvis kan vi genom studie hitta indikationer som 

Wiedesheim-Paul et al (1978, s. 51) nämner, att ett företagets lokalisering utifrån ett 

transportperspektiv inte har speciellt stor påverkan på deras pre-export fas. Även om vi såg att 

exporterande (UAB) och icke-exporterande (JAB, TAB) företags attityder gentemot transport 

problem skilde sig från varandra trots liknande lokaliseringar. Där de exporterande företagen i 

detta fall förminska de problemen som bidrogs från deras lokaliseringsposition i jämförelse 

med det icke exporterande företaget. Dock så ser vi inte att dessa tre företag tillsammans är ett 

tillräckligt stort urval för att några generella slutsatser ska kunna dras, utan att det då istället 

skulle krävas ett större urval av företag med liknande produkter och olika pre-export 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Beslutsfattaren 

Företagets 

förkortning 

Född i 

Sverige 

Ålder och 

utbildning 
Riskbenägenhet Internationella 

erfarenheter (studier, jobb 

eller internationella 
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kontakter) 

BAB 

(ej export) 

Ja 40år, efter 

gymnasial 
-”Nej, tycker jag 

inte” 

Utlandsstudier 

DAB 

(ej export) 

Ja 46år, efter 

gymnasial 
-”Ja” Utlandsstudier och 

internationella kontakter 
GOSAB 

(ej export) 

Ja 52år, efter 

gymnasial 
-”Nej, inte 

speciellt” 

Nej 

JAB 

(ej export) 

Ja 44år, gymnasial -”Nej, mer 

försiktig” 

Nej 

AAB 

(export) 

Ja 45år, efter 

gymnasial 
-”Ja, mer än 

genom snittet” 

Utlandsstudier och 

internationella kontakter 
EAB 

(export) 

Ja 28år, efter 

gymnasial 
-”Ja” Utlandsstudier och jobb 

GTAB 

(export) 

Ja 26år, gymnasial -”Nja, mer 

defensiv” 

Nej 

TAB 

(export) 

Ja 44år, efter 

gymnasial 
-”Ja” Jobb 

UAB 

(export) 

Ja 52år, efter 

gymnasial 
-”Ja, relativt” Nej 

Tabell 9. Sammanfattning av beslutsfattarens egenskaper 

Studien baseras på den individ som till stor del tar de slutgiltiga besluten i företagen. 

Beroende på dessa beslutsfattares uppsättning av egenskaper är det enligt Reid (1981, s. 103) 

de personer som påverkar företagen mest i en internationalisering. Stopford (1974, s. 305) 

menar att ju mer internationell orienterad beslutsfattaren är, desto större är chansen att 

beslutsfattaren både blir exponerad samt har möjligheten till att uppfatta stimuli, som i sin tur 

kan leda till en internationalisering. Enligt Caughey & Chetty (1994, s. 62) har personer som 

är födda utomlands större benägenhet att uppfatta och bli påverkad av export stimuli än 

individer utan denna bakgrund. Av samtliga respondenter i denna studie är ingen född utanför 

Sverige, vilket gör att Caughey & Chetty (1994) antagande inte kan styrkas i denna studie. 

Vidare anser författarna även att individer som medhar erfarenhet i form av studier, arbete 

eller internationella kontakter har lättare att bli påverkad av exportstimuli. Enligt tabell 9 

framgår det att av de företag som inte exporterar så har två beslutsfattare internationellt 

erfarenheter och i de exporterande företagen har tre av de fem tidigare beslutfattarna 

erfarenheter i from av studier eller arbete utomlands, detta kan tolkas som att den tidigare 

internationella erfarenheten inte har så stor betydelse i att företaget slutligen väljer att 

exportera. Dock utvisar studien ett samband mellan de exporterade företagen, detta eftersom 

samtliga av beslutsfattarna som hade tidigare internationella erfarenheter även gick 

internationellt snabbast(inom ett år) efter att de grundades, vilket kan tolkas att internationell 

orientering har betydelse när företaget går internationellt. De företag i studien som gått 

snabbast internationellt efter att de grundades är AAB, TAB och EAB. AABs beslutsfattare 

har tidigare erfarenheter i form av studier utomlands och företaget var även det som hade 

störst internationell kunskap då många av grundarna hade över 15 års erfarenhet av 

internationella affärer. Både TABs och EABs beslutsfattare har även de internationella 

erfarenheterna i form av både jobb och studier utomlands. Dessa företag gick internationellt 

mindre än ett år efter det att företagen grundades. Genom att jämföra detta mot de två 

kvarstående exporterande företagen i studien, GTAB samt UAB, vars företag gick 

internationellt tre respektive sju år efter att företagen grundandes. Beslutsfattarna i dessa 

företag har ingen tidigare internationell erfarenhet i form av studier eller jobb. Detta kan 

tolkas som att beslutsfattare med större internationell orientering snabbare tar sitt företag ut på 
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en internationell marknad. Vidare går det även att dra vissa samband till perspektivet om Born 

Global, då det finns anlag att tro att Born Global företag har beslutsfattare med större 

internationell orientering i större utsträckning än traditionella företag. 

Shane (2003, s. 85) beskriver att beslutsfattarens individuella olikheter när det gäller att 

exploatera affärsmöjligheter kan delas upp i psykologiska och icke psykologiska faktorer. 

Enligt Shane (2003) har de icke psykologiska faktorerna sin utgångspunkt i ålder, utbildning 

och arbetslivserfarenheter. Enligt forskning av Chaughey & Chetty (1994, s. 62) och Jaffe et 

al (1998, s. 29) har beslutsfattarens ålder påverkan i dennas exportinställning. Detta då yngre 

beslutsfattare oftast är mer villiga och öppna till att initiera export. Från denna studies resultat 

finns det anlag att tro likt de Chaughey & Chetty (1994) och Jaffe et al (1998) antyder, då de 

yngsta i studien också är de som bedriver export. Viktigt att förstå, är att de är beslutsfattarens 

ålder när de startade sin exportaktivitet som tas till beaktande. Både UAB’s och TAB’s 

exportaktivitet ägde kraft för, åtta respektive femton år sedan. Detta medför alltså att det 

utifrån tabell 9 finns klara skillnader på beslutsfattarnas ålder när vi jämför de exporterande 

företagen med de icke-exporterande. Casillias et al (2010,s 163) beskriver i sin andra 

dimension i perspektivet learning, unlearning and internationalisation att det krävs en 

avlärande process av gamla organisatoriska rutiner och kunskaper för att tanken på export 

inom företaget ska kunna växa sig starkt. Då äldre beslutsfattare generellt sett har längre 

arbetslivserfarenhet än yngre, bidrar det i sin tur till att de därigenom har införskaffat sig fler 

organisatoriska rutiner. Vilket kan tolkas som att äldre beslutsfattare då behöver längre tid i 

deras avlärande process. Detta kan tolkas som en av förklaringarna till varför de företagen 

med yngre beslutsfattare i denna studie gick internationellt så pass tidigt. Jämförelse med de 

företagen med äldre beslutsfattare som behövt mer tid för avlärande, vilket lett till längre pre-

export processer.     

