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1 INLEDNING

I detta första kapitel ges en bakgrund till ämnet i uppsatsen. Därefter sker en

övergång till en problemdiskussion, vilken leder fram till uppsatsens syfte. Syftet

mynnar ut i de problemfrågor som ämnas besvaras i uppsatsen.  Vidare innehåller

kapitlet olika avsnitt vilka redogör för avgränsningar, definitioner, studiens

relevans samt för uppsatsens disposition.

Världen krymper och gränser öppnas. Handelsliberaliseringar och regionala

ansträngningar för integrering leder till att allt fler företag väljer att

internationalisera sin verksamhet för att verka på den öppna globaliserade

världsmarknaden. Företag rör sig nu till synes obehindrat över nationsgränser och

allt fler ser den pågående utvecklingen som en möjlighet att nå potentiella

marknader utomlands. (United Nations, 2000)

Dagens välutvecklade infrastruktur liksom förbättrade språkkunskaper och ökad

förståelse för olika företagskulturer i olika länder förklarar till viss del den ökade

internationaliseringen. Att företag i allt större utsträckning specialiserar sig driver

också på internationaliseringsprocessen (OECD, 1997). Det har ofta förutsatts att

företag måste vara stora, med stora tillgångar för att utöva internationell

verksamhet (Liesch et al, 1999). Den ständigt pågående utvecklingen av

information och kommunikationsteknologi, globaliseringen av marknaden och

andra förenklande faktorer har dock lett till att fler och fler små och medelstora

företag vågar satsa på utlandet och idag deltar de alltmer i internationella

sammanhang. 

Svensk industri har en lång tradition av utlandsverksamhet. Flera av de svenska

stora internationella företagen grundades redan före förra sekelskiftet. Idag har
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Sverige sina komparativa fördelar inom högteknologisk industriproduktion och

kunskapsintensiva tjänster. Detta har lett till att det för närvarande sker en

förskjutning i svensk export från mer industriellt standardiserade produkter till

högt kundanpassade komplexa produkter och tjänster. (Johanson et al, 2002) 

 

I Latinamerika har flera av de svenska multinationella företagen funnits på plats

under decennier, i något fall i mer än ett sekel (Exportådet, 2002). Traditionellt har

det varit företag inom områden som lastvagnar, elektronik och energi med mera.

Den enskilt största svenska exportprodukten till Latinamerika har de senaste åren

dock varit telekommunikationsutrustning (UD, 2002). Det finns även flera företag

inom IT- och telekomsektorn som har verksamhet i Latinamerika och en rad små

och medelstora företag inom denna sektor gör nu sitt intåg (Eurolatina, 2002 och

Exportrådet, 2002).

EU har upprättat handelsavtal med Mexiko och Chile (Utrikesdepartementet,

2002). Handelsavtalet med Chile är nytt och träder i kraft 2003. Frihandelsavtalen

gör att den svenska regeringen tror på ett ökat handelsutbyte mellan Latinamerika

och Sverige. På grund av detta har det inletts en rad olika exportfrämjande insatser.

Exempelvis har Exportrådet startat en ny trainee-utbildning med inriktning mot

Latinamerika (Exportrådet, 2002). Vidare har de svenska ambassaderna i Mexiko

och Chile fått ökade anslag. Enligt den före detta handelsministern Leif Pagrotsky

är Mexiko och Chile spännande marknader där svenska företag bör hålla sig

framme (Pressmeddelande 2002-06-04, Utrikesdepartementet).

För att förklara företags internationaliseringsprocesser finns det ett antal teorier

som gör detta på olika sätt. Den så kallade Uppsalaskolans modell beskriver

företags internationalisering som en långsam och stegvis process där empiriska

studier visar att svenska företags försäljning utomlands ofta har utvecklats enligt

mönstret försäljning via representant till eget försäljningsbolag (Johanson och



Vägen till Latinamerika                                                                                                                                Inledning

3

Wiedersheim-Paul, 1975). Vidare menar Uppsalaskolan att för företag som

etableras utomlands är det mest förekommande att de börjar på närliggande

marknader och skaffar sig erfarenhet om dessa innan de genomför etableringar i

mer avlägsna länder. Ett annat sätt att se på internationalisering av företag är enligt

Nätverksmodellen. Förespråkarna för detta synsätt, bland andra Johanson och

Mattsson (1988) och Axelsson och Johanson (1992), menar att bildandet av

nätverk i utlandet påverkar företags internationaliseringsprocesser. Ett ytterligare

synsätt är det Eklektiska vars förespråkare menar att företag etablerar sig på de

marknader där det finns flest fördelar (Dunning, 1988). 

