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Sammanfattning
Bakgrund: Dagens samhälle är i förändring, vilket av forskare har kallats att det gått från det moderna till
det postmoderna samhället (Löwendahl & Revang, 1998). För företag har denna förändring bland annat
inneburit att de måste internationaliseras, det vill säga starta engagemang på utländska marknader, för att
överleva.
Syfte: Uppsatsen syftar till att ge ett bidrag till nuvarande forskning genom att undersöka huruvida
Uppsalaskolans internationaliseringsteori har ett tillfredsställande förklaringsvärde, eller om en uppdatering
av denna vore att föredra.
Avgränsningar: Vi avgränsar vår studie till att omfatta ett företag inom tillverkningsindustrin eftersom
Uppsalaskolan bygger på en studie av tillverkningsföretag och är därmed applicerbar på denna typ av
företag.
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internationaliseringsprocess.
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1. Inledning
 detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vårt valda
fördjupningsområde samt föra en diskussion om de problem som vi

avser att analysera. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att vi är
av den åsikten att det är lättare att tillgodogöra sig det resonemang som
förs om det finns en vetskap om och förståelse för bakgrunden till
arbetet. Vi kommer dessutom redogöra för syftet samt vilka
avgränsningar arbetet har, allt för att erbjuda en så klar och tydlig
utgångspunkt som möjligt.

1.1 Bakgrund

Många forskare och författare anser att dagens samhälle är i förändring.
Några aspekter av denna är bland annat ökad turbulens på grund av
snabba skift i kunskaps-, produktions- och distributionsfält samt
betydande teknologiska innovationer. Denna förändring har lett till ett
skifte i synen på samhället, att det gått från det moderna till det
postmoderna samhället. För företag har detta bland annat inneburit att de
måste internationaliseras, det vill säga starta engagemang på utländska
marknader, för att överleva. (Löwendahl & Revang, 1998) Anledningen
till att det inte längre är tillräckligt att agera på hemmamarknaden är att
allt fler företag befinner sig på en världsomspännande basis. Detta har
skapat en ny typ av konkurrens vilken gjort att många företag inte kan få
avsättning för sina produkter på en och samma marknad, utan måste
således söka en internationell lösning. Moberg (1990) menar att
konkurrensen som präglar dagens samhälle är global, eftersom
konkurrensen i ett land inte är oberoende av konkurrensen i ett annat
land. Exploaterande av utländska marknader är således något som blivit
mycket vanligt förekommande bland företag som agerar i detta
postmoderna samhälle. Enligt Porter (1986) kan det dock redan från
mitten av 1950-talen skönjas en tydlig inriktning mot internationell
konkurrens bland företag, genom att tillväxten i världshandeln vid denna
period för första gången ökade i snabbare takt än tillväxten av världens

I
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BNP. Perioden markerar därmed början på en fundamental förändring i
den internationella konkurrensmiljön.

1.2 Problemdiskussion

Då internationalisering enligt ovan blivit vanligt kan det tänkas att det är
många som bildar ett intresse för forskning kring hur fenomenet ifråga
uttrycks. Vi anser att dessa uttryck varierar beroende på vilket synsätt
forskaren har samt inom vilket specifikt område av det valda fenomenet
som denne väljer att närmare studera. Vi anser att det finns en rad olika
teoretiska ämnesområden att fördjupa sin kunskap inom. Till exempel
kan det studeras hur företag tenderar att gå tillväga vid sina
utlandsetableringar. Börjar de på näraliggande marknader för att
efterhand etablera sig på allt mer avlägsna dito? Utvecklas företag på den
utländska marknaden, det vill säga förändras engagemangen på
marknaderna och i sådana fall på vilka sätt? Börjar företag sina
etableringar i liten skala genom att ”smyga sig in” för att därefter
successivt engagera sig allt mer, eller sker det djupgående engagemang
direkt på de internationella marknaderna?

Det finns sålunda, enligt oss, många olika sätt på vilka det kan forskas
och studeras kring ett visst fenomen. Frågan är dock huruvida dessa
teoretiska resonemang är trovärdiga, det vill säga om de resonemang som
förs stämmer överens med hur det går till i praktiken. Sker ett företags
utländska etableringar i enlighet med det som hävdas i teorin?

Vi anser att den förändring som lett fram till att internationellt
engagemang blivit så vanligt att näst intill alla företag på ett eller annat
sätt sysslar med något slag av detta, är mycket intressant. Det vi dock
främst riktat vår nyfikenhet mot, är de processer företag använder sig av
när de etablerar sig på utländska marknader. Den främsta teorin vi funnit
inom detta område är den av Johansson & Wiedersheim-Paul (1975)
utarbetade Uppsalaskolan. Denna teori menar att företag genomgår en
gradvis internationaliseringsprocess där involveringen inom och mellan
marknader ökas successivt över tiden i takt med att företag genom
erfarenhet bygger upp sin kunskap om utländska marknader. Denna teori
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tycks ännu vara allmänt accepterad i litteraturen (Andersen, 1993), med
undantag för viss kritik som riktats mot den. Denna kritik samt de snabba
förändringar som skett under senare tid, vilka skulle kunna innebär att
teorin förlorat förklaringsvärde över tiden, gör att vi finner det intressant
att undersöka trovärdigheten hos Uppsalaskolans
internationaliseringsmodell. Detta har lett oss fram till att vi ställts inför
följande frågeställningar:

•  Förklarar Uppsalaskolan hur företag tenderar att gå tillväga vid
etableringar på utländska marknader, och i sådana fall hur?

•  Förklarar Uppsalaskolan den turordning av utländska marknader som
företag etablerar sig på, och i sådana fall hur?

För att möjliggöra vår studie av Uppsalaskolan kommer vi ta hjälp av,
och illustrera utifrån, ett empiriskt fallföretag.

1.3 Syfte

Uppsatsen syftar till att ge ett bidrag till nuvarande forskning genom att
undersöka huruvida Uppsalaskolan har ett tillfredsställande
förklaringsvärde, eller om en uppdatering av teorin vore att föredra.

1.4 Avgränsningar

Vi avgränsar vår studie till att endast omfatta ett företag inom
tillverkningsindustrin. Anledningen är att vi, i de fall då det är möjligt,
vill likna Uppsalaskolans tillvägagångssätt. Johansson & Wiedersheim-
Pauls studie innefattar fyra företags utlandsetableringar där ett
longitudinellt synsätt tillämpas, med vilket menas att varje företags
respektive utveckling som lett till den internationella position de befann
sig i år 1975 beskrivs och diskuteras. På grund av den tidsbegränsning
som råder, är vi dock tvungna att välja ett av dessa två tillvägagångssätt.
Då vi vill uppnå djup i vår analys är vi av uppfattningen att ett
longitudinellt synsätt torde ge bättre resultat än att göra en analys på ytan
av fler företag. Anledningen är detta synsätts beaktande av hela
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företagets process beträffande dess internationella engagemang, vilket
enligt oss ger stora möjligheter till utrönandet av eventuella
etableringsmönster i syfte att se om dessa förklaras av teorin. Detta får
som konsekvens att endast ett företag kommer att fungera som empirisk
illustration.

Anledningen till att vi använder ett tillverkningsföretag som
empiriobjekt, är att Uppsalaskolan bygger på en studie av
tillverkningsföretag och är därmed applicerbar på denna typ av företag.
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2. Metod
 ett arbete av detta slag anser vi att det är viktigt att vara medveten om
det vetenskapsteoretiska synsätt och förhållningssätt som det bygger

på. I detta avsnitt kommer vi därför göra en redogörelse för dessa,
genom vilka vi önskar öka förståelsen hos läsaren för de tolkningar vi
gjort. Enligt Alvesson & Sköldberg (1998) tolkar nämligen varje forskare
sina resultat på lite olika sätt beroende på bakgrund, synsätt etcetera. All
fakta är därmed tolkningsresultat och det vi kommit fram till bygger
således i stor utsträckning på våra egna uppfattningar.

För att försöka få våra tolkningar legitimerade vill vi, förutom att
presentera dem, även ge läsaren möjligheten att själv kunna bedöma
trovärdigheten av dessa. Detta ämnar vi göra genom vårt
arbetsparadigm, där vi ger en beskrivning av den praktiska arbetsgång
som vi använt oss av. I det avsnittet kommer vi därför att behandla vårt
val av undersökningsmetod, vårt empirival etcetera, samt vissa teoretiska
aspekter som är förknippade med dessa. Efter detta följer ett avsnitt
innehållande metodkritik samt en avslutande sammanfattning.

2.1 Vårt vetenskapliga förhållningssätt

I detta avsnitt presenteras vår syn på verklighet, kunskap och metod för
att skapa en förståelse hos läsaren för de tolkningar som ligger till grund
för uppsatsens fortsatta utformning och resultat. Denna insikt gör
sannolikt att läsaren kan skapa sig en uppfattning om huruvida
uppsatsens innehåll kan anses vara ett kunskapsbidrag inom forskningen.

2.1.1 Vår verklighetssyn

Omvärlden består enligt oss av olika individer, vilka alla har olika
erfarenheter, idéer och minnen som är formade av respektive individs
bakgrund. Detta kan även förklaras med att varje individ har en egen
kognitiv karta (McCaskey, 1982). En individ kommer att tolka allt som
sker i omvärlden på ett sätt som formats av dennes karta och tolkningen

I
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blir således subjektiv. Vi ser därmed verkligheten som en social
konstruktion, eftersom denna skapas av människor. Verkligheten
uppfattas även av människor, vilket leder till att denna enligt oss blir
beroende av vem som studerar den. Denna syn liknar det som det Starrin
& Svensson (1998) kallar ontologisk idealistisk verklighetssyn, samt det
Månsson (2000) kallar fenomenologisk syn på verkligheten. Dessa
synsätt menar nämligen att verkligheten är icke-materiell, att den är av
själslig eller andlig natur. Det är människan som formar samhället genom
att den anses vara en delaktig aktör i samhällets skapelseprocess. Denna
process leder till bildandet av fasta strukturer, vilka enligt oss utgörs av
normer som delas av en stor grupp människor. Detta kan till exempel
vara att vi benämner en sak vid samma namn, men genom vår subjektiva
tolkning ges denna olika innebörd. Vår verklighetssyn som ontologisk
idealistisk medför att resultatet av denna uppsats kommer präglas av våra
tolkningar och uppfattningar om världen.

2.1.2 Vår kunskapssyn

Vi anser att individers syn på och definition av kunskap ofta skiljer sig
från varandra, vilket bland annat har att göra med vilken verklighetssyn
de har, samt deras uppfattning i andra frågor som exempelvis hur
vetenskap bör bedrivas eller hur synen på metod bör vara. Enligt tidigare
resonemang anser vi att synen på verkligheten är subjektiv. Med detta
torde följa att verkligheten, likt den tidigare nämnda ontologiskt
idealistiska synen, kan ses som en social konstruktion av de subjektiva
tolkningar och uppfattningar som äger rum i människans olika sinnen. Vi
anser inte att alla människor tolkar en sak på samma sätt, utan alla sätter
sin prägel på denna och ger därmed betydelse åt olika aspekter och
innebörder av verkligheten. Denna syn på verklighet leder till att vi ser på
kunskap som något individberoende, eftersom vi anser att kunskap
erhålls vid den tidpunkt en individ ger en innebörd betydelse. Vilka
innebörder som denna väljer att ge betydelse, har att göra med hur
individen upplever och tolkar verkligheten.

Vår syn på kunskap innebär att vi som författare kommer att få den
kunskap om internationella etableringar som vi anser vara av betydelse,
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vilket gör att studien får en viss prägel speglad av våra uppfattningar. Vi
hoppas och tror trots detta att vi bidrar med kunskap till en relativt bred
skara människor. Detta eftersom vi strävar efter att uppnå den enligt
Platon vetenskapliga kunskapen (Starrin & Svensson, 1998:42), vilken
borde vara gällande för alla. Denna uppnås om en person inom ett
specifikt område har stark tro på något och att detta är sant oberoende av
personen i frågas tro, i kombination med att det finns goda grunder för
denna tro. Genom att alltid inneha ett kritiskt förhållningssätt tror vi att vi
ökar möjligheten att uppnå den vetenskapliga kunskapen och därigenom
nå ut till en relativt stor andel individer.

2.1.3 Vårt metodsynsätt

Hur en forskare ser på verkligheten i kombination med vilken syn på
kunskap denne har, ligger till grund för det tillvägagångssätt som
kommer att användas vid studerandet av de problemfrågor som arbetet
vilar på. Det valda tillvägagångssättet kan även förklaras av det
metodsynsätt forskaren har. För att tillgodogöra sig uppsatsen på bästa
sätt, anser vi att det är viktigt att det finns en förståelse för anledningen
till varför frågorna bearbetas på ett visst sätt. Vi kommer därför att i detta
avsnitt beskriva olika synsätt på metod och i anslutning till dessa även
redogöra för vår syn.

2.1.3.1 Kvalitativ och kvantitativ studie

En aspekt som bestäms av en studies uppsatta problemfrågor, är huruvida
forskaren kommer att tillämpa en kvalitativ eller en kvantitativ metod på
denna. Om målsättningen är att studera olika företeelser, egenskaper och
innebörder, blir ett kvalitativt metodval lämpligt. Forskaren kan här antas
inneha en individberoende syn på kunskap, eftersom han eller hon önskar
studera hur individer upplever och tolkar verkligheten. Om målet med
forskningen däremot är att undersöka hur företeelser och innebörder
fördelar sig mellan olika grupper, exempelvis inom en population, samt
om det råder något samband mellan dessa, är en kvantitativ metod att
föredra. Här är forskaren inte intresserad av att veta människors
subjektiva bedömningar utan han eller hon vill erhålla information om
samhällets objektiva uppfattning, vilket kan likställas med ett



Internationella etableringar – en studie av Uppsalaskolans förklaringsvärde

8

individoberoende synsätt på kunskap. De två metoderna måste inte enbart
användas i renodlade former, utan kan utgöra viktiga komplement till
varandra. Exempelvis kan en kvalitativ metod vara en viktig förutsättning
för att kunna genomföra en kvantitativ analys. (Starrin & Svensson,
1998) Detta eftersom det kan antas vara viktigt att inneha förståelse för
ett fenomen för att kunna utröna eventuella samband.

För att kunna analysera huruvida Uppsalaskolan har ett förklaringsvärde
på ett sätt som leder till ökad kunskap hos läsaren, anser vi att det är av
stor vikt att en förståelse för innebörden av utländska etableringar och de
sammanhang i vilka de äger rum skapas hos läsaren. Vi anser nämligen
att det inte går att analysera ett fenomen och komma fram till en sund
förklaring om det inte i grunden finns en förståelse kring det som
studeras. Grunden för förståelse angående internationella engagemang
ligger enligt oss i identifierandet av egenskaper och innebörder av
fenomenet internationalisering, varför vi anser att vår studie får
karaktären av ett kvalitativt synsätt.

Då syftet med denna uppsats har sin utgångspunkt i en teori, innebär
detta att den har karaktären av en deduktiv ansats. Denna typ av ansats är
en vetenskaplig metod som med utgångspunkt från allmänna lagar, det
vill säga teori, kan säga något om det enskilda fallet. (Arbnor & Bjerke,
1998) Då vi, för att kunna utröna huruvida teorin bör uppdateras till att
passa företags aktuella tillvägagångssätt, från det enskilda fallet måste gå
tillbaka till teorin får uppsatsen även inslag av induktion. Anledningen är
att induktion innebär att en studie tar utgångspunkt i det enskilda fallet,
det vill säga verkligheten, och att det från detta går att sluta sig till
allmänna lagar (Arbnor & Bjerke, 1998). Det går således enligt induktion
att bilda teori från faktisk kunskap.

Det faktum att uppsatsen tar avstamp i deduktion för att därefter
kontinuerligt ta input från induktion, kan förklaras med att det sker en
växelverkan mellan de två metodsynsätten eftersom vi går från teori till
verklighet för att därefter gå tillbaka till teorin. Enligt Alvesson &
Sköldberg (1998) råder därmed en abduktiv ansats. Denna innebär att vi
inte endast kommer presentera teorier i den teoretiska referensramen,
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utan även använda oss av nya teorier som förklaringsvariabler i analysen
i de fall vi inte anser att Uppsalaskolans teori förklarar ett beteende i
verkligheten. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att uppsatsens
trovärdighet sannolikt ökar, eftersom möjligheten att göra en mer
djupgående analys torde bli större i och med att teorin ständigt utvärderas
utifrån verkligheten.

2.1.3.2 Positivism och hermeneutik

I samband med att en forskare intar antingen en kvalitativ eller en
kvantitativ metod i sin studie, ger denne samtidigt en viss prägel på sitt
vetenskapliga förhållningssätt. Det brukar talas om att det råder ett
positivistiskt eller ett hermeneutiskt förhållningssätt till forskningen.
Inom positivismen är forskningsidealet att det ska arbetas i enlighet med
naturvetenskaperna. Målet är att finna lagbundenheter, inte endast för
fysiska utan även för sociala fenomen, och uttrycka dessa i matematisk
form. En tydlig aspekt som visar på att det matematiska genomsyrar
positivismen, är närvaron av statistik och mätbarhet i denna typ av studie.
(Andersson, 1979) Enligt Alvesson & Sköldberg (1998) syftar
vetenskapen enligt ett  positivistiskt synsätt till att systematisera data i en
forskares erfarenhet, vilket gör att insamling och systematisering av data
blir av största vikt.

Hermeneutik, som betyder allmän tolkningslära, är det till positivismen
motsatta vetenskapliga förhållningssättet. Hermeneutiken avvisar det
naturvetenskapliga forskningsidealet, då det inte anses att denna
eftersträvan ”ger något”. För att få förståelse för det studerade fenomenet
måste det istället göras en åtskillnad mellan socialvetenskaper och
naturvetenskaper, då deras mål och metoder är av helt skilda arter.
Medan positivismen strävar efter att finna generella lagar, anser de
hermeneutiska anhängarna att det inte finns några sådana som kan vara
generella för alla epoker och alla samhällen. Samhällen i olika tidseror
har nämligen sina specialiteter och bör därför förstås utifrån sig själva.
Inom hermeneutiken betonas därmed det särpräglade och det egenartade.
(Andersson, 1979)
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Ett alternativ till dessa två är den kritiska teorin. Den försöker att
utveckla ett synsätt som kan förena aspekter av både positivism och
hermeneutik. Förhållningssättet innebär såväl tolkning enligt
hermeneutiken som en empirisk prövning likt positivismen.
Verklighetsbilden den försöker att ge består av relationer mellan
samhällets struktur och individers tolkningar. Den kritiska teorin
kännetecknas av en tolkande ansats kombinerad med ett utpräglat intresse
för kritiskt ifrågasättande av den realiserade sociala verkligheten. Detta
beskrivs ibland som kritisk hermeneutik. (Alvesson & Sköldberg, 1998).

Vi anser att det finns tydliga drag av att vårt kvalitativa metodsynsätt
präglas av att det måste finnas en förståelse för ett fenomen innan
människor kan göra sina egna tolkningar av detta. Analyserandet av
Uppsalaskolans förklaringskraft kräver även som nämnts att denna teori
testas mot verkligheten för att studien ska bli trovärdig. Med andra ord
anser vi att det är viktigt att betona både tolkning och prövning för att på
ett tillfredsställande sätt kunna utröna huruvida Uppsalaskolans
resonemang bör uppdateras. Därmed kan vårt vetenskapliga
förhållningssätt sägas vara präglat av den kritiska teorin, eftersom denna
har inslag av både positivism och hermeneutik. Här bör dock förtydligas
att med hermeneutik avser vi det faktum att individer tolkar situationer på
olika sätt. I vårt fall koncentrerar vi oss inte på respektive respondents
personliga tolkningar, även om de till viss del kommer att ligga till grund
för resultatet i vår studie, utan vi väljer att främst se till allas svar som en
helhet för erhålla en så objektiv tolkning som möjligt. Det är således
själva tolkningen i sig, dels från respondenternas sida, dels från vår sida,
som vi definierar som hermeneutik.

Avslutningsvis kan det konstateras att vårt vetenskapliga förhållningssätt,
vilket främst präglas av subjektivitet, tolkning och förståelse, kommer att
göra att uppsatsen får en viss prägel. Anledningen är att vi är av den
åsikten att det inte går att vara helt värderingsfri i en studie som denna
eftersom tolkning och förståelse, vilka alltid är av subjektiv karaktär,
enligt oss är viktiga förutsättningar för att uppfylla syftet. För att
möjliggöra bildandet av en egen uppfattning kommer vi i nästa avsnitt att



Internationella etableringar – en studie av Uppsalaskolans förklaringsvärde

11

redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt genom vilket läsaren själv
kan bedöma trovärdigheten av denna studie.

2.2 Vårt arbetsparadigm

Vi ser vårt arbetsparadigm som en brygga mellan vårt vetenskapliga
förhållningssätt och vårt undersökningsområde. Arbetsparadigment
består av delarna metodisk procedur och metodik, vilka utgör verktyg för
att kunna studera det valda undersökningsområdet (Arbnor & Bjerke,
1998: 33). Dessa verktyg utgör således det praktiska tillvägagångssätt
som ligger till grund för den kommande analysen av Uppsalaskolans
förklaringsvärde.

Figur 1: Relationen mellan vetenskap och praktik.
(Arbnor & Bjerke, 1998), egen bearbetning.

Dessa tre delar ska ses som en helhet, eftersom de påverkar utformningen
av varandra. Vårt vetenskapliga förhållningssätt, det vill säga hur vi ser
på verkligheten, kunskap etcetera, ligger till grund för hur vårt
arbetsparadigm utformas. Valet av metodisk procedur och metodik avgör
sedan hur det valda undersökningsområdet kommer att studeras.

2.2.1 Metodisk procedur

Med metodisk procedur avser vi vårt val av undersökningsteknik, det vill
säga studiens karaktär i form av ett kvantitativt eller kvalitativt
förhållningsätt. En teknik blir till metod först när den via en medveten
metodisk procedur placerats i förhållande till det vetenskapliga
förhållningssätt och det valda undersökningsområdet (Arbnor & Bjerke,
1998).

För att kunna avgöra huruvida det finns behov av att uppdatera
Uppsalaskolans internationaliseringsteori anser vi att det först måste

Vårt vetenskapliga
förhållningssätt

Arbetsparadigm
- metodisk procedur
- metodik

Applicering på valt
undersöknings-

område
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finnas en förståelse för internationella etableringar. Först därefter anser vi
att det går att identifiera egenskaper och innebörder av dessa. Genom
detta resonemang får vår studie karaktären av en kvalitativ sådan.

Då vi inte anser att vårt syfte kan uppfyllas genom att endast studera
sekundärmaterial på området, har vi valt att även studera verkligheten.
Verkligheten består i vårt fall som tidigare nämnts av ett företag.
Anledningen till att vi valt just ett, är att vi är av den uppfattningen att
detta antal torde ge bäst resultat i detta fall eftersom vi eftersträvar djup
framför ytlighet i vår analys. Vi är nämligen av den åsikten att ytlighet
skulle ha blivit fallet om vi hade studerat fler företag på grund av den
tidigare nämna tidsbegränsningen vilken inte tillåter en djupgående
analys av fler än ett företag.

2.2.1.1 Kriterier för val av företag

Som vi nämnt i avsnittet om avgränsningar, vill vi så långt det är möjligt
gå tillväga på samma sätt som Johansson & Wiedersheim-Paul gjorde i
sin studie. Anledningen är att vi anser att vår analys angående
Uppsalaskolans förklaringskraft torde få en högre trovärdighet ju större
likhet beträffande tillvägagångssätt vi har med den ursprungliga teorin.
En aspekt som vi då måste beakta är hur författarna valde ut företag till
sin studie.

Det första kriteriet som vi måste uppfylla är att vårt fallföretag ska vara
ett tillverkningsföretag eftersom de studerade företagen i Uppsalaskolan
är det. Kriterium nummer två är att företaget måste ha en omsättning där
mer än två tredjedelar kan hänföras till internationell verksamhet. Nästa
aspekt Johansson & Wiedersheim-Paul tar upp är att deras fallföretag ofta
används som exempel då det diskuteras om internationella engagemang,
vilket enligt dem bidrar till att studien ökar i tillförlitlighet. Ett fjärde
kriterium är att vi måste ha ett longitudinellt synsätt eftersom Johansson
& Wiedersheim-Paul studerar hela respektive företags utveckling vad
gäller den internationella verksamheten. Den sista aspekten som tas upp
och som skulle kunna ses som ett kriterium är att de studerade företagen
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måste befinna sig på samma utländska marknader för att jämförelser ska
vara möjliga.

Eftersom vi ska använda oss av ett företag i vår uppsats, anser vi det vara
av mycket stor vikt att vi väljer ”rätt” företag som empirisk illustration,
då vi anser att det är en förutsättning att det empiriska materialet är
trovärdigt för att studien som helhet ska anses vara det. För att nå det
enligt oss rätta företaget har vi för avsikt att följa Johanssons &
Wiedersheim-Pauls kriterier med undantag för det sista, eftersom vi
endast studerar ett företag. Kriterierna vi satt upp är således:

•  Empirin måste utgöras av ett tillverkningsföretag, då Uppsalaskolan
bygger på en studie av denna typ av företag. Om vi väljer ett företag
inom en annan genre torde inte resultatet bli speciellt trovärdigt, då
internationella processer för företag inom olika områden kan tänkas
skilja sig markant.

•  Mer än två tredjedelar av företagets omsättning måste gå att hänföra
till den utländska verksamheten.

•  Företaget ska vara starkt engagerat i internationell verksamhet, då det
ska kunna gå att exemplifiera utifrån detta företag då det pratas om
internationella engagemang.

•  Vi ska tillämpa ett longitudinellt synsätt på vår studie. Vi ska således
göra en kartläggning av företagets utlandsetableringar i syfte att se hur
företagets utveckling sett ut beträffande den internationella
verksamheten från dess begynnelse fram till idag.

Eftersom vi inte har möjlighet att uppfylla alla kriterier, det vill säga
inkludera fler företag i studien, har vi lagt till egna i syfte att kompensera
denna brist samt höja uppsatsens kvalitet:

•  Eftersom Uppsalaskolans författare analyserar etableringar på 20
utländska marknader, har vi för avsikt att göra en kartläggning av fler.
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Vi anser att de mönster och gemensamma drag som eventuellt
kommer att kunna urskiljas borde vara mer tillförlitliga ju fler
marknader som tas i beaktande. Därigenom borde vår undersökning
vara tillförlitlig trots det begränsade empiriska materialet.

•  Det av oss valda företaget måste vara verksamt på majoriteten av
världsdelarna för att vi ska kunna urskilja huruvida det enligt
författarna till Uppsalaskolan viktiga psykiska avståndet, se vidare
avsnitt 4.4.2, har så stor betydelse i verkligheten som de hävdar.

2.2.1.2 Val av företag

När vi skulle välja företag önskade vi, förutom att uppfylla de ovan
nämnda kriterierna, använda oss av ett företag vars produkter vi båda
känner oss familjära med. Anledningen är att vi anser att det blir lättare
att föreställa sig tillvägagångssätt, eventuella problem,
etableringsmönster etcetera, vad gäller de olika utlandsetableringarna om
det finns förståelse för de produkter som ska lanseras. Produkter som vi
båda känner till mycket väl då vi använt oss mycket av dessa under vår
uppväxt, är leksaker. Ett företag som vi då kom att tänka på var
leksaksföretaget BRIO eftersom vi är uppvuxna med leksaker från detta
företag. Vi ansåg att detta skulle vara ett intressant företag att studera.
Nästa steg blev därför att undersöka om BRIO uppfyller de kriterier som
presenterats ovan och som är nödvändiga för att genomföra denna
uppsats.

BRIO tillverkar självt sina leksaker i fabrikerna i Osby och Killeberg,
vilket gör att företaget uppfyller rekvisitet om att det måste vara ett
tillverkningsföretag. Koncernens totala omsättning för år 2001 var drygt
1,7 miljarder kronor varav 74 procent kan hänföras till den internationella
verksamheten (Årsredovisning BRIO, 2001). Detta överstiger två
tredjedelar vilket gör att även det andra kriteriet är uppfyllt. För BRIO
har internationell verksamhet alltid varit naturligt, men det var dock
under 1950-talen som exporten tog verklig fart. BRIO:s relativt långa
period som ett internationellt företag innebär även att företaget kan
tänkas fungera som exemplifiering då det diskuteras om
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internationalisering av denna typ av företag i allmänhet, och att analogier
till andra företag inom branschen därför kan göras angående
tillvägagångssätt vad gäller internationella etableringar. Det bör dock
tilläggas att generaliserbarheten i denna typ av studie som är av kvalitativ
karaktär, där stora delar av resultaten är baserade på tolkning, är
begränsad (Lundahl & Skärvad, 2000).

BRIO är idag verksamt på alla världsdelar, på totalt sett 47 marknader
runt om i världen. Detta gör att våra sista kriterier uppfylls och att BRIO
således passar som illustration för att analysera huruvida Uppsalaskolan
förklarar tillvägagångssättet vid etablerandet av verksamhet på utländska
marknader. För ytterligare information om BRIO, se kapitel 3
”Företagspresentation”.

2.2.1 Metodik

Det sätt på vilket vi konkret genomför vår undersökning väljer vi att
benämna metodik. Detta innebär att vi tillämpar den anpassning som
skedde under metodisk procedur där valet av undersökningsteknik, det
vill säga kvalitativ studie, bestämdes av vårt vetenskapliga
förhållningssätt.

Vi avser att genom tolkning erhålla en förståelse för eventuella mönster
som råder inom vårt undersökningsområde. Av detta följer att vi, som
tidigare nämnts, får ett kvalitativt förhållningssätt. För att erhålla den
önskade förståelsen anser vi att intervjuer, till skillnad från enkäter, är det
verktyg som i vårt fall bäst kan uppfylla detta. Anledningen är att
intervjuer ger den största möjligheten till tolkning i och med att frågorna
är utformade på så sätt att respondenten tillåts att prata mer fritt än vad
som är fallet vid en enkätundersökning (Lantz, 1997).
2.2.2.1 Intervjuer

Intervjuer kan enligt Lantz (1997) ges olika form och innehåll. Ett sätt att
beskriva olika typer av intervjuer är att utgå från skillnader i deras
struktureringsgrad. En intervju kan vara helt öppen, vilket innebär att
intervjuaren ställer en enda vid och öppen fråga som den tillfrågade fritt
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kan prata runt. Intervjun kan också vara helt strukturerad. Detta innebär
att frågorna är formulerade i förväg och att den tillfrågade får ett antal
bundna svarsalternativ att välja mellan. Lantz (1997) urskiljer fyra typer
av intervjuer i enlighet med graden av strukturering, vilket visas i figur
två.

Figur 2: Intervjutyper.
Lantz (1997), egen bearbetning.