En psykologisk faktor som både Wiedersheim-Paul(1978) och Shane(2003) lyfter fram i sin 

forskning är riskbenägenhet. Författarna menar att relationen mellan den upplevda 

osäkerheten och beslutsfattarens riskvilja påverkar beslutet om export. Detta får även medhåll 

från denna studie då tre utav fyra beslutsfattare i företag som inte exporterar ej anser sig vara 

riskbenägna som individer. Detta kan jämföras med beslutsfattare för företag som exporterar, 

där fyra av fem anser sig vara riskbenägna. Detta kan tolkas som att riskbenägenheten 

påverkar om ett företag slutligen väljer att börja exportera eller inte. 

Enligt Reid (1981, s. 103) så kan även beslutsfattarens attityd påverka beslut om 

internationalisering, detta i form av förväntningar och uppfattning på vad en utlandsetablering 

kan medföra. Vid en positiv attityd till utlandet kan det i större utsträckning bidra till 

företagets internationalisering. Samtidigt menar Penrose (1995, s. 46) att ambition har en 

liknande påverkan på beslutsfattaren, då denne vill se företaget växa och tjäna pengar vilket 

kan leda till att denne verkar för en etablering utomlands. Respondenterna i de exporterande 

företagen har en synnerligen positiv attityd till utlandsetableringar, vilket återspeglas i 

företagets aktiviteter och målsättning. Företagen AAB, EAB, GTAB och UAB har samtliga 

en målsättning och strävan efter att växa och etablera sig på fler utlänska marknader, detta kan 

tolkas som att de besitter en positiv attityd till utlandsetableringar. Bland annat nämner 

beslutsfattaren i EAB att export är en självklarhet idag om ett företag ska bli ett stort 

varumärke. Detta beskriver även VD:n på UAB som menar att han personligen har svårt för 

företag som står stilla och att det idag krävs en form av internationalisering för att växa. Som 

Widesheim-Paul et al (1978, s. 51) förklarar påverkar beslutsfattaren det egna företaget 

genom hela pre-export processen, där beslutsfattaren genom förändrad motivation såväl som 

attityder gentemot export omformar företaget utifrån dessa. Vilket kan tolkas som att 

beslutsfattarens målsättning, motivation och attityder gentemot export till stor del ligger till 



56 

 

grund för även företagets målsättningar och exportsatsningar. Vilket vi finner relevans till i 

denna studie, då de exporterande företagen i studien har skiljt sig gentemot de icke 

exporterande. Detta främst utifrån att deras beslutsfattare i många fall haft starkare ambitioner 

att gå internationellt. Som i sin tur påverkat företagets ambitioner och lett till att dessa har 

anammat aggressivare exportsatsningar samt strategier. 

6.3 Stimuli 

Företaget Grundat Export status Intern/

Extern 

stimuli 

Proaktiv/

Reaktiv 

Typ av stimuli 

Bastuträsk 

charkuteri 

2009 Ej 

exporterande 

Extern Proaktiv Uppmuntran av externa 

agenter/organisationer 

Dorotea design 

plant 

2006 Ej 

exporterande 

Intern Proaktiv Särskilt ledande 

intressen/ambitioner 

Giraf of Sweden 2000 Ej 

exporterande 

Extern Proaktiv Uppmuntran av externa 

agenter/organisationer 

Jämtlands 

Tunnbrödsbageri 

1960-

uppköpt 

2005 

Ej 

exporterande 

Extern Proaktiv Uppmuntran av externa 

agenter/organisationer 

Algoryx 2007 Exporterande 

sedan 2007 

Intern Proaktiv Särskilt ledande 

intressen/ambitioner 

E & E Glasses 2009 Exporterande 

sedan 2010 

Intern Reaktiv Utnyttjande av ej använd 

verksamhets kapacitet 

Thermotech 1996 Exporterande 

sedan 

1997   

Extern Reaktiv Tillfällig beställning från 

utländsk marknad 

Umlax AB 1987 Exporterande Extern Reaktiv Tillfällig beställning från 

utländsk marknad 

Gröna tryck AB 2008 Exporterande 

sedan 2010 

Extern Reaktiv Tillfällig beställning från 

utländsk marknad 

Tabell 10. Initierande stimuli 

 

Tabell 10 är en sammanfattning på hur företagen blivit stimulerade till att börja undersöka 

möjligheterna med export. Det är viktigt att vara medveten om att den stimulans beskriven i 

figuren ovan endast är den som initierade företagen till att undersöka möjligheterna, de flesta 

av företagen ovan har kommit i kontakt med ytterligare stimulans både innan och efter den 

initierande stimulansen inträde vilket kommer analyseras längre ner i detta kapitel. 

 

Albaum et al (2004, s. 84) har hittat indikationer på att företag som blir stimulerade av interna 

faktorer oftast agera som mer rationella och målinriktande i deras pre-export process i 

jämförelse med företaget som blivit stimulerat av faktorer utanför företaget. Sex utav de nio 

företagens stimulans till att börja undersöka möjligheterna med export, visa sig komma från 

påverkningar utanför företaget. Från figuren ovan kan vi inte se några statistiska skillnader på 
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exporterande och icke exporterande företag angående om stimulansen kom externt eller 

internt. Då tre av fyra icke exporterande företags stimulans kom externt i jämförelse med tre 

av fem för exporterande företag. 

   

Det finns dock vissa indikationer i denna undersökning på att intern stimuli kan bidra till att 

företag tar sig snabbare igenom pre-export processen. Widesheim Paul et al (1978, s. 50) 

beskriver pre-export processen som en två-vägs process, där komponenterna hela tiden 

påverkar varandra och tillsammans skapar en ny miljö där tanken på export kan växa. 