1.1 Problemdiskussion
Det Eklektiska synsättet baseras på stora multinationella företags

internationalisering och Uppsalaskolans studie genomfördes under 60-talet på stora

tillverkande företag (Johanson et al, 2002). Empiriska studier av svenska små och

medelstora företag har visat att många blir internationellt verksamma i en snabbare

och mer direkt väg än genom den stegvisa process som Uppsalaskolans modell

beskriver. Särskilt högteknologiska och nicheorienterade företag börjar exportera

mer eller mindre direkt efter att företaget har bildats (OECD, 1997). Den nationella

marknaden är redan för liten för att dessa företag ska kunna överleva. Empiriska

studier har visat att sådana företags internationalisering har varit beroende av

relationer till andra aktörer på marknaden, vilket har gjort att Nätverksmodellen på

senare tid uppmärksammats i den akademiska litteraturens försök att förklara

internationalisering av företag (Lindqvist, 1988 i Johanson och Vahlne, 1990). 

Att svenska små och medelstora företag nyligen har börjat göra sitt intåg i

Latinamerika (Eurolatina, 2002 och Exportrådet, 2002) förklarar varför det är svårt

att finna studier av dessa företags internationaliseringsprocesser på den

Latinamerikanska marknaden. Att studera andra företags erfarenheter och

tillvägagångssätt vid etablering i Latinamerika är något som vi anser borde vara av
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intresse för företag som är intresserade, men hittills inte har någon erfarenhet av

den Latinamerikanska marknaden. 

Moberg (1990) hävdar att geografisk närhet till slutkund är viktigt vid valet av

etableringsort. Eftersom det geografiska och kulturella avståndet mellan Sverige

och Latinamerika kan sägas vara stort vill vi undersöka svenska företag som valt

att gå in på denna avlägsna marknad och studera hur deras

internationaliseringsprocess för att hamna där har sett ut. Frågan är om dagens små

och medelstora IT- och telekomföretags internationaliseringsprocesser

överensstämmer med de teorier som finns? 

Då vi anser att de teorier om internationalisering som vi nämnt ovan är olika,

finner vi det intressant att undersöka hur var och en av dessa är lämpade för att

analysera internationaliseringsprocessen i Latinamerika för dagens små och

medelstora företag i IT- och telekombranschen.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av valda internationaliseringsteorier
analysera internationaliseringsprocessen för små och medelstora svenska IT- och
telekomföretag i Latinamerika.



Vägen till Latinamerika                                                                                                                                Inledning

5

För att uppnå syftet ämnar vi besvara följande frågor:

• Vilka motiv har företagen till att etablera sig i Latinamerika?

• Hur har företagen gått till väga när de etablerats i Latinamerika?

• Vilka faktorer påverkar valet av etableringsform?

• I vilken utsträckning kan valda internationaliseringsteorier beskriva

internationaliseringen av denna typ av företag i Latinamerika?

1.3 Avgränsningar
Med denna studie ämnar vi endast undersöka företags

internationaliseringsprocesser och inte den internationella strategi som företag

använder sig av på den utländska marknaden.

För att läsaren ska förstå skillnaden mellan dessa har vi konstruerat följande

modell:

Figur 1: Skillnaden mellan internationaliseringsprocessen och den internationella strategin,

Källa: Egen

Sverige Latinamerika

Internationaliseringsprocessen Internationell strategi
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En avgränsning i denna studie är antalet företag och antalet branscher som

studeras.  Uppsatsen bygger på en studie av tre olika fallföretag inom en bransch,

nämligen IT- och telekombranschen. Vidare är uppsatsen avgränsad till att

innefatta tre internationaliseringsteorier, Uppsalaskolans modell,

Nätverksmodellen samt det Eklektiska synsättet.  

Slutligen, vad gäller avgränsningar studeras inte kulturen i Latinamerika närmare.

Därmed är inte så kallade kulturteorier inkluderade i uppsatsen. Detta eftersom

uppsatsens syfte inte innefattar att studera hur affärslivet i Latinamerika ser ut.

Dock kommer läsaren att finna en presentation av de kulturskillnader som man på

fallföretagen har upplevt mellan Latinamerika och Sverige. Dessa presenteras

eftersom vi anser att de har betydelse för svenska företags

internationaliseringsprocess. 

1.4 Definitioner
Det kan tänkas att vissa av de begrepp som används i uppsatsen har olika betydelse

för olika personer. För att läsaren ska veta vilken betydelse vi menar att begreppen

har när de används i uppsatsen redogör vi här för de definitioner av begreppen som

vi utgått från. En definition om begreppet internationalisering genomförs det dock

inte för här, utan en vidare diskussion om detta begrepp går att finna i

referensramen.

Latinamerika: Sydamerika, Centralamerika och Mexiko (Masoliver, 1995)

Etablering: upprättande av något stadigvarande (Nordstedts svenska ordbok,

1988). I denna studie innebär etablering utomlands allt ifrån att ha en representant

till att ha ett dotterbolag på den utländska marknaden.
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Följande definitioner är EUs:

Litet företag: 10-49 anställda. Årlig omsättning som understiger 7 miljoner euro

eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro.

Medelstort företag: Färre än 250 anställda. Årlig omsättning som understiger 40

miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 27 miljoner euro. 