För att kunna avgöra i vilka sammanhang som de olika intervjutyperna är
användbara, måste intervjuaren veta vilken information de olika typerna
tenderar att ge. I den öppna intervjun får den tillfrågade fritt berätta hur
han eller hon uppfattar ett fenomen. Respondenten beskriver sin bild av
verkligheten och intervjun ger information som ökar förståelsen för
människors subjektiva erfarenheter. I både den öppna och den riktat
öppna intervjun ställs frågor om vari fenomenet består, hur någonting är
och vilken mening det har. Det är därför möjligt att genom dessa typer av
intervjuer fånga respondentens uppfattning av vad som karaktäriserar
betydelsefulla kvaliteter. I den halvstrukturerade intervjun utgår
intervjuaren från i förväg definierade begrepp och det är inbördes
relationer dessa emellan som studeras. Den strukturerade intervjun har
fasta svarsalternativ, vilka är lika för alla respondenter. Detta medför
möjligheten att beskriva frågor som ”hur mycket” och därmed erhålla
information om kvantiteter. (Lantz, 1997)

Vi söker efter, som tidigare nämnts, att finna vilka drag eller
sammanhang som är utmärkande i företags utlandsetableringar för att på
bästa sätt bedöma teorins användbarhet i praktiken. Detta innebär att vi
först vill skapa en förståelse för innebörden av fenomenet
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internationalisering för att sedan, utifrån vår förståelse, kunna utröna
eventuella samband. Detta tror vi ger oss möjlighet att kunna utröna
huruvida teorin har ett förklaringsvärde, det vill säga om den klarlägger
det som sker i praktiken, eller om en uppdatering till aktuella beteenden
bör ske. Vi vill dessutom förstå det sammanhangsbestämda och
eftersträvar således en kvalitativ bestämning av verkligheten. För att
möjliggöra dessa avsikter, har vi valt tillämpa den riktat öppna
intervjutypen. Anledningen är att vi anser det vara av vikt att inte endast
ställa en vid fråga utan även komplettera denna med underfrågor, samt i
vissa fall även följdfrågor. Detta främst för att öka förståelsen för
fenomenet internationalisering, men även för att avgränsa svarsområdet.
Frågorna har ställts på ett vis som tillät respondenterna att prata fritt kring
det valda området. I syfte att möjliggöra en tolkning, som i sin tur kan
leda till en mer djupgående analys, har inga i förväg definierade
svarsalternativ getts.

2.2.2 Intervjuade personer

Vi har intervjuat tre personer, med olika befattningar, inom BRIO för att
fånga företagets tillvägagångssätt vad gäller dess etableringar på
utländska marknader. De intervjuade personerna är Dag Ivarsson,
styrelseordförande, Hans Bergman, exportchef, samt Johan Holmgren,
före detta vice VD för BRIO AB. Anledningen till att vi valt att basera
informationen på dessa personer, är att de är de mest kunniga om den
internationella verksamheten hos BRIO.

2.2.2.1 Dag Ivarsson

Dag Ivarsson föddes år 1942 och har arbetat heltid inom BRIO sedan år
1976, då han började som controller. Han kan dock BRIO:s historia
mycket väl, eftersom det var hans farfars far som lade grunderna till
BRIO. Dag Ivarsson har således levt med BRIO ända sedan födseln och
har därför varit en stor tillgång för oss i vårt arbete med denna uppsats. I
januari år 1977 blev Ivarsson ekonomichef och är idag arbetande
styrelseordförande i BRIO AB, vilket han varit sedan år 1990.
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2.2.2.2 Hans Bergman

Hans Bergman föddes år 1969 och har arbetat inom BRIO sedan
september år 1999. Innan Bergman började på BRIO studerade han i
USA och i Hong Kong. I USA startade Bergman även ett leksaksföretag.
Han sålde dock detta och flyttade till Sverige för att börja jobba för ett
företag som säljer klockor. I detta företag ansvarade Bergman för Nord-
och Sydamerika, vilket gjorde att han fick god insikt i
exportförhållandena på dessa marknader.

Hans Bergman började som exportsäljare på BRIO. När den förre
exportchefen Fred Möllborn gick bort i september år 2000, fick Bergman
överta posten, på vilken han sitter även idag. Hans Bergman har stor
kunskap om BRIO:s internationella verksamhet, dock främst vad gäller
de marknader där BRIO ej har etablerat dotterbolag. Detta gör att han och
Dag Ivarsson kompletterar varandra mycket bra, då Ivarsson främst är
insatt i BRIO ur ett historiskt perspektiv samt i de länder i vilka BRIO
har etablerat dotterbolag.

2.2.2.3 Johan Holmgren

Johan Holmgren föddes år 1944 och började på BRIO år 1989 som
affärsområdeschef för BRIO Toys. År 1992 tillträdde Holmgren som vice
VD för BRIO AB, men slutade år 2000 sin tjänstgöring. Under sin tid
ansvarade han för företagets produktion, försäljning och marknadsföring
på alla marknader utanför Norden.

Holmgren hade nära samarbete med den förre exportchefen Fred
Möllborn, vilket gör att han besitter värdefull information om BRIO:s
internationella verksamhet. Holmgrens information har därför varit till
stor hjälp för vår förståelse för BRIO:s internationalisering, då han
delgivit oss bakgrunden till många av etableringarna.
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2.3 Metodkritik

När personliga intervjuer tillämpas som metod för att samla in
information, och därigenom skapa en förståelse för
undersökningsområdet, finns risken att det uppstår viss skevhet i
resultaten (Bell, 2000). Dessa så kallade intervjueffekter kan bero på att
intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar respondenterna att svara
eller uttrycka sig på ett visst sätt genom att till exempel ställa ledande
frågor eller söka svar som stödjer förutfattade meningar. Lundahl &
Skärvad (2000) menar dessutom att risken är relativt stor att en
berättande källa, som ger information om historiska händelser, har glömt
vissa fakta eller sammanhang. Vi har försökt förebygga detta genom att
intervjua flera personer som alla är eller har varit involverade i BRIO:s
internationaliseringsbeslut, och har antagit att den information som
parterna är eniga om troligen är sann. Vi har erhållit en del information
som skiljer sig åt mellan intervjuerna. Denna har vi studerat kritiskt för
att se huruvida den var logisk sammanhängande med tidigare information
samt hur tydlig dess framställning var, för att därigenom skapa oss en
bild av hela händelseförloppet. Enligt Bell (2000) kan även ytterligare
skevheter uppstå i resultatet om intervjuerna utförs av olika intervjuare,
genom att människor värderar och tolkar svar på olika sätt. Detta har vi
försökt förebygga genom att utföra intervjuerna tillsammans och inte
enskilt. Att utföra intervjuerna tillsammans kan anses vara extra viktigt i
vårt fall eftersom vi tillämpat den riktat öppna intervjutypen, vilken
innebär att respondenten haft möjligheten att prata fritt runt frågorna och
därmed har graden av tolkning blivit högre än vad som vore fallet om vi
tillämpat fasta svarsalternativ.

Enligt Arbnor & Bjerke (1998) leder graden av tolkning i en kvantitativ
respektive kvalitativ studie till att undersökaren får mer eller mindre lätt
att jämföra resultaten från respektive undersökning. Med detta menar vi
att svaren i en kvantitativ studie är lättare att jämföra än vad som är fallet
med svaren från en kvalitativ studie. Detta eftersom resultaten från den
förra ofta är statistiskt mätbara, medan resultaten från den senare kräver
högre grad av tolkning och förståelse för att de ska kunna bidra till en
djupgående analys. En mycket viktig del av vår kvalitativa studie är att
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kunna utläsa eventuella mönster och särdrag i företags internationella
engagemang, det blir således viktigt att utföra jämförelser och tolkningar
på ett så objektivt sätt som möjligt. För att kunna göra detta har vi använt
bandspelare vid intervjutillfällena, vilket gjort att vi kunnat skriva ut
intervjuerna i sin helhet för att sedan låta respondenten läsa igenom
utskriften. Därmed har möjligheten givits till mer objektiv tolkning av
och djupare förståelse för undersökningsområdet.

Valet av sekundärkällor bygger på våra värderingar om vad som utgör
användbart material. Vi hoppas och tror dock genom att vi intagit ett
kritiskt förhållningssätt till dessa, genom beaktandet av hur materialets
data har samlats in samt i vilket syfte det har gjorts, att trovärdigheten i
vår uppsats ökat.

2.4 Sammanfattning

I detta kapitel diskuterade vi inledningsvis kring vårt vetenskapliga
förhållningssätt. Då vi anser att individer, genom sina tankar och
handlingar, är med i skapandet av verkligheten ser vi denna som
ontologisk materialistisk. Denna syn leder till att vi uppfattar kunskap
som något individberoende. Anledningen är att vi anser att synen på
kunskap ofta kan skilja sig mellan individer, då många människor tolkar
saker på skilda sätt och ger betydelse åt olika slags innebörder. Med
anledning av detta är vi medvetna om att vi i denna uppsats beaktat de
innebörder som vi funnit vara av betydelse, och således utelämnat dem
som vi ansett vara betydelselösa. Vi tror dock genom att, som tidigare
nämnts, inneha ett kritiskt förhållningssätt ökar vi möjligheten att uppnå
vetenskaplig kunskap och därigenom nå ut till en relativt bred skara
människor.

Vår uppfattning om verklighet och kunskap som fenomen vilka till
största delen är beroende av individer för hur de kommer att ta sig
uttryck, leder till att vi får en viss prägel på vår studie speglad av våra
personliga uppfattningar. Vi anser att det är av största vikt att det finns en
förståelse för ett fenomen innan det går att göra en tillfredsställande
prövning av verkligheten, och tillämpar således en kritisk hermeneutisk
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ansats. Den förståelse vi får beror på hur vi uppfattar saker och ting.
Detta leder till att vår framställning är formad av de tolkningar vi gjort i
olika avseenden, som exempelvis hur vi tolkat vad en respondent vid en
intervju sagt. Vi anser dock att studien trots dessa inslag anses trovärdig,
vilket främst har att göra med det kritiska förhållningssätt vilket vi haft
genomgående under arbetets gång.

För att öka förtroendet hos läsaren redogjorde vi även för vårt
arbetsparadigm, vilket består av delarna metodisk procedur och metodik,
i syfte att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning och själv kunna
bedöma graden av trovärdighet i denna studie. I avsnittet metodisk
procedur visades vårt kvalitativa förhållningssätt genom att vi anser att vi
måste ha en förståelse för fenomenet internationalisering innan vi kan
analysera huruvida Uppsalaskolan har ett enligt oss tillfredsställande
förklaringsvärde. Dessutom anser vi att vi inte endast kan studera
sekundärmaterial, utan är även i behov av att studera verkligheten och
därmed erhålla primärdata, om analysen ska nå den av oss önskade
djupheten. Därför fastställde vi olika kriterier som verkligheten, det vill
säga vårt fallföretag, var tvungen att uppfylla för att studien skulle vara
genomförbar. Ett företag som passade in på våra kriterier var
leksaksföretaget BRIO, vilket således utgör den empiriska illustrationen.

Under avsnittet metodik presenterade vi det tillvägagångssätt vi använt
oss av vid genomförandet av studien. Eftersom uppsatsen präglas av
tolkning av och förståelse för fenomenet internationalisering, fann vi att
intervjuer torde vara det bästa sättet på vilket dessa kunde erhållas. Detta
eftersom denna undersökningstyp ger större tolkningsmöjlighet än
exempelvis enkäter. För att fånga BRIO:s tillvägagångssätt vid
utlandsetableringar, valde vi att intervjua de personer i företaget vilka är
mest kunniga inom detta område. Respondenterna utgörs därför av
BRIO:s styrelseordförande, dess exportchef samt en före detta vice VD
för BRIO AB, ett av företagets fyra affärsområden.

För att kunna göra ett trovärdigt arbete och kunna förebygga eventuella
misstag, anser vi att det är av stor vikt att vara medveten om vilka
nackdelar det använda tillvägagångssättet kan medföra. Därför hade vi
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med ett avsnitt där vi resonerade kring detta, där vi bland annat visade
vad som kan vara negativt med att göra personliga intervjuer och vad
som således måste beaktas i anslutning till dessa.
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3. Företagspresentation
ftersom den praktiska delen av uppsatsen baseras på
leksaksföretaget BRIO och dess etableringsmönster på utländska

marknader, finner vi det naturligt att ha ett kapitel som presenterar
företaget i sin helhet.

3.1 BRöderna Ivarsson Osby-BRIO

År 1878 blev den 17-årige Ivar Bengtsson tillfrågad om han ville satsa 77
riksdaler och följa med korghandlaren Olof Persson till Danmark för att
sälja korgar. Det ville Ivar och samma år gjorde han ytterligare en resa
till Danmark för att sälja korgar som han hade köpt upp i sin hemtrakt.
(Notiser ur BRIO:s historia år från år) Försäljningen gick bra och en
affärsidé hade fötts (Byggstenar i BRIO:s historia).

År 1884 räknas dock som BRIO:s födelseår eftersom det var under detta
år som Ivar Bengtssons Korgfabrik i Boalt utanför Osby startades. Ivar
hade redan då börjat utöka sitt sortiment och allt eftersom även sitt
försäljningsområde. Det började gå bra i Sverige, försäljningen norr om
Skåne tog fart och Ivar blev relativt snabbt störst i landet på korgvaror.
Den 30 oktober år 1908 överlät Ivar sitt företag till hans tre söner och
BRöderna Ivarsson Osby, BRIO, hade bildats. Företagsnamnet
inregistrerades år 1909. (Notiser ur BRIO:s historia år från år)

BRIO har under årens lopp utvecklats och expanderat och finns idag
representerat i totalt 47 länder fördelade på de olika världsdelarna med en
total omsättning år 2001 på drygt 1,7 miljarder kronor. (Årsredovisning,
2001) Då det inte varit möjligt att erhålla information om BRIO:s
etableringsprocess på alla dessa marknader, utan för 42 av dem, kommer
vi fortsättningsvis att behandla BRIO som att det är verksamt i 42 länder.
Då fem länder enligt oss är relativt litet bortfall i sammanhanget, tror vi
dock inte att utfallet kommer att påverkas i någon större utsträckning.

E
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BRIO har dotterbolag i tio länder och de resterande länderna servas
genom agenter, distributörer eller direkt via butikskedjor.
(Årsredovisning, 2001) Trots denna expansion, vilken lett till att
företaget förändrats sedan dess begynnelse, har BRIO en grundläggande
vision, BRIO ABC, som uttrycker företagets strategiska och ideologiska
bas för de långsiktiga mål och värden som finns. Visionen ska ligga fast
och således inte ändras över tiden. BRIO ABC består av tre delar; ”A”
står för den Allmänna målsättningen inom företaget, vilken är att BRIO
ska bestå och vidareutvecklas som ett självständigt, lönsamt och väl
ansett företag baserat i Osby med internationell inriktning.
Affärsverksamheten inom BRIO bedrivs för att tjäna pengar eftersom
detta är avgörande för koncernens framtid. BRIO:s framtid avgörs också
av företagets anseende. Det är därför viktigt att de anställda ständigt
arbetar efter att göra BRIO-kvalitet till ett levande begrepp. (BRIO1001)

”B” står för Basen i BRIO, vilken utgörs av Osby. BRIO vill slå vakt om
värdet av en stark känsla för företaget och det eftersträvas därför att varje
enhet inom företaget, oavsett land, skapar och behåller starkt positiva
känslor för BRIO både lokalt och gentemot moderbolaget i Osby. Med
”C” menas det Centrala inför framtiden, vilket är att tillämpa måttfullhet i
expansion. Volymtillväxt ska inte vara något självändamål, utan måste
garanteras av att BRIO klarar denna med eget kapital och egna
genererade vinster. Möjligheten för tillväxt ser BRIO genom
internationell inriktning och internationell kompetens. BRIO måste klara
att både köpa och sälja i hela världen i de för BRIO intressanta
handelsrelationerna. (BRIO 1001)

BRIO:s affärsidé är att ”Barn och BRIO hör ihop” (BRIO 1001, 1997: 8).
Detta innebär att BRIO marknadsför produkter och tjänster till barn och
barnfamiljer där lek, aktivitet, samvaro, utveckling/stimulans och
underhållning dominerar som behov och där omsorg om barnet och
barnets utveckling står i centrum. BRIO vill förbättra förutsättningarna
för barn och ungdomars framtid genom säkra, stimulerande och
pedagogiska produkter vilka ger samvaro och övar kreativt tänkande.
Detta är en viljeinriktning som uttrycks av BRIO:s nuvarande kunskap
och know-how inom området. Över tiden kan denna kunskap förändras,
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vilket innebär att även affärsidén kan förändras. I framtiden tror BRIO att
det kan bli aktuellt att även dra in designaspekten i affärsidén, då
dragningskraften i allt större utsträckning kan väntas komma bero på
produkternas design. (BRIO 1001)

BRIO liknar sig självt som en familj, då det inom företaget finns behov
av ansvarstagande, respekt, uppskattning, öppenhet i form av rak och
ärlig kommunikation samt en gemensam förståelse, precis som det finns i
en vanlig familj. Av denna anledning har tio budord instiftats, vilka ska
ses som regler för mänsklig samvaro och måste eftersträvas av alla inom
BRIO-familjen. (BRIO 1001)

BRIO AB har fyra affärsområden; BRIO Toys, BRIO Retail, BRIO
Educational och BRIO Development. BRIO Toys utvecklar, tillverkar,
köper in, marknadsför och säljer BRIO:s leksaker och sällskapsspel.
Detta affärsområde är koncernens största. Inom BRIO Retail organiseras
leksaksbutiker knutna till franchisekonceptet BRIO Partner.
Leksaksbutikerna är i huvudsak enskilt ägda, men ett antal drivs även i
BRIO:s ägo. Affärsområdet BRIO Educational säljer leksaker,
förbrukningsmaterial och möbler till skolor och förskolor. Försäljningen
sker övervägande genom kataloger och annan direktreklam. BRIO
Development inkluderar verksamheter som inte är direkt hänförbara till
de övriga affärsområdena. Exempel på dessa verksamheter är försäljning
av Alga-spel och plastleksakssorimentet Plasto Bambola.
(Årsredovisning, 2001)

Figur 3: BRIO:s affärsområden.

BRIO är ett företag som tänker på framtiden, vilket bland annat uttrycks
genom att det finns en förhoppning i företaget att det ska associeras med
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nytänkande. Inför framtiden finns även ett antal mål för företagets
inriktning. Bland annat ska BRIO vara ett internationellt företag med
ökad samordning av resurser och enheter globalt för att erhålla en
kostnadseffektiv produktion för produkter respektive marknadsföring och
försäljning. Om BRIO vill möta framtiden på det sätt som beskrivs,
måste det genomgå vissa förändringar. Det som måste kommas ihåg är
dock att BRIO måste möta framtiden med beaktande av BRIO ABC om
det ska bibehålla sitt ursprung. (BRIO 1001)

Vid illustrerandet av BRIO avser vi att behandla koncernen BRIO och
dess internationella etableringar och särskiljer därför ej på aktiviteter som
härrör till de olika affärsområdena. Detta på grund av att vi är
intresserade av BRIO:s val av marknad samt marknadskanal oavsett
vilket affärsområde det rör. Dessutom är vi av åsikten att valet att endast
inkludera några av områdena troligen skulle leda till att viktig
information går förlorad.
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4. Teoretisk referensram
å denna uppsats syftar till att studera huruvida Uppsalaskolans
internationaliseringsteori förklarar hur företag går tillväga vid

sina utlandsetableringar, är ändamålet med detta avsnitt att behandla
innebörden av denna teori. Inledningsvis kommer vi att diskutera vad
begreppet internationalisering innebär för oss och således hur det ska
uppfattas i denna uppsats. Vi kommer även att definiera andra begrepp
vilka vi anser vara viktiga att klargöra. Syftet med definitionerna är att
underlätta för läsaren genom att denne förhoppningsvis lättare förstår
vårt resonemang då den vet vad vi menar med begreppen. Innan vi går in
på Uppsalaskolan kommer vi även att beskriva olika sätt på vilka företag
kan internationalisera sig för att leda in läsaren i teorins
behandlingsområde. Då Uppsalaskolan är en bland många andra teorier
inom internationalisering, kommer också en presentation av andra
teorier som kan användas för att förklara företags internationella
engagemang att göras. Efter detta inkluderas en beskrivning av
Hofstedes (1980) undersökning angående korskulturella skillnader
mellan länder, eftersom vi vill erbjuda förkunskap om denna då den
ligger till grund för uppsatsens analys av psykiskt avstånd. Kapitlet
kommer avslutas med en sammanfattning.

4.1 Internationalisering: olika definitioner

Internationalisering är ett begrepp som vuxit fram i och med
globaliseringen av samhället. Anledningen är att det i stort sett är
oundvikligt för företag att bli internationella om de vill uppnå sina mål
om bland annat expansion. (Young et al, 1993) Vi anser dock att det ofta
pratas om internationalisering utan att det klart och tydligt framgår vilken
den egentliga innebörden av begreppet är. Räcker det att ett företag
någon gång haft kontakt med en utländsk marknad för att det ska anses
vara internationellt, eller måste det bedriva djupgående engagemang i
utlandet för att betraktas som internationellt? Eftersom graden av
aktivitet från företagets sida varierar starkt mellan dessa två situationer,

D
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anser vi det vara viktigt att reda ut vad ett internationellt företag innebär
för oss och således för denna uppsats.

Enligt svensk skolordlista (1992) betyder ordet internationell att något är
världsomfattande. Med denna definition skulle alltså ett företag vara
internationellt först då det finns över i stort sett hela världen. Ordet
internationalisering innebär enligt ibid att något görs internationellt, det
vill säga att något håller på att göras världsomfattande. Användandet av
denna definition gör att ett företag kan anses bedriva internationalisering
då det exporterar en produkt till ett annat land, även om det endast skett
en gång, under förutsättning att syftet med exporten är att engagemanget
ska vidareutvecklas till att så småningom bli världsomfattande.

Luostarinen (1979) anser att ett företag blir internationellt genom dess
första kontakt utomlands, även om det på denna nivå har långt kvar till att
bli ett moget internationellt företag. Författaren menar att många företag
kan betraktas som internationella, men uttrycket vad gäller den
internationella verksamheten har olika betydelse beroende på hur länge
företaget har varit internationellt aktivt. Han delar därför upp företags
internationalisering i fyra olika stadier; startstadiet, utvecklingsstadiet,
tillväxtstadiet och mognadsstadiet, vilka visar på en ökad grad av
internationalisering. Denna författares definition kan således skifta från
ett företag som endast exporterat en vara någon gång till ett annat land,
till ett företag som har mognat på en utländsk marknad och kanske till
och med fungerar näst intill som en lokal aktör.

Young et al (1993) benämner inte internationalisering som något som kan
ses i ett visst stadium hos ett företag. Internationalisering används istället
för att beskriva den utvecklingsprocess som sker och där graden av
utlandsengagemang ökar allt mer. Det anses att företag genomgår ett
slags evolutionär process vad gäller dess internationella involvering.

Vi anser att dessa definitioner visar på aspekter av hur begreppet
internationalisering kan tolkas. Vi anser att alla dessa på ett bra sätt
förklarar hur vi tolkar internationalisering. Vi anser att
internationalisering kan ses som något som håller på att bli
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världsomfattande, då det inte torde finnas något syfte med att endast
handla med ett fåtal länder. Att finnas på de flesta världsdelar, och
därmed få ökad avsättning för sina produkter samtidigt som risken att
endast förlita sig på några få marknader minskar, torde för de flesta
företag vara en attraktiv position. Även om syftet är att bli verksamt i
större delen av världen, anser vi inte att ett företag måste ha uppnått detta
innan det kan betraktas som internationellt. Så snart export eller någon
annan form av internationalisering har inletts, anser vi att ett företag kan
betraktas som internationellt aktivt genom att det inlett sin utveckling
mot ett eventuellt framtida stadium av ett internationellt moget företag.

Andra begrepp som vi ofta använder oss av i denna uppsats är
internationaliseringsprocesser och etableringsprocesser. Med en
internationaliseringsprocess menar vi den spridning av utländskt
engagemang som ett företag genomgår från att ha kontakt med endast en
utländsk marknad, till att ha kontakter på ett flertal utländska marknader.
Med etableringsprocess däremot avser vi ett företags fördjupning av
engagemang, genom att exempelvis gå från kontinuerlig export till
öppnandet av ett dotterbolag, som kan ske på varje enskild marknad.

Då det finns många olika företag som alla är internationellt verksamma,
men definieras olika beroende på bland annat hur företaget styrs, om
produktion råder på utländska marknader etcetera, anser vi det vara av
vikt att klargöra för hur vi betraktar BRIO. Vi ser BRIO som ett
internationellt företag. Anledningen är att ett internationellt företag har
produktion och ägande koncentrerat till ett enda land (Moberg & Palm,
2000). Denna typ av företag har även försäljning, antingen via
mellanhänder av olika slag eller via egna dotterbolag, till ett flertal
länder. Eftersom BRIO ”uppfyller” definitionen av ett internationellt
företag, anser vi att det kan betraktas som ett sådant.

4.2 Varför internationalisering?

Gemensamt för företag som har som avsikt att gå ut internationellt, är att
alla beslut som fattas är influerade av både interna och externa krafter
(Tayeb, 2000). De interna krafterna kan till exempel utgöras av de
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anställdas ambitioner och målsättningar samt av organisationens tillgång
på resurser, förmågor och vilken strategi som råder. De externa krafterna
kan utgöras både av förhållanden på hemmamarknaden och på utländska
marknader och kan uttryckas genom tullar, regleringar,
branschförhållanden, priskänslighet, potentiell vinstmöjlighet etcetera.

Med undantag från denna likhet, råder det främst olikheter bland företags
internationaliseringar. Olika företag har nämligen olika motiv till att
starta internationell verksamhet beroende på bland annat tidpunkt,
riskvillighet samt vilka mål som beslutsfattarna har vad gäller det
internationella engagemanget (Tayeb, 2000). För vissa företag kan det
vara så att konkurrensen på den lilla hemmamarknaden som snabbt blir
mättad är så stark, att denna tvingar företaget att även bearbeta utländska
marknader för att få effektiv avsättning för sina produkter och därigenom
kunna säkra sin lönsamhet (Luostarinen, 1979). För andra företag kan det
istället vara så att viktiga kunder etablerar sig utomlands vilket gör att
företaget, om det vill behålla dessa, måste leverera till kundernas
utländska enheter (Moberg, 1990). Vi anser att dessa motiv är av
defensiv karaktär då den främsta anledningen till att företag i de nämnda
fallen internationaliserar sig kan tänkas vara att de näst intill är tvingade
till det, vilket gör att internationalisering för oss förknippas med negativa
känslor. Vi anser dock att det även finns internationalisering som
förknippas med något positivt, då den kan ses som en möjlighet för
företag att exploatera nya marknader. Kanske har företaget
kapacitetsöverskott som innebär att det med oförändrad arbetsinsats kan
tjäna mer pengar genom att gå ut internationellt. En annan anledning kan
vara att det ligger ett slags prestige i att vara internationellt verksam,
vilket kan öka företagets image (Moberg, 1990). Det kan även tänkas att
det aldrig funnits någon uttalad strategi för internationalisering, utan det
kanske alltid varit en naturlig del av företagets verksamhet.

Även om det ofta anses positivt att starta utländsk verksamhet, anser
Vahlne (1978) att inträde på en ny internationell marknad kan vara
förenad med en del svårigheter, då det aktuella företaget måste vara
överlägset de lokala konkurrenter som redan finns etablerade på denna
marknad för att bli attraktivt hos den tänkta målgruppen. Det gäller
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således att ha en eller flera företagsspecifika fördelar, som exempelvis
teknisk överlägsenhet eller tillgång till skicklig arbetskraft, vilka totalt
sett är bättre än konkurrenternas för att nå framgång.

4.3 Internationaliseringsformer

Den marknadskanal som företaget väljer att använda sig av vid
etablerandet blir ett viktigt konkurrensmedel på den nya marknaden,
vilket gör att detta val blir en kritisk del av etableringsarbetet. Då olika
marknadskanaler kräver olika mycket resursåtagande samt ger olika
konsekvenser, är det viktigt att företaget är medvetet om vad de olika
kanalerna innebär och vad de ger för möjligheter. Dessutom är det viktigt
att det finns en vision om vad som ska uppnås och fås ut av den nya
marknaden för att utlandsetableringen ska bli lyckad. (Moberg, 1990)

Moberg (1990) har delat upp de olika kanalerna i primära- respektive
sekundära marknadskanaler. Med primära marknadskanaler menar han
kanaler mellan länder och med sekundära menar han marknadskanaler
inom ett land. Då denna uppsats syftar till att studera företags
etableringsprocesser i andra länder, blir det således endast aktuellt att
diskutera de primära marknadskanalerna.

Det finns tre typer av primära marknadskanaler; indirekt export, export
samt lokal tillverkning. Under respektive kanal faller olika
tillvägagångssätt som ett företag kan använda att etablera sig efter, vilka
visas i figur fyra.
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Figur 4: Primära marknadskanaler.
(Moberg, 1990), egen bearbetning

4.3.1 Indirekt export

Vid indirekt export är det en mellanhand, i form av antingen ett
handelshus eller en exportagent, i det egna landet som har hand om
kontakterna med den utländska marknaden (Moberg, 1990). Om ett
företag bedriver sin utlandsverksamhet med hjälp av ett handelshus,
överlåter företaget sina produkter till handelshuset vilket därefter svarar
för alla andra aktiviteter i samband med exporten. Den andra typen av
indirekt export, exportagent, innebär att företaget ger ett uppdrag till
exportagenten att antingen i eget eller i företagets namn sälja produkterna
utomlands.

Indirekt export är bra för företag som går ut på utländska marknader för
första gången eftersom denna kanal inte kräver att företaget har någon
marknadskunskap, då kontakterna med den utländska marknaden som
sagt sker genom en mellanhand (Root, 1987). Ibid menar även att det
finns negativa aspekter med detta sätt att exportera, vilket är att det
isolerar företaget från den utländska marknaden. Enligt vår mening torde
detta leda till att det blir svårt att ”gå djupare” på denna marknad, det vill
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säga det försvårar bland annat öppnande av eget dotterbolag på denna
marknad. Denna marknadskanal torde således endast vara intressant om
enbart försäljning eftersträvas och där det således inte eftersträvas något
djupare engagemang.

4.3.2 Export

Etablering via export innebär att företaget självt står i kontakt med
aktörer på den utländska marknaden och inga mellanhänder används
således på den inhemska marknaden. Export kan ske genom olika
kanaler. (Moberg, 1990) Den första är export direkt till slutkund och
innebär att handel sker utan att några mellanhänder är inblandade. Den
andra kanalen inom export är filial, vilken innebär att företaget har ett
fast driftsställe, som inte är någon självständig juridisk person, på den
utländska marknaden. En tredje typ av kanal är att ha en representant och
innebär att företaget har en fristående marknadsföringsorganisation på
den utländska marknaden. Som framgår av figur fyra kan en representant
vara i form av agent, distributör eller återförsäljare. (Moberg, 1990)

Med agent menas en mellanhand på den utländska marknaden som
ansvarar för försäljning, marknadsföring och service inom ett med
företaget överenskommet område. Agenten äger dock inte själv de varor
som denne säljer vidare på marknaden, utan dessa ägs av företaget och
säljs i dettas namn. En distributör har stora likheter med agent då även
distributören ansvarar för försäljning, marknadsföring och service för de
varor som säljs på den utländska marknaden. Skillnaden ligger dock i att
distributören gör ett större resursåtagande gentemot det exporterande
företaget då denne köper, och således äger, de varor som säljs vidare på
marknaden. Det sista slaget av representant utgörs av en återförsäljare.
Denne kan i sin tur vara av två slag, grossist eller butik. En grossist är en
mellanhand utomlands som ansvarar för ett geografiskt område, en
butikskedja eller en grupp av butiker till vilka den säljer produkter av ett
eller flera varumärken. En grossist ansvarar vanligtvis inte för
marknadsföring och service vad gäller de produkter som sålts. En butik är
en mellanhand som säljer direkt till slutkonsument. Butiken köper ofta
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sina varor från agent, distributör eller grossist, men kan även köpa direkt
från det exporterande företaget. (Bergman, 2002)

Exportsamverkan är ytterligare en form av export och innebär att företag
samarbetar angående beslut om och verkställande av exportaktiviteter.
Ofta sker detta när företagen kan dra nytta av varandra, det vill säga när
de säljer kompletterande produkter vilka inte konkurrerar med varandra.
Den sista formen av export är export via eget dotterbolag och innebär en
av företaget kontrollerad och ägd marknadsföringsorganisation på den
utländska exportmarknaden. Ett dotterbolag kan, som figur fyra visar,
bildas genom förvärv av ett redan befintligt företag på den utländska
marknaden, genom etablering av ett helt nytt bolag eller genom bildandet
av ett nytt bolag tillsammans med ett annat företag, det vill säga ett joint
venture. Hur ett företag väljer att etablera ett dotterbolag beror på hur
mycket resurser som finns till förfogande för detta ändamål, där
nyetablering är det mest krävande alternativet i detta avseende. (Moberg,
1990)

Fördelarna med att starta internationell verksamhet genom export, är att
företaget får mer kontroll över kontakterna med den utländska
marknaden, än vad som är fallet vid indirekt export. Dessutom sker
information om och feedback från den utländska marknaden mycket
snabbare. Det blir överhuvudtaget lättare för företaget att bli
framgångsrikt tack vare den ökade kunskapen om den utländska
marknaden, till skillnad från fallet med indirekt export. (Root, 1987) Med
anledning av detta anser vi att export som metod vid internationellt
inträde är bra om ett företag har avsikten att ”gå långt” på en utländsk
marknad, och inte endast nöjer sig med att sälja sina produkter via
inhemska mellanhänder till denna marknad.