 

Med andra ord så påverkas företag redan från att de grundas av olika export stimuleringar, 

även om inte alla dessa leder att företag börjar undersöka deras exportmöjligheter. Så 

påverkar de ändå till förändringar i den omvärld där företaget, dess omgivning och 

beslutsfattaren agerar i symbios. Där export stimulansen gör denna omvärld mer mottaglig för 

vidare uppmärksamhetsframkallande faktorer. Även Leonidou & Katsikeas (1996, s. 519) 

förklarar att stimuli kan vara aktivt genom hela företagens export process, från de tidigaste 

delarna till de mer avancerande stadierna där export beslutet tas. 

 

Företagen TAB, GTAB och UAB har alla blivit påverkade av intern stimuli, innan det att de 

blev influerade av den externa stimuli som slutligen bidrog till att de aktivt började arbeta mot 

internationella marknader. Detta leder till att i samtliga av de exporterande företagen har den 

ursprungliga stimuleringen kommit inifrån företaget själv, medan flertalet av de ej 

exporterande företagens(BAB, GSAB och JAB) ursprungliga stimuli istället kommit från 

externa händelser. Vilket kan vara en av förklaringar till att varför de exporterande företagen i 

denna studie gått ut på en internationell marknad så pass snabbt, i jämförelse med de ej 

exporterande företagen. 

 

Albaum et al (2004, s. 75, 83) förklarar vidare att ett företag som blir stimulerat av proaktiva 

uppmärksamhetsframkallande faktorer anammar en mer aggressivt och strategiskt inriktad 

målsättning jämfört med att företag som blir stimulerade av reaktiva 

uppmärksamhetsframkallande faktorer. Detta kan från resultaten av denna studie förkastas, då 

samtliga av de icke exporterande företagen blivit stimulerade av proaktiva faktorer. Vilket 

Enligt Albaum et al (2004, s. 75, 83) borde leda till att de icke exporterande företagen då 

anammar mer aggressivare och strategiskt inriktade målsättningar, vilket inte varit fallet i 

denna studie. 

 

Wiedesheim- Paul et al (1978, s. 50) skriver att en utav de starkaste och vanligaste 

stimulanserna till att företag börjar exportera är tillfälliga beställningar från utlandet. Vilket 

även var fallet i vår studie då huvudsakliga faktorn till export för tre av de fem exporterande 

företagen, TAB, UAB och GTAB kom ifrån en tillfällig beställning från utlandet. Teorin 

internationalisering som en innovation förklarar att vägen till export sker genom distinkta steg 

av lärande och ett ökat engagemang på utländska marknader (Reid 1981, s.102) (Cavusgil 

1980, s. 276).  Där ett företags export medvetenhet och intentioner leder till att det går 

internationellt som experimentella exportörer. Därefter utvärderas utkomsten av dessa 

exportaktiviteter, vars resultat sedan ligger till grund när beslutet om företaget ska fortsätta 

med exporten eller ej tas (Reid 1981,s.104). Två av de exporterande företagen i studien, TABs 

och GTABs väg till att bli aktiva aktörer kan förklaras genom denna process. TAB var till en 

börja medvetna om att de hade en produkt med stark konkurrenskraft på en internationell 

marknad. Genom att de fick en beställning från en kund i Ryssland ökade deras intentioner att 

börja exportera. Där de via försäljningen till den ovan nämnda kunden i Ryssland sedan fick 

ökad ambition att utöka deras export aktiviteter. GTAB gick genom en liknande process, där 
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de via energidrycksföretaget Burn fick in olika beställningar från internationella företag. 

Vilket i sin tur ledde till att GTABs tidigare uppfattning om att export var komplicerat 

försvann och gav dem motivation till att fortsätta som exportörer. Från de två ovanstående 

fallen går det att göra tolkningen att tillfälliga beställningar från utlandet påskyndar den 

processen som Reid (1981) beskriver. Där en sådan beställning leder företaget och underlättar 

dess väg till steg fyra i processen, där alltså företaget utvärderar den tillfälliga exporten och 

sedan bestämmer en fortsatt export strategi. 

 

För tre stycken utav de icke-exporterande företagen (BAB, GSAB och JAB) i studien har 

stimuleringen för att aktivt börja undersöka möjligheterna med export kommit från 

uppmuntran av externa agenter/organisationer. Ingen av företagen har ännu inte börjat 

exportera vilket kan tolkas som det Albaum et al (2004, s 83) säger, att företag som blir 

stimulerade av externa uppmärksamhetsframkallande faktorer inte anammar lika rationella 

och målinriktade strategier för deras export aktiviteter. Dock kan vi som forskare se 

betydelsen av externa agenter/organisationer för att export aktiviteter över huvud taget ska 

starta i dessa tre fall. Företaget GSAB anser att deras exportsatsning först blev aktivt genom 

hjälp från exportrådet, då de därigenom fick en exportkunskap som de själva inte skulle kunna 

lära sig på egen hand. Vidare förklarar BAB att innan de fick uppmuntran från externa 

agenter/organisationer inte hade några tankar på export, då deras tid främst gick till att få 

ordning på verksamheten i stort. JAB befann sig i en liknande sits som BAB, då all deras 

fokus krävdes på att utveckla och få den inhemska verksamheten att gå runt. Vilket bidrog till 

att först aktivt började arbete emot export efter det att de fick kontakt och blev stimulerade av 

externa organisationer och agenter. Enligt Olson & Wiedesheim-Paul (1978, s. 285) så ligger 

ett företags resurser till grund för hur vida de har möjligheterna till bland annat 

nyetableringar, innovationer eller utvidgningar. Axinn (1988, s. 64) och Louter et al (1991, s. 

13) beskriver vidare att ett företags förmåga att fatta beslut om export eller 

internationalisering är influerat av företagets immateriella och materiella resurser, relaterade 

till dess attitydmässiga och inriktningsmässiga attributer. 

 

Vilket kan tolkas som att många mindre företag i Norrlandsregionen inte har möjlighet att 

börja exportera på egen hand, då företaget inte innehar tillräckligt med resurser (tid/kunskap) 

för att ta företaget ut på en internationell marknad. Detta leder till att externa aktörer i form av 

till exempel exportråd och konsulters betydelse för att dessa företag ska starta 

exportaktiviteter är väldigt viktig, samt i vissa fall essentiellt. 

 

AAB är det företag vars väg till export skiljer sig mest ifrån de andra exporterande företagen, 

vilket är baserat på att de i form av minst stimuli aktiviteter innan det började exportera ändå 

var det företag som snabbast gick ut på en internationell marknad. Vidare skiljer sig AAB pre-

export fas från de processer beskrivna av såväl Wiedesheim-Paul et al (1978) som Reid 

(1981) i ett antal punkter. I och med att företaget började exportera redan första året, samt att 

deras pre-export aktiviteter påbörjades två månader innan det bildade deras aktiebolag, bör 

därigenom ett flertal pre-export aktiviter påbörjats innan uppstarten av företaget. Vilket kan 

tolkas som att grundarna till AAB måste ha blivit stimulerade av olika 

uppmärksamhetsframkallande faktorer när de fortfarande arbetade med sina tidigare jobb. 

Vilket stärks genom att AAB själva som säger att en stor anledning till att de började 

exportera så tidigt var att fem stycken utav grundarna hade över 15 års internationell 

erfarenhet sen tidigare, vilket vi diskuterat tidigare i analysen i kapitlet om beslutsfattaren. 

Med andra ord såg AAB internationella marknadsmöjligheter och hamnade i första steget i 

(Reid et al 1981) femstegsprocess kallat exportmedvetenhet innan företaget grundades. Steget 

inleds genom att ett företag ser möjligheter/problem på en Internationell/nationell marknad, 
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där hela steget är starkt beroende på både beslutsfattarens och företagets egenskaper. Vilket i 

AABs fall inte stämmer då företaget ännu inte var startat och därigenom inte besitter några 

egenskaper ännu. Wiedesheim-Paul et al (1978, s. 51) misslyckas även dem att förklara AABs 

väg till export genom ett antal punkter. För det första utgår denna forskning ifrån att ett 

företag till en börja inte har några intentioner på export, samt att ett företags väg till export är 

starkt förknippad med dess tidigare beteende och erfarenheter(Wiedesheim-paul et al 1978, 

s.51). För det andra säger forskningen att beslutsfattarens möjlighet att kunna uppfatta 

uppmärksamhetsframkallande faktorer är beroende på både företaget och dess omgivning. 

Ingen av de tre ovanstående punkterna kan förklaras i AAB fall. Oviatt & Mcdougall (1994), 

Servais et al (2007), Zhou, Wu & lou (2007) och Rennie (1993)  definitioner på ett Born 

global företag stämmer in på företaget AAB, då det dels från dag ett (även innan i det här 

fallet) strävade efter skapa försäljning och resursanvändning i ett flertal för att skapa 

konkurrensfördelar samt vidare även då företagets omsättning består till 70-80 % av export.  

Då forskningen om Born global tillkom utifrån att globaliseringen förändrats på grund av 

skiftningar i sociala, teknologiska och ekonomiska faktorer, samt att den ägde rum efter det 

Widesheim-paul et (1978) pre-export process och Reid (1981) fem stegs modell skapades. 

Kan ett antagande göras angående att forskningarna av Wiedesheim-Paul (1978) och Reid 

(1981) idag kan vara för utdaterade för att kunna förklara processen av nya typer av företag 

som uppkommit utifrån en ökad globalisering på världsmarknaden. Dock anser vi som 

forskare att vårt urval av ”Born Global” företag möjligtvis kan ge oss en för liten grund för att 

en sådan tolkning ska kunna ges med tillräcklig validitet samt att det krävs fler 

forskningsobjekt för att få ett mer utförligt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Reviderad modell 
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Figur 11. Reviderad undersökningsmodell 

När vi har analyserat vårt empiriska resultat har vi tolkat företagets, beslutsfattarens och 

uppmärksamhetsframkallande faktorernas påverkan på ett företags pre-export process enligt 

modellen ovan. Som kan ses i figur 11, är det inom företagets egenskaper och främst 

målsättning och nationella expansioner som påverkas i ett företags pre-export process. Där 

företag med högre målsättning och aggressivare pre-export strategier börjar exportera 

snabbare, samt har större chans att bli fullbordade exportörer. De nationella expansioner 

medför att företag får lärdom och viktig kunskap som sedan behövs när det senare går 

internationellt, samtidigt som de nationella expansionerna även minskar det uppskattade 

steget ut till internationella marknader. Ett företags omgivning och lokalisering har även det 

betydande påverkan på ett dess pre-export process. Där företag som är lokaliserade i företags 

centrum eller större städer har större sannolikhet att därigenom bli stimulerade av 

uppmärksamhetsframkallade faktorer, samt även har större möjligheter att utvinna kunskap 

och få hjälp med export relaterade frågor och problem. Som kan ses i figur 11, så påverkar 

beslutsfattarens uppsättning av de psykologiska egenskaperna attityd, ambition och 

riskbenägenhet företagets pre-export process. Där företag vars beslutsfattare har starkare 

attityder och ambitioner att gå internationellt även är de företag som kommit längs inom deras 

export process. Beslutsfattarens riskbenägenhet påverkar ett företags väg till export, då mer 

riskbenägna beslutsfattare har större sannolikhet att våga ta det slutgiltiga steget ut till 
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internationella marknader. Den icke-psykologiska egenskapen som främst påverkat ett 

företags i dess pre-export äventyr är beslutsfattarens internationella orientering. Där denna 

uppsats resultat kan tolkas som att beslutsfattare med tidigare internationella kontakter och 

erfarenheter som studier och arbeten utomlands, har större sannolikhet att börja exportera. 