4.3.3 Lokal tillverkning

Ett företag erhåller störst engagemang på en utländsk marknad genom att
ha tillverkning i detta land, vilket kan ses som en fördel genom att denna
metod torde ge den bästa informationen om rådande förhållanden på
denna marknad. Risken är dock att företaget kan mista sina skalfördelar
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genom att det splittrar produktionsresurserna på flera marknader. Det
finns olika anledningar till varför ett företag väljer att starta lokal
tillverkning. Det kan vara så att företaget vill ha så exakt information
som möjligt om målmarknaden, allt för att öka sannolikheten att bli
framgångsrikt. Det kan även vara så att företaget är tvingat till det på
grund av till exempel kapacitetsbrist, tullar, fraktkostnader,
marknadsföring etcetera. Att starta tillverkning på en utländsk marknad
kan ske på olika sätt; genom licensiering, franchising,
managementkontrakt eller genom tillverkningsbolag. (Moberg, 1990)

Licensiering innebär att kunskap, som inte är fritt tillgänglig, köps och
säljs. Den som äger kunskapen säljer rätten att använda denna genom en
licens. Detta så kallade licensobjekt kan vara till exempel varumärken,
patent och tillverkningshemligheter. Lokal tillverkning kan även ske
genom franchising, vilket innebär att ett företag genom kontrakt knyter
till sig andra företag. Alla företag som ”faller under” franchisingen
uppträder mot kunderna med ett likartat produktsortiment under ett
gemensamt varumärke.

En annan form av lokal tillverkning är att tillämpa ett
managementkontrakt. Detta består ofta i att ett företag som vill etablera
sig på en utländsk marknad ingår avtal med ett på denna verksamt bolag.
Avtalet innebär att det utländska bolaget ansvarar för ledningen av ett
projekt mot en viss ersättning från det internationaliserande företaget.
Den sista formen av lokal tillverkning är att företaget startar ett
tillverkningsbolag på den utländska marknaden. Detta kan ske genom
företagsförvärv, nyetablering eller genom ett joint venture. Denna metod
innebär att företaget ensamt får full kontroll över och har allt ansvar för
tillverkningen. Detta till skillnad mot de andra formerna av lokal
tillverkning som alla förutsätter samarbete mellan minst två parter.

Då företag har olika förutsättningar och mål med att starta lokal
tillverkning, blir olika etableringsformer och tillvägagångssätt aktuella.
Om ett företag har tillgång till unik teknologi, kan en anledning enligt
Root (1987) vara att licensiera i syfte att erhålla intäkter som redan har
skrivits av mot inhemsk försäljning. För ett företag som snabbt vill
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komma in på en utländsk marknad, men som inte har de resurser som
krävs för etablering, är franchising ett bra alternativ, bland annat tack
vare tillgången till ett befintligt varumärke.

I detta avsnitt har vi haft avsikten att visa att det finns olika sätt på vilka
ett företag som önskar inleda internationell verksamhet kan gå till väga.
Vad gäller svenska företag och dess internationella engagemang har det
genom främst en studie, den så kallade Uppsalaskolan av Johansson &
Wiedersheim-Paul (1975), framkommit att internationell etablering sker
genom en stegvis process. De svenska företagen börjar ofta med någon
form av export till näraliggande marknader och går successivt över till att
starta dotterbolag på allt mer avlägsna marknader i takt med att de erhållit
kunskap om de olika marknaderna. Då syftet med denna uppsats är att
analysera om denna allmänt accepterade internationaliseringsmodell kan
förklara företags utländska etableringar, kommer vi i avsnittet som följer
att redogöra för denna skola.

4.4 Uppsalaskolan

Detta avsnitt bygger på Johanssons & Wiedersheim-Pauls (1975) artikel
”The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases”, om inget
annat anges.

Uppsalaskolans resonemang och slutsatser bygger på en studie av fyra
svenska företag; Sandvik AB, Atlas Copco, Facit och Volvo och deras
internationaliseringsprocesser. Författarna beskriver och diskuterar dessa
företags respektive internationaliseringsprocess, det vill säga från att de
startade sina utlandsengagemang till den internationella position de
befann sig vid år 1975 då artikeln presenterades, vilket kan beskrivas
genom det tidigare nämnda longitudinella synsättet. Författarna grundar
sin analys på två parametrar, etableringskedjan och psykiskt avstånd.

4.4.1 Etableringskedjan

Författarna kommer fram till att företagens etableringsprocesser på varje
marknad sker gradvis, i form av små steg, till skillnad från att etablera sig
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stort direkt genom stora investeringar. Anledningen är att den specifika
marknadskunskapen anses vara den viktigaste kunskapen för att lyckas
på en utländsk marknad. Denna är således inte direkt överförbar mellan
olika marknader, eftersom förutsättningarna för varje marknad skiljer sig
åt. Detta får som konsekvens att företag alltid börjar engagemang på
utländska marknader i liten skala. Det anses således att företag först
utvecklas på hemmamarknaden och att ökat internationellt engagemang
är en konsekvens av en rad inkrementella beslut. Etablering tenderar
därmed att ske efter ett specifikt mönster som beror av graden av
resursåtagande på den utländska marknaden, vilket författarna valt att
kalla ”etableringskedjan”. Denna kedja består av fyra steg:

1. Sporadisk export
2. Kontinuerlig export via representant (agent, distributör eller

återförsäljare)
3. Dotterbolag
4. Produktions-/tillverkningsbolag

De olika etableringsstegen innebär successivt ökat resursåtagande för
företagen och leder därför till olika marknadserfarenheter och olika slag
av information som blir tillgängligt. Det första steget, sporadisk export,
innebär att företaget gjort ett litet resursåtagande till den utländska
marknaden samt att det finns en avsaknad av regelbunden information till
och från denna marknad. Det andra steget, kontinuerlig export via
representant, innebär att företaget har en kanal till marknaden genom
vilken det erhåller relativt regelbunden information om faktorer som
påverkar försäljningen. Detta medför att företaget gjort ett visst
resursåtagande till marknaden. När ett företag har ett dotterbolag på en
utländsk marknad finns det en kontrollerad informationskanal till
marknaden, vilken möjliggör för företaget att specificera den typ av
information som det önskar ska flöda från marknaden till företaget. I
detta steg av etableringskedjan får även företaget direkt erfarenhet av de
faktorer som påverkar resurserna. Det sista och djupaste steget, att starta
produktion på en utländsk marknad, innebär att företaget har gjort ett
ännu större resursåtagande till denna marknad. De olika stegen i
etableringskedjan är dock inte alltid lätta att urskilja, då det exempelvis
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kan vara otydligt om exporten ska klassas som sporadisk eller
regelbunden.

Det som enligt Johanson & Vahlne (1977) driver etableringsprocessen är
samspelet mellan ökad kunskap om och ökad resursavsättning till den
utländska marknaden respektive till nuvarande verksamhet och beslut om
etablering på marknaden. Marknadsengagemang och kunskap om
marknaden påverkar etableringsbeslut och nuvarande aktiviteter och vice
versa.

Figur 5: Internationaliseringsmodellen.

(Johanson & Vahlne, 1977), egen bearbetning.

Grunden i internationaliseringsmodellen bygger på antaganden om att
företag dels strävar efter långsiktig vinst och tillväxt, dels efter att hålla
risktagandet på en så låg nivå som möjligt. Detta antas spegla
beslutsfattandet på alla nivåer inom ett företag, vilket leder till att
etableringsprocessen får en inkrementell karaktär. Ett företags kunskap
om utländska marknader samt det totala marknadsengagemanget avgör
hur det uppfattar eventuella möjligheter och risker i omvärlden. Denna
uppfattning påverkar eventuella etableringsbeslut och karaktären av
nuvarande affärsaktiviteter. Om ett etableringsbeslut tas ger detta i sin tur
effekter på graden av marknadsengagemang och den samlade kunskapen.

Det är mängden investerade resurser samt graden av engagemang som
utgör ett företags totala marknadsengagemang. En stor mängd resurser på
en marknad leder till ett högt marknadsengagemang och ju mer
specialiserade dessa resurser är, desto högre blir graden av engagemang.
Enligt Johansson & Vahlne (1977) finns det en direkt relation mellan
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marknadsengagemang och kunskapen om en marknad. Kunskap ses som
en resurs och ju bättre kunskap om en marknad, desto mer värdefulla
resurser och därmed högre engagemang på marknaden. Kunskap kan
antingen erhållas genom att lära, så kallad objektiv kunskap, eller genom
personlig erfarenhet av att befinna sig på en utländsk marknad, så kallad
erfarenhetskunskap. Den senare kunskapen ses som den mest kritiska,
eftersom det är den som används för att uppfatta och formulera konkreta
möjligheter i omvärlden. Med hjälp av den objektiva kunskapen kan
endast teoretiska möjligheter formuleras, medan erfarenhetsbaserad
kunskap möjliggör att företag lättare kan avgöra hur det ska utforma
framtida aktiviteter och etableringsbeslut. Oavsett om ett beslutstagande
grundas på att problem eller möjligheter har uppstått så har det, förutom
genom kunskapen om marknaden, sitt ursprung i företags nuvarande
affärsaktiviteter. Risken för att problem uppstår är större ju högre
marknadsengagemang som råder, men så är även chansen för att
möjligheter uppkommer. Med ökat marknadsengagemang och därmed
utökade affärsaktiviteter föds således den viktiga erfarenheten och
kunskapen, som i sin tur behövs för att kunna ta mer ”säkra” beslut vad
gäller fördjupat marknadsengagemang.

Enligt ovanstående kan det således konstateras att när ett företag startar
sitt engagemang på en marknad är informationsbristen stor och därmed
även osäkerheten. För att överkomma dessa hinder väljs ofta en långsam
etableringsprocess. Denna möjliggör att företaget sakta erhåller
nödvändig kunskap, och därmed erfarenhet, om marknaden. I takt med
att dessa faktorer ökar, minskas osäkerheten och nya beslut om fördjupat
marknadsengagemang tas. Internationaliseringsmodellen kan därför sägas
föra ett cykelresonemang, det vill säga resultatet av ett beslut är
utgångspunkt för nästa.

4.4.2 Psykiskt avstånd

Uppsalaskolans andra parameter handlar om i vilken turordning
etableringar i olika länder sker. Företag tenderar att inleda sina
internationaliseringar med att etablera sig på psykiskt nära marknader.
Dessa liknar den inhemska vad gäller exempelvis kultur, utbildningsnivå,
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grad av utveckling i landet, sättet att göra affärer, politisk uppfattning
etcetera, vilket gör att det uppfattas som relativt lätt att börja handla med
denna typ av länder. Tillvägagångssätt innebär att företag lär sig allt mer
om utländska marknader vilket gör att det gradvis, i takt med att
tillräcklig marknadskunskap byggts upp, kan börja etablera sig på allt
mer avlägsna marknader. Denna metod har att göra med det som kallas
psykiskt avstånd, vilket kan förklaras som de faktorer, vilka nämndes
ovan, som hindrar eller stör informationsflödet mellan företag och
marknad. Ju lättare det är att ”förstå sig på” ett annat land, desto kortare
är det psykiska avståndet. Ju svårare det är, desto längre är således detta
avstånd.

I vissa fall kan det vara så att länder som ligger nära varandra geografiskt
sett av naturliga skäl har liknande värderingar och uppfattningar i de
flesta avseenden, vilket gör att psykiskt avstånd då korrelerar positivt
med det fysiska avståndet. Dock finns det ofta fall där detta inte stämmer.
Ett exempel är USA och Cuba som ligger nära varandra geografiskt sett,
men har ett långt psykiskt avstånd mellan varandra på grund av politiska
skäl. Att likställa psykiskt avstånd med det geografiska, ska således göra
med stor försiktighet.

4.4.3 Samspelet mellan Uppsalaskolans två parametrar

Ett mönster som författarna kunde urskilja i sin studie var att när ett
företag startar sin internationalisering, börjar det generellt sett på en
marknad psykiskt nära den inhemska och ofta genom sporadisk eller
kontinuerlig export. Därefter följer ofta en tid av etablering av denna
form på marknader med alltmer avlägset psykiskt avstånd. När företaget
etablerat sig på många marknader är det dags att fördjupa sitt
engagemang på dessa, vilket sker genom etablering av dotterbolag och i
vissa fall även produktionsbolag på den utländska marknaden. Detta
mönster illustreras i figur sex.
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Figur 6: Kombination av etableringskedjan och internationaliseringsprocessen.

4.4.4 Kritik mot Uppsalaskolan

Uppsalaskolan är, vilket vi tidigare nämnt, accepterad av många samt
välanvänd för att förklara företags processer då de går ut på utländska
marknader. Teorin har dock även utsatts för viss kritik av olika författare,
vilka anser att Uppsalaskolan inte har ett tillfredsställande
förklaringsvärde. Då bland annat detta är syftet med vår studie, anser vi
det vara av största vikt att beakta den kritik som finns för att kunna
utröna huruvida den är befogad. Vi väljer dock att i detta avsnitt endast
presentera den mest förekommande kritiken för att senare, i analysen, ta
ytterligare kritik i beaktande.

Nordström (1991) anser att stegvisa modeller och teorier, såsom bland
annat Uppsalaskolan, på senare tid har mist delar av sitt förklaringsvärde.
Han menar att det finns tre anledningar till varför Uppsalaskolan står på
ostadig grund.

Den första handlar om den förändring, främst inom det teknologiska
området, som skett, vilken han anser har lett till att omvärlden blivit mer
homogen. Länderna har blivit mer lika, vilket gjort att företag kan
etablera sig på utländska marknader i snabbare takt, det vill säga de kan
hoppa över steg i etableringskedjan, dels eftersom liknande förhållanden
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gör att erfarenhet från en marknad kan användas vid etableringen på en
annan, dels då marknader blivit så globaliserade att de kan servas med
standardiserade produkter. Den allt mer homogena omvärlden har också
gjort att skillnader, som exempelvis kulturella och ekonomiska, inte
längre är så tydliga mellan länder, vilket har lett till att det av Johansson
& Wiedersheim-Paul viktiga psykiska avståndet fått mindre betydelse.

Den andra anledningen har enligt Nordström (1991) att göra med att
dagens företag lättare och snabbare kan erhålla information och kunskap
om hur affärer görs i andra länder. Företagen behöver inte längre bygga
upp allt själva genom en process av försök och misstag. Dessutom menar
författaren att det finns allt fler människor som har erfarenhet av att göra
affärer utomlands, vilket gör att möjligheten till att anställa personal som
redan är kunnig inom området ökar. Ett företags erfarenhet behöver
således inte längre byggas upp från grunden.

Den sista anledningen som enligt Nordström (1991) bidragit till att
Uppsalaskolan står på ostadig grund är att företag, vilka agerar som om
omvärlden var helt homogen, har börjat etablerats. Dessa företag
fungerar som en drivkraft för globaliseringen av marknader då de handlar
över landsgränser lika naturligt som de handlar på hemmamarknaden,
vilket leder till att barriärerna mellan länder minskas och till slut kanske
suddas ut.

Ytterligare en vanligt förekommande kritik mot Uppsalaskolan, vilken
bland annat tas upp av Clark & Mallory (1997), är att modellen endast
speglar en viss historisk utvecklingsperiod i svensk industri, vilket gör att
slutsatserna inte heller speglar hur dagens moderna företag går tillväga.

4.4.5 Alternativa internationaliseringsteorier

För att öka förståelsen för ämnesområdet internationella etableringar
väljer vi att, förutom en presentation av Uppsalaskolan, även inkludera en
kort beskrivning av andra teorier inom området.
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Under samma tidsperiod som Uppsalaskolan utvecklades, uppkom det
även andra behavioristiska modeller som antar att internationella
etableringar tar formen av en stegvis process (Bell & Young, 1998).
Dessa ser varje internationaliseringsaktivitet som en innovation, till
skillnad från Uppsalaskolan som betraktar den samma som ett resultat av
en rad inkrementella beslut (Andersen, 1993). I de innovationsrelaterade
modellerna kan exportutvecklingen likställas med en inlärningskurva,
genom att ett företag lär sig allt mer i takt med att dess export ökar.
Huruvida företag startar internationellt engagemang influeras enligt de
innovationsrelaterade modellerna av externa eller interna stimuli, såsom
till exempel betsällningsorders respektive extra kapacitetsförmåga  (Bell
& Young, 1998). De främsta förespråkarna inom detta område är Bilkey
& Tesar (1977), Czinkota (1982), Cavusgil (1980) och Reid (1981).
Författarnas modeller skiljer sig något åt i utformningen av antalet steg
och varje stegs innebörd. Likheten är dock att de betraktar
internationalisering utifrån måttet om ökat exportberoende på allt fler
marknader, det vill säga att gå från noll export till att exporten står för en
stor del av företagets totala omsättning. Uppsalaskolan ”mäter” graden av
internationalisering genom att istället se till förhållandet mellan ökat
resursåtagande och ökat exportberoende i form av olika
organisationstyper. Till exempel anses dotterbolag innebära högre
resursåtagande och beroende än vad sporadisk export kräver (Turnbull,
1987).

Det finns dock inte endast stegvisa teorier som kan fungera som
alternativ till Uppsalaskolans internationaliseringsteori. Andersen (1993)
menar att teorier som det eklektiska paradigmet och de inom
tranaktionskostnadssynsättet bidrar med en mer komplett förklaring till
företags utländska engagemang. Anledningen är att dessa teorier tar
hänsyn till marknadens påverkan vid val av etableringsmetod samt att de
ser beslutsfattandet som präglat av strategiskt tänkande. Detta medan
Uppsalaskolan är fokuserad på inre aspekter, i och med utgångspunkten i
företags beteende vid förklarandet av tillvägagångssätt vad gäller
utländska etableringar.
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Den enligt Andersen (1993) första alternativa teorin, det eklektiska
paradigmet (Dunning, 1988), syftar till att identifiera och utvärdera de
faktorer som dels influerar själva uppkomsten av att börja producera
utomlands, dels tillväxten av en sådan produktion. För att kunna förklara
detta använder sig författaren av tre parametrar. Den första är
ägarspecifika fördelar. För att ett företag ska kunna klara sig på en
utländsk marknad, trots det handikapp det har i form av att inte vara en
naturlig del av den lokala marknaden, måste det ha fördelar som är så
unika att det klarar av att kompensera detta. Den andra parametern är
internaliseringsfördelar och innebär att ett företag måste finna fördelar
med att självt exploatera sina produkter över landgränser istället för att
överlåta detta hanterande till marknaden. Den sista parametern som
används till att förklara utländsk produktion är lokaliseringsfördelar och
handlar om huruvida ett företag väljer att ha produktion på den inhemska
marknaden eller i utlandet. Enligt det eklektiska paradigmet kommer ett
företag att ha utländsk produktion om det anser att fördelarna med detta
överväger de nackdelar som kan tänkas finnas. Det väljer även marknad
efter var det anser att det bäst kan utnyttja dessa fördelar.

Den andra till Uppsalaskolan alternativa teorin är enligt Andersen (1993)
transaktionskostnadsteorin (Douma & Schreuder, 1992). Enligt denna
teori äger transaktioner rum mellan marknader eller inom företag.
Oavsett vilket avseende det rör, handlar det om kostnadsminimering.
Detta innebär till exempel att företag startar produktion utomlands då de
kostnader som är förenade med att göra detta understiger den kostnad
som skulle uppstått om företaget hade tagit extern hjälp, det vill säga
exporterat med hjälp av exempelvis en agent som agerar på den utländska
marknaden.

Vi anser att det även finns ett ytterligare synsätt, nätverkssynsättet
(Axelsson & Johansson, 1992), som fungerar som en alternativ förklaring
till Uppsalaskolan. Enligt detta synsätt är den främsta anledningen till att
företag startar internationell verksamhet de relationer genom vilka det
kan dra nytta på olika internationella marknader. Enligt perspektivet är
det tre nyckelfaktorer; orientering, positionering och timing, som används
för förklaring av internationellt engagemang. Orientering är viktigt då
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företag måste delta i ett nätverk för att nå framgång och för att kunna dra
nytta av nätverket. Det räcker inte att endast vara en outsider, det vill
säga en åskådare. Positionering anses vara av vikt eftersom det är en
process där ett företag utvecklar sin position i ett nätverk. Hur bra
företaget lyckas utveckla denna position har att göra med vilka positioner
andra företag har i nätverket. Slutligen är timing mycket viktigt, då inte
allt kan planeras i detalj eftersom ingen med säkerhet vet när en
möjlighet dyker upp igen. Det viktiga är att ständigt ha sinnesnärvaro i
det som sker på marknaden för att kunna ta vara på möjligheterna då de
dyker upp.

4.5 Hofstedes kulturella dimensioner

Hofstedes (1991) studie kommer att appliceras som ett komplement till
Uppsalaskolan för att möjliggöra en analys av, Johansson &
Wiedersheim-Pauls andra parameter, psykiskt avstånd varför vi väljer att
presentera denna nedan.

Kultur tar sig uttryck genom olika faktorer såsom språk, religion,
köpbeteende, vanor, värderingar etcetera (Czinkota & Ronkainen, 2001).
Variationer faktorerna emellan leder till kulturskillnader som är viktiga
att ta hänsyn till vid beslut om, samt vid genomförande av, internationella
etableringar. Detta eftersom skillnaderna ofta kan leda till att
missuppfattningar eller problem uppstår, vilka hindrar processens
utveckling.  En studie för att kartlägga kulturella skillnader har gjorts av
Hofstede (1980), vilken bygger på svar från 116 000 IBM-anställda i 40
länder. Studien kompletterades tio år senare med ytterligare tio länder
och tre regioner och omfattar således i nuläget 53 geografiska områden
(Hofstede, 1991). Genom jämförelsen identifierade Hofstede fyra
dimensioner, vilka han anser till stora delar täcker in de korskulturella
skillnader som föreligger i människors beteende- och värderingsmönster
världen över. Dimensionerna är individualism, maktdistans,
osäkerhetsundvikande och maskulinitet.

Individualism beskriver förhållandet mellan en individ och andra
individer i samhället. Samhällen med hög individualism speglas av ”lösa”
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band mellan människor och alla förväntas ta hand om sig själv och sina
intressen. Samhällen med låg individualism, och således hög
kollektivism, karaktäriseras av starka band mellan människor. Att se till
gruppens bästa och följa dess värderingar och åsikter är en självklarhet.
Ett land som tydligt speglas av hög individualism är USA, medan
exempelvis Ecuador ses som ett land med låg individualism.

Maktdistans beskriver hur samhällen hanterar ojämlikhet mellan
individer. En del samhällen låter människors olika fysiska och
intellektuella begåvningar leda till olikheter vad gäller makt och välfärd,
och karaktäriseras därmed av hög maktdistans som exempelvis Malaysia.
Andra länder försöker dämpa dessa klyftor och visar således låg
maktdistans som till exempel Österrike.

Osäkerhetsundvikande skildrar hur samhällen hanterar osäkerheten inför
framtiden. I kulturer med lågt osäkerhetsundvikande tar människor ”en
dag i taget”, kan leva med risker och tolererar uppfattningar som skiljer
sig från normen. Samhällen med högt osäkerhetsundvikande försöker
planera och handla för att övervinna framtiden, vilket ofta resulterar i stor
stress och hög nervositet. Belgien ses som ett land med högt
osäkerhetsundvikande medan Danmark uppfattas som ett land med lågt
osäkerhetsundvikande.

Maskulinitet beskriver till vilken grad samhällen lever efter manliga och
kvinnliga stereotyper. Ett samhälle som kännetecknas av hög
maskulinitet poängterar värderingar som  exempelvis vikten av att tjäna
pengar och uppnå status. Individuell framgång belönas med erkännande.
I mer feminina kulturer karaktäriseras värderingarna av att människors
välbefinnande är viktigare än pengar samt att relationer är viktigare än
personlig framgång. Japan är exempel på ett land som karaktäriseras av
hög maskulinitet och Sverige ett som har en låg maskulinitet.

4.6 Sammanfattning

Inledningsvis diskuterade vi hur vi ser på begreppet internationalisering
och således hur detta ska uppfattas i denna uppsats. Vi anser att ett
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företags internationalisering inleds genom att kontakt tas med en utländsk
marknad och handel startas. Detta fortsätts ofta, likt en
utvecklingsprocess där företaget håller på att bli världsomfattande, för att
i vissa fall nå en position av ett moget internationellt företag.

Därefter visade vi att det finns olika sätt på vilka ett företag som önskar
inleda internationell verksamhet kan gå till väga; indirekt export, export
samt lokal tillverkning. Dessa olika former kräver successivt ökade
resursåtaganden samt ger en ökad medvetenhet och kontroll på den
utländska marknaden ju närmre företaget kommer lokal tillverkning.

Eftersom Uppsalaskolan utgör stommen i denna uppsats presenterades
teorin i sin helhet. Teorin förklarar företags internationaliseringar som en
process där det utländska engagemanget ökar successivt i takt med att
etableringsformerna går från sporadisk export till att starta
produktionsanläggningar. Dessutom tenderar företag att starta sina
internationella etableringar på marknader som liknar den inhemska,
eftersom det är ett kort psykiskt avstånd till dessa vilket underlättar
handeln. I takt med att företag bygger upp sin erfarenhetskunskap om
utländska marknader, söker det sig till länder med allt längre psykiskt
avstånd. Om företag inleder sina internationella engagemang på
marknader med långt psykiskt avstånd i ett tidigt skede av dess
verksamhet, är det mindre troligt att de inledningsvis kommer att lyckas.
Detta eftersom det råder brist på marknadskunskap till sådana avlägsna
länder, vilket anses vara det största hindret för en lyckad
utlandsetablering.

Eftersom vi ska undersöka trovärdigheten av Uppsalaskolan, anser vi att
det är viktigt att beakta den kritik som riktats mot den för att se huruvida
vi anser den är befogad. Därför hade vi ett avsnitt som presenterade den
vanligaste kritiken.

Uppsalaskolan är endast en av många internationaliseringsteorier. Därför
presenterade vi ett antal alternativa teorier, både stegvisa och mer
traditionella, genom vilka vi hoppas att läsaren erhåller ökad förståelse
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för fenomenet internationalisering för att lättare kunna tillgodogöra sig
innehållet i denna studie.

Avslutningsvis presenterade vi Hofstedes (1991) fyra kulturella
dimensioner individualism, maktdistans, osäkerhetsundvikande och
maskulinitet. Detta eftersom vi vill erbjuda en förkunskap för teorin
innan den används som verktyg för att studera parametern psykiskt
avstånd i analyskapitlet.
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5. Empiri
 detta kapitel kommer vi inledningsvis att presentera BRIO:s olika
strategier som det har vid olika etableringar, då dessa ligger till grund

för den kommande analysen. För att läsaren även ska kunna tillgodogöra
sig analysen av BRIO:s etableringsprocesser och den turordning som de
olika marknaderna beträtts, anser vi att det är av största vikt att alla
etableringar presenteras. Vi kommer därför att i detta avsnitt göra en
kartläggning över BRIO:s utlandsetableringar. För att möjliggöra en
analys av det psykiska avståndet, kommer vi avsluta kapitlet med en
sammanställning av företagets internationaliseringsprocess, där de olika
länderna som BRIO finns representerat på är rangordnade utifrån dess
psykiska avstånd i förhållande till Sverige.

Kapitlet bygger på intervjuer (Bilaga 1) samt på Inger Ivarssons
marknadsöversikt KB Ilos från år 1972. Förutom ”ren fakta” om
respektive etablering, presenteras även ytterligare information i syfte att
sätta saker i ett tydligare sammanhang. Detta eftersom vi i enlighet med
vårt kvalitativa synsätt anser att det krävs en förståelse innan tolkning
kan göras.

5.1 Tillämpade strategier inom BRIO

När BRIO ska inleda engagemang på en utländsk marknad följer det
vissa strategier för att bland annat lönsamheten ska säkras. Då dessa
ligger till grund för vårt resonemang om BRIO:s etableringar i följande
avsnitt samt i analysen av dessa, kommer här en närmare presentation.
Texten bygger på intervjumaterial med exportchefen Hans Bergman samt
på information ur hans skrift BRIO Export Manual från år 2002.

5.1.1 Prisstrategi

På BRIO anses det att det är marknadsstrukturen som till stora delar
avgör hur inträde bör ske. Om en marknad till exempel karaktäriseras av
stor priskänslighet, går BRIO in via butikskedjor. Anledningen är att

I
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denna metod endast har ett led, butikskedjan, mellan BRIO och slutkund,
vilket gör att kunden möter en bättre prisbild. BRIO anser att det är bra
att sälja till butikspris då detta, tack vare de få mellanleden, gör att både
BRIO och butikskedjan kan sälja med höga marginaler och därmed tjäna
mer. Som en följd av detta ökar incitamenten till att pusha produkterna,
vilket gör att försäljningen i de flesta fall ökar och alla tjänar på det.

De marknader vilka inte är speciellt priskänsliga kan BRIO istället välja
att etablera sig på via en stark agent, som kanske även representerar
andra kvalitativa varumärken, och således sälja till agentpris. Då antalet
mellanled här är fler, BRIO-agent-butik-slutkund, än vad som är fallet
vid försäljning direkt till butik, BRIO-butik-slutkund, måste alla parter ha
lägre marginaler för att priset till konsumenten ska hålla sig på en human
nivå. Detta leder också till att incitamenten blir lägre hos alla parter,
vilket medför risken att försäljningen kan minska. Detta på grund av att
viljan att pusha BRIO:s produkter blir lägre än för andra produkter, med
högre marginaler, som representanten saluför. En positiv aspekt med att
använda agent som marknadskanal är att denne oftast täcker in en stor del
av marknaden genom försäljning till många olika varuhus och
butikskedjor.

Om BRIO ska sälja till agent- eller butikspris beror på hur det väljer att
definiera representanten på den utländska marknaden. Om denna endast
säljer BRIO:s produkter till sina egna butiker, kan butikspris tillämpas.
Om representanten förutom till sina egna butiker även säljer vidare till
andra, blir det fler som måste tjäna pengar. Detta leder till att alla måste
minska sina marginaler och agentpris blir därför aktuellt.

5.1.2 Kvalitetsstrategi

BRIO anser sig inte kunna konkurrera med låga priser, utan väjer istället
att framhäva faktorer som kvalitet, säkerhet och värde. Basen i företagets
kvalitetsstrategi är dess produkter. För att säkerställa kvaliteten på dessa
strävar BRIO efter ständig perfektion genom att använda förstklassigt
bokvirke, både limma och skruva leksaksdelar samt leva upp till uppsatta
kvalitetsbestämmelser. Produktionen av BRIO:s träleksaker är endast
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förlagd till Sverige, för på så vis inte mista kontrollen över
tillverkningsprocessen och dess slutresultat. BRIO strävar även efter att
leksakerna ska inneha välutvecklade pedagogiska egenskaper för att
ytterligare höja kvaliteten och värdet för slutkund.