Som visas i figur 11, har vi även funnit vissa svaga samband mellan beslutsfattarens ålder och 

deras exportvillighet, där yngre beslutsfattare har haft tendenser att snabbare gå ut 

internationellt.  När det kommer till stimuli har vi främst sett skillnader om den initierande 

stimuleringen kommer externt eller internt. Vi har således inte sett några skillnader mellan 

pro-aktiv och re-aktiv vilket gör att dessa är borttagna i figur 11, reviderande 

undersökningsmodellen. Vi har anlag att tro att företag som till en början blir stimulerade från 

uppmärksamhetsframkallande faktorer inifrån företaget, vanligtvis anammar aggressivare pre-

export strategier och därigenom fullbordar sin pre-export process snabbare. Slutligen har vi 

även funnit fakta som tyder på Born global företag(vilket i figur 11 är markerat med rött) 

ibland skiljer sig från de traditionella företagen(markerat med grönt i figur 11) i dess väg att ta 

det slutgiltiga beslutet att gå internationellt. Då vi funnit ett fall där företagets påverkan 

eliminerades i de tidigare stadierna i deras pre-export process till förmån av ett betydligt 

större beroende av beslutsfattarens egenskaper.     
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7. Avslutande diskussion 
Det har nu blivit dags att dra slutsatser och sammanfatta de insikter vi kommit fram till i 

uppsatsen. I detta avslutade kapitlet redogör vi för de slutsatser som studien lett fram till 

baserat på vår undersökningsmodell och analys. Detta för att sedan besvara uppsatsens 

problemområde; företaget, beslutsfattaren och intern och extern stimuli. Kapitlet avslutas 

med att vi ger förslag till intressant framtida forskning inom området. 

7.1 Slutsatser 
Vi kommer i detta kapitel behandla undersökningsmodellens delar; företaget, beslutsfattaren 

och intern och extern stimuli. Dessa slutsatser kommer ligga i grund som svar på vår 

frågeställning: 

- Vilka faktorer kan påverkar Norrländska företag i dess väg genom pre-export fasen 

till det att de börja exportera? 
 

Företaget 
Gällande delen ”vision och målsättning” så ser vi ett visst mönster. De norrländska företag 

som har en högre vision och tydligare målsättning har oftast kommit längre i sin export 

aktivitet. Vi kan även urskilja att de norrländska företagen med tydligare målsättning om att 

gå internationellt, har en mer aggressivare export strategi. Detta går även samman med 

beslutsfattaren, då dennes motivation och ambition att gå internationellt påverkar företagets 

målsättning och vidare en eventuell export för företaget. 

Vi har även i denna studie sett att norrländska företag som först expanderat på sin 

hemmamarknad lärt sig viktig kunskap som senare hjälpt dem i deras internationella 

satsningar. Bland annat kunskapen om hur de på bästa sätt kunde bedriva en verksamhet i 

kulturellt skilda områden. Utifrån resultaten av denna studie har vi fått indikationer på att det 

finns kulturella skillnader för hur företag i Norrland bedriver sina verksamheter gentemot till 

exempel företag i södra Sverige. Vilket alltså har lett till att de norrländska företagen som 

först expanderat nationellt därigenom erhållit kunskap och träning om hur de ska handskas 

med kulturella skillnader, som senare har hjälpt dem när de börjat satsa internationellt. Vidare 

har vi även sett att de nationella expansionerna har bidragit till att det upplevda steget ut till en 

internationell marknad minskade för de företag som klassas som ”traditionella” i studien. 

Medan nationella expansioner för ”Born Global” företag inte hade lika stor påverkan, då de 

redan från starten av deras verksamhet upplevde de fysiska och psykiska avstånden till 

internationella marknader som relativt små.   

När det kommer till omgivningen så har det visat sig att informationsflödet är viktigare i 

exportsynpunkt än transportproblemen. Detta var något vi innan studien inte trodde då 

Norrland som omgivning kan kännetecknas som besvärligt utifrån en transport och logistik 

synpunkt, på grund av långa avstånd till stora kundflöden. Denna studie har dock visat att de 

företag som kommit längst i export aktiviteterna är de företag som haft ett bättre 

informationsflöde i sin omgivning. Det kan tydligt urskilja att företag som är lokaliserade i 

stora norrländska städer eller i företagscentrum där informationsflöden med god cirkulering 

oftast även har påverkat genom att generera exportaktiviter. Omgivningen går även in på 

delen extern stimuli i studien, detta eftersom fler företag i studien har blivit påverkade och 

inspirerade av andra företags exportaktivitet i deras omgivning. 
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Beslutsfattaren 

Från studiens resultat har vi även sett att de psykologiska faktorer har en större betydelse än 

icke psykologiska faktorer i en eventuell export. Detta då studien visat att beslutsfattarens 

ålder och utbildning inte påverkat ett företag i dess pre-exportprocess i lika stor uträckning 

som dennes ambition, motivation, attityd samt riskbenägenhet. Även om vi hittat vissa skäl att 

tro att såväl beslutsfattarens ålder som internationella orientering påverkar företagens tid inom 

denna process. Då yngre beslutsfattare med större riskbenägenhet var dem som  snabbast 

sökte sig ut internationellt. 

Som vi även nämnt i delen ”företagets egenskaper” så påverkar beslutsfattarens ambitioner, 

motivationer och attityder ett företags målsättningar och visioner i mindre och små företag. I 

studien har vi även funnit grund till att beslutsfattarens riskvillighet i exporterande företag 

skiljer sig från beslutsfattare i icke-exporterade företag. Vi anser vidare att vissa av frågorna i 

intervjumallen angående, exempelvis riskvillighet, kan bidra till missvisande validitet då 

dessa kan vara svåra att besvara för beslutsfattarna. Därmed har vi i samband med 

intervjuerna skapat oss egna tankar och värderingar från respektive beslutsfattares svar, som 

vi sedan använt för att få ett mer utförligt och rättvist resultat. De tolkningar vi gjort stämmer 

överens med det tidigare svaret fick ut, där vi alltså såg att de beslutsfattarna vi ansåg som  

mest riskbenägna även va de som exporterar i dagsläget. 

 
Vi har vidare funnit ett samband mellan riskvillighet och exportstimuli, där exempelvis stark 

exportstimuli i vissa fall kan minska de risker som beslutsfattaren ser med att gå 

internationellt. Detta har även en påverkan i exempelvis avsnittet ”företagets omgivning” där 

vi tidigare även nämnt att ett positivt informationsflöde om export kan påverka en 

beslutsfattare i dennes syn på en internationalisering. 

Intern och Extern stimuli 
Vi har i denna studie funnit vissa argument att norrländska företag som till en början blir 

stimulerade av uppmärksamhetsframkallande faktorer inifrån företaget själv, har haft en 

snabbare pre-export fas än företag stimulerade av externa uppmärksamhetsframkallande 

faktorer. Dock så var den vanligaste typen av stimuli som bidragit till att de norrländska 

företagen startade sin pre-export process extern, i form av en tillfällig beställning från en 

utländsk marknad. Vilket kan ha att göra med att en sådan beställning leder och underlättar 

företagets väg ut som experimentella exportörer, där de via ett ökat lärande och internationellt 

engagemang blir allt mer exportmogna. 

För flertalet av de norrländska företagen i studien har även hjälp från externa aktörer varit 

essentiellt för deras exportsatsningar. Tillräckligt med resurser som tid och kunskap fanns inte 

i dessa företag och utan hjälp från externa organisationer och agenter skulle inte samma 

möjlighet till export uppkomma. Externa aktörer bidrog även med en typ av ”push” effekt för 

vissa av företagen.  I små norrländska företag med endast ett fåtal administrativa anställda har 

beslutsfattaren ofta visat sig vara överbelastad genom att den därigenom har ett flertal olika 

arbetsuppgifter. Vilket leder till att dessa beslutsfattare får svårt att lägga tillräckligt med 

fokus på aktiviteter som till exempel expansioner. Från denna studie kan vi se att flera av de 

beslutsfattare som befann sig i situationen beskriven ovan, kunde via påverkningar och hjälp 

av externa organisationer flytta viss del av sitt fokus från den allra närmaste verksamheten till 

aktiviteter som istället kunde innebära nya möjligheter för företaget. Vilket alltså har 

möjliggjort exportsatsningar för flertalet av de norrländska företagen i studien. 
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7.2 Praktiska rekommendationer 

Vi har utifrån vår analys kunna se olika mönster bland våra respondenter och vi ska under 

detta avsnitt ge praktiska rekommendationer till företag i Norrland som funderar på att börja 

exportera. Därefter kommer vi ge rekommendationer till konsultföretaget Kubera. Dessa 

rekommendationer är till stor del baserat på respondenternas erfarenheter och åsikter om hur 

ett konsultföretag kan hjälpa företag igenom pre-export processen.  

Gällande företagens vision och målsättning så kan vi se ett visst mönster i studien där företag 

med en tydlig målsättning och högre vision oftast kommit längre i sin export aktivitet. Därför 

är vår första rekommendation till företag som funderar på att börja exportera att införskaffa en 

tydlig affärsplan där företaget anger en klar målsättning, höga visioner samt strategier hur 

dessa mål ska uppnås. Detta är vidare viktigt för beslutsfattaren att förmedla till de anställda 

så att alla på företaget jobbar mot samma mål. Därför är beslutsfattarens motivation och 

ambition viktig och även ibland avgörande då denne måste sätta upp dessa mål om företaget 

ska gå internationellt. 

Vi har i denna studie sett att norrländska företag som först expanderar på hemmamarknaden 

minskar det perceptuella steget att vidare gå ut internationellt. Vi som författare 

rekommenderar därför norrländska företag som funderar att påbörja en export att först 

expandera nationellt, då företag via en nationell expansion utvinner kunskap som kommer att 

underlätta deras väg ut på den internationella marknaden.    

Vi har även sett att den information som finns tillgänglig i omgivningen där företag är 

lokaliserat har varit väldigt viktig i företagens pre-export processer. Vi anser därigenom att 

företag som är intresserade av att exportera först och främst undersöker om det finns export 

information och kunskap inom närliggande företag och organisationer, vilket senare kan 

hjälpa dessa företag i deras egen exportsatsningar.  

Vi har vidare sett att flera av företagen i studien har upplevt exportsatsningar genom projekt 

via statliga organisationer, exempelvis exportrådet, har varit väldigt nyttiga för dessa företags 

väg genom pre-export processen. Dessa exportsatsningar har även ökat och ibland även startat 

intresset av export för flertalet av dessa företag, därför tror vi att liknade projekt kan vara 

gynnsamt för Kubera att starta upp. Genom att starta upp sådana exportprojekt tror vi att det 

kan öka export intresset för olika områden i Norrland samtidigt som det via dessa projekt får 

goda möjligheter att utöka deras kundkrets. 

7.3 Förslag till framtida forskning 
Vi har under studiens gång kommit i kontakt med ett par olika områden som skulle vara 

intressanta att utveckla och gå in djupare på. Till en början kan vi se att det idag inte finns 

tillräckligt med teorier och modeller som förklarar hur ett Born Global företags väg till ett 

exportbeslut ser ut. Då vi i denna studie har sett att dessa företag kan avvika sig från de 

traditionella företagens pre-export processer, anser vi att detta område skulle behöver 

ytterligare forskning för att därigenom kunna inge en djupare förståelse hur dessa nyare typer 

av företags väg till export framkommer. 

Vi ser även att det skulle vara intressant att se en redogörelse för hur vanligt förekommande 

Born globals företag är på dagens marknader, samt hur stor procentuell ökning denna andel av 

företag har ökats med de senaste åren. Detta då vi som forskare inte hitta en sådan redogörelse  

och anser att den skulle behövas som underlag för vidare forskning, genom att till exempel 

underlätta urvals processen. 

Denna studie har även visat att externa organisationer och agenter spelar en viktig roll för att 

öka och påbörja exportaktiviteter för mindre norrländska företag. Dock så har vi inte hittat 
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någon direkt forskning som fokuserat på hur stor effekt dessa externa organisationer och 

agenter har på företagen, samt vidare inte hur företagen påverkas av dessa. Vi anser därför att 

en djupare kartläggning inom detta område skulle behövas, då en sådan kartläggning skulle 

vara otroligt nyttig för regeringar och konsulter vars mål är att öka exportfrekvensen inom 

olika länder/områden etc. 

Vi har denna studie även funnit att flertalet av beslutsfattarens egenskaper påverkar företaget i 

deras pre-export process, vi anser att det vidare vore intressant att mäta och undersöka dessa 

egenskapers inbördes korrelation med varandra, då vi har funnit svårigheter att särskilja deras 

betydelse för ett företags internationalisering. 

7.3 Sanningskriterier 
Sanningskriterier i en kvalitativ studie används för att bedöma trovärdigheten i forskningen 

och det är även denna bedömning som ligger i grund för uppsatsens kvalitet (Johansson – 

Lindfors, 1993, s 164). Enligt Johansson – Lindfors kan en studie bedömas utifrån fyra olika 

sanningskriterier; giltighet, intersubjektivitet, praktisk användbarhet samt överförbarhet. 