5.1.3 Platsstrategi

BRIO menar att företagets varumärkesimage och långsiktiga
försäljningsresultat gynnas av försäljning som endast sker via exklusiva
butiker och varuhus. Många representanter på internationella marknader
har svårt att pressa priserna på produkterna de säljer för att kunna stå i
konkurrensen från massproducerande företag, vilka pressar priserna för
att slå ut konkurrenter. Följden blir att dessa representanter måste söka
efter företag som producerar produkter som endast kan säljas via mer
exklusiva butiker, vilket innebär att många av dessa vänder sig till BRIO.
Företaget innehar således möjligheten att, efter ha utvärderat alternativen,
välja dem som är bäst lämpade att sälja BRIO:s produkter.

5.1.4 Marknadsföringsstrategi

BRIO använder sig av två olika strategier inom marknadsföring för att
uppnå målet om att bli marknadsledande producent av träleksaker i
världen. Den första strategin som BRIO lever efter är ”Point of
Purchase”, det vill säga att attrahera kunden när denne ska avgöra sitt
köpbeslut. Detta gör BRIO genom att sätta upp lekbord, ”play tables”, i
leksaksaffärerna där alla barn som kommer in i butiken kan leka med
BRIO:s leksaker. Följden blir ofta att barnen fattar tycke för någon av
dessa leksaker, även om de egentligen ville ha en produkt av annat
varumärke när de gick i butiken. Detta är en strategi som favoriseras
framför andra marknadsföringsalternativ som till exempel reklam via
tidningar och TV, eftersom dessa ofta är mer kostsamma mer samt leder
till mindre framgångsrika resultat.

BRIO:s andra marknadsföringsstrategi handlar om vikten av att vårda
kundrelationer. BRIO menar att detta med stor sannolikhet leder till
trogna kunder, ökad försäljning samt större varumärkeskännande. Genom
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”BRIO Club” på Internet kan både befintliga och potentiella kunder bli
medlemmar. Via denna sida kan dessa erhålla mer information om
produkter, men även ”testa” nya varor och delta i tävlingar. Genom att
notera vilka leksaker som ses som favoriter framför andra, kan BRIO
identifiera barns preferenser och således ligga steget före vad gäller
framtida efterfrågan. Genom att skicka elektroniska nyhetsbrev kan
BRIO nå ut till miljontals kunder med information om bland annat barns
utveckling, välgörenhetsaktiviteter och nya produkter. Genom att erbjuda
tjänster utanför kärnprodukten menar BRIO att ett det skapar ett ökat
totalt värde för kunden.

5.1.5 Effektivitetsstrategi

På senare år har BRIO börjat använda metoden att en representant från ett
land servar flera andra näraliggande marknader. Anledningarna är att
distributionen blir mer effektiv och kostnadsminimerande när antalet
representanter blir färre. Kunden nås fortfarande direkt utan att servicen
behöver ge vika, samtidigt som prisläget blir bättre för konsument. BRIO
effektiviserar även sin lagerhållning genom att använda sig av ett
centrallager i nästan varje land som servar många butiker. Detta innebär
att den totala kostnaden kan hållas nere, eftersom distributionskostnaden
att serva från ett lager är lägre än den totala kostnaden för personal och
distribution från alla mindre lager runt om i ett land. Detta leder till att
priset till slutkund blir mer förmånligt.

BRIO tillämpar även metoden att varje år samla alla dess representanter
för ett gemensamt möte. Detta för att alla ska kunna berätta om sitt
verksamhetsår och eventuella problem de stött på. Tanken är att istället
för att varje representant själv ska begå alla misstag kan de lära av och
hjälpa varandra och därmed snabbare bli framgångsrika på respektive
marknad. BRIO låter även ofta en erfaren dotterbolagschef stötta och
hjälpa nya VD:ar i nyöppnade bolag, eftersom detta innebär att VD:n
fortare kommer in i sin roll och därmed gör ett effektivare jobb.
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5.2 Kartläggning av BRIO:s utlandsetableringar
Förändringen i graden av engagemang på varje marknad visas i tabellerna
med hjälp av olika tecken. En fyrkant innebär att BRIO exporterar
sporadiskt till en representant, en ifylld romb kännetecknar kontinuerlig
export till representant och ett kryss betyder att BRIO har öppnat
dotterbolag i landet. På vissa marknader har BRIO avslutat sitt
engagemang med aktuell representant och istället valt att låta en
representant från en annan marknad serva denna. Detta beteende
markeras med ett streckat lodrätt tecken vid det årtal då samarbetet
avslutades. På andra har BRIO slutat att sälja produkter under en tid för
att sedan återuppta försäljningen några år senare. När detta skett visar vi
det genom ett lodrätt streck i tabellen vid det årtal då samarbetet
avslutades.

Danmark
Efter att ha koncentrerat sig främst på den svenska hemmamarknaden,
började BRIO efter andra världskriget att söka sig utåt till andra länder.
Danmark var en av de första marknaderna som BRIO började exportera
till.

Under slutet av 1940-talen började BRIO exportera sporadiskt till den
danska marknaden, vilket innebar att leveranser sändes då och då. BRIO
såg efterhand potentialen på denna marknad och började under mitten av
1950-talen att etablera kontakter med distributörer som skulle sköta en
mer kontinuerlig försäljning på den danska marknaden.

Runt år 1963 fick BRIO ensamrätten till att sälja Barbiedockan i hela
Norden. En konsekvens av detta blev att BRIO år 1964 etablerade ett
dotterbolag i Danmark, vilket innebar att engagemanget på den danska
marknaden utvecklades ytterligare.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

���  ��       �   X
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Norge
Under samma period som BRIO inledde att exportera sporadiskt till
Danmark, det vill säga i slutet av 1940-talen, startade även denna typ av
export till Norge. Liksom i Danmark, inledde BRIO under mitten av
1950-talen kontakter med norska distributörer som kunde fungera som en
länk för ett kontinuerligt engagemang mellan länderna. I och med
ensamrätten till att sälja Barbiedockan, fanns det potential till att starta ett
dotterbolag även i Norge. Detta gjordes år 1964.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

              ��       �  X

Finland
BRIO inledde även sitt engagemang på den finska marknaden under
slutet av 1940-talen. Under denna period kan exporten karaktäriseras som
sporadisk, då leveranserna inte skedde regelbundet. När exporten under
mitten-slutet av 1950-talen började uppvisa kontinuitet, inleddes en
relation med en representant som tog över servandet av denna marknad.
Denna relation fortlöpte fram till år 1970, då BRIO köpte upp det
finländska bolaget Marlinex OY. År 1971 etablerades BRIO Finland
genom att det förvärvade bolaget flyttades från öster om Helsingfors till
Reiso norr om Åbo.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                 ��            �                            X

Schweiz
Under tiden efter andra världskriget representerade BRIO det tyska
företaget Steiff i Schweiz och fick därigenom den inledande kunskapen
om detta land. När BRIO:s export på de nordiska länderna började ta fart
ansågs Schweiz, tack vare BRIO:s tidigare kontakter, vara en bra
marknad att etablera sig på. Lennart Ivarsson tog då, år 1949, kontakt
med en agent som fick representera BRIO i Schweiz. Försäljningen av
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BRIO:s produkter tog fart direkt och kan därför inte inledningsvis
beskrivas som sporadisk. Idag driver sonen till den förste agenten, Peter
Stutz och hans fru, verksamheten och exporten sker fortfarande
kontinuerligt.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                 �                 

Storbritannien
De första leveranserna till Storbritannien skedde under slutet av 1940-
talen och betraktades som kontinuerlig direkt. BRIO använde sig
inledningsvis av varuhuskedjor som Boots och Harrods för att få
avsättning för sina produkter på denna marknad. Under slutet av 1950-
talen slöt BRIO kontakt med en agent, M. Richard Ltd, vilken tog över
som marknadskanal till den engelska marknaden.

Under år 1971 inleddes en allians med Tonka Ltd. Alliansen innebar att
BRIO fick rättigheten att sälja Tonkas produkter i Norden och Tonka fick
rättigheten att företräda BRIO som distributör i Storbritannien och
Kanada.

BRIO var dock inte nöjd med alliansen, vilket dels berodde på att Tonka
såg BRIO:s produkter som mindre viktiga än de egna, dels att Tonka inte
nådde de försäljningstal som den tidigare agenten, M. Richard Ltd., hade
nått. Dessutom önskade Tonka från och med år 1974 enbart fokusera på
sina egna produkter och ville således sluta att vara BRIO:s agent i
England. BRIO:s handlingsprogram blev därför att antingen hitta ny
agent eller att starta ett dotterbolag i England. Anledningen till att en
dotterbolagsetablering var aktuell, var att marknaden sågs som betydande
samt att BRIO-trä var välkänt i Storbritanninen.

År 1974 togs beslutet att starta dotterbolag i England. VD:n kom
ursprungligen från Holland, men hade arbetat i England under ett antal
år. Det blev dock en felrekrytering, då VD:n inte delade BRIO:s syn på
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vilken företagets försäljningsstrategi bör vara. Han riktade mycket kraft
mot massmarknadsföring och var mycket fokuserad på volym, något som
strider mot BRIO:s kvalitetsfilosofi. Det hela löste sig då VD:n antog ett
jobberbjudande från ett konkurrerande företag, och BRIO kunde sätta in
ekonomichefen för dotterbolaget som VD för det engelska dotterbolaget.
Denne är fortfarande chef för England och det hela fungerar mycket bra.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                �                                                     X

Australien
BRIO inledde kontakt med Australien under slutet av 1940-talen i form
av att det exporterade sporadiskt till denna marknad. Under 1950-talen
tog dock exporten fart och den kan från och med denna period räknas
som kontinuerlig. Den marknadskanal som användes var distributörer.

BRIO har sedan 1977 samarbetat med en och samma distributör, Modern
Teaching Aids, i Australien. Samarbetet fungerar mycket bra och BRIO
har efter många år på marknaden uppnått en försäljningsvolym som väl
skulle täcka kostnaderna för att öppna och driva ett dotterbolag. BRIO
vill dock ej avsluta samarbetet med distributören eftersom denna täcker
in marknaden så bra att det inte finns behov av att starta dotterbolag.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                �      �                        

Kanada
BRIO:s engagemang på den kanadensiska marknaden började i form av
sporadisk export till en agent i början av 1950-talen. Samarbetet
fungerade bra och exporten blev mer kontinuerlig under slutet av detta
årtionde. År 1971 slöts en allians med leksakstillverkaren Tonka Ltd och
samarbetet med agenten avslutades. Alliansen avslutades dock år 1974 på
initiativ av Tonka. BRIO knöt då kontakt med en ny distributör, vars
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företag gick i konkurs år 1985. BRIO beslutade vid denna tidpunkt att
starta ett dotterbolag för att köpa tillbaka företagets lager från
distributören. BRIO anställde en VD för det nyöppnade bolaget som
dock, efter två års tid, inte visade sig fungera särskilt bra trots hjälp och
stöd från VD:n för bolaget i USA. BRIO tog i detta läge kontakt med Bill
Thomson som var BRIO:s distributör fram till år 1970. Han ställde upp
som styrelseordförande i det kanadensiska bolaget och hjälpte till att
anställa en ny VD, Kate Baldwin, som fortfarande sitter på denna post i
företaget.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                      ��          �                                                         X

Belgien
År 1951 inledde BRIO samarbete med en agent i Belgien, vilken hade
stor prestige inom området då denne var grundare av och chef för
Europeiska Leksaksinstitutet. Exporten kan karaktäriseras som sporadisk
fram till mitten av 1950-talet, då den tog en mer regelbunden form. Kring
åren 1972 sågs en nedgång i omsättning på denna marknad, men det hade
inte vid denna tidpunkt vidtagits några åtgärder för att hitta ny agent,
vilket till mångt och mycket  hade att göra med prestigen hos agenten.

Från 1980- och 1990-talen fram till år 2002 använde sig BRIO av flera
olika representanter på den belgiska marknaden. År 2002 avslutade dock
BRIO att gå tillväga på detta sätt och distribuerar istället varor till
Belgien via dotterbolaget i Frankrike. Den belgiska marknaden har även,
i liten skala, servats av den holländske representanten OKU Business
Partners.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                     ��  �                                                                                             
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USA
Runt år 1955 började BRIO sälja direkt till prestigeladdade
varuhuskedjor på den amerikanska marknaden. Exporten kan till en
början karaktäriseras som sporadisk, då BRIO endast skeppade en till två
leveranser under de första åren. Under slutet av 1950-talen, när BRIO
blivit ett relativt känt företag med ett starkt varumärke, började
intresserade distributörer höra av sig.  Från cirka år 1960 slöt BRIO
samarbete med tre distributörer på den amerikanska marknaden, en på
östkusten, en i inlandet och en på västkusten. Representanten för inlandet
gick i början av 1970-talen i konkurs och distributören på västkusten tog
då över området. Även detta distributörsföretag försattes i konkurs, vilket
var år 1976 i och med att den ansvarige för företaget försvann med
kassan. I samråd med svenska handelskammaren i Chicago beslutade
BRIO att år 1977, i likhet med situationen i Kanada, starta ett dotterbolag
för att köpa tillbaka lagret av egna produkter från konkursboet.
Samarbetsavtalet med distributören på östkusten sades således upp.
Försäljningschefen för det konkursade distributionsföretaget tog över
som VD för det nyöppnade bolaget. Han har genom aktiva
marknadsföringsaktiviteter, som ”play-days” och mässor för allmänheten,
lyckats göra BRIO mycket framgångsrikt på den amerikanska
marknaden. Idag går över 50 procent av företagets export till USA och
försäljningen uppgår till en kvarts miljard kronor.

Idag är företaget Learning Curve BRIO:s främsta konkurrent i USA, då
även detta satsar på kvalitetsleksaker av trä. På senare år har företaget
tagit marknadsandelar från BRIO. Tack vare ett inarbetat varumärke är
inte konkurrensen från lågprisprodukter lika hotande som vid
etableringen på marknaden.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                               ��    �                                      X
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Österrike
Under år 1956 inleddes ett samarbete med en agent i Österrike, vilken
enbart sålde på provisionsbasis. Exporten var till en början sporadisk,
men utvecklingen bedömdes som positiv bland annat beroende på att
BRIO etablerat ett gott namn bland fackkretsar. BRIO svarade snart för
40 procent av den österrikiska leksakshandelns försäljning av träleksaker
och exporten tog en mer regelbunden form runt slutet av 1950-talet.

BRIO samarbetade med samme agent fram till år 1996, då han gick i
pension. BRIO valde vid denna tidpunkt att låta den tyske chefen även
hantera den österrikiska marknaden via lagret i Nürnberg. Från och med
detta år levereras produkterna fortfarande kontinuerligt direkt till butiker
i Österrike, och det finns en säljare i Tyskland som med jämna
mellanrum besöker butikerna för att sköta kontakterna. Även
slutkonsumenterna är nöjda då prisnivån, tack vare färre mellanled, blivit
lägre vilket gjort att försäljningsnivån ökat.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                 �    �                                                 

Sydafrika
Kontakten med Sydafrika togs under slutet av 1950-talen genom att
BRIO:s agent i Storbritannien började leverera sporadiskt till denna
marknad. Under delar av Apartheid-tiden stoppades dock handeln med
Sydafrika totalt. Det var inte förrän den största kunden till BRIO:s
engelska dotterbolag, Nottingham Education, öppnade eget dotterbolag år
1994 i och med Apartheid-tidens slut i Sydafrika, som handeln åter kom
igång. I och med att Nottingham Education representerar BRIO:s
produkter blev det naturligt att de introducerades på marknaden. Förutom
att gå via det nyetablerade bolaget, började BRIO även sälja produkter till
en butikskedja om tio butiker. Exporten pågick under två år, men endast
sporadiskt på grund av att efterfrågan på relativt dyra kvalitetsleksaker
inte var särkilt stor. Under år 2000 startade BRIO ett nytt samarbete med
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en distributör i Sydafrika till vilken det exporterar kontinuerligt. Denne
äger egna leksaksbutiker, men levererar även till butiker runt om i landet.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                      ��                                                                                    �          �

Italien
BRIO började sitt engagemang på den italienska marknaden år 1960 via
en agent, vilken sålde BRIO:s produkter mycket selektivt till butiker i
lyxklassen.

BRIO ansåg dock att den italienska marknaden hade en för komplicerad
struktur för att ha agent som marknadskanal. BRIO gick därför över till
att exportera direkt till butikskedjor. Anledningen var att prisbilden skulle
bli för hög om företaget skulle gå via en agent. De butiker som det
levererades till hade dyra varumärken och fin kvalitet på sitt sortiment,
vilket innebär att det blir ett högre pris. Eftersom BRIO levererade direkt
till butikerna blev priset till slutkonsument ändå i rimlig nivå.

Efter en period av denna metod, ansågs det att butikskedjorna inte täckte
marknaden helt, varför en agent anlitades år 2000 för servandet av
Italien. Att ha en agent innebär ju att prisbilden blir högre. Eftersom det
är viktigt för BRIO att täcka hela Italien, har företaget därför minskat på
marginalerna till den italienska agenten för att denne ska komma igång,
samtidigt som priserna till butikerna höjts för att balansera det hela. Om
agenten täcker upp det butikskedjorna missar kommer BRIO trots de
lägre marginalerna att tjäna på att ha det på detta vis.

Över tiden har BRIO kunnat urskilja att Italien varit en av de svåraste
marknaderna att lyckas på i Europa. Detta beror på att det inte finns
någon stor efterfrågan på träleksaker, utan det är plast som är det
populära materialet.



Internationella etableringar – en studie av Uppsalaskolans förklaringsvärde

61

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                          �                      

Tyskland
BRIO inledde engagemang på den tyska marknaden år 1961. I norra
delen av landet skedde samarbete med en agent som arbetade på
provisionsbasis. Produkterna levererades i huvudsak från fabriken i Osby
direkt till kunderna. I Sydtyskland såldes det dels genom en grossist från
München, dels direkt till större kedjor och butiker. I Berlin arbetade
BRIO initialt, det vill säga från och med år 1961, med en agent utan eget
lager. Denne blev dock uppsagd, vilket ledde till att agenten i
Sydtyskland år 1972 även tog över denna region. Den främsta
anledningen var att denne hade sitt eget lager.

Efter att under många år använt olika agenter som kanal till den tyska
marknaden, kände BRIO att det var dags att göra något nytt. År 1974
etablerades därför ett dotterbolag i Tyskland, där en tysk man som
tidigare arbetat i andra leksaksföretag, tillträdde som VD. Denne satt på
posten fram till pension år 2001, då en ny VD tillträdde.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                            �                           X    

Frankrike
Under mitten av 1960-talen började BRIO exportera sporadiskt till olika
prestigeladdade varuhus i Frankrike.

Under mitten av 1970-talen fördjupades engagemanget genom en relation
med en agent som skulle serva den franska marknaden, vilket medförde
att exporten nu började uppvisa kontinuitet. Relationer till representanter
var dock inte helt utan besvärligheter i Frankrike. BRIO råkade under
1980- och 1990-talen ut för två distributörer som efter varandra gick i
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konkurs, vilket ledde till att BRIO förlorade pengar. BRIO valde därför
att starta upp ett eget dotterbolag i Frankrike år 1995.

Etableringen i Frankrike tog tid, vilket bland annat har att göra med att
det till en början gjordes en felrekrytering av VD. En VD från Libanon
tillsattes till en början som inte delade BRIO:s synsätt och filosofi om hur
saker och ting bör bedrivas. Det blev således problem och en ny VD
tillsattes. Denne kommer från Frankrike och sitter på posten än idag. Till
en början togs det i Frankrike, tack vare närheten, hjälp av VD:n för det
engelska dotterbolaget vilken fungerade som stöd och gav råd till den
franske VD:n. BRIO förlorade dock några år i starten i Frankrike och det
var först år 2001 som dotterbolaget visade ett positivt resultat. Detta är
något som BRIO har med i beräkningarna vid etableringen av ett
dotterbolag. Det anses inte vara ovanligt med tre till fyra förlustår, då det
tar tid att bygga upp den egna organisationen samt ett återförsäljarnät i
det nya landet.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                         �                   �                                                X    

Holland
BRIO började att exportera sporadiskt till varuhus i Holland under senare
delen av 1960-talen.

Under år 1971 inleddes samarbete med en agent och exporten blev
härmed regelbunden. Under år 1972 var dock inte utvecklingen i Holland
tillfredsställande och arbetet med agenten avslutades. BRIO slöt då avtal
med en ny agent som fick representera BRIO fram till år 1989. Vid denna
tidpunkt tillträdde en ny VD för BRIO Toys och han beslöt att även
avsluta detta samarbete, eftersom han inte ansåg att representanten täckte
in en tillräckligt stor del av marknaden.

Eftersom BRIO hade mött en del problem med sina agenter på den
holländska marknaden, startades istället export direkt till butikskedja.
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Detta fungerade inte heller tillfredsställande, då denna metod inte täckte
hela marknaden. Under denna tid började agenten OKU Business
Partners sälja till butiker som låg utanför denna butikskedjas område.
Detta gick så bra att BRIO år 1989, efter att direktleveranserna till
butikskedjan inte gick så bra, valde att börja samarbeta med OKU
Business Partners. Samarbetet fungerar fortfarande och exportchefen på
BRIO menar att det finns en möjlighet att eventuellt utveckla samarbetet
med distributören i Holland i framtiden.

Under år 2000 förvärvade BRIO det holländska bolaget Ceton Holding
som säljer plastleksaker. Anledningen till förvärvet var att BRIO ville
komplettera sitt befintliga träsortiment med annat material som
efterfrågas på andra marknader som BRIO är verksamt på. En annan
anledning var att det har blivit betydande säkerhetsregleringar på
träleksaker, vilket gjort att en del klassiska leksaker blivit förbjudna på
vissa marknader. Att då ta in annat material i sortimentet, som passar för
dessa marknader, gör att BRIO kan bibehålla försäljning på dessa
marknader.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                �    �                                                                    X    

Portugal
År 1971 startades export till Portugal via en agent, vilken är specialiserad
på pedagogiska leksaker. Denna agent representerar BRIO:s produkter än
idag. Försäljningen till Portugal tog dock aldrig riktigt fart och exporten
betraktades därför inledningsvis som sporadisk.

Från och med år 1996 är det inte endast agenten som servar den
portugisiska marknaden, utan även den spanska butikskedjan, som BRIO
idag levererar direkt till, har butiker i landet. Exporten till denna marknad
betraktas i och med detta år som kontinuerlig.
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Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                       �                                                            �

Japan
År 1972 började BRIO att sporadiskt exportera trädgårdsmöbler till
prestigeladdade varuhus i Japan. Det var dock först år 1979, när BRIO
skickade provexemplar av sina träleksaker och anmälde sig på svenska
handelskammaren i Tokyo, som exporten tog en mer kontinuerlig form.
Distributören, Kawai Musical Instruments, kontaktade vid denna tidpunkt
handelskammaren och ett samarbete kunde slutas. BRIO använder än
idag samma distributör som när engagemanget inleddes.

Tanken är att BRIO inom kort ska öppna ett dotterbolag i landet. En
anledning är bland annat att BRIO:s produkter passar väl då företaget
känner av japanernas varumärkeslojalitet. Dessutom är
distributionskedjan i Japan oerhört kostsam, vilket kan förebyggas genom
att etablera dotterbolag. Idag levererar BRIO:s distributör, Kawai, till
grossist nummer 1 som i sin tur levererar BRIO:s produkter till grossist
nummer 2. Denne levererar i sin tur till butik som slutligen säljer
produkterna till slutkonsument. Summan av detta blir att produkterna är
cirka 50 procent dyrare i Japan än i exempelvis ett EU-land där
produkterna oftast går från distributör direkt till butik. För att butikerna i
Japan ska kunna hålla marknadspriser blir alla i distributionskedjan
tvingade att hålla låga marginaler vilket gör att incitamenten, det vill säga
motiven till att marknadsföra och ”pusha” BRIO:s produkter, minskar i
och med att inga aktörer får några stora marginaler. Det blir en ”loose-
loose-situation”.

Genom att etablera ett dotterbolag kan BRIO minska antalet mellanled
och därmed öka marginalerna och i sin tur incitamenten att pusha BRIO:s
produkter. Svårigheter som BRIO möter i Japan är dock att den japanska
marknadsstrukturen består av många små butiker samt att det inte finns
en etablerad samhällssyn för kvalitetsleksaker. Detta innebär att det inte
finns en naturlig försäljningskanal i landet, så som en kedja för
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kvalitetsleksaker, och att BRIO därmed måste lägga mycket resurser på
att positionera företaget och dess produkter. Dessutom är
kostnadsstrukturen i Japan två gånger så hög som i Europa och
Nordamerika, vilket medför att BRIO måste uppnå en dubbelt så hög
försäljningsvolym i Japan än på de senare marknaderna. För att kunna
göra detta måste BRIO, om det öppnar ett dotterbolag, även representera
ett eller två andra varumärken som kan hjälpa till att täcka de fasta
kostnaderna.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                         ��           �                            

Hong Kong
Under mitten av 1970-talen började BRIO sälja produkter direkt till en
varuhuskedja i Hong Kong, vilken saluförde kvalitetsprodukter. Exporten
kan kännetecknas som sporadisk fram till slutet av 1980-talen, då
försäljningen ökade och exporten blev mer kontinuerlig. Under år 1998
började BRIO sälja produkter till en distributör i Hong Kong som även
ägde egna butiker. Denne distributör hade exklusiva rättigheter att sälja
BRIO:s produkter i Hong Kong. BRIO beslutade dock att häva de
exklusiva rättigheterna i och med att distributören ständigt krävde lägre
priser för att kunna erhålla större marginaler när produkterna såldes i
hans egna butiker. Detta innebär att BRIO numera även säljer sina
produkter direkt till ytterligare en butikskedja i Hong Kong, för att få den
första distributören att hålla nere sina priser.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                ��                          �                            

Grekland
På leksaksmässan i Nürnberg fick BRIO under mitten av 1970-talen
kontakt med olika varuhus vilka önskade sälja BRIO:s produkter i
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Grekland. Denna export skedde lite då och då, och kan därmed betraktas
som sporadisk.

Under år 1996 började BRIO exportera mer regelbundet till Grekland i
och med kontakt med distributören PlayMobil. BRIO:s försäljning av
träleksaker gick dock inte speciellt bra på den grekiska marknaden vilket
ledde till att främst softprodukter, det vill säja produkter tillverkade av
plysch, började säljas på denna marknad.

Under år 2000 knöts ett samarbete med en distributör i Grekland, vilken
både äger egna leksaksbutiker och levererar till andra butiker i landet.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                �                                                  �                

Spanien
BRIO började sin försäljning till Spanien genom att sälja direkt till
varuhus i början av 1980-talen. Exporten var till en början sporadisk,
men blev mer regelbuden runt slutet av 1980-talen. I dagsläget arbetas
direkt mot en butikskedja om 200 butiker. Denna kedja har även butiker i
Frankrike, Italien, Portugal, Venezuela, Argentina och Brasilien, till vilka
den levererar bland annat BRIO:s produkter. Butikskedjan var ett utmärkt
sätt att komma in i Spanien eftersom denna är i enlighet med BRIO:s
filosofi vad gäller bland annat kvalitet. I Spanien är det för BRIO annars
ganska svårt att ta sig in, då det finns många små familjeägda affärer med
ett mycket varierat utbud och där kvalitetsaspekten knappt beaktas och
som BRIO således inte är intresserat av att samarbeta med. Det blir
därmed marknadsstrukturen som bestämmer vilken inträdesmetod som
ska tillämpas på en ny marknad.

Eftersom leverans sker direkt till butiker, tjänar alla parter bra. Både
BRIO och den spanska butikskedjan kan hålla höga marginaler samtidigt
som det blir en låg prisbild för konsumenten. Då alla marknader ser olika
ut vad gäller struktur, måste olika metoder tillämpas för att BRIO ska
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kunna sälja sina produkter. I Spanien är det så att konsumenter inte är
villiga att betala ett högt pris som blir följden av att ha agent eller
distributör. För att få avsättning för sina produkter på den spanska
marknaden var då BRIO tvunget att sälja direkt till butik för att nå denna
lägre prisbild som spanjorerna kräver. BRIO har dock haft vissa problem
med butikskedjan, då den i Frankrike sålde till mycket låga priser. Detta
gjorde att de andra som sålde BRIO:s produkter fick problem med att stå
sig i konkurrensen. Då det är olagligt att skriva kontrakt om ett visst pris,
är BRIO istället mycket noga med att det har seriösa partners som
respekterar priser och andra värderingar. Det anses på BRIO att
förtroende är mycket viktigt för att få en affärsrelation att fungera.