En hög giltighet i forskningen innebär att forskaren samlat in tillräckligt med information, 

vilket innebär att ytterligare insamling inte tillför ny information (Johansson- Lindfors, 1993, 

s 165). Johansson-Lindfors (1993, s. 165) menar att forskarna då uppnår teoretisk mättnad 

vilket är ett kännetecken för giltighet. För att svara på vår problemformulering och syfte 

krävdes djupa intervjuer för att kunna analysera beslutfattaren och dess egenskaper så 

noggrant som möjligt. Detta anser vi ha uppnått då våra intervjuer gett den information vi 

förväntades och hoppades få. Dock anser vi inte att fler intervjuer vore meningslöst eftersom 

vi då eventuellt kunde göra vår forskning mer generaliserbar. Eftersom vårt syfte var mer att 

skapa förståelse gjorde vi bedömningen att de nio intervjuer vi hade gav oss tillräckligt med 

information. 

Intersubjektivitet handlar om att de tolkningar som gjorts i studien skall kunna accepteras av 

respondenterna vi använt samt andra bedömare, exempelvis andra forskare och läsare 

(Johansson- Lindfors, 1993, s 166). Genom att försöka uppnå så hög intersubjektivitet som 

möjligt har vi, efter att sammanställt varje enskild intervju, skickat tillbaka materialet till 

respektive respondent. Respondenterna fick då möjlighet att bedöma och acceptera våra 

tolkningar vi gjort från intervjun. Några respondenter svarade inte på vår 

respondentvalidering, men eftersom mejlen kommit fram förmodar vi att de läst vår tolkning 

av intervjun och accepterade den. 

Den praktiska användbarheten innebär hur pass mycket nytta andra personer än de som gjort 

arbetet kan ha av den färdiga studien. Detta kan exempelvis handla om ökad kunskap eller 

förståelse i ämnet (Johansson- Lindfors, 1993, s 168). En del av syftet var att försöka ge 

norrländska konsultföretag och organisationer en ökad kunskap, detta anser vi även kunna 

göra då resultatet i denna forskning kan hjälpa dem att se de olika faktorer som påverkar att 

ett norrländskt företag börjar exportera. 

Överförbarhet handlar om huruvida det är möjligt att tillämpa studiens användbarhet till andra 

grupper och situationer än vad den utvecklats för. Inom kvalitativ forskning används 

begreppet överförbarhet för att diskutera den redan utvecklade teorins användbarhet 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 169). Som vi även nämnt i tidigare stycke är syftet med studien 

att ge norrländska företag och organisationer ökad kunskap, dock kan de vara svårt för oss att 

redogöra att resultatet av vår studie skulle vara användbart för andra grupper och situationer 

än vad studien är ämnad för. 
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Appendix 1: Intervjumall (ej exporterande) 

Företaget 

Egenskaper 

- Hur ser företagets målsättning ut? 

- Vilka är era strategier(kan vara affärshemligheter) för att nå er vision och målsättning? 

Både lång och kortsiktigt 
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- Hur ser ni på era kommande försäljningsprognoser? 

- Har ni tidigare expanderat nationellt?( Hur? Var? Upplevelser?) 

 

- Upplever du att ni erhöll värdefull kunskap/erfarenheter (genom dessa expansioner)? 

vad för kunskap/upplevelser?) 

 

- Vilka produkter/tjänster säljer ni idag nationellt/internationellt?(komplexitet av 

produkterna, hur pass stort informationsflöde krävs vid försäljningen etc?) 

 

- Anser ni att er produkt plattform passar en internationell marknad? 

 

- Skulle ni kunna tänka er gå internationellt(exportera)? 

- Är företaget ”moget” till att gå internationellt? 

- Har ni någon gång sökt och insamlat information för möjligheten till export?  

- Har exportfrågan uppkommit på ett exempelvis styrelsemöte? 

- Hur tror ni företaget skulle påverkas av en internationalisering? 

 

Omgivning 

 

- Vad är ert huvudkontor placerat? Vad äger produktionen rum? 

 

- Hur ser företagsverksamheten ut inom området där ni är lokaliserade? 

 

- Hur ser era relationer till andra nära lokaliserade företag ut?(såväl personliga- som 

affärsrelationer)  

 

- Hur vanligt förekommande är det att andra nära lokaliserade företag är internationella 

eller bedriver export?  

 

- Anser du generellt sett att deras internationella aktiviteter är lyckosamma? 

Om ja, är det något specifikt företag som har utmärkt sig, och hur ? 

 

- Har du någon uppfattning om hur de internationella transporter förbindelserna inom 

området ser ut? ( Förbindelser till för er potentiellt lönsamma marknad?  Fördelar/ 

nackdelar med er lokalisering ur ett exportperspektiv? 

 

- Förekommer det sammarbeten inom företagsområdet?(inte enbart inom 

transportförbindelser) 

 

- Kännetecknas omgivningen av någon speciell kompetens?(som kan ha bidragit till att 

exportmöjligheter påverkas) 

 

Externa/Interna Stimuli 

 

- Har ni blivit påverkade av faktorer som gjort att ni börja undersöka möjligheterna till 

att exportera? 

 

Internal 

Förklara sedan för respondenten vad internal stimuli är och ställ sedan frågan: 

Anser du att några av dessa faktorer påverkade er att börja undersöka möjligheterna att 
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exportera: 

 Att kunna uppnå stordrifts fördelar 

 Innehav av produkter med unika egenskaper 

 Innehav av särskild konkurrensfördel 

 Annan potential inom företagets som kan utöka försäljning/vinst 

 Behov att uppnå företagstillväxt 

 Innehav av en säsongsprodukt vars försäljning kan förlängas med hjälp av en 

internationell marknad 

 Nedgång av försäljning på den inhemska markaden 

 Minska risken för inhemsk verksamhet 

 om ja, hur mycket, på vilket sätt? 

 

External 

Förklara sedan för respondenten vad external stimuli är och ställ sedan frågan: 

Anser du att några av dessa faktorer påverkade er att börja undersöka möjligheterna att 

exportera: 

 Uppmuntran från externa aktörer/ organisationer 

 Identifierande av attraktiva möjligheter utomlands 

 Exklusiv information om utländska marknader 

 Bistånd från regering etc 

 kontakter efter att ha deltagit i företagsmässor 

 Att inhemska konkurrenter har börjat exportaktiviteter 

 Konkurrenstrycket på den inhemska marknaden 

 Förmånliga valutakurser 

 Minskad inhemsk marknad 

 Mottagning av icke begärda beställningar från utlandet 

 om ja, hur mycket, på vilket sätt? 