Med hjälp av butikskedjan och dess många butiker har BRIO nu börjat
bli ett välintroducerat koncept på den spanska marknaden, vilket gör att
BRIO inte ställer sig helt emot att utveckla engagemanget på denna
marknad någon gång i framtiden.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                 ��          �                            

Island
Under början av 1980-talet började BRIO exportera träleksaker och
barnvagnar till ett distributionsföretag på Island. Denna export pågick
fram till år 1998, då företaget gick i konkurs. Företaget hade två delägare,
och efter konkursen fortsatte den ene att sälja BRIO:s produkter och gör
det än idag. Enda skillnaden mot initialt, är att kontakten med Island efter
konkursen sköts via dotterbolaget i Danmark istället för via fabriken i
Osby.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                ����������                    
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Israel
BRIO började leverera produkter sporadiskt till Israel i början av 1980-
talen. Företaget sålde vid denna tidpunkt direkt till en butikskedja. Under
år 2000 började BRIO leverera produkter till en ny butikskedja, vilket
ledde till att exporten fick en mer kontinuerlig karaktär.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                  ��                                      �       

Estland
Försäljningen till Estland började under mitten av 1980-talen via BRIO
Finland eftersom dessa länder hade goda affärsrelationer med varandra.
Exporten var dock till en början sporadisk. Efter att Berlinmuren föll blev
det lättare att handla med länder i öst. BRIO började därför runt år 1991
att från Sverige exportera till en representant i Estland, med vilken det
idag handlas kontinuerligt.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                ��������          ���     �

Taiwan
År 1987 började BRIO exportera sporadiskt till Taiwan. Från och med år
1992 levereras det direkt till butikskedja, vilken även levererar till skolor,
och exporten kan härifrån betraktas som kontinuerlig.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                ��������               ��    �

Brasilien
BRIO började år 1989 att sälja produkter till en distributör på den
brasilianska marknaden, men har dock inga stora förhoppningar på ökat
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engagemang. Detta eftersom enormt höga skyddstullar gör att priset på
produkterna till slutkund blir väldigt höga, vilket i sin tur innebär små
försäljningsvolymer.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                    �      

Ungern
År 1993 reste BRIO tillsammans med ett tyskt företag till Ungern för att
deltaga på en leksaksmässa i Budapest. BRIO knöt där kontakt med en
mycket entusiastisk person som valdes till att representera företaget i
Ungern. Planerna för framtiden var stora, men efterfrågan på träleksaker
visade sig dock inte vara lika stor. Exporten sker idag sporadiskt.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                             �

Sydkorea
Första gången BRIO sålde produkter till Sydkorea var år 1995.
Kontinuerliga leveranser gick till ägaren av en framgångsrik
pappersindustri, som även hade ett antal egna butiker för att sälja
leksaker av hög kvalitet. Leveranserna pågick fram till år 1997, när hans
pappersfabriker av okänd anledning gick i konkurs. Försäljning sker
kontinuerligt sedan år 2000 till en ny representant på den sydkoreanska
marknaden.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                 �                               �       �                 
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Litauen
Handel med Litauen inleddes på samma grunder som den med Estland,
det vill säga i och med Berlinmurens fall. Med Litauen knöts dock
samarbetsavtal med en distributör något senare, år 1995. Avtalet innebär
att när BRIO köper in leksaker från andra länder köper det alltid in ett
extra antal som säljs till distributören i Litauen. Dessutom ska BRIO
hjälpa till med know-how och annat kunnande. Exporten karaktäriseras
som kontinuerlig.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                    �

Indien
Kontakten med Indien gick via Universitetet i Lund, som hade besök av
en indisk man. Han såg BRIO:s produkter och tog under år 1998 kontakt
med dåvarande exportchefen för BRIO. Mannen hade mycket kontakter
inom skolväsendet i Indien, vilket ledde till att BRIO levererade
produkter till skolor i Indien. Det fanns stora planer på att öka
försäljningen, men på grund av dålig uppföljning skedde det endast några
sporadiska leveranser under slutet av 1990-talen. Marknaden
karaktäriseras dessutom av hård konkurrens, eftersom produktionen av
träleksaker är stor i Indien. Ytterligare en faktor som försvårar hög
försäljning är den stora spridningen mellan fattiga och rika, vilken
innebär att få har råd att köpa BRIO:s produkter. År 2000 togs dock ny
kontakt med en representant på den indiska marknaden och exporten kan
härifrån karaktäriseras som kontinuerlig.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                           � �       
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Singapore
BRIO började år 1996 att sporadiskt leverera produkter till butik i
Singapore. År 1997 tog exporten en mer kontinuerlig form och BRIO
säljer fortfarande direkt till butik.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                      ���

Malaysia
BRIO började även under år 1996 leverera produkter sporadiskt till
Malaysia. Försäljning sker direkt till butik och även här blev den mer
kontinuerlig under år 1997.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                      ���

Ryssland
År 1996 inledde BRIO samarbete med en representant på den ryska
marknaden. Exporten var sporadisk fram till år 2000, då BRIO tog
kontakt med en ny distributör som även säljer lego och andra starka
varumärken.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                      ��  ��

Chile
BRIO har haft relation med en agent i Chile sedan år 1996. Det var dock
från och med år 1998 som exporten till denna marknad kan betraktas som
kontinuerlig. BRIO:s agent säljer produkterna vidare till exklusiva
leksaksbutiker, men äger även ett antal själv.
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Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                       �  �

Polen
Till skillnad från BRIO:s andra utlandsetableringar började företaget sitt
engagemang på den polska marknaden via ett dotterbolag direkt. BRIO
gick inte via en representant, som har varit ett vanligt tillvägagångssätt på
övriga marknader. Istället valde BRIO att år 1997 köpa in sig i ett
existerande bolag som även säljer produkten lego. Detta eftersom BRIO
uppfattande Polen som en framtidsmarknad, då åtta miljoner av Polens
totalt 42 miljoner invånare har en levnadsstandard som kan liknas vid den
svenska. Ytterligare en anledning till valet att öppna dotterbolag var de
relativt stora språk- och kulturskillnader som föreligger. VD för det
polska företaget blev även ansvarig för det nyöppnade bolaget, där BRIO
ägde 77 procent av aktierna.

Etableringen har dock inte nått den framgång som spåddes. Detta beror
på att BRIO försökte sälja andra leksaker än BRIO:s, vilket medförde att
de senare kom lite i andra hand. Dessutom hade VD:n för det polska
dotterbolaget byggt upp en omfattande och kostsam struktur av lager och
anställda. BRIO hade under denna tid lager på tio platser i landet och
dessa hade funktionen ”cash and carry”, vilket innebär att
leksakshandlarna kom för att köpa sina produkter och betalade i kassan
på väg ut. Organisationen hade även ett 100-tal anställda och var således
mycket kostsam. BRIO tog beslutet att köpa ut den polske chefen och
äger nu bolaget helt självt. Idag har BRIO endast ett centrallager i landet,
vilket även möjliggjort en minskning av antalet anställda till 30-35
stycken.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                 �                                    X              
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Lettland
Handel med Lettland inleddes på samma grunder som den med Estland
och Litauen, det vill säga i och med Berlinmurens fall. Med Lettland
knöts dock samarbetsavtal med en distributör något senare, år 1999.
Exporten har alltid setts som kontinuerlig.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                             �

Bermuda
BRIO började sin export till en representant i Bermuda år 1999.
Försäljningen har från början varit kontinuerlig.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                             �

Förenade Arabemiraten
BRIO började sälja produkter år 1999 till en distributör som levererar
vidare till sina två butiker. Exporten kan ses som kontinuerlig och BRIO
har planer på att även börja sälja till fler butiker.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                      �   ��

Slovenien
År 2000 började BRIO sälja produkter till en representant i Slovenien.
Exporten sker inte frekvent, utan är mer av sporadisk karaktär.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                               �
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Tjeckien
År 2001 började BRIO leverera sporadiskt till en representant i Tjeckien.
Denna importerar andra högkvalitativa varumärken som den har i sitt
sortiment och håller sig därmed i den ”absoluta toppen”. BRIO är endast
representerat i de finaste leksaksaffärerna. Detta anses vara bra, då det är
viktigt att ha rätt positionering via sin distribution. Dessutom är det
endast i de finare affärerna som BRIO har majoriteten av sina kunder i
och med det relativt höga produktpriset.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                                  ��

Kroatien
År 2001 inleddes samarbete med en representant på den kroatiska
marknaden. Exporten kan dock inte betraktas som kontinuerlig, utan mer
sporadisk.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                                  �

Ecuador
År 2001 startades samarbete med en distributör som säljer BRIO:s
produkter till cirka tio butiker i landet. Hit sker ingen kontinuerlig export,
utan den tar en mer sporadisk form.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                                  �

Thailand
BRIO har under en relativt lång period försökt att komma in på den
thailändska marknaden, men har inte lyckats hitta en lämplig distributör.
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Detta beror mycket på att få distributörer finner det intressant att
representera kvalitetsleksaker av trä när efterfrågan är relativt låg. Under
år 2002 kom dock BRIO i kontakt med ett företag genom att ingå en
allians med konkurrenten Plan Toys, som också tillverkar träleksaker.
Denna allians innebär att Plan Toys kommer att sälja BRIO-leksaker i
Thailand, medan BRIO hjälper Plan Toys med 50 procent av all kostnad
för marknadsföringsaktiviteter. Dessutom ska Plan Toys leksaker säljas
via BRIO:s dotterbolag, vilka därmed erhåller en världstäckande
försäljning. BRIO ser alliansen som ett medel för att nå den thailändska
marknaden samtidigt som det är en åtgärd för att täcka fasta kostnader.
Företaget räknar med en merförsäljning på cirka 200 miljoner för år
2002.

Årtal
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

                                                                                                                                      ��      ��

5.3 Tabell över BRIO:s
internationaliseringsprocess

Som vi nämnt tidigare kommer vi här att sammanfatta den ovan gjorda
kartläggningen av BRIO:s etableringar på utländska marknader i en
tabell. Länderna presenteras inte som ovan, det vill säga i kronologisk
ordning, utan med hänsyn till psykiskt avstånd i förhållande till Sverige.
Tabellen börjar således med de länder vilka kulturellt, ekonomiskt,
politiskt etcetera befinner sig närmast Sverige. Att tillämpa Johanssons &
Weidersheim-Pauls rangordning av länder enligt psykiskt avstånd anser
vi ej vara den mest lämpliga lösningen, eftersom denna endast tar hänsyn
till 20 länder medan BRIO finns etablerat på 42 marknader. En
användning av denna skulle medföra att vi själva måste placera mer än
hälften av länderna i tabellen, vilket skulle kunna medföra relativt stora
skevheter. Vi har istället valt att basera rangordningen på Hofstedes
(1991) undersökning, där han kartlagt länders kulturella skillnader med
hjälp av de fyra dimensionerna individualism, maktdistans,
osäkerhetsundvikande och maskulinitet. Trots att Hofstedes
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undersökning täcker in 50 länder och tre regioner, finns ej alla BRIO:s
marknader representerade i studien. Vi anser dock att det är bättre att
stödja vår analys på Hofstedes undersökning där nio av BRIO:s länder
saknas än på Johanssons & Weidersheim-Pauls, där 22 länder fattas.
Dessutom är Hofstede bland de främsta inom området korskulturella
skillnader (Doole & Lowe, 1999) varför ingen annan, lika omfattande,
undersökning fanns att tillgå.

5.3.1 Grunder för ländernas rangordning

Då denna uppsats tar utgångspunkt i ett svenskt företag, har vi studerat
Hofstedes dimensioner relativt varandra i förhållande till Sverige. För
alla dimensioner placerade vi Sverige som utgångsland och fortsatte med
det land vars resultat låg närmast Sverige, för att sedan fortsätta med det
näst närmaste landet och så vidare. När alla länder rangordnats för varje
dimension summerade vi varje lands placering och fick fram en slutgiltig
rangordning av länderna i förhållande till Sverige. En självständig
beräkning kan innebära att vissa siffror blir något missvisande, men
genom att studera olika alternativ, till exempel medelvärdesberäkningar,
anser vi dock att den valda metoden är den som medför minsta möjliga
felmarginal.

De få länder som saknas i Hofstedes (1980) undersökning, har vi
rangornat utifrån att studera dessa länders kultur, ekonomiska situation,
utbildningsnivå, historia etcetera. Informationen har vi hämtat ur
bokserien ”Länder i fickformat” från år 2001 samt ur böckerna ”Aktuellt
från Tjeckien och Slovakien” från år 1996 och ”Bermuda” från år 1997.
Länderna som vi lagt till i tabellen är Island, Polen, Tjeckien, Estland,
Lettland, Litauen, Ryssland, Bermuda och Ungern. Vi är medvetna om
att användandet av dessa kompletterande källor kan minska den av oss
eftersträvade objektiviteten vad gäller rangordningen av länderna. Genom
att försöka finna gemensamma karaktäriska mellan de länder vi själva
måste placera och de som finns representerade i Hofstedes undersökning,
tror vi dock att vi minimerat denna subjektivitet.
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Polen har enligt Länder i fickformat (2001) många kulturella band till
Italien och Frankrike, varvid Polen placerades mellan dessa länder i
Hofstedes rangordning. De baltiska staterna var under en lång tidsperiod
ockuperade av forna Sovjetunionen, vilket ledde oss till antagandet att
Estland, Lettland och Litauen påverkats av sovjetiska normer och
värderingar och placerades därmed i relation till Ryssland. Litauen har i
sin tur starka band med Polen och därmed placeras dessa länder nära
varandra. Ungern har sitt starkaste politiska och affärsmässiga
förhållande med Österrike, varvid dessa kommer efter varandra i
tabellen. Island och Danmark var under en 30-årsperiod under första
hälften av 1900-talen i union med varandra. En konsekvens av detta antar
vi vara att det isländska folket influerats av danska värderingar under
denna tid, vilket bland annat visas genom att danska är ett obligatoriskt
språk i isländska skolor. Island placeras således efter Danmark i
rangordningen över länderna. Förhållandet med Tyskland och tyskarna
beskrivs som en del av tjeckernas öde, rentav som en del av deras
identitet och Tjeckien sätts därmed efter Tyskland. Bermudas kultur
beskrivs som en blandning av brittiskt och afrikanskt arv. Brittiska
influenser är synliga i institutionella perspektiv som regeringsform,
utbildningssystem och rättssystem medan det afrikanska arvet framhävs i
öns musik- och dansstil, vilket medför att Bermuda placeras mellan
Storbritannien och Sydafrika.

Vad beträffar Hofstedes undersökning är vi medvetna om att den kan
uppfattas som något föråldrad. Anledningen är den förändring som skett,
vilken lett till att många länder börjat tendera att uppvisa mer homogena
drag (Nordsröm, 1991). Vi tror att denna förändring kan ha inneburit att
avståndet mellan länderna har minskat. Dock anser vi att rangordningen
dem emellan fortfarande är aktuell, då kulturförändringar är något som
sker mycket långsamt (Johansson & Wiedersheim-Paul, 1975).

Nedan presenteras två tabeller där den första, tabell 1a, visar årtal för
BRIO:s alla utlandsetableringar samt utvecklingen av engagemang över
tiden på varje marknad. Den andra, tabell 1b, visar endast formen av
engagemang vid tidpunkten för etablering, eftersom det är detta mönster
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som ligger till grund för analysen av parametern psykiskt avstånd. Det är
således främst tabell 1b som vi väljer att referera till i analyskapitlet.
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Årtal
Länder 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Norge            ��        �                   X
Danmark            ��        �                   X
Island                                                                                                �         
Finland            ��                �                           X
Holland                                                             �    �                                                                    X         
Kanada                   ��          �                                                          X
Storbritannien            �                                                       X
Schweiz              �         
Tyskland           �                              �                         X
Tjeckien                                                                                                                                                ��

Bermuda                                                      �                                                                                �      
Sydafrika                                      ��                                                                                              �    
USA                             ��     �                                     X
Australien            ��   �         
Frankrike                                                      ��                 �                                        X
Israel                                                                                                 ��                                   �    
Polen                                                                                                                                     X
Litauen                                                       �                                                                  �         
Ryssland                                                                                                                                 ��   �    
Lettland                                                                                                                                      ��      
Estland                                                                                                       ��         �         
Indien                                                                                                                                      �  �    
Hong Kong                                                                               ��                      �                              
Spanien                                                                                              ��       �                              
Thailand                                                       �                                                                                 �    
Italien          �                           �         
Singapore                                                                                                                                ��           
Malaysia                                                                                                                                ��           
Belgien                    �� �                              
Österrike                                � �                              
Ungern                                                                                                                           ���

Slovenien                                                                                                                                             ��

Kroatien                                                                                                                                                 ��

Chile                                                                                                                                �   �         
Taiwan                                                                                                           ��     �                       
Brasilien                                                                                                                ��

Portugal                                                                    ��                                                     �              
Sydkorea                                                      �                                                                   �                 
FAE*                                                       �                                                                             �       
Grekland                                                                              ��                                           �              
Japan                                                                        ��        �                              
Ecuador                                                                                                                                               ��

Tabell 1a: Kartläggning av BRIO:s internationaliseringsprocess

� = Sporadisk export till representant (butik, distributör eller agent)�
� = Kontinuerlig export till representant (butik, distributör eller agent)
X = Dotterbolag    * Förenade Arabemiraten
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Årtal
Länder 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Norge            ��

Danmark            ��

Island                                                                                                �         
Finland            ��

Holland                                                             �
Kanada                   ��

Storbritannien            �                                             
Schweiz              �         
Tyskland           �                              �               
Tjeckien                                                                                                                                                ��

Bermuda                                                      �                                                                                �      
Sydafrika                                      ��

USA                            ��

Australien            ��

Frankrike                                                      ��

Israel                                                                                                 ��

Polen                                                                                                                                     X
Litauen                                                       �                                                                  �         
Ryssland                                                                                                                                 ��

Lettland                                                                                                                                      ��      
Estland                                                                                                       ��

Indien                                                                                                                                      �
Hong Kong                                                                               ��

Spanien                                                                                              ��

Thailand                                                       �                                                                                 �    
Italien          �                           �         
Singapore                                                                                                                                �
Malaysia                                                                                                                                �
Belgien                    ��

Österrike                                �
Ungern                                                                                                                           ���

Slovenien                                                                                                                                             ��

Kroatien                                                                                                                                                 ��

Chile                                                                                                                                �
Taiwan                                                                                                           ��

Brasilien                                                                                                                ��

Portugal                                                                    ��

Sydkorea                                                      �                                                                   �                 
FAE*                                                       �                                                                             �       
Grekland                                                                              ��

Japan                                                                        ��

Ecuador                                                                                                                                               ��

Tabell 1b: Förtydligande av psykiskt avstånd.

� = Sporadisk export till representant (butik, distributör eller agent)�
� = Kontinuerlig export till representant (butik, distributör eller agent)
X = Dotterbolag   * Förenade Arabemiraten
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6. Analys
 detta kapitel kommer vi att analysera hur stor del av BRIO:s
internationella engagemang som kan förklaras utifrån Uppsalaskolan

och vad som förklaras bättre av andra teorier. Då Uppsalaskolan
grundar sitt resonemang på två parametrar, etableringskedjan och
psykiskt avstånd, kommer även vår analys att ha denna indelning i syfte
att undersöka förklaringsvärdet på ett logiskt sätt. Förutom att endast
studera hela processen över BRIO:s etableringar fram till idag, kommer
vi även att göra en kort analys av de etableringar som startades före år
1975. Detta för att utröna huruvida Uppsalaskolan hade ett
förklaringsvärde vid tidpunkten för dess publicering.

Vi kommer försöka hålla vår analys på en så objektiv nivå som möjligt,
men är dock medvetna om att vi, utifrån vår verklighetssyn som
ontologisk idealistisk, kommer sätta en viss prägel på analysen.
Anledningen är att vi ger betydelse åt de aspekter vilka vi anser vara
relevanta för att kunna undersöka teorins trovärdighet. Vi anser dock
inte att vårt resonemang kommer att bli missvisande, då kartläggningen
av BRIO:s etableringar är relativt konkret till sin karaktär och därför
inte torde kunna tolkas på ett sätt helt olikt vårt.

6.1 Etableringskedjan

I detta avsnitt kommer den första parametern tillika vår första
problemfråga, det vill säga hur i detta fall BRIO tenderar att gå till väga
vid sina etableringar på utländska marknader, att analyseras. I anslutning
till denna kommer vi även att undersöka hur olika etableringssätt
påverkar graden av marknadsengagemang som måste läggas ned. För att
bedöma huruvida Uppsalaskolan någonsin varit relevant för att förklara
företags etableringar på utländska marknader, kommer vi även att titta på
etableringsmönstren före och efter dess publicering år 1975. Avsnittet
kommer att avslutas med ett resonemang angående huruvida BRIO:s
etableringar kan anses vara i enlighet med uttalade strategier eller en
konsekvens av inkrementella beslut.

I
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6.1.1 Produktionsbolag

Uppsalaskolans syn på företags etableringar på utländska marknader är
att dessa följer ett mönster av en stegvis process, vilken inleds med
sporadisk export för att därefter, i det andra steget, ta en mer kontinuerlig
form. Det tredje steget i processen är att företag bildar dotterbolag på den
utländska marknaden, för att i det fjärde och sista steget starta utländsk
produktion.

BRIO började att etablera sig på utländska marknader under slutet av
1940-talen. Sedan dess har det expanderat och finns idag representerat på
42 marknader, vilket enligt Cavusgil (1980) kan beskrivas som ett företag
som befinner sig i ”Committed Involvement Stage” då detta innebär ett
företag som är starkt engagerat i internationell verksamhet. BRIO har,
förklarat i Uppsalaskolans termer, verksamhet i tre steg i
etableringskedjan. Det sista och mest resurskrävande steget, att ha
tillverkning på en utländsk marknad, är inte något som BRIO har i
dagsläget. Det kan inte heller antas att så kommer att bli fallet då
företaget inte ger vika vad gäller kvaliteten på produkterna, vilket antas
vara en stor risk om produktion startas utomlands. I Uppsalaskolan finns
det inga aspekter som tas upp som förklaringar eller anledningar till
varför ett företag väljer att inte följa hela etableringskedjan. Det antas
istället att alla företag, med några få undantag, alltid följer hela
processen. BRIO:s tillvägagångssätt att inte starta utländska
produktionsbolag kan därför inte förklaras utifrån denna teori.

En förklaring till BRIO:s agerande skulle dock kunna ges genom det av
Dunning (1988) författade eklektiska paradigmet. Denna teori går som
tidigare nämnts ut på att identifiera och utvärdera de faktorer som dels
influerar själva uppkomsten av att börja producera utomlands, dels
tillväxten av en sådan produktion. För att kunna förklara detta använder
sig författarna av ägarspecifika fördelar, internaliseringsfördelar och
lokaliseringsfördelar. Om dessa fördelar överväger de nackdelar som kan
tänkas finnas, kommer ett företag att starta utländsk produktion.
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Vi anser att BRIO både har ägarspecifika- och internaliseringsfördelar.
De ägarspecifika fördelarna anser vi finnas främst i att BRIO:s produkter
är av mycket god kvalitet och att många är intresserade av att vara
BRIO:s representant på utländska marknader. Internaliseringsfördelarna
torde också finnas hos BRIO eftersom det har många kontakter i utlandet
och inte använder den svenska marknaden för att exploatera sina
produkter utomlands. Förklaringen till varför BRIO inte har egna
produktionsbolag utomlands anser vi ligga i den sista parametern,
lokaliseringsfördelar. Fördelarna med att producera utomlands,
exempelvis i form av lägre kostnader, överväger helt enkelt inte de
nackdelar, bland annat genom risken att mista sitt nuvarande goda
renommé vad gäller kvalitet, som finns. Om BRIO skulle starta utländsk
produktion, kanske företagets ägarspecifika fördel skulle försvagas
eftersom kvaliteten därigenom riskeras att försämras. Detta skulle
sannolikt leda till minskad export, vilket antagligen skulle drabba
företaget hårt eftersom så mycket som 74 procent av omsättningen härrör
från den utländska verksamheten. Utifrån detta resonemang anser vi att
BRIO:s beteende, att inte ha utländsk produktion, förklaras av det
eklektiska paradigmet. Anledningen är att det enligt oss är just bristen på
lokaliseringsfördelar som hindrar BRIO att etablera produktionsbolag
utomlands.

6.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi se att BRIO har verksamhet i tre av
etableringskedjans fyra steg. Det som saknas är egna produktionsbolag på
utländska marknader, vilket gör att Uppsalaskolan inte kan förklara
BRIO:s etableringsbeteende fullt ut. Vi anser att beteendet  kan förklaras
med att BRIO inte har de lokaliseringsfördelar som Dunning (1988) anser
vara av vikt för att ett företag ska lyckas med sin utländska produktion.
Enligt BRIO är anledningen till att inte ha utländsk produktion den risk
att förlora företagets kvalitetsmedvetande, och därmed även det
kvalitetsrenommé, som det anser kan följa av en
produktionsbolagsetablering utomlands. Genom att endast ha produktion
i Osby och i Killeberg, anses det vara lättare att ”nå ut” till alla
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beträffande den kvalitetsmedvetenhet som det önskar ska genomsyra
företaget.

6.1.2 Etableringsmönster på marknader med sporadisk export

Som nämndes tidigare har BRIO verksamhet i de resterande stegen i
etableringskedjan. Det förekommer således både sporadisk och
kontinuerlig export samt dotterbolag på vissa marknader. På de
marknader till vilka BRIO exporterar sporadiskt, har företaget lägst
engagemang och dessa marknader är således inte speciellt
resurskrävande. Anledningen är att kontakterna till dessa marknader sker
då representanten har ett behov av att importera produkter, vilket kan ske
med stor variation. Till denna typ av marknader har inte BRIO haft
kontakt under någon längre period, utan det rör sig endast om ett par år.
Den sporadiska exporten utgör en mycket liten del av BRIO:s totala
internationella engagemang.

6.1.2.1 Stopp i etableringskedjan

Vad beträffar relationerna till vissa av marknaderna vilka servas med
sporadisk export, menar BRIO att ”det är bra så länge det fungerar” och
har således inga större förhoppningar om ökat engagemang. Detta strider
mot Uppsalaskolan då denna teori anser att när ett företag fått den
kunskap om en marknad, genom erfarenheten av att exportera sporadiskt,
som är nödvändig för att fördjupa sitt engagemang på denna kommer det
att göra det. Detta innebär att etableringsprocessen enligt dessa författare
betraktas som linjär, sekventiell och logisk, något som således inte alltid
är fallet i BRIO:s tillvägagångssätt.

På de flesta marknaderna i Sydamerika samt på den ungerska marknaden
är situationen den att inte BRIO kommer att fördjupa sitt engagemang,
utan engagemanget kommer stanna vid sporadisk export. I Sydamerika är
anledningen de höga skyddstullarna vilka gör att priset till slutkund blir
för högt och försäljningsvolymen därmed låg. I Ungern är det den låga
efterfrågan på träleksaker, vilken inte tillåter en kontinuerlig import av
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BRIO:s produkter, som gör att BRIO inte kommer att fördjupa sitt
engagemang på denna marknad.

BRIO:s beteende att stanna vid sporadisk export kan förklaras av Bell &
Young (1998), då de menar att externa krafter såsom bland annat höga
tullar, strukturen på marknaden, produktens natur samt lagar och
regleringar är något som kan hindra exporten till ett land och det går
således inte alltid att följa hela etableringskedjan. Enligt Johansson &
Wiedersheim-Paul skulle problemet med de höga tullarna i Sydamerika
lösas genom att starta produktion i dessa länder och därigenom
undkomma handelshindren. Då detta enligt ovanstående resonemang
strider mot BRIO:s etableringsfilosofi blir inte denna lösning på
problemet aktuell. För BRIO:s del spelar det nämligen ingen roll hur
mycket kunskap det får om den sydamerikanska och den ungerska
marknaden. Det skulle inte vara lönsamt att inleda djupare engagemang i
form av kontinuerlig export på dessa marknader på grund av de yttre
faktorer som råder vilka det inte går att göra något åt.

6.1.2.2 Ökat marknadsengagemang

Trots den korta tiden på marknaderna som servas med sporadisk export,
kan det dock redan nu tänkas att BRIO kommer att utveckla sitt
engagemang på vissa av dessa vilket i sådana fall kommer att kunna
förklaras av Uppsalaskolans antagande om successivt fördjupat
engagemang. Ett exempel är Tjeckien, där BRIO finns representerat i de
absolut finaste och mest exklusiva leksaksaffärerna. Detta gör att dess
kvalitetsprodukter kan säljas i enlighet med den prisfilosofi, högt pris på
grund av hög kvalitet, som råder. BRIO anser att det är viktigt att ha rätt
positionering via sin distribution och det är dessutom endast i de finare
butikerna som det går att sälja produkterna. Det är således ingen vits att
ha produkter i butiker som säljer varor av ”mellankvalitet”, då den
målgrupp som BRIO vänder sig till inte finns i dessa. De marknader där
denna typ av butiker och kunder finns representerade, kan det
sammanfattningsvis antas att BRIO kan komma att utveckla sin export
till en mer kontinuerlig sådan, vilket som nämnts ligger i linje med
Uppsalaskolans synsätt.
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De resterande marknaderna till vilka BRIO har sporadisk export,
exempelvis Slovenien och Kroatien, är det relativt tidigt för att kunna
säga något om den eventuella utveckling som kan tänkas komma ske.
BRIO anser nämligen att en marknad måste visa en tydlig potential innan
det beslutar om ett eventuellt ökat engagemang. Det är således inte
bristen på den specifika marknadskunskapen som gör att det är för tidigt
att kunna uttala sig, vilket leder till att beteendet inte kan förklaras av
Uppsalaskolan. Tillvägagångssättet skulle istället kunna förklaras av
Vahlne (1978), eftersom han anser att allt i ett företag inte endast ska
göras för att genast tjäna pengar. Detta stämmer med BRIO:s
etableringsstrategi vilken karaktäriseras av långsiktighet utan att pressa,
där kravet är att alla parter ska göra så gott de kan. BRIO är således
beredd att satsa resurser på en marknad det tror på, för att sedan vänta in
denna tills den är mogen för BRIO:s produkter. När mognaden uppnåtts
fungerar produkterna som kassakossor, med vilket innebär produkter som
inte längre är kapitalkrävande utan endast genererar pengar (Hedley,
1977).

6.1.2.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det ses att de länder till vilka BRIO exporterar
sporadiskt råder det minst marknadsengagemang, vilket innebär att dessa
länder inte är speciellt resurskrävande. Beträffande några av länderna, till
exempel Tjeckien, är det sannolikt att BRIO kommer att utveckla sitt
engagemang vilket i sådana fall kommer att kunna förklaras av
Uppsalaskolans antagande om ett successivt fördjupat
marknadsengagemang. Andra länder däremot, som exempelvis Ungern
och de flesta länderna i Sydamerika, är det föga troligt att den sporadiska
exporten kommer att utvecklas till en kontinuerlig dito. Uppsalaskolan
saknar således förklaringskraft beträffande BRIO:s tillvägagångssätt på
dessa marknader. Författare som Bell & Young (1998) anser dock att
BRIO:s beteende kan förklaras eftersom situationen på en marknad kan
vara sådan att det inte passar att följa hela etableringskedjan.

De resterande marknaderna som BRIO servar med sporadisk export anses
det vara för tidigt för att kunna uttala sig om ett eventuellt ökat
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engagemang. Anledningen är att en marknad måste visa en tydlig
potential att det kan ha en kontinuerlig import av BRIO:s produkter innan
beslut om ökat engagemang kan ske. Det är således inte brist på
marknadskunskap som hindrar att engagemanget fördjupas, vilket leder
till att Uppsalaskolan inte kan förklara beteendet. Vahlne (1978) kan
dock förklara tillvägagångssättet då han menar att allt inte ska göras för
att genast tjäna pengar, vilket är i linje med BRIO:s etableringsstrategi att
tänka långsiktigt utan att pressa.

6.1.3 Etableringsmönster på marknader med kontinuerlig export

Att exportera kontinuerligt till en utländsk marknad innebär att det finns
en representant på denna med vilken det exporterande företaget har
regelbunden kontakt. Denna typ av export innebär således ett större
resursåtagande och därmed ökat engagemang än vad som gäller på en
marknad till vilken det endast exporteras sporadiskt. Enligt
Uppsalaskolan fördjupar ett företag sitt engagemang från sporadisk till
kontinuerlig export först då det byggt upp den kunskap om den aktuella
marknaden som krävs för att lyckas med ett djupare engagemang.

6.1.3.1 Ökat marknadsengagemang

Genom att studera BRIO:s etableringsprocesser på de marknader som
servas genom kontinuerlig export, har vi kunnat urskilja ett tydligt
mönster av att företaget fördjupat sitt engagemang på de flesta av dessa.
Majoriteten av etableringarna inleddes således med sporadisk export för
att sedan övergå till kontinuerlig dito till någon form av representant.
Idag exporteras det kontinuerligt till 26 av de sammanlagt 42
marknaderna som BRIO är verksamt på varav 17, i enlighet med det
stegvisa etableringstänkandet, inledningsvis servades med sporadisk
export. Beträffande den kontinuerliga exporten, blir det härigenom tydligt
att Uppsalaskolan har ett relativt högt förklaringsvärde.

Enligt Uppsalaskolan sker fördjupning av engagemang kontinuerligt på
de utländska marknader som ett företag befinner sig på. Genom att
studera de länder där BRIO har kontinuerlig export, är tiden från
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sporadisk till kontinuerlig export, med undantag från ett fåtal avvikande
länder, upp till sju år. Att i stort sett alla engagemang tilldelas mer
resurser efter ungefär samma antal år på en marknad, anser vi vara tecken
på kontinuitet och det ökade marknadsengagemanget kan således enligt
oss förklaras utifrån Uppsalaskolan.

6.1.3.2 Hoppat över steg i etableringskedjan

Anledningen till att företag enligt Uppsalaskolan etablerar sig på
utländska marknader likt en stegvis process är att de till en början saknar
kunskap om de marknader som de avser att beträda. Eftersom denna
kunskap endast kan erhållas genom att befinna sig på marknaden, måste
företaget inleda engagemangen genom att ”smyga sig in” på de aktuella
marknaderna. När företag haft en period av att känna av marknaderna
som de är verksamma på, har de byggt upp en kunskap om respektive
marknad som gör att de är redo att öka resursavsättningen till dessa och
således fördjupa sina engagemang. Enligt Uppsalaskolan är
marknadskunskap den mest kritiska kunskapen eftersom den inte går att
föra över från en marknad till en annan. Brist på marknadskunskap anses
därför vara det största hindret vid en etablering utomlands, vilket gör att
teorin anser att det är av största vikt att inleda ett engagemang i liten
skala för att etableringen ska bli lyckad.

Genom studiet av BRIO:s etableringsprocesser på de marknader som
servas med kontinuerlig export, har vi kunnat urskilja ett mönster av att
företaget på vissa av dessa har struntat i den inledande fasen av att känna
av en marknad. Istället har det valt att hoppa över steg i etableringskedjan
genom att starta sitt engagemang på en utländsk marknad genom
kontinuerlig export. Detta tillvägagångssätt hos BRIO ligger utifrån
ovanstående resonemang inte i linje med Uppsalaskolans teori, varför vi
får söka andra förklaringar på beteendet.

Enligt Clark & Mallory (1997) är det inte den specifika
erfarenhetskunskapen, som måste byggas upp för varje enskild marknad,
som är den mest kritiska. Dessa författare menar istället att det är själva
kunskapen om att vara internationellt verksam som är den viktiga. Denna
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skillnad i uppfattning av vad som utgör den viktigaste kunskapen, gör att
det även råder en skillnad beträffande uppfattningen om
etableringsprocessers utseende. Clark & Mallory (1997) menar att
tidigare erfarenhet ligger till grund för hur inträdet på en ny marknad
kommer att ske. Anledningen är att ett företag som har stor erfarenhet av
internationellt engagemang inte är i lika stort behov som ett oerfaret
företag av att följa den stegvisa processen på varje ny marknad som det
etablerar sig på, eftersom det redan har kunskap om internationell
verksamhet generellt sett.

BRIO inledde sin internationella verksamhet i slutet av 1940-talen. Detta
är många år sedan, vilket sannolikt inneburit att det utvecklat sin kunskap
om internationellt engagemang och därmed fått erfarenhet av att arbeta
internationellt i stort och inte endast på vissa marknader. Vi anser att det
är uppbyggnaden av denna kunskap som kan ha bidragit till att BRIO inte
alltid är i behov av att följa alla steg i etableringskedjan och kan därför
hoppa över steg, vilket är fallet ibland annat Italien. Således blir den
generella kunskapen vilken erhållits genom att vara internationellt aktiv,
enligt oss en viktig förklaringsvariabel till varför BRIO har hoppat över
steg i etableringskedjan.

Även i Schweiz har BRIO engagerat sig relativt starkt direkt genom att
det hoppat över steg i etableringskedjan. Enligt Nordström (1991) är det
vanligt att företag kan hoppa över steg i etableringsprocessen.
Anledningen är enligt honom att det blir allt fler aktörer som är
engagerade i internationell verksamhet, vilket medför att möjligheterna
till att dra nytta av varandras erfarenheter ökar. Även Forsgren (2000)
menar att det är ett relativt vanligt förekommande fenomen bland företag
att hoppa över steg, då han anser att företag kan imitera eller lära från
varandras tillvägagångssätt vid etableringar. Därigenom behövs inte all
kunskap byggas upp från grunden i varje företag, vilket innebär att
mycket tid kan vinnas och stora resurser kan sparas. Vi anser att dessa
aspekter på etableringsprocesser kan förklara BRIO:s etablering i
Schweiz, där engagemanget inleddes med kontinuerlig export direkt tack
vare kontakten med det på denna marknad verksamma företaget Steiff.
Genom att iaktta hur Steiff arbetade på den Schweiziska marknaden, fick
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BRIO den inledande kunskapen och kunde således hoppa över den
sporadiska exporten och istället börja exportera kontinuerligt direkt till
denna marknad.

Ett annat sätt att förklara varför företag inte alltid behöver följa den av
Johansson & Wiedersheim-Paul identifierade stegvisa
etableringsprocessen är förekomsten av nätverk. Enligt detta synsätt är
den främsta anledningen till att ett företag startar internationell
verksamhet de relationer genom vilka det kan dra nytta av på olika
internationella marknader (Axelsson & Johansson, 1992). Genom att ha
kontakt med aktörer verksamma på utländska marknader, kan ett företags
inträdesprocess antas gå snabbare genom att det har en redan befintlig
kanal att etablera sig via och behöver därför inte inleda försiktigt genom
att ”känna av” den utländska marknaden. Enligt Forsgren (2000) kan ett
företag som är en del i ett internationellt nätverk lära sig snabbare om
utländska marknader och dess förhållanden i och med de befintliga
relationerna, vilket innebär att även denna aspekt på nätverk kan förklara
varför ett företag kan hoppa över steg i dess etablering utomlands.

Varje år medverkar BRIO på den internationella leksaksmässan i
Nürnberg. På denna mässa träffas personer inom leksaksbranschen från
hela världen och det knyts många kontakter. För BRIO:s del svarar denna
mässa för nästan alla kontakter med utländska marknader. Det är alltid
många som besöker BRIO:s monter och som är intresserade av att bli
dess representanter på de respektive hemmamarknaderna. I de fall BRIO
får kontakt med en representant på mässan som redan från början av dess
relation beställer frekvent, kan BRIO engagera sig relativt starkt på
dennes marknad direkt. I dessa fall kan BRIO således hoppa över det
första steget i etableringskedjan och istället inleda
marknadsengagemanget med kontinuerlig export. Vi anser att denna
metod, att med hjälp av den internationella leksaksmässan ta sig in på
utländska marknader, bäst förklaras utifrån det nämnda
nätverksperspektivet. Genom att vara representerat på mässan och
således delaktig i nätverket bestående av internationella företag i
leksaksbranschen samt representanter, får BRIO på ett naturligt sätt
tillgång till de andra aktörerna i nätverket genom vilka det kan dra nytta
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när det går ut internationellt. BRIO får dessutom ökad möjlighet att lära
sig om utländska marknader genom sina befintliga relationer med
representanter från olika länder med vilka det fått kontakt på
Nürnbergsmässan. Nätverk blir således enligt oss en viktig
förklaringsvariabel till varför BRIO i vissa fall hoppar över steg i
etableringsprocessen.

I samband med nätverk, talar Axelsson & Johansson (1992) om timing
som en mycket viktig variabel. Då Nürnbergsmässan endast äger rum en
gång per år, anser vi att det är viktigt för BRIO att vara närvarande på
denna för att kunna ta chanserna då de dyker upp. Om inte BRIO finns
representerat kan det finnas risk att det går miste om en god representant,
då denna kan ha börjat arbeta åt en annan exportör med vilken den fick
kontakt på mässan.

En sista aspekt som vi anser kan förklara varför företag inte alltid är i
behov av att inleda ett engagemang på en utländsk marknad genom en
period av att känna av denna utan kan etablera sig relativt snabbt, är
allianser. Genom alliansingående får företag tillgång till varandras
kunskap, vilket innebär att inträdet på en ny marknad kan gå snabbare
genom att ingå en allians med ett företag verksamt på den aktuella
marknaden än att bygga upp allt inom företaget från grunden (Hertz &
Mattsson, 1997).

BRIO har under många år försökt komma in på den thailändska
marknaden men har inte hittat någon intresserad distributör, vilket främst
har att göra med den rådande låga efterfrågan på träleksaker. För att nå
marknaden har BRIO ingått allians med Plan Toys, ett thailändskt företag
som tillverkar träleksaker. Alliansen har gjort att BRIO fått hjälp med att
komma in på marknaden och har därför kunnat hoppa över det inledande
steget av sporadisk export.

Thomas & Pollock (1999) pratar också om allianser och framhäver den
strategiska avsikten vilken de anser alltid ligger bakom denna typ av
ingående. Enligt dessa författare skulle BRIO inlett relationen med Plan
Toys i syfte att ta del av Plan Toys kompetens angående den thailändska
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marknaden och på så vis kunna hoppa över det inledande steget av
sporadisk export.

Mattsson & Hultén (1997) förklarar alliansingående på ett lite annorlunda
sätt då de menar att samhället på senare tid förändrats, genom bland
annat globaliseringen av marknader och den teknologiska utvecklingen,
vilket lett till att företags osäkerhet om omvärlden ökat. Som ett led i
detta har företag blivit mer beroende av varandra. Genom att ingå en
allians med ett annat företag minskas osäkerheten i och med att varje
företag fortsätter med sin kärnverksamhet samtidigt som det kan dra nytta
av ett annat företags kärnverksamhet. Tillsammans kan dessa företag då
uppnå något som överstiger summan av delarna. Även Hertz & Mattsson
(1997) ser på omvärlden då de pratar om allianser och förklarar
förekomsten av dessa genom att de anser att den omvärld företag
befinner sig i har blivit allt mer internationaliserad. Omvärlden har därför
fungerat som en drivkraft till andra företag att genomgå en snabb
internationalisering, eftersom det kan vara svårt för företag som har en
långsam etableringsprocess att stå sig i den nya typ av internationell
konkurrens som uppstått. Genom att ingå i en allians erhålls tillgång till
ett annat företag och dess kunskap, vilket gör att inte allt behöver byggas
upp inom varje enskilt företag. Dessutom har alliansföretaget ofta
ytterligare samarbeten med andra företag som det nya företaget då
naturligt kan dra nytta av. För BRIO skulle det kunna vara så att Plan
Toys har kontakter på marknader där BRIO ännu inte finns representerat,
som exempelvis i Kina, och BRIO skulle tack vare alliansen komma in
på denna marknad.

6.1.3.3 Stopp i etableringskedjan

Uppsalaskolan hävdar att företag alltid fördjupar sina engagemang på
utländska marknader så snart de uppnått den kunskap som krävs. Genom
att studera BRIO har vi sett att detta inte alltid är fallet, då företaget till
vissa marknader som det exporterar kontinuerligt till som bland annat
Australien, Belgien och Japan, har haft kontinuerlig export under en
mycket lång period. Engagemangen inleddes nämligen redan under 1940-
, 1950- respektive under 1970-talen. Om detta tillvägagångssätt skulle
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kunna förklaras utifrån Uppsalaskolan, skulle BRIO ha ökat
marknadsengagemanget och etablerat dotterbolag på dessa marknader för
länge sedan. Då inte detta är fallet, har inte teorin något förklaringsvärde
i detta avseende.

Turnbull (1987) har gjort en studie av brittiska företag, där resultatet
visar att företag efter många år av internationell verksamhet fortfarande
exporterar sina produkter. Att satsa alltmer resurser för att successivt
fördjupa sitt engagemang på de marknader ett företag är verksamt på, är
således ingen nödvändighet. Varje enskilt företag gör istället det som
fungerar bäst på respektive marknad. Detta hävdas även av Bell & Young
(1998), då de menar att ett företags process mot ökad internationalisering
är situationsspecifik. Detta eftersom internationaliseringen påverkas av
ett antal faktorer som exempelvis situationen på hemma- och på
exportmarknaden, vilken inte är konstant över tiden. Att fördjupa sitt
engagemang passar således inte alltid den rådande situationen på en
utländsk marknad. Detta kan antas vara fallet i Australien, där BRIO:s
distributör täcker in stora delar av marknaden så att det inte finns något
behov av att öka engagemanget till att etablera ett dotterbolag.

Ett annat mönster vi har sett är att BRIO under vissa perioder upphört att
exportera till vissa marknader, vilket är fallet beträffande till exempel
Sydafrika. Eftersom Uppsalaskolan anser att utvecklig av engagemang på
en marknad sker kontinuerligt saknar teorin i detta fall förklaringsvärde.

Bell & Young (1998) menar att förutsättningar på utländska marknader
kan vara olika, vilket medför att exporten till dessa kräver olika form. Vi
anser att Apartheid-tiden i Sydafrika kan ha gjort att BRIO upphörde med
att exportera till landet för en tid. Även Moberg (1990) anser att
anpassning av servandet till utländska marknader kan se olika ut
beroende på dess mognadsgrad. Det är enligt honom ingen idé att avsätta
resurser på en marknad om inte denna är mogen för ett företags
produkter. Beteendet att BRIO avlutade sin export år 1996 kan inte
förklaras av Apartheid, utan kan istället antas ha berott på att marknaden
inte ansågs mogen för dess leksaker, eftersom efterfrågan inte var särskilt
stor.
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6.1.3.4 Representantskifte

Ett ytterligare mönster vi sett vid studiet av BRIO:s utlandsengagemang
på de marknader med kontinuerlig export, är att det relativt ofta byter ut
representanter som ska serva de olika marknaderna. Hos BRIO är detta
ett mycket vanligt fenomen, då det är ett sätt att utveckla engagemanget
på marknaden. Det anses vara ett slags förädlingsprocess som innebär att
BRIO över tiden anlitar nya representanter för servandet av de olika
marknaderna, eftersom dessa passar bra för olika situationer. Denna
metod är inget som beaktas av Johansson & Wiedersheim-Paul, då de
endast ser till förändringar rörande byten mellan marknadskanaler som
exempelvis byte från representant till dotterbolag. Anledningen till att
endast dessa beaktas är att de, till skillnad från byten inom en
marknadskanal, enligt författarna är relativt lätta att urskilja vilket gör att
de anser att resultaten av Uppsalaskolan har stor trovärdighet. Att BRIO
ofta har skiften inom en marknadskanal är således inget som kan
förklaras av Uppsalaskolan. Clark & Mallory (1997) kan dock förklara
beteendet genom att de både beaktar byten mellan och inom
marknadskanaler, vilket de benämner between mode shift och within
mode shift. För att kunna göra en tillfredsställande förklaring av ett
företags internationalisering anser dessa författare att det är av stor vikt
att alla engagemang och förändringar måste beaktas, även de små.
Genom att Clark & Mallory (1997) tar hänsyn till dessa små
förändringar, kan de förklara BRIO:s beteende att byta ut representanter.

6.1.3.5 Sammanfattning

I detta avsnitt har vi studerat etableringsmönstren på de marknader till
vilka BRIO i dagsläget exporterar kontinuerligt. Vi anser att
Uppsalaskolan har ett i detta avseende relativt starkt förklaringsvärde, då
majoriteten av etableringarna på denna typ av marknader, 17 av 26, har
föregåtts av sporadisk export. Johansson & Wiedersheim-Pauls
resonemang om vikten av att känna av en marknad innan djupgående
engagemang kan göras, stärks således genom studiet av BRIO.
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Beträffande de etableringar som inte kan förklaras av Uppsalaskolan då
de inte har följt etableringskedjan, utan har hoppat över den inledande
fasen, har vi funnit lite olika förklaringar. Då BRIO varit internationellt
verksamt under en relativt lång tid, anser vi att en anledning till beteendet
kan vara att det byggt upp en enligt Clark & Mallory (1997) generell, till
skillnad mot marknadsspecifik, kunskap inom detta område. Denna
generella kunskap av utländskt engagemang innebär att BRIO har den
erfarenheten av internationella aktiviteter att det inte alltid är i behov av
att inleda varje etablering med att känna av en marknad genom sporadisk
export. En annan förklaring till att BRIO hoppat över steg har vi funnit
hos Nordström (1991) och Forsgren (2000) vilka menar att företag kan
inleda engagemang på utländska marknader relativt snabbt genom att
imitera andra företags tillvägagångssätt vid deras etableringar på den
aktuella marknaden. Genom detta kan resurser sparas och tid vinnas.
Detta anser vi vara fallet i Schweiz, där BRIO genom kontakten med
företaget Steiff fick den inledande kunskapen om denna marknad. Vi har
även funnit att förekomsten av nätverk kan ha bidragit till en snabbare
inledning av BRIO:s etableringsprocesser på vissa marknader. Genom att
vara delaktig i ett nätverk och således ha kontakt med aktörer på
utländska marknader menar Axelsson & Johansson (1992) att ett företags
inträdesprocess kan antas gå snabbare eftersom det har en naturlig kanal
att etablera sig via. Att BRIO uppvisar ett mönster av att ibland hoppa
över steg, anser vi kan förklaras med dess kontakter på
Nürnbergsmässan. Genom att vara representerat på denna mässa får
BRIO kontakt med andra i branschen som kan fungera som dess
marknadskanal på deras respektive hemmamarknader. Ingående av
allianser är en ytterligare metod som kan användas för att ta sig in
snabbare på en marknad. Genom att ha en allians med ett annat företag
erhålls tillgång till dess kunskap, vilket innebär att inträdet på en ny
marknad kan gå snabbare än att bygga upp allt inom företaget från
grunden (Hertz & Mattsson, 1997) såsom Uppsalaskolan hävdar. Hertz &
Mattssons (1997) resonemang anser vi förklara BRIO:s etablering i
Thailand. BRIO hade länge försökt att ta sig in på denna marknad, men
det var först genom kontakten med det på denna marknad verksamma
företaget Plan Toys som verksamhet kunde inledas.
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Ytterligare ett mönster vi sett beträffande etableringsprocesserna på de
marknader som servas med kontinuerlig export, är att BRIO på vissa av
dessa, vilket är tydligast Japan, Australien och Belgien, stannat vid denna
form av export. Detta beteende kan inte förklaras av Uppsalaskolan då
denna teori anser att företag ökar sina engagemang kontinuerligt, i takt
med att de erhållit den kunskap som krävs, på de utländska marknaderna.
En studie av Turnbull (1987) visar dock att företag efter många år av
export fortfarande tillämpar denna marknadskanal. Även Bell & Young
(1998) anser detta genom deras åsikt att varje etableringsprocess är
situationsspecifik. Varje marknad passar helt enkelt inte för att kunna ha
alla steg i etableringskedjan. Detta har vi antagit är fallet i Australien, där
BRIO:s distributör täcker in en så stor del av marknaden att det inte finns
ett behov av att etablera ett dotterbolag. Även engagemanget i Sydafrika
visade på en situationsspecifik etableringsprocess genom att BRIO under
delar av Apartheid-tiden upphörde med att exportera till marknaden. Ett
sista mönster vi funnit och som inte beaktas av Uppsalaskolan är BRIO:s
beteende att kontinuerligt byta ut representanter för servandet av de olika
marknaderna, det vill säga byten inom en marknadskanal. Uppsalaskolan
beaktar endast byte mellan marknadskanal. Clark & Mallory (1997) anser
dock att det är viktigt att även se till de små bytena för att kunna göra en
tillfredsställande förklaring och analys av ett företags etableringsprocess.
Genom att de beaktar detta, kan de förklara BRIO:s så kallade
förädlingsprocess bestående av utbytandet av representanter.

6.1.4 Etableringsmönster på marknader med dotterbolag

Enligt Johansson & Wiedersheim-Paul bildas ett dotterbolag som en
konsekvens av att företaget tidigare haft sporadisk export och sedan
samarbete med en representant till vilken det exporterats kontinuerligt.
Genom det successivt ökande engagemanget har företaget lärt sig, fått
kunskap, om en aktuell marknad och kan efter att ha följt de olika stegen
etablera ett dotterbolag. Att etablera ett dotterbolag ligger i det tredje
steget i etableringskedjan, vilket innebär att marknadsengagemanget
ligger på det näst djupaste planet. Att ha ett bolag på en utländsk
marknad kräver ett högt engagemang från företagets sida och endast
etablering av produktionsbolag tar mer resurser i anspråk.
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6.1.4.1 Ökat marknadsengagemang

Av BRIO:s dotterbolagsetableringar har hälften följt hela
etableringskedjan, det vill säga engagemangen på marknaderna inleddes
med sporadisk export, vilken efter en tid tog en kontinuerlig form för att
därefter bli så stor att det ansågs som lönsamt att satsa mer resurser på
marknaden för att etablera ett dotterbolag. De länder där BRIO har börjat
från scratch för att sedan kontinuerligt öka engagemanget till att följa
etableringskedjan fram till och med att starta dotterbolag, och därmed
kan förklaras utifrån Uppsalaskolan, utgörs av Danmark, Norge, Kanada,
USA och Frankrike.

Utöver att utländska etableringar äger rum likt en stegvis process, menar
Johansson & Wiedersheim-Paul som nämnts att engagemanget på
utländska marknader fördjupas kontinuerligt så snart den viktiga
marknadskunskapen erhållits. På de marknader där BRIO har dotterbolag
är tiden mellan sporadisk och kontinuerlig export på alla marknader utom
en, mellan fem och sju år. Eftersom marknaderna tilldelats ökade resurser
efter ungefär samma antal år, anser vi att det råder tydliga tecken på
kontinuitet vilket medför att BRIO:s tillvägagångssätt kan förklaras av
Uppsalaskolan.

Tiden mellan kontinuerlig export och att dotterbolag etablerats, är dock
lite längre och sker efter olika antal år och uppvisar enligt vår mening
därför inga tydliga tecken på en kontinuerlig process. På drygt hälften av
marknaderna är det så länge som 20 år mellan de två stegen och nio år i
resterande fall. BRIO:s tillvägagångssätt i detta avseende ligger därför
enligt oss inte i linje med Uppsalaskolans internationaliseringsteori.

Vi anser att Moberg (1990) kan förklara BRIO:s beteende, genom att han
anser att det är viktigt att en marknad är mogen innan ett dotterbolag kan
etableras på denna. Det är således ingen idé att avsätta resurser för att
etablera sig på en marknad om inte denna har potential att ge avsättning
för företagets produkter.
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BRIO finns som tidigare nämnts representerat i 42 länder, varav tio har
dotterbolag. Anledningen till dessa till antalet relativt få bolag är BRIO:s
filosofi att en dotterbolagsetablering inte ska vara något självändamål.
BRIO avsätter endast resurser på de marknader som det har stark tro på,
det vill säga på dem där sannolikheten är hög att få avsättning för minst
så många produkter som krävs för att täcka de fasta kostnaderna. Det
spelar således ingen roll hur mycket kunskap BRIO har om en marknad
om denna saknar den potential som krävs för att etablera ett dotterbolag.
När BRIO ska avgöra om en marknad är mogen för en
dotterbolagsetablering, har det som minimikrav att detta bolag måste ha
en omsättning på minst 30 miljoner kronor, annars kan det inte väntas att
kostnaderna täcks. Eftersom BRIO har detta krav för att en
dotterbolagsetablering överhuvudtaget ska genomföras, är det enligt oss
rimligt att anta att mognaden för att etablera ett dotterbolag kan väntas ta
längre tid än vad det tar att få en marknad mogen för kontinuerlig export.
Dessutom kan det tänkas att det är av vikt att marknaden visar tydliga
tecken på en stabil efterfrågan på BRIO:s produkter, eftersom det torde
”slå hårt” att behöva lägga ned ett dotterbolag om detta skulle visa sig
vara olönsamt.

6.1.4.2 Hoppat över steg i etableringskedjan

BRIO:s dotterbolagsetableringar i Tyskland och Storbritannien kan inte
förklaras utifrån Johansson & Wiedersheim-Pauls resonemang, eftersom
BRIO inledde sitt engagemang på dessa marknader med kontinuerlig
export och således hoppade över den inledande fasen av sporadisk dito.

Enligt Clark & Mallory (1997) kan företag som har erfarenhet från
internationellt engagemang ha en snabbare etableringsprocess än de mer
oerfarna, eftersom dessa ”vana” företag redan besitter kunskap om denna
typ av verksamhet vilken gör att den inledande fasen kan hoppas över.
Anledningen till att BRIO vågade att inleda engagemanget på den tyska
marknaden utan att först känna av den, antar vi just bero på den
erfarenhet det torde fått genom tidigare engagemang på andra utländska
marknader.
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När ett företag ska etablera sig på en utländsk marknad anses det vara av
vikt att det erhåller ständig information om och feedback från denna
marknad. Anledningen är att det annars finns risk att etableringen
misslyckas då företaget inte har klart för sig vilka förhållanden som råder
och vilka ”bearbetningsmetoder” som således fungerar bäst på den
aktuella marknaden. Det är med andra ord viktigt för ett företag att ”lära
sig” de marknader som det är verksamt på. (Moberg, 1990)

I Tyskland inledde BRIO relation med tre representanter, lokaliserade på
olika delar av marknaden, på samma gång. Genom denna ”starka” start
torde BRIO ha fått relativt mycket information om den tyska marknaden
under en kort tid. Detta skulle i sådana fall inneburit att förhållandena på
den tyska marknaden kunde läras snabbt. Med anledning av detta tror vi
att det valda tillvägagångssättet att hoppa över det första steget i
etableringskedjan kan ha att göra med att BRIO fick kontakt med tre
representanter på samma gång, vilka kunde förse företaget med mycket
information direkt. BRIO kunde och vågade således engagera sig relativt
starkt redan från början på den tyska marknaden. Dessutom kan det antas
att tre representanter kräver mer kontinuerliga leveranser än vad en
representant torde kräva, vilket även detta kan anses vara en förklaring
till inledandet av kontinuerlig export till denna marknad.

Vahlne (1978) anser att en förutsättning för ett företag att lyckas
internationellt är att det har en specifik fördel som gör det unikt på något
sätt på de utländska marknaderna. Han anser nämligen att ett utländskt
företag har många handikapp gentemot de inhemska. Det främsta är att
han anser att utländska företag torde ha svårare att förstå sig på
förhållanden på en marknad, något som en lokal aktör inte reflekterar
över då denne tar det för givet. Fördelen måste således vara något utöver
vad de inhemska företagen har. En aspekt som han anser kan skapa denna
unikhet är att ha förtroendefulla relationer med intressenter eftersom
dessa kan skapa mervärde, det vill säga utgöra något mer än summan av
delarna. Även Kotler (1999) talar om vikten av att ha relationer, dock ur
ett lönsamhetsperspektiv, då han hävdar att det är cirka fem gånger så
dyrt att skaffa en ny kund som att behålla en redan befintlig.
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Under slutet av 1940- och början av 1950-talen dominerades den
internationella leksaksvärlden av ett antal familjer som reste runt i
världen och besökte varandra. Genom detta blev det naturligt att
vänskapsband knöts. Hos BRIO reste den dåvarande exportchefen Inger
Ivarsson varje år jorden runt för att knyta och bevara kontakter. I
Storbritannien fanns goda relationer med de varuhuskedjor som
inledningsvis användes som marknadskanal, vilka tack vare
vänskapsbanden hjälpte henne att minska osäkerheten om marknaden och
därigenom få exporten att ta fart direkt. BRIO:s kontakter med dessa
aktörer kan således vara en förklaring till etableringsbeteendet på denna
marknad samt att det verkat vara lönsamt eftersom en stor del av BRIO:s
engagemang än idag kan hänföras till skapande av relationer och
bevarandet av dessa.

Moberg (1990) talar om att det inte alltid finns utrymme att inleda
marknadsengagemang från grunden, då vissa marknader uppvisar en
sådan mognad för en viss produkt att den inledande fasen blir onödig.
Dessutom anser han att vissa marknader kan vara utsatta för hård
konkurrens, vilket gör att den viktiga tiden som måste tas i anspråk för att
inleda med sporadisk export inte finns, eftersom företaget då skulle
”halka efter” direkt.

Kanske uppvisade Tyskland och Storbritannien en mognad för BRIO:s
produkter, vilken gjorde det möjligt att inleda engagemangen med att
exportera kontinuerligt direkt? Det kan också ha varit så att marknaderna
var utsatta för hård konkurrens, som gjorde att BRIO var tvunget att satsa
stora resurser direkt för att kunna stå sig gentemot de andra aktörerna på
dessa marknader.

6.1.4.3 Snabba på stegen i etableringskedjan

Att inleda ett engagemang på en marknad genom att hoppa över steg i
etableringskedjan, kan antas snabba på etableringsprocessen. Ett annat
tillvägagångssätt som kan användas för att öka takten och därmed
snabbare komma in på en utländsk marknad, är att göra företagsförvärv,
vilket dessutom anses vara mindre riskfyllt än att bygga upp ett bolag
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från grunden (Forsgren, 2000). Detta mönster ses hos BRIO vid
etableringarna i Finland och Holland. BRIO inledde dock sitt
engagemang med sporadisk följt av kontinuerlig export på båda dessa
marknader, men snabbade på slutfasen genom att etablera dotterbolag i
form av att förvärva ett bolag på respektive marknad. I Finland gjordes
detta redan år 1970 då BRIO köpte upp bolaget Marlinex OY, medan
bolaget Ceton Holding i Holland förvärvades så sent som år 2000. Detta
beteende finns inte representerat hos Uppsalaskolan, eftersom det i denna
teori anses att all kunskap måste byggas upp inom företaget innan detta
kan klara av att ha ett bolag på en utländsk marknad. Detta har att göra
med antagandet att brist på marknadskunskap är det största hindret vid en
utlandsetablering.

Bell & Young (1998) anser att den av Johansson & Wiedersheim-Paul
identifierade linjära, sekventiella och logiska processen hos en etablering
inte alls behöver vara fallet, då varje etablering är situationsspecifik och
således kräver sin speciella etableringsprocess för att bli lyckad.
Förvärvet i Holland gjordes för att komplettera BRIO:s träsortimentet
med Ceton Holdings plastleksaker. Anledningen till att det fanns behov
av att utöka sortimentet var att situationen på den holländska marknaden
var sådan att det inte fanns någon efterfrågan på träleksaker.
Tillvägagångssättet i Holland kan därför enligt oss ses som specifikt för
denna marknad, då en komplettering av sortimentet krävdes för att BRIO
skulle kunna ha försäljning på denna marknad.

Forsgren (2000) kritiserar också Uppsalaskolan, då han anser att
etableringar och lärande om utländska marknader inte behöver ta så lång
tid som denna teori hävdar. Ibid menar att ett företag kan snabba på
etableringsprocessen inte endast genom ovan nämnda företagsförvärv,
utan även genom fusioner och på så vis få in människor i företaget som
redan från början kan mycket om den utländska marknaden. Detta
tillvägagångssätt har använts länge enligt författaren, men han anser dock
att det blivit allt mer vanligt på senare tid. Författaren menar vidare att
det finns vissa problem med att inkorporera lokal personal i företaget,
vilka främst är av kulturell karaktär, men anser att dessa kompenseras av
att det går så mycket snabbare att ta sig in på marknaden.
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BRIO visar likhet med Forsgrens (2000) åsikter om att det kan bli
kulturkrockar när parter från skilda delar av världen, i detta fall svenskar
och människor på respektive marknad som BRIO är verksamt på, ska
agera under samma tak. BRIO har dock som regel att alltid rekrytera en
lokal VD till dess dotterbolag eftersom det, i likhet med ett polycentriskt
synsätt (Perlmutter, 1969), anses att en person som har sitt ursprung i den
lokala marknaden gör det bästa jobbet. Detta eftersom denne, till skillnad
mot en utländsk VD, torde ha lättare att förstå de rådande
förutsättningarna på de utländska marknaderna, och därmed kunna
handla i enlighet med dessas bästa. Trots att det finns risk att dessa
”personproblem” uppstår, anses det viktiga hos BRIO vara att bolaget
som helhet fungerar på den utländska marknaden. Det finns dock regler
om att alla måste ha ”koncernhatten” på sig, med vilket menas att alla ska
vara medvetna om att BRIO är en svensk koncern. Alla ska, likt ett
etnocentriskt synsätt (Perlmutter, 1969), handla i enlighet med
koncernens bästa samtidigt som det är viktigt att se till att de enskilda
dotterbolagen går bra, då var och ett av dessa är egna resultatenheter.

På en marknad, den polska, kan inte BRIO:s tillvägagångssätt alls
förklaras av Uppsalaskolan då engagemanget på marknaden inleddes på
det näst djupaste planet, det vill säga med etablering av ett dotterbolag.
Detta strider helt emot det successiva etableringstänkandet som innehas
av Johansson & Wiedersheim-Paul.