 

Beslutsfattaren 

Egenskaper 

- Hur fattas stora beslut som till exempel en expansion inom företaget? 

- Beslutsfattarens ålder? 

- Beslutfattarens utbildning? 

Internationell orientering 

- Är du född i Sverige? 

- Har du någonsin bott utanför Sverige under en längre tid? 

Om ja, Vad gjorde du där? - Studier, arbeten etc 

- Har du haft tidigare jobb där du rest mycket internationellt? 

 

Riskbenägenhet 

 

- Anser du att du som individ är riskbenägen?  

 

- Vid nya aktiviteter, vilken roll har du? Lägger du först fokus på riskerna eller 
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möjligheterna?  

 

- Hur anser du att ert företags produkter/tjänster står sig gentemot den internationella 

marknaden? 

 

- Hur ser dina grundvärderingar ut gentemot export och internationalisering? 

 

- Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Appendix 1: Intervjumall (exporterande) 

Företaget 

Egenskaper 

- Hur ser företagets målsättning ut? 

- Vilka är era strategier(kan vara affärshemligheter) för att nå er vision och målsättning? 

Både lång och kortsiktigt 
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- Hur har målsättningen, strategierna och visionen ändras sedan ni började exportera? 

- Hur såg ni på era kommande försäljningsprognoser innan er export aktiviteter började? 

 

- Har ni tidigare expanderat nationellt?( Hur? Var? Upplevelser?) 

 

- Upplever du att ni erhöll värdefull kunskap/erfarenheter (genom dessa expansioner) 

som kan ha legat till grund för er internationella expansion?(vad för 

kunskap/upplevelser?) 

 

- Vilka produkter/tjänster säljer ni idag nationellt/internationellt?(komplexitet av 

produkterna, hur pass stort informationsflöde krävs vid försäljningen etc?) 

 

- Anser ni att er produkt plattform har påverkat er till att börja exportera?(komplexitet 

av produkt istället för vilken typ av produkt) 

 

 

Born global 

 

- När började ni försäljningen med era varor/tjänster? 

- Hur länge har ni varit internationella(exporterat)? 

- När kom första tanken på att export var möjligt? 

- Hur många procent av er försäljning är export? 

- Har ni använt er utav extern resurser(ex konsulter eller andra företagskontakter) för att 

utvinna information och kunskap om exportmöjligheter? 

- Har ni efter det att ni gått internationellt valt att skydda unika resurser? (Patent, 

upphovsrätt eller affärshemligheter) 

 

Omgivning 

 

- Vad är ert huvudkontor placerat? Vad äger produktionen rum? 

 

- Hur ser företagsverksamheten ut inom området där ni är lokaliserade? 

 

- Hur ser era relationer till andra nära lokaliserade företag ut?(såväl personliga- som 

affärsrelationer) 

 

- Hur vanligt förekommande är det att andra nära lokaliserade företag är internationella 

eller bedriver export?  

 

- Anser du generellt sett att deras internationella aktiviteter är lyckosamma? 

Om ja, är det något specifikt företag som har utmärkt sig, och hur ? 

 

 

- Har du någon uppfattning om hur de internationella transporter förbindelserna inom 

området ser ut? ( Förbindelser till för er potentiellt lönsamma marknad?  Fördelar/ 

nackdelar med er lokalisering ur ett exportperspektiv? 

 

- Förekommer det sammarbeten inom företagsområdet?(inte enbart inom 

transportförbindelser) 
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- Kännetecknas omgivningen av någon speciell kompetens?(som kan ha bidragit till att 

exportmöjligheter påverkas) 

 

 

 

Externa/Interna Stimuli 

 

- Vilka faktorer påverkade att ni började undersöka möjligheten till att exportera? 

 

Internal 

Förklara sedan för respondenten vad internal stimuli är och ställ sedan frågan: 

Anser du att några av dessa faktorer påverkade er att börja undersöka möjligheterna att 

exportera: 

 Att kunna uppnå stordrifts fördelar 

 Innehav av produkter med unika egenskaper 

 Innehav av särskild konkurrensfördel 

 Annan potential inom företagets som kan utöka försäljning/vinst 

 Behov att uppnå företagstillväxt. 

 Innehav av en säsongsprodukt vars försäljning kan förlängas med hjälp av en 

internationell marknad 

 Nedgång av försäljning på den inhemska markaden 

 Minska risken för inhemsk verksamhet 

 om ja, hur mycket, på vilket sätt? 

 

External 

Förklara sedan för respondenten vad external stimuli är och ställ sedan frågan: 

Anser du att några av dessa faktorer påverkade er att börja undersöka möjligheterna att 

exportera: 

 Uppmuntran från externa aktörer/ organisationer 

 Identifierande av attraktiva möjligheter utomlands 

 Exklusiv information om utländska marknader 

 Bistånd från regering etc 

 kontakter efter att ha deltagit i företagsmässor 

 Att inhemska konkurrenter har börjat exportaktiviteter 

 Konkurrenstrycket på den inhemska marknaden 

 Förmånliga valutakurser 

 Minskad inhemsk marknad 

 Mottagning av icke begärda beställningar från utlandet 

 om ja, hur mycket, på vilket sätt? 

Beslutsfattaren 

Egenskaper 

- Hur fattas stora beslut som till exempel en expansion inom företaget? 

- Hur länge har du varit beslutsfattare?(born global) 

- Hur var dina tankar(kunskap,erfarenheter) om export innan du började i företaget? 

- Beslutsfattarens ålder? 
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- Beslutfattarens utbildning? 

Internationell orientering 

- Är du född i Sverige? 

- Har du någonsin bott utanför Sverige under en längre tid? 

Om ja, Vad gjorde du där? - Studier, arbeten etc 

- Har du haft tidigare jobb där du rest mycket internationellt? 

 

Riskbenägenhet 

 

- Anser du att du som individ är riskbenägen? 

- Vid nya aktiviteter, vilken roll har du? Lägger du först fokus på riskerna eller 

möjligheterna? 

- Känner du att din motivation förändrades när ni började undersöka möjligheterna att 

exportera? 

- Hur anser du att ert företags produkter/tjänster står sig gentemot den internationella 

marknaden? 

- Hur ser dina grundvärderingar ut gentemot export och internationalisering? 

- Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

 
 