Enligt Moberg (1990) kan det vara bra att etablera ett dotterbolag på en
utländsk marknad om det föreligger stora skillnader mellan det
exporterande företagets land och den marknad som avses att beträdas.
Anledningen är att ett företag som etablerar ett bolag på en utländsk
marknad, trots den annorlunda nationaliteten, uppfattas som mer lokalt än
vad ett bolag gör som servar marknaden genom exempelvis kontinuerlig
export via representant.

Anledningen till att BRIO gick in med dotterbolag direkt i Polen var att
detta land ansågs ha den för BRIO viktiga potentialen att kunna sälja så
många produkter att minst de fasta kostnaderna kunde täckas. Polen
betraktades även som en framtidsmarknad, då åtta av de totalt 42
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miljoner invånarna har en levnadsstandard som kan liknas vid den
svenska. En ytterligare anledning var de stora språk- och
kulturskillnaderna som råder i jämförelse med Sverige. Genom en
etablering kunde BRIO förebygga att uppfattas som en ”outsider” som
inte förstår sig på rådande förhållanden, och därmed få lättare att nå
framgång på den polska marknaden.

Som tidigare nämnts, menar Clark & Mallory (1997) att företag med stor
internationell erfarenhet av naturliga skäl inte är beroende av att följa alla
steg i Uppsalaskolans etableringskedja. Då BRIO etablerade sig i Polen
år 1997 var det 33 år sedan det öppnade sina första dotterbolag i
Danmark och Norge. På dessa år torde företaget ha fått den erfarenhet
som Clark & Mallory (1997) pratar om och som sannolikt gjort att BRIO
inte känner det speciellt komplicerat att gå ut internationellt idag.
Eftersom Polen väntades ha potential i och med att landet betraktades
som en framtidsmarknad, kunde BRIO tack vare sin erfarenhet hoppa
över alla inledande steg och starta dotterbolag direkt.

En sista aspekt som vi anser kan förklara varför företag väljer att inleda
servandet av en utländsk marknad via ett eget dotterbolag, är att denna
metod kan anses vara förenad med lägre kostnader än att ta hjälp av den
externa marknaden vid kontakt med utlandet. Ur ett
transaktionskostnadsresonemang skulle detta kunna förklaras som att
transaktionskostnaderna, det vill säga alla de kostnader som är förenade
med en viss aktivitet,  vilka hör ihop med en etablering är lägre om
företaget sköter allt självt, än om det tas hjälp av olika aktörer på
marknaden (Douma & Schreuder, 1992)

Då vi tidigare konstaterat att BRIO har så mycket samlad kunskap om
internationalisering inom företaget, behöver det inte ta hjälp av
marknaden för att komma in på en utländsk marknad. Genom att sköta
hela etableringen självt behövs det inte läggas ned några resurser på
angelägenheter runt omkring denna, utan det är endast etableringen i sig
som behöver ägnas tid. Detta leder till att de agregerade kostnaderna blir
lägre om allt sköts inom företaget, vilket innebär att bildandet av ett eget
dotterbolag blir ett passande tillvägagångssätt.
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6.1.4.4 Sammanfattning

Enligt Uppsalaskolan bildar företag dotterbolag då de uppnått den
marknadskunskap som är nödvändig att inneha för att lyckas med detta
djupa engagemang. Hos BRIO däremot är det potentialen på marknaden
som avses att beträdas som avgör huruvida en etablering kommer att äga
rum, vilket gör att Uppsalaskolan saknar förklaring till detta beteende.
Moberg (1990) kan däremot förklara tillvägagångssättet då han menar att
en marknad måste vara mogen för ett företags produkter om en
etableringen ska bli lyckad. Annars finns det stor risk att alla resurser
som lagts ned går förlorade.

Hälften av BRIO:s totalt tio dotterbolagsetableringar har följt den
stegvisa processen. Engagemangen inleddes således med sporadisk
export, vilken följdes av en kontinuerlig dito för att sedan övergå till
servandet av den utländska marknaden på plats via ett eget bolag. Detta
visar på ett successivt ökat resursåtagande, vilket gör att Uppsalaskolan
kan förklara etableringarna i dessa länder.

Beträffande de resterande marknaderna på vilka dotterbolag etablerats,
har inte BRIO följt hela etableringskedjan och kan således inte anses vara
i linje med Johanssons & Wiedersheim-Pauls resonemang. I Tyskland
och i Storbritannien hoppade BRIO över det inledande steget av
sporadisk export. Detta tror vi kan ha att göra med dess samlade
erfarenhet av att vara internationell. Enligt Clark & Mallory (1997)
innebär denna generella kunskap om utländskt engagemang att företag
inte alltid har behov av att inleda engagemang försiktigt. Det kan även
varit så att dessa marknader, uttryckt i Mobergs (1990) termer, antingen
varit så mogna för BRIO:s produkter eller så högt konkurrensutsatta att
det inte fanns något behov respektive tid för att inleda engagemanget via
sporadisk export.

En ytterligare förklaring till att BRIO har hoppat över steg kan vara de
relationer det har med aktörer på utländska marknader, vilka kan hjälpa
till att snabba på etableringarnas inledningsfas. Enligt Vahlne (1978) är
relationer med intressenter något som kan hjälpa ett företag att få den



Internationella etableringar – en studie av Uppsalaskolans förklaringsvärde

105

enligt honom viktiga företagsspecifika fördel som är av mycket stor vikt
för att lyckas internationellt. Även Kotler (1999) pratar om vikten med
relationer, då han anser att det är avsevärt mycket dyrare att skaffa nya
relationer än att bevara redan befintliga.

BRIO har inte endast uppvisat mönster av att det snabbar på
etableringsprocessen genom att hoppa över steg, utan även genom att
snabba på slutfasen med hjälp av företagsförvärv. I exempelvis Holland
gjordes förvärvet för att komplettera BRIO:s då befintliga träsortiment
med leksaker i plast, eftersom en trend av stigande efterfrågan på denna
typ av material visades. Detta tillvägagångssätt strider mot
Uppsalaskolan då denna teori menar att ett företags etableringsprocess
alltid är linjär, sekventiell och logisk. Enligt Bell & Young (1998)
behöver dock inte detta alltid vara fallet, då de anser att varje
etableringsprocess är situationsspecifik och kräver sin speciella metod för
att bli lyckad. För att försäljningen i Holland skulle nå framgång, ansågs
företagsförvärv för att komplettera sortimentet vara det bästa alternativet.

BRIO:s etablering i Polen kan inte alls förklaras av Uppsalaskolan då ett
dotterbolag etablerades direkt, utan något inledande engagemang. Vi tror
att detta kan ha att göra med BRIO:s samlade kunskap på området, vilket
nämns av Clark & Mallory (1997). Eftersom det råder stora språk- och
kulturskillnader mellan Sverige och Polen, kan även vara så att
dotterbolag etablerades för att BRIO skulle uppfattas som en mer lokal
aktör. Enligt Moberg (1990) kan nämligen ett dotterbolag minska de
uppfattade skillnaderna mellan det exporterade företagets land och den
marknad som det väljer att beträda. En sista förklaring till beteendet i
Polen anser vi vara att de kostnader vilka medför en
dotterbolagsetablering, väntades bli lägre än vad det skulle kosta att ta
hjälp av marknaden. Med andra ord väntades transaktionskostnaderna
med att sköta allt inom företaget bli lägre än de som skulle uppstå om det
togs extern hjälp.
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6.1.6 Är BRIO:s etableringar resultat av inkrementella beslut eller
uttalade strategier?

Marknaders struktur byggs upp av olika faktorer som till exempel
politiskt uppfattning, ekonomiska förhållanden och kulturella aspekter
(Czinkota & Ronkainen, 2001). När BRIO inleder engagemang på en ny
marknad kan dennas struktur påverka företagets tillvägagångssätt.
Synsätt som beskriver detta är de av de Wit & Meyer (2000) nämnda
”industry evolution” och ”outside-in” perspektiven. Dessa menar att
företag är externt orienterade och marknadsorienterade. Detta då de utgår
från omvärlden och att strategier därmed anpassas av företag för att
stämma överens med den rådande strukturen på den aktuella marknaden.
Om inte detta görs, riskerar företag att gå miste om många potentiella
kunder och därmed försäljningsintäkter.

Som tidigare nämnts måste BRIO ta hänsyn till priskänsligheten på
marknaden och därefter välja passande marknadskanal. Om
priskänsligheten är hög föredras att sälja direkt till butikskedjor, utan
mellanhand, eftersom färre led medför ett mer fördelaktigt pris för
slutkund. Vid låg priskänslighet kan ett samarbete med representant bli
intressant, eftersom denne ofta säljer till fler än bara en butikskedja och
därmed har möjlighet att täcka in en större del av marknaden. Vad gäller
prisstrategin måste BRIO således anpassa sig till rådande
markandsförhållanden enligt tidigare nämnda perspektiv.

Den allmänna trenden, att konkurrensen mellan företag blivit allt mer
intensiv samt att konsumenter blivit mer medvetna, har gjort att företag
tvingas se över sina verksamhetsrutiner. Kortare produktlivscykler, högre
krav på produkters säkerhet och prestanda samt kortare leveranstid, har
lett till att företag måste applicera en effektivitetsstrategi för att säkra sin
konkurrensmässiga ställning. Även denna trend kan förklaras genom
perspektiven ”industry evolution” och ”outside-in” (de Wit & Meyer,
2000), eftersom företag måste anpassas till omgivningens förutsättningar.
Här syns kanske en än mer omfattande grad av anpassning än vid
prisstrategin, då inte endast strategin påverkas utan även
omstruktureringar inom verksamheten krävs. BRIO har, som nämnts
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tidigare, svarat på denna trend genom att effektivisera distributionen av
produkter genom att låta en representant serva flera marknader samt
genom att rationalisera antalet lager på vissa marknader.

Det behöver dock ej alltid vara anpassning i förhållande till omvärlden,
utan även denna i sin tur kan påverkas. Detta förklaras genom ett ”inside-
out” perspektiv (de Wit & Meyer, 2000), då detta menar att företag först
ser till sina inre förmågor för att kunna utveckla en konkurrenskraftig
produkt och sedan söker efter passande marknader och ej tvärtom. Detta
visas hos BRIO då det inte är villigt att konkurrera med låga priser och
istället framhäver produkternas kvalitetsegenskaper. Dessa är några som
BRIO inte är villigt att anpassa, eftersom de är några av företagets
viktigaste konkurrensfördelar. Här har BRIO använt företagets styrka
genom att se till vad det gör bäst, det vill säga högkvalitativa leksaker av
trä. Som ett led i att bibehålla kvalitetsaspekten tillämpar företaget även
sin platsstrategi, det vill säga att endast saluföra produkter i butiker och
varuhus av exklusivare karaktär. Detta eftersom dessa försäljningsställen
oftast förknippas med goda kvalitetsprodukter samt att det är där som
produkter av en relativt hög prisklass säljs bäst. I samband med en stark
kvalitetsstrategi för BRIO även en slagkraftig marknadsföringsstrategi
vilka tillammans kan ses ur ett ”inside-out” perspektiv, eftersom de kan
ses som summan av företagets starka inre förmågor och som enligt vår
mening kan påverka rådande marknadsstrukturer. Detta eftersom många
barn börjar leka med BRIO:s leksaker inne i butiker och ofta väljer en av
företagets produkter, även om tanken var att köpa en produkt av ett annat
varumärke från början. Antagligen leder detta även till att föräldrarna får
upp ögonen för BRIO:s leksaker och kanske fortätter att köpa dessa till
sina barn. På detta vis menar vi att ett ”byte” av filosofi kan ske, det vill
säga att gå från att köpa exempelvis massproducerade platsleksaker till
att välja lite dyrare kvalitetsleksaker från BRIO. Här menar vi således att
strategier formar marknadsstrukturer.

Enligt vår mening kan pris- och effektivitetsstrategierna ses som
föränderliga, eftersom det i dessa fall är strukturen som formar
strategierna. Kvalitets-, plats- och marknadsföringsstrategierna kan
däremot uppfattas som nästintill statiska, eftersom dessa enligt företaget
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inte är anpassningsbara. Hur BRIO väljer att kombinera både
föränderliga och statiska aspekter avgör således hur dess
etableringsstrategi för varje marknad kommer att utformas.

Innan dessa strategier tillämpas ska dock BRIO se vilka marknader det
ska börja exportera till. Som vi nämnt tidigare knyter BRIO majoriteten
av sina kontakter, med representanter från olika länder, på
Nürnbergmässan eller att det inkommer skriftliga förfrågningar från
distributörsföretag. BRIO behöver således inte föra en aktiv process för
att finna representanter på intressanta marknader, utan det kan inta en
mer passiv position. Vi anser således att det kan vara slumpen, kanske
som resultatet av en rad mindre beslut, som leder BRIO fram till mötet
med just de representanter det möter och hör ifrån. Vem BRIO
bestämmer sig för att börja sälja till antas däremot vara är ett medvetet
val, eftersom det bland annat är kombinationen av tidigare strategier som
avgör om BRIO väljer att sälja direkt till butik eller via ytterligare en
mellanhand. Bakom beslutet om hur BRIO ska kombinera sina strategier
ligger en rad inkrementella beslut i syftet att uppnå lågt risktagande och
långsiktig vinst. Detta visas genom att BRIO till exempel handlar i
enlighet med att all internationell utveckling ska finansieras med internt
genererat kapital samt att öppnande av dotterbolag inte är ett
självändamål, utan endast bildas om marknaden har tillräcklig potential.
Resultatet av dessa inkrementella beslut bildar således företagets
etableringsstrategi för respektive marknad som är intressant att inleda
engagemang på. Dessa etableringsstrategier ska tillsammans uppfylla
BRIO:s vision om en positiv internationell utveckling. Det finns således
ingen uttalad strategi om huruvida BRIO inom till exempel fem eller tio
år ska ha inlett engagemang på en viss marknad, utan slumpen och
inkrementella beslut leder företaget fram till en kombination av ett antal
mindre strategier som ska uppfylla företagets långsiktiga vision som
internationellt företag.

Vad gäller fördjupat engagemang och huruvida det är resultatet av
inkrementella beslut eller uttalade strategier, anser vi att en utveckling till
kontinuerlig export på en marknad har sin grund i ökad försäljning.
Denna kan i sin tur antas bero på en lyckad etableringsstrategi, men även



Internationella etableringar – en studie av Uppsalaskolans förklaringsvärde

109

vara resultatet av en rad mindre beslut från representantens sida. Till
exempel kan det antas att denne bearbetat marknaden på ett
framgångsrikt sätt, och att BRIO:s produkter därav har blivit mer
etablerade och försäljningen stiger som en följd av detta. Att öppna
dotterbolag kräver noggrann planering och övervägning, varför det kan
ses som ett strategiskt val. Dock tror vi att en rad inkrementella beslut
kan ha lett företaget fram till tanken att öppna ett dotterbolag för att på så
viss uppnå långsiktig vinst. Kanske har det krävts att företaget och dess
produkter måste anpassas till rådande marknadsförhållanden i ett land,
och att nedlagda resurser så småningom blir så omfattande att företaget
finner det mer lönsamt att öppna ett dotterbolag.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vem som hör av sig, och
därmed utgör BRIO:s urvalsgrupp, är mer eller mindre ett resultat av
slumpens inverkan eftersom inte BRIO i förväg kan veta vilka detta blir.
För att uppnå passande tillvägagångssätt för etablering på aktuell
marknad tas beslut, i linje med lågt risktagande, om hur uttalade
strategier ska kombineras för att skapa en framgångsrik
etableringsstrategi. Summan av dessa strategier ska uppfylla BRIO:s
vision om positiv internationell utveckling. Ovanstående anser vi kan
förklaras av Uppsalaskolans resonemang, att etableringar är resultatet av
en rad inkrementella beslut, eftersom BRIO handlar i enlighet med lågt
risktagande samt i sina beslut strävar efter långsiktig tillväxt. Det finns
uttalade strategier, vilka i vald kombination utgör företagets
etableringsstrategi på en ny marknad. Denna speglas i sin tur av tankarna
om långsiktighet utan att pressa, varför Uppsalaskolan enligt oss har ett
relativt högt förklaringsvärde vad gäller BRIO:s etableringar.

6.2 Psykiskt avstånd

I detta avsnitt följer en diskussion om hur väl Johanssons &
Wiedersheim-Pauls teori förklarar BRIO:s internationaliseringsprocess
från slutet av 1940-talen fram till idag. Utgångspunkten för vår analys är
tabell 1b, där formen av engagemang vid marknadsinträde finns
markerade för BRIO:s utländska etableringar. Resultatet av denna
plottning är ett mönster som kommer analyseras i förhållande till
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begreppet psykiskt avstånd, vilket är Uppsalaskolans andra parameter
tillika vår andra problemfråga.

6.2.1 Internationaliseringsmönster

Informationsbrist och osäkerhet medför, enligt Johansson &
Wiedersheim-Paul, att företag tenderar att påbörja sina utländska
engagemang på psykiskt närbelägna marknader som till många
egenskaper ofta liknar den inhemska. Efterhand som erfarenhet och
kunskap erhålls, minskar uppfattningen av det psykiska avståndet och
företagen etablerar sig på allt mer avlägsna marknader.

6.2.1.1 Början av internationaliseringsprocessen

För att Uppsalaskolans resonemang angående psykiskt avstånd ska vara
”uppfyllt” ska BRIO:s etableringar i tabellerna 1a och 1b bilda en relativt
tydlig diagonal lutning till höger, det vill säga den första etableringen ska
ha ägt rum på en närliggande marknad under slutet av 1940-talen medan
det under efterföljande år ska ha skett etableringar på alltmer avlägsna
marknader. Genom att studera tabellen kan vi skönja att BRIO:s
etableringar bildar ett mönster som lutar mycket svagt åt höger. BRIO:s
första engagemang på utländska marknader var i de nordiska länderna,
vilket dels kan antas bero på dessas likhet med Sverige, dels på BRIO:s
tidigare kännedom om den danska marknaden genom den ursprungliga
korgförsäljningen. Att börja exporten till närliggande marknader
förklaras av Uppsalaskolan, men det förekommer dock ett antal
avvikelser hos BRIO vilka inte stämmer överens med teorin. Samtidigt
som BRIO etablerade sig i de nordiska länderna började det även sitt
engagemang i Storbritannien och i Australien. Dessa marknader ligger
enligt tabell 1b, baserad på Hofstedes (1991) studie, relativt långt ifrån
Sverige vad gäller psykiskt avstånd. Inom en relativt kort tidsperiod
inledde BRIO även kontakter i bland annat Belgien, Österrike och Italien.
Detta medförde långa ”hopp” på skalan om psykiskt avstånd redan under
BRIO:s första år som internationellt företag. Betyder då detta att psykiskt
avstånd aldrig haft någon stor betydelse?
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Genom att studera tabellen över BRIO:s etableringar kan vi konstatera att
företaget tidigt, utan större internationell erfarenhet, började sitt
engagemang på psykiskt avlägsna marknader. Detta innebär enligt vår
mening att psykiskt avstånd inte verkat som ett hinder och därmed haft
liten betydelse för företagets internationella spridning. Det kan uppfattas
som märkligt att länder som Belgien, Österrike och Italien placeras långt
ner på listan över länder i tabell 1b. Tanken är att det möjligtvis skulle
vara ett kortare psykiskt avstånd till dessa länder än exempelvis till
Sydafrika, som hamnar högre upp i listan. Om vi i våra tankar placerar
Belgien, Österrike och Italien vid övriga nordeuroepiska länder skulle
detta innebära att de tidigare stora hoppen minskar och att BRIO:s
etableringar tydligare formar en diagonal lutning åt höger, vilket skulle
ge Uppsalaskolan ett högre förklaringsvärde. Psykiskt avstånd är dock
inte detsamma som fysiskt eller uppfattat avstånd, utan det består av
faktorer som hindrar eller stör informationsflödet mellan företag och
marknad. Dessa utgörs främst av kulturella skillnader, vilka förutom
mänskliga värderingar består av politisk uppfattning och föreställning
angående sättet att göra affärer etcetera. Enligt Hofstedes undersökning
visar till exempel Belgien på höga siffror beträffande
osäkerhetsundvikande och maktdistans, medan både Sverige och
Sydafrika har låga siffror. För dimensionen individualism visar alla tre
länderna likvärdiga siffror. Dessutom kan både Belgien och Sydafrika ses
som maskulina länder, medan Sverige betraktas som feminint. Här kan vi
således se att Sydafrika visar på större kulturella likheter med Sverige än
vad Belgien gör och därför placeras Sydafrika närmare Sverige i skalan
om psykiskt avstånd. Sist bör även återigen nämnas att Hofstedes arbete
anses vara det främsta inom ämnesområdet korskulturella skillnader
(Doole & Lowe, 1999). Därför anser vi att hans studie utgör en trovärdig
grund för vår analys av psykiskt avstånd, och kommer fortsättningsvis att
utgå från denna.

Enligt vår mening förklaras inte, som tidigare nämnts, mönstret under
1950-talen i tabell 1b av Uppsalaskolans teori. Under denna tid visades
enligt Scholte (2001) tecken på en mer global omvärld genom nyheter
som globala radiosändningar och paketresor för turism, vilka kan antas
medfört att kännedomen om andra marknader blev större. Kanske kan
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således globaliseringens framväxt ses som en förklarande faktor till
BRIO:s icke märkbara påverkan under 1950-talen av psykiskt avstånd?
Det är nog möjligt, men enligt oss är det dock en faktor med relativt lågt
förklaringsvärde. Detta eftersom tecken på en mer intensiv globalisering
först sågs omkring 1990-talen i och med en markant ökning i
tillgängligheten av högteknologiska produkter och därmed möjligheten
till effektiv kunskapsspridning (Scholte, 2001). Minskat psykiskt avstånd
som en följd av globaliseringens framväxt är således inte något som vi
tror förklarar BRIO:s tidiga etableringar på psykiskt avlägsna marknader.

Bell & Young (1998) menar att ett företag kan erhålla en förfrågan från
ett psykiskt avlägset land eller att det, oberoende av psykiskt avstånd,
väljer exportmarknad efter var dess produkter antas sälja bäst. Vid tiden
för BRIO:s första utlandsetableringar dominerades världens
leksaksindustri av ett antal stora familjeföretag, varav BRIO var ett.
Dessa, samt intresserade representanter från hela världen, träffades
årligen på leksaksmässan i Nürnberg, där olika samarbeten mellan
leksaksföretag och representanter tog form. Genom denna ”knutpunkt”
fick BRIO således tidigt kontakt med, i förhållande till Sverige, psykiskt
avlägsna länder. Genom BRIO:s deltagande på Nürnbergmässan tror vi
att Bell & Youngs (1998) resonemang innehar ett stort förklaringsvärde
för de tidiga engagemangen på psykiskt avlägsna marknader.

6.2.1.2 Mitten av internationaliseringsprocessen

Studerar vi tabellen över BRIO:s etableringar under tiden från ungefär
1960-talen fram till 1980-talen ser vi ytterligare stora hopp mellan
etableringarnas psykiska avstånd. Detta förklaras inte av Uppsalaskolans
teori, eftersom denna menar att företag för varje marknad måste bygga
upp en specifik kunskap och därmed följer en stegvis
internationaliseringsprocess, vilken successivt leder företaget till alltmer
psykiskt avlägsna marknader. Under samma period som BRIO började
exportera sporadisk till Holland, inleddes även engagemang i Portugal
och Japan vilka mätt i psykiskt avstånd är mycket långt ifrån Sverige.
Detta medför att BRIO:s internationaliseringsprocess inte får en stegvis
karaktär.
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Agerandet kan till viss del antas förklaras genom den av Clark & Mallory
(1997) nämnda generella kunskapen. Detta genom att BRIO har byggt
upp en ökad allmän kunskap om utländsk verksamhet via samlade
erfarenheter från tidigare engagemang. Det är dock enligt vår mening för
långa avstånd mellan länderna för att endast ökad generell kunskap ska
kunna ses som en tillfredsställande förklaring. Axelsson & Johansson
(1992) menar att företag etablerar och utvecklar positioner i nätverk
bestående av olika aktörer såsom konkurrenter, kunder och återförsäljare.
Processen utvecklas gradvis genom interaktion med de andra aktörerna i
nätverket. Detta kan till exempel ske genom att utveckla positioner
ytterligare på en marknad genom ökat engagemang och resursåtagande.
Enligt Mattsson & Hultén (1997) minskas även osäkerheten som
förknippas med att vara internationell genom att ingå i nätverk, eftersom
bland annat risk och kostnad delas av alla parter i nätverket. Vi anser att
det kontinuerliga skapandet av kontakter och relationer med olika
intressenter på Nürnbergmässan leder till bildandet av nätverk. Dessa
minskar osäkerheten som föreligger på den internationella marknaden,
vilket medför att BRIO genom sina kontakter ”vågar” sig ut på mer
psykiskt avlägsna marknader. Detta kan, i kombination med ökad
generell kunskap, ses som den troliga förklaringen till formen av BRIO:s
internationaliseringsprocess under 1960-talen fram till 1980-talen.

Under samma tidsperiod som ovan ser vi även, förutom att det är långa
hopp mellan etableringarna, att de är få till antalet. Under sina första tio
år som internationellt företag etablerade sig BRIO på elva marknader,
medan det under de kommande tretio åren endast gick in på 14 nya
marknader. Vi kan även se att BRIO fördjupar sitt engagemang på
majoriteten av de elva första etableringarna innan det började sälja till de
senare. Detta förklaras delvis av Uppsalaskolan genom att Johansson &
Wiedersheim-Paul menar att företag först går in på ett visst antal
marknader med sporadisk export, vilken efter en tid utvecklas till en mer
kontinuerlig sådan innan spridning sker till fler marknader. Detta för att
företag antas vara beroende av att utveckla den marknadsspecifika
kunskapen innan nya engagemang, på mer avlägsna marknader, kan
göras. Vi ser dock även att etableringarna inte  följer ordningen om
psykiskt avstånd. Detta medför att utvecklingen av marknadskunskap inte
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kan ses som den enda förklaringen, eftersom det skulle innebära en
successiv internationaliseringsprocess. Clark & Mallorys (1997) syn på
generell kunskap ses som ytterligare en förklaring till det uppvisade
beteendet, eftersom det även kan antas att det krävs en tids arbete även
innan denna kunskap erhålls. När den väl är vunnen kan BRIO dock
antas sprida sitt engagemang till psykiskt avlägsna marknader, eftersom
den generella kunskapen ses som allmänt applicerbar.

6.2.1.3 Slutet av internationaliseringsprocessen

Stöttinger & Schlegelmilch (1998) anser att den ökade interaktionen och
det ökade kunskapsutbytet som skett mellan företag och människor under
1990-talen troligtvis har lett till att vikten av psykiskt avstånd har
minskat, och att företag därmed etablerar sig snabbare på mer avlägsna
marknader. Detta låter rimligt men är dock någonting som vi, genom vår
studie av BRIO, varken kan förkasta eller stödja. Tabellen visar i och för
sig långa hopp till avlägsna marknader under 1990-talen, vilket skulle
kunna visa på en minskad betydelse av psykiskt avstånd. Men det faktum
att BRIO genom hela dess internationella historia gjort avlägsna
etableringar i förhållande till psykiskt avstånd, gör att vi anser att
globaliseringens framväxt är en otillräcklig förklaring till de långa
”hoppen” de senaste tio åren. En mer trolig tolkning, i detta senare skede
av internationaliseringsprocessen, är skapandet av viktiga positioner i
nätverk enligt Axelsson & Johansson (1992). Återigen anser vi att BRIO
genom dess kontinuerliga deltagande på leksaksmässan i Nürnberg
skapar och fördjupar relationer i nätverk med viktiga aktörer, på både
psykiskt nära och avlägsna marknader, inom leksaksindustrin. Vi anser
även att Clark & Mallorys (1997) generella kunskap kan ses som en
förklarande faktor till dessa senare etableringar på psykiskt avlägsna
marknader, eftersom BRIO kan antas dragit nytta av den kunskap och
erfarenhet det samlat på sig genom sina många tidigare etableringar.

En intressant fråga är varför inte psykiskt avstånd verkar ha varit något
hinder för BRIO och dess etableringar. Delar av det troliga svaret anser
vi vara att BRIO genom leksaksmässan träffar representanter från både
närliggande och avlägsna marknader, men även att BRIO är noga med att
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utveckla goda relationer till dessa både före och under samarbetet. BRIO
har även som tumregel att rekrytera VD lokalt, eftersom denne anses
inneha störst kunskap om marknaden och förhållandena på denna i
enlighet med det tidigare nämnda polycentriska synsättet (Perlmutter,
1969). För att ytterligare förebygga kulturkrockar skaffar sig den
ansvarige på BRIO kunskap om det aktuella landet och dess kultur,
samtidigt som representanten på den utländska marknaden erhåller en
bok om svenskt ledarskap samt information om BRIO:s visioner och
grundläggande filosofi. Detta tror vi har underlättat för BRIO att redan
tidigt börja exportera till psykiskt avlägsna marknader.

Genom att studera tabellen över BRIO:s etableringar kan vi även se att
nästan hälften av alla engagemang har börjat under de senaste tio åren.
Detta förklaras inte av Uppsalaskolan, eftersom teorin menar att företag
ska erhålla en specifik marknadskunskap innan vidare etablering sker.
Vid en relativt intensiv etableringsperiod antas företag inte hinna skaffa
sig denna kunskap och följer således inte resonemanget enligt Johansson
& Wiedersheim-Paul. Vi anser att den tidigare nämnda generella
kunskapen (Clark & Mallory, 1992) däremot har relativt hög
förklaringskraft, eftersom BRIO kan antas ha byggt upp en allmän
kunskap om internationell verksamhet genom sina tidigare etableringar.
Även Forsgrens (2000) resonemang kan enligt oss förklara den senare
tätheten av etableringar, då han menar att ökad kunskap hos beslutsfattare
ökar förtroendet för att han eller hon kan sitt jobb. Detta innebär att fler
och snabbare etableringar kan göras samtidigt, till en lägre kostnad,
eftersom risken att problem uppstår är mindre då beslutsfattaren är
erfaren. Detta kan anses vara fallet i BRIO, eftersom företaget endast till
för något år sedan hade en mycket erfaren exportchef. Waltz (1999)
menar att globalisering är morgondagen, och länder som önskar attrahera
utländska investerare för att kunna njuta av morgondagens skörd måste
sträva efter att verka som en marknadsekonomi. När det kommunistiska
Östeuropa föll under början av 1990-talen öppnades dessa upp för
utländska företag och deras produkter. Många av de marknader som
BRIO etablerat sig på under de senaste tio åren har varit länder i
Östeuropa. Förutom att BRIO hade en erfaren beslutsfattare tror vi att
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globaliseringens framväxt kan vara en betydande faktor för att förklara
tätheten, till skillnad mot spridningen, av dessa senare etableringar.

6.2.1.4 Sammanfattning

Slutligen kan vi konstatera att BRIO:s etableringar bildar en mycket svag
lutad formering åt höger i tabellerna 1a och 1b, vilket innebär att
Uppsalaskolan har ett lågt förklaringsvärde vad gäller detta. En tämligen
stor andel avvikelser medför tolkningen att psykiskt avstånd inte har
varit, eller är, en faktor som utgör något stort hinder för BRIO:s
internationella utveckling. Den största förklaringen till detta anser vi
kunna ges av Axelsson & Johansson (1992), vilka menar att företag
bildar nätverk av relationer med betydelsefulla intressenter. Detta visas
genom BRIO:s prioritering av internationell samordning mellan och med
viktiga aktörer, såsom representanter och konkurrenter.
Relationsskapande är något som alltid präglat BRIO:s internationella
engagemang, ända sedan dess exportchef under slutet av 1940-talen
började resa världen över för att fördjupa relationer med kontakter som
knutits via leksaksmässan i Nürnberg. Ett stort förklaringsvärde anser vi
även att Clark & Mallory (1997) har genom sitt resonemang om generell
kunskap. Denna kunskap om internationella etableringar i stort, ej endast
marknadskunskap, innebär att företag kan börja engagemang på psykiskt
avlägsna marknader utan att följa en successiv process. Vad gäller
globaliseringens effekter anser vi oss inte kunna stödja huruvida de har
minskat det psykiska avståndet mellan länder, även om vi tror att dess
resultat kan förklara tätheten, till skillnad från spridningen, av
etableringar de senaste tio åren. Detta eftersom trenden till stora delar
antas ha möjliggjort BRIO:s senare etableringar i Östeuropa.

Ett mönster som vi anser delvis kan förklaras av Uppsalaskolan är att
BRIO valt att fördjupa sitt engagemang på ett antal marknader innan
spridning skedde till ytterligare marknader. Detta eftersom det här kan
ses som att företaget vill bygga upp den marknadsspecifika kunskapen
som, enligt Johansson & Wiedersheim-Paul, krävs för att lyckas på en
marknad och sedan fortsätta successivt till alltmer psykiskt avlägsna
marknader. Dock såg vi även att etableringarna inte helt följer
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rangordningen om psykiskt avstånd, vilket medför att den generella
kunskapen (Clark & Mallory, 1997) enligt oss kan ses som ytterligare en
förklaring till beteendet. Detta eftersom det även krävs en tids
engagemang innan denna kunskap utvecklas, men att den sedan kan
appliceras utan att företag behöver följa en successiv
internationaliseringsprocess.

6.3 Förklaringsvärde av Uppsalaskolan före
tidpunkten för dess publicering

Uppsalaskolans internationaliseringsteori bygger, vilket vi nämnt
tidigare, på en studie av svenska företags utlandsetableringar fram till år
1975, då den publicerades. Då vi undersöker förklaringsvärdet hos denna
teori, anser vi det vara intressant att göra en brytpunkt vid år 1975 för att
se om teorin hade ett förklaringsvärde vid tidpunkten för dess
publicering, eller om den kanske aldrig kunnat förklara utländska
etableringsmönster.

6.3.1 Etableringskedjan

Om vi inledningsvis studerar antalet etableringar, syns ett mönster av att
det skedde relativt få under perioden före år 1975, då BRIO etablerade
sig på 16 marknader av de 42 som det idag är verksamt på. Vi anser att
denna period innan år 1975 kan förklaras utifrån Uppsalaskolan.
Anledningen är att de relativt få etableringarna torde ligga i linje med
denna teoris fokus på marknadskunskap, eftersom det enligt Johansson &
Wiedersheim-Paul anses ta tid att bygga upp denna kunskap som är
nödvändig för att nå framgång.

Vad beträffar inledandet av engagemang på utländska marknader innan
år 1975, inleddes 12 av de totalt 16 etableringarna, det vill säga 75
procent, med sporadisk export. Vi anser att detta mönster tyder på att
BRIO hade behov av att känna av en utländsk marknad innan det vågade
att engagera sig ytterligare, vilket kan ha att göra med att det saknade
kunskap om de respektive marknaderna. Vi anser att detta
tillvägagångssätt hos BRIO till stora delar kan förklaras utifrån
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Uppsalaskolan, eftersom teorin hävdar att utländska etableringar, på
grund av osäkerhet om marknader, inleds med sporadisk export.

Vid studerandet av BRIO:s kontinuerliga export kan ett mönster som
visar på att det innan år 1975 var relativt vanligt att etableringarna på
marknaderna skedde i enlighet med det linjära, logiska och
inkrementella. Med andra ord fördjupades engagemangen från sporadisk
till kontinuerlig export, vilket innebär att Uppsalaskolan i detta avseende
kan förklara beteendet.

De marknader som fram till år 1975 följt hela etableringskedjan fram till
och med att starta dotterbolag, är Norge, Danmark, Finland,
Storbritannien och Tyskland. Av dessa kan etableringarna i Norge och i
Danmark förklaras av Uppsalaskolan, då de följt stegen i
etableringskedjan. Vad beträffar Finland, anser vi att Johansson &
Wiedersheim-Pauls resonemang till stor del förklarar BRIO:s
tillvägagångssätt eftersom stegen följts. Dock anser vi att
förklaringsvärdet minskar en aning i slutet av processen, eftersom denna
snabbades på i och med att företagsförvärv gjordes istället för att etablera
dotterbolag från grunden. Uppsalaskolan kan inte heller riktigt anses
förklara processerna i Storbritannien och i Tyskland, då dessa
engagemang inleddes med kontinuerlig export vilket strider mot filosofin
om inkrementella etableringar.

Innan år 1975 hade inte BRIO etablerat något produktionsbolag
utomlands, vilket gör att Uppsalaskolan inte har något förklaringsvärde
alls beträffande detta.

6.3.2 Psykiskt avstånd

Tiden mellan slutet av 1940-talen fram till år 1975 bildar, som tidigare
nämnt, BRIO:s etableringar ett mönster som visar på relativt stora hopp.
Under dessa år går BRIO från att etablera sig i Norden till att gå in på den
japanska marknaden, vilken ligger näst sist i listan över länder om
psykiskt avstånd. Denna spridning innan år 1975 förklaras således inte av
Uppsalaskolans resonemang om en successiv
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internationaliseringsprocess. Vi finner, som nämnts tidigare, största
förklaringsvärdet i skapandet av nätverk enligt Axelsson & Johansson
(1992). Genom BRIO:s kontinuerliga deltagande på Nürnbergsmässan
skapas långsiktiga relationer med representanter från marknader där
BRIO:s produkter förväntas erhålla en god försäljning, oavsett det
psykiska avståndet som kan föreligga. Avslutningsvis kan vi konstatera
att BRIO:s etableringar i tabell 1b visar på en svag lutning åt höger, trots
tidigare nämnda hopp. Detta visar på ett förklaringsvärde hos
Uppsalaskolan, om än ett lågt sådant.

6.3.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser vi att Uppsalaskolan har ett stort
förklaringsvärde beträffande BRIO:s etableringsprocess innan år 1975.
BRIO etablerade sig på relativt få marknader, vilket visar på vikten av att
bygga upp marknadskunskap innan ytterligare engagemang påbörjas.
Inledandet av engagemang gjordes i de flesta fall genom sporadisk
export, vilket visar att det fanns ett behov av att känna av marknaden
innan företaget vågade avsätta mer resurser för ett ökat engagemang. Vad
beträffar dotterbolagsetableringarna anser vi att två av de fem som hade
etablerats innan år 1975 kan förklaras helt av Uppsalaskolan. Även ett
ytterligare, det finska, kan enligt oss till mycket stora delar förklaras av
teorin. Lite förklaringskraft förloras dock genom att BRIO på den finska
marknaden snabbade på slutfasen. BRIO har inga produktionsbolag på
utländska marknader, vilket gör att beteendet saknar sin förklaring hos
Uppsalaskolan.

Uppsalaskolans förklaringsvärde före år 1975 vad gäller psykiskt avstånd
anser vi vara svagt. Detta eftersom hopp förekommer utan att BRIO kan
antas samlat den marknadsspecifika kunskap som enligt Uppsalaskolan är
nödvändig innan etablering sker på alltmer psykiskt avlägsna marknader.
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6.4 Vad hos BRIO förklaras respektive förklaras
inte av Uppsalaskolan?

För att tydliggöra analysen av BRIO:s etablerings- och
internationaliseringsprocesser i avsnitten ovan, kommer vi att i detta
avsnitt sammanfatta vad hos BRIO som enligt oss kan förklaras av
Uppsalaskolans internationaliseringsteori och vad som lämnas obesvarat.

6.4.1 Engagemang som förklaras

Beträffande BRIO:s engagemang på utländska marknader, har vi kunnat
se att många av dessa kan förklaras av Uppsalaskolan. 30 av de totalt 42
engagemangen inleddes med sporadisk export, vilket visar att det fanns
ett stort behov av att känna av marknaderna innan ett mer djupgående
engagemang inleddes. Av dessa 30 marknader har 24 gått vidare i
etableringskedjan till att servas med en kontinuerlig export, vilket även
detta visar på att Uppsalaskolan till stora delar kan förklara beteendet.
Bytena mellan sporadisk och kontinuerlig export skedde kontinuerligt på
dessa marknader, det vill säga ökade resurser tilldelades efter ungefär
samma antal verksamma år på de respektive marknaderna. Det ökade
marknadsengagemanget förklaras således av Uppsalaskolan då denna
teori anser att byten mellan marknadskanal sker kontinuerligt då ett
företag fått nödvändig marknadskunskap för att lyckas med en högre grad
av engagemang.

De marknader som följt den stegvisa processen fram till och med
etablerandet av ett dotterbolag, är sju till antalet. Två av dessa snabbade
dock på slutfasen genom företagsförvärv, vilket strider mot
Uppsalaskolan eftersom denna anser att marknadskunskap byggs upp
successivt i takt med att företag engagerar sig allt djupare på en marknad.
Om processen snabbas på, finns det risk att engagemanget inte blir lyckat
eftersom företaget sannolikt inte hunnit bygga upp den marknadskunskap
som krävs för att ha ett dotterbolag på en utländsk marknad. Av BRIO:s
totalt tio dotterbolag har dock hälften följt hela etableringskedjan, vilket
leder till att Uppsalaskolan har ett visst förklaringsvärde.
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Antalet etableringar som BRIO gjort innan år 1975 är relativt få och kan
därför förklaras av Uppsalaskolan. Detta eftersom etableringsprocessen
anses ta tid i och med det inkrementella tillvägagångssättet samt genom
att det tar tid att bygga upp kunskap om de respektive marknaderna.
Även inledandet av etableringarna innan år 1975 kan förklaras med hjälp
av Uppsalaskolan, då ett stegvist etableringsmönster då kan skönjas.

BRIO:s etableringar kan, i enlighet med Uppsalaskolan, ses som
resultatet av en rad inkrementella beslut. Detta eftersom företaget handlar
i enlighet med lågt risktagande genom att till exempel endast godkänna
vidare etablering om det finns tillräckligt med internt genererat kapital
för att finansiera etableringen. Dessa inkrementella beslut ligger till
grund för att etableringsstrategin för respektive marknad utformas i syfte
att uppnå företagets vision om en positiv internationell utveckling.

BRIO fördjupade sitt engagemang på majoriteten av de marknader som
det gick in på, innan det började exportera till fler länder, under sina
första tio år som internationellt företag. Detta förklaras av Uppsalaskolan
genom antagandet att BRIO behövde bygga upp den specifika
markandskunskap som enligt teorin är nödvändig innan en lyckad
spridning kan ske till fler marknader.

6.4.2 Engagemang som inte kan förklaras

Trots att vi funnit många beteenden hos BRIO som kan förklaras av
Uppsalaskolan, har vi även sett tillvägagångssätt som saknar en
förklaring hos denna teori.

Beträffande de marknader vars etableringar inte kan förklaras av
Uppsalaskolan, har vi sett ett mönster som visar på att BRIO, speciellt
under senare hälften av dess internationella verksamhetsår, hoppat över
steg i etableringskedjan. Vi antar att detta kan ha att göra med den
generella kunskap det antas byggt upp under sin relativt långa period som
ett internationellt företag. En annan förklaring kan vara förekomsten av
nätverk och allianser, vars aktörer har hjälpt BRIO att komma in på
marknaden vilket gjort att det kunnat hoppa över steg. Vi har även sett
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förklaring i goda affärsrelationer i andra länder samt mogna marknader
som redan inledningsvis har en stor efterfrågan av BRIO:s leksaker
etcetera.

Det ovan nämnda mönstret att hoppa över steg snabbar på
etableringsprocessen. Ett annat tillvägagångssätt att snabba på processen
är företagsförvärv. Detta har BRIO gjort på några marknader vid tiden för
en dotterbolagsetablering. Förklaringen har vi bland annat funnit i att det
kan gå snabbare att komma in på en utländsk marknad genom att ett
företagsförvärv ofta ”för med sig” lokal personal vilken kan mycket om
den utländska marknaden och således kan förse företaget med viss
marknadskunskap.

När BRIO ska etablera ett dotterbolag anses det viktiga vara att det finns
potential på den tänkta marknaden. Detta kan förklara mönstret av att
BRIO inte fördjupar sitt engagemang mellan kontinuerlig export och
dotterbolag fortlöpande, eftersom det kan antas ta olika lång tid att ta sig
in på olika slags marknader då förutsättningarna på dessa anses som
situationsspecifika. Det är således inte den marknadsspecifika kunskapen
som avgör när etablering ska ske, vilket gör att Uppsalaskolan inte kan
förklara beteendet. BRIO har inte heller några produktionsbolag, vilket
strider mot Uppsalaskolan. Vi anser att anledningen till detta är att det
saknar lokaliseringsfördelarna med att ha produktion utomlands.
Fördelarna överstiger helt enkelt inte nackdelarna.

Ett annat mönster som BRIO uppvisat och som inte kan förklaras av
Uppsalaskolan är att det på vissa marknader stannat i etableringskedjan.
Detta tror vi kan bero på att varje marknad har sina karaktäristika, vilket
innebär att olika etableringsmetoder blir lämpliga på olika marknader.
Vissa marknader passar helt enkelt inte passande för att ha alla steg i
etableringskedjan. Det kanske endast fungerar med exempelvis
kontinuerlig export. Vi har även sett att representanter som servar
marknaderna ofta byts ut. Då Uppsalaskolan endast beaktar byte mellan
steg i etableringskedjan, kan inte detta tillvägagångssätt förklaras. Vi har
dock funnit förklaringen att det är ett slags förädlingsprocess, vilket av
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andra författare anses vara viktigt hos en teori att ta i beaktande för att
uppnå ett högt förklaringsvärde.

BRIO:s internationaliseringsprocess bildar ett mönster som visar på hopp
till psykiskt avlägsna länder, vilket strider mot Uppsalaskolans teori.
Etableringarna tar således inte formen av en successiv process.
Antagandet att företag, efterhand som osäkerheten minskar och
kunskapen ökar, etablerar sig på alltmer psykiskt avlägsna marknader kan
således ej styrkas. Mönstret i tabell 1a och 1b visar därför endast på en
mycket svag lutning till höger. Vi menar att BRIO genom bildandet av
relationer inom internationella nätverk, samt genom generell kunskap,
minskar den nämnda osäkerheten och därigenom vågar hoppa till
marknader som är psykiskt avlägsna. Detta innebär att företaget inte
följer en successiv process i sin internationalisering och därmed inte kan
förklaras av Uppsalaskolan.

BRIO har gjort ungefär hälften av alla sina utländska etableringar under
de senaste tio åren, vilket inte stöds av Uppsalaskolan. Detta eftersom
företaget inte kan antas hunnit erhålla den nödvändiga marknadskunskap
för varje land, som krävs innan vidare etableringar kan göras på ett
framgångsrikt sätt. Vi anser att en kombination av generell kunskap,
erfaren exportchef och globaliseringens krafter att öppna upp nya
marknader för internationell handel kan ses som förklarande faktorer till
de täta etableringarna under senare år.

Tidigare nämndes att BRIO fördjupat engagemanget på sina första
marknader innan spridning skedde till fler länder, vilket vi delvis ansåg
kunde förklaras av Uppsalaskolan genom skapandet av marknadsspecifik
kunskap. Etableringarna följer dock inte rangordningen enligt psykiskt
avstånd, vilket medför att marknadskunskap inte kan ses som den enda
förklaringen. Detta eftersom internationaliseringsprocessen i sådana fall
skulle få en successiv form. Vi anser att den generella kunskapen kan ses
som ytterligare en förklaring till mönstret, då det även för denna krävs en
tids engagemang innan den erhållas. När BRIO dock besitter denna
kunskap om internationell verksamhet i stort kan det antas att företaget
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lättare kan etablera sig på mer psykiskt avlägsna marknader och därmed
bildas ett mönster av hopp mellan marknader.

6.4.3 Förklarar Uppsalaskolan hur företag tenderar att gå tillväga
vid etableringar på utländska marknader, och i sådana fall
hur?

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang kan vi, beträffande
inledandet av etableringsprocessen, se att de flesta kan förklaras av
Uppsalaskolan då de inleddes med sporadisk export. Även nästa steg i
kedjan, det vill säga fördjupning av engagemang till kontinuerlig export,
anser vi ha ett relativt stort förklaringsvärde hos teorin då många
marknader av sporadisk export har gått vidare till en kontinuerlig. Vad
beträffar BRIO:s bildande av dotterbolag, anser vi att Uppsalaskolan
börjar förlora i förklaringskraft då endast hälften av dessa etableringar
kan förklaras. Genom att även beakta det djupaste steget, att ha
produktion på utländsk marknad, kan vi se att Johanssons &
Wiedersheim-Pauls teori har förlorat sin förklaringskraft helt, då BRIO i
dagsläget inte har någon tillverkning alls utomlands. Enligt tidigare
resonemang kommer inte heller BRIO i framtiden att starta
produktionsbolag utomlands på grund av den kvalitetsfilosofi som råder.
Detta gör att Uppsalaskolan aldrig kommer att få en helt tillfredsställande
förklaringskraft beträffande BRIO:s etableringsprocess.

Ytterligare faktorer som inte ligger i linje med Johansson &
Wiedersheim-Paul, förutom att etableringsmönstret som kan liknas med
Uppsalaskolans synsätt tycks avta ju djupare i etableringskedjan BRIO
befinner sig, är att företaget på vissa marknader främst hoppat över steg
samt stannat i etableringskedjan. På de marknader som BRIO har hoppat
över steg anser vi att de är för många till antalet för att betraktas som
undantag och därmed kunna förbises och låta Uppsalaskolan ha ett ”fullt”
förklaringsvärde. Vi anser samtidigt att de är för få till antalet för att
kunna betraktas som en regel och därmed göra Uppsalaskolans
förklaringsvärde mycket lågt. Uppsalaskolan har därför enligt oss
fortfarande förklaringsvärde, men en aspekt som denna måste tas i
beaktande för att vi ska anse att teorin ger en tillräcklig förklaring.



Internationella etableringar – en studie av Uppsalaskolans förklaringsvärde

125

Vad beträffar BRIO:s alla etableringar, kan knappt hälften antas ha
stannat i etableringsprocessen och därmed sakna förklaring hos
Uppsalaskolan. Anledningen är att de inte uppvisat några tecken på den
kontinuerliga fördjupning av marknadsengagemang som krävs för att
kunna förklaras av teorin. Då metoden tyder på ett relativt vanligt
tillvägagångssätt, anser vi att det måste beaktas i en teori av detta slag för
att enligt oss anses ha ett gott förklaringsvärde. I nuläget anser vi att
Uppsalaskolan brister i sin förklaringskraft och måste därmed ta denna
aspekt i beaktande.

Sammanfattningsvis kan det enligt oss konstateras att Uppsalaskolan har
ett relativt högt förklaringsvärde beträffande etableringskedjan,
Uppsalaskolans första parameter. Anledningen är att vi ser ett relativt
tydligt mönster på en stegvis etableringsprocess fram till och med
bildandet av dotterbolag. Det finns dock avvikelser, som bland annat att
hoppa över steg samt stanna i etableringskedjan vilka vi anser måste tas i
beaktande för att teorin ska ha ett fullständigt förklaringsvärde
beträffande utländska etableringar.

6.4.4 Förklarar Uppsalaskolan den turordning av utländska
marknader som företag etablerar sig på, och i sådana fall hur?

Genom att analysera mönstret av BRIO:s etableringar i tabell 1b kan vi
skönja en mycket svag lutning åt höger, vilket ger Uppsalaskolans teori
ett lågt förklaringsvärde. Detta eftersom det enligt denna teori ska kunna
utläsas en tydlig lutning i och med att företag till en början ska etablera
engagemang i psykiskt nära länder, för att efterhand gå in på alltmer
avlägsna marknader. Uppsalaskolans låga förklaringsvärde har sin grund
i de stora hopp till psykiskt avlägsna marknader som sker under BRIO:s
hela internationaliseringsprocess. Denna visar således inte på ett
successivt tillvägagångssätt, vilket medför att den enligt Johansson &
Wiedersheim-Paul viktiga marknadskunskapen inte får något stort
förklaringsvärde. Det går således inte att stödja antagandet att företag för
varje marknad måste skaffa sig den specifika kunskapen för att kunna
fortsätta sin etablering till alltmer psykiskt avlägsna länder. BRIO:s
internationaliseringsprocess visar enligt vår mening att psykiskt avstånd
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inte verkat som ett hinder, och därmed haft liten betydelse, för företagets
internationella spridning. Detta leder oss till slutsatsen att Uppsalaskolan
har ett lågt förklaringsvärde vad gäller dess andra parameter psykiskt
avstånd.
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7. Slutsats
 detta avsnitt kommer analysen av våra problemfrågor att knytas
samman för att mynna ut i besvarandet av uppsatsens syfte. Vi kommer

dessutom att redogöra för vårt kunskapsbidrag  samt ge förslag till
vidare forskning inom området internationella etableringar.

7.1 Uppsalaskolans förklaringsvärde

Syftet med denna uppsats är att ge ett bidrag till nuvarande forskning
genom att undersöka huruvida Uppsalaskolan har ett tillfredsställande
förklaringsvärde, eller om en uppdatering av teorin vore att föredra.

Genom att studera det internationella tillvägagångssättet från första
etableringen fram till år 1975, kan vi konstatera att Uppsalaskolan har ett
relativt högt förklaringsvärde vad gäller den stegvisa processen fram till
dotterbolag i etableringskedjan. För parametern psykiskt avstånd finner
vi dock ett lågt förklaringsvärde genom de tidiga etableringarna på
psykiskt avlägsna marknader. Då denna parameter har låg
förklaringskraft blir det totala förklaringsvärdet för Uppsalaskolan vid
tidpunkten för dess publicering enligt oss för lågt för att anses som
tillfredsställande.

Om vi ser till hela den internationella processen, från första etableringen
fram till idag, kan vi sammantaget urskilja att Uppsalaskolans
förklaringsvärde vad gäller etableringskedjan fortfarande är relativt högt.
Den förlorar dock något i förklaringskraft över tiden genom att ett
tydligare mönster av att hoppa över steg kan urskiljas ju större den
internationella erfarenheten och uppbyggnaden av generell kunskap blir.
Beträffande den andra parametern, psykiskt avstånd, anser vi att
förklaringsvärdet fortfarande är lågt, eftersom stora hopp till psykiskt
avlägsna länder har ägt rum genom företagets hela internationella
historia. Eftersom etableringskedjan visar på ett relativt högt
förklaringsvärde i kombination med det låga dito beträffande psykiskt
avstånd, finner vi inte det totala förklaringsvärdet hos Uppsalaskolan som
tillfredställande.

I
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För att en internationaliseringsteori, enligt oss, ska ha god
förklaringskraft beträffande tillvägagångssätt vid internationella
engagemang hos företag i branschen av idag, anser vi att det främst är två
aspekter, generell kunskap och nätverkstänkande, som bör inkorporeras.
Detta innebär att vi finner Forsgrens (2000) kritik befogad, då han menar
att företag bör verka för ett lärande som främjar generell kunskap.
Grunden till detta finner vi i att marknadskunskapen kan anses ha
minskat i betydelse genom skiftet från det moderna till det postmoderna
samhället (Löwendahl & Revang, 1998), vilket bland annat inneburit en
ny typ av intensiv konkurrens. Denna konkurrens har bland annat
medfört att företag tvingas till snabbare etableringar, genom att till
exempel hoppa över steg i etableringskedjan, vilket innebär att det inte
alltid finns tid att skaffa sig den marknadsspecifika kunskapen.
Förklaringen till den minskade betydelsen av marknadskunskap anser vi
även kan finnas i att länder, i och med den tidigare nämnda förändringen,
visar på mer homogena drag (Nordström, 1991). Här faller således
Johansson & Wiedersheim-Pauls resonemang om att det största hindret
vid utländska etableringar är brist på marknadskunskap. Detta eftersom
mer homogena marknader skulle innebära att företag inte längre behöver
erhålla specifik kunskap om respektive marknad, utan det blir än
tydligare än innan att den generella kunskapen är av vikt. Genom dessa
två aspekter anser vi att Uppsalaskolans fokus på den marknadsspecifika
kunskapen således bör tonas ned till förmån för den generella kunskapen.

Vad gäller nätverkstänkande anser vi oss tyda att detta är och har varit en
mycket viktig förklaringsvariabel, eftersom bland annat hopp till psykiskt
avlägsna marknader förekommer genom hela
internationaliseringsprocessen och därför sker mer som en regel än som
ett undantag. Nätverkstänkandet kan ses som en av de mest betydande
förklaringsvariablerna till detta beteende, eftersom skapandet av
relationer möjliggör samarbete mellan parter oavsett det psykiska
avståndet dem emellan. Detta gör att internationaliseringsprocesser inte
behöver vara successiva, utan kan visa mönster av hopp.

Sammanfattningsvis har vi utifrån vår empiriska illustration funnit
generell kunskap och nätverk som två mycket viktiga faktorer för att på
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ett tillfredsställande sätt kunna förklara etablerings- och
internationaliseringsprocesser. Om Uppsalaskolan enligt oss ska ha en
god förklaringskraft, anser vi därför att denna teori bör uppdateras till att
i större utsträckning ta hänsyn till den generella kunskapen samt
inkludera en parameter angående nätverkstänkande.

7.2 Kunskapsbidrag till forskningen

Enligt bland annat Platon (Starrin & Svensson, 1998:42), definieras
kunskap som ”sann tro förenad med goda grunder”. En person som inom
ett specifikt område har stark tro på något och att detta är sant oberoende
av personen i frågas tro, i kombination med att det finns goda grunder för
denna tro, kan således sägas besitta kunskap inom det aktuella området.
Enligt vår mening är Platons definition givande, då kriterierna ställer ett
visst krav på kunskap för att den ska anses vara vetenskaplig. Detta anser
vi vara av stor vikt, och har därför under uppsatsens gång genomgående
haft denna definition i beaktande för att genom vårt syfte kunna bidra
med vetenskaplig kunskap till forskningen. För att se huruvida vi uppnått
denna vetenskapliga kunskap, väljer här att ”testa” denna uppsats syfte.

För att anses komma med ett kunskapsbidrag inom forskningen måste vi
genom denna studie uppfylla Platons definition på vetenskaplig kunskap.
Vi måste således först och främst ha en stark tro på den framställning vi
gör. Genom att vi har gjort valet att undersöka huruvida Uppsalaskolan
kan förklara hur företag tenderar att gå tillväga vid internationella
etableringar i praktiken, eller om teorin eventuellt behöver uppdateras till
aktuellt beteende, anser vi oss ha en stark tro på att en undersökning som
denna är av vikt. Anledningen är att vi anser att det är viktigt att det finns
uppdaterade teorier inom forskningen för att denna ska betyda något för
allmänheten, vilken troligtvis önskar dra lärdom av teorierna innan den
själv, i detta fall, startar internationell verksamhet.

Vidare måste vår tro att Uppsalaskolans giltighet behöver undersökas
även delas av andra, det vill säga det måste finnas en stark tro oberoende
av vad vi tycker i detta avseende. Vi anser att det alltid är aktuellt att
undersöka teorier eftersom det enligt ovanstående resonemang är viktigt
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att ha sådana som är gällande i den tid som råder. Med detta som grund
anser vi att denna tro är sann oberoende av vad vi tycker.

Det sista kriteriet som vår studie måste uppfylla är att det måste finnas
goda grunder för att Uppsalaskolan är i behov av en undersökning av vårt
slag, det vill säga en studie av dess giltighet. Då denna teori publicerades
år 1975 och ingen ny version har utkommit i sin helhet sedan dess, utan
endast olika artiklar som styrker eller kritiserar den, anser vi att det
föreligger goda grunder att undersöka huruvida en uppdatering av teorin
som helhet är att föredra.

Då vi anser att vi uppfyller Platons definition på kunskap, betraktar vi oss
sammanfattningsvis som att vi genom denna studie ger ett
kunskapsbidrag till forskningen.

7.3 Förslag till framtida forskning

En viktig förklaring till utseendet av ett företags
internationaliseringsprocess, finns enligt Uppsalaskolan hos det psykiska
avståndet. Detta beskrivs som de faktorer vilka hindrar eller stör
informationsflödet mellan företag och marknad. Faktorerna kan vara av
olika slag som exempelvis kultur, utbildningsnivå, grad av utveckling i
ett land, sättet att göra affärer, politisk uppfattning etcetera. Ju större
likhet det råder mellan dessa faktorer, desto lättare kommer ett företag att
lyckas på en utländsk marknad. Stora likheter innebär således litet
psykiskt avstånd, medan stora olikheter innebär ett långt psykiskt avstånd
mellan företag och marknad.

Efter att ha studerat Uppsalaskolans internationaliseringsteori, har vi inte
funnit något stöd för den nämnda vikten av det psykiska avståndet vid
förklarandet av turordningen av marknader som ett företag etablerar sig
på. Uppsalaskolans förklaringskraft beträffande denna parameter anses
således enligt oss vara lågt.

Det som skulle kunna tänkas utgöra en möjlig förklaring, är den
förändring som skett under senare år vilken lett till att världens
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marknader tenderat att bli alltmer homogena (Löwendahl & Revang,
1998). Synen på att psykiskt avstånd kan ha förlorat mycket av sin
förklaringskraft har även tagits upp i ett antal artiklar (Stöttinger &
Schlegelmilch, 1998; Evans, 2000), där det anses att psykiskt avstånd
fortfarande har betydelse, men att parametern till stora delar har passerat
sitt ”bäst-före-datum”. Att psykiskt avstånd skulle fått minskad betydelse
i och med den ovan nämnda förändringen är dock något som vi varken
kan stödja eller förkasta genom vår studie. Anledningen är att vi aldrig
kunnat skönja något mönster av att psykiskt avstånd haft någon betydelse
för att kunna förklara internationaliseringsbeteende. Denna vår avvikelse
från andra författare gör att vi anser det vore intressant att undersöka
huruvida begreppet överhuvudtaget är relevant att inkludera i en
internationaliseringsteori. Vi anser att det kanske finns andra parametrar,
vilka har större betydelse, som istället borde tas i beaktande för att kunna
skapa en teori med ett högt förklaringsvärde. Genom vår studie har vi
kommit fram till att generell kunskap om internationell verksamhet samt
nätverk är viktiga variabler för att kunna förklara internationellt beteende.
Vi anser dock att det sannolikt finns ytterligare faktorer, vilka inte vi
genom vår studie sett, som skulle kunna utgöra viktiga variabler i en ny
teori om internationaliseringsbeteende. Mot denna bakgrund anser vi att
detta vore ett intressant område att forska vidare inom.
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BILAGA 1
Intervjuguide

Vilken är bakgrunden till att BRIO valde att starta internationell
verksamhet?

Vad anser Ni vara BRIO:s företagsspecifika tillgång, det vill
säga vad gör BRIO unikt internationellt?

Hur anser Ni att etableringsprocessen i land X kan
beskrivas?

•  På vilka grunder valde ni ut denna marknad? Motiv?

•  På vilket sätt kom ni åt denna marknad, det vill säga vilken
marknadskanal/distributionskanal använde ni er av initialt?

•  Har ni någon gång bytt marknadskanal?

•  Hur ser förloppet av vald marknadskanal/distributionskanal ut
över tiden?

•  Vad har fungerat bra/mindre bra vad gäller etableringen i detta
land?

•  Om något har varit mindre bra, hur har BRIO hanterat detta?

•  Hur har ni använt er av erfarenheter och kunskaper från tidigare
etableringar vid etableringen på denna marknad?

•  Har etableringen på denna marknad varit resurskrävande, i form
av exempelvis tid, kapital och anpassning av produkter, i
jämförelse med andra marknader där företaget har engagemang
av något slag?
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