Antalet anställda är det kriterium vi främst vill använda för att klassificera ett

företag efter storlek. Som läsaren kommer att märka senare i denna studie, har ett

av fallföretagen fler än 250 anställda och uppfyller således inte EU-kommissionens

kriterium för ett medelstort företag vad gäller antal anställda. Vi väljer trots detta

att definiera detta företag som ett medelstort företag eftersom det uppfyller andra

av EU-kommissionen uppsatta krav om att ett medelstort företag ska ha ett

aktiekapital som inte innehas till 25 procent eller mer av ett annat företag samt att

företagets omsättning inte överstiger 40 miljoner euro.

1.5 Uppsatsens relevans
Det teoretiska bidraget i denna uppsats är att försöka applicera Uppsalaskolans

modell, Nätverksmodellen samt det Eklektiska synsättet på små och medelstora

svenska IT- och telekomföretag i Latinamerika. Vi anser att det är relevant att

försöka beskriva sådana företags internationaliseringsprocesser utifrån dessa

teorier då de ursprungligen inte är baserade på denna typ av företag. 

Den empiriska relevansen för uppsatsen ligger i ökad kunskap om

internationalisering av små och medelstora företag inom IT- och

telekommunikationsbranschen, vilka utgör en viktig del av svensk ekonomi.

Vidare anser vi att en ökad kunskap om dessa företags etablering i Latinamerika är

av betydelse idag eftersom sådana företag står inför en etablering på den

marknaden. 
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”It is important to remember that internationalisation is embedded in an ever-

changing world.” 
Johanson och Vahlne (1990) s.22

Avslutningsvis vad gäller studiens relevans anser vi att det alltid är relevant att

genomföra nya studier inom ämnet internationalisering eftersom världen och

därmed företags förutsättningar för internationalisering ständigt förändras, vilket

också Johanson och Vahlne (1990) hävdar i citatet ovan.

1.6 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i sex olika kapitel. Det första kapitlet, Inledning, innehåller

bakgrunden till uppsatsen vilken mynnar ut i uppsatsens syfte och problemfrågor.

Kapitlet innehåller även information om avgränsningar, definitioner samt studiens

relevans. 

I uppsatsens andra kapitel, Metod, kan läsaren finna en diskussion om verklighet,

vetenskap och kunskap. Vidare innehåller metodkapitlet en redogörelse för vårt

metodsynsätt samt en beskrivning av tillvägagångssättet i arbetet med uppsatsen.

Kapitlet avslutas med en presentation av kritiska reflexioner gällande metoden.

Referensram är benämningen på det tredje kapitlet. Kapitlet inleds med en allmän

diskussion om begreppet internationalisering vilken åtföljs av en modell för

klassificering av marknadskanaler och motiv till internationalisering. Därefter

presenteras de tre internationaliseringsteorier i vilka uppsatsen har sin

utgångspunkt. Avslutningsvis jämförs de tre teorierna. 

I kapitlet Empiri finner läsaren den information vi fått om de tre fallföretagen.

Varje företag presenteras var för sig. 
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I det femte kapitlet Analys, binds empiri och teori samman. Utifrån

internationaliseringsteorierna som presenterats i referensramen försöker vi

analysera internationaliseringsprocessen för företagen genom den information som

presenterats i empirikapitlet. 

Det sista kapitlet i uppsatsen är Slutsatser. Här besvaras syftet och de

problemfrågor som ställts upp för uppsatsen. Kapitlet, och därmed uppsatsen,

avslutas med en presentation av våra förslag på fortsatt forskning inom ämnet

internationalisering av svenska IT- och telekomföretag i Latinamerika.
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3 METOD

Metodkapitlet inleds med en diskussion om verklighet, vetenskap och kunskap.

Vidare innehåller kapitlet en redogörelse för de tankegångar och det

tillvägagångssätt som ligger till grund för arbetet med uppsatsen och för

insamlandet av det material vi använt oss av. Avslutningsvis presenteras  de

kritiska reflexioner vi haft gällande uppsatsen. 

3.1 Olika synsätt på verkligheten

Metoden i sig är ingen garanti för vetenskaplighet utan kriteriet för

vetenskaplighet är att djupare liggande delar av verkligheten uppenbaras. 
Holme och Solvang (1986) s. 33

Arbnor och Bjerke (1977) menar att för att överhuvudtaget kunna undersöka,

förklara och förstå verkligheten måste man göra vissa antaganden om hur den är

beskaffad och ser ut. Varje enskild individ har en egen tolkning av verkligheten.

Utredare och forskare arbetar ofta med ett antal förenklade, väldefinierade och

systematiserade antaganden om de faktorer eller fenomen som studeras (Lundahl

och Skärvad, 1999). Dessa antaganden kan kallas modeller och ses ofta som en

förenklad bild av verkligheten. Förenklingen är både modellens styrka och svaghet.

Styrkan ligger i att modellen blir mer överblickbar än den komplexa verkligheten.

Svagheten blir således att en modell riskerar att inte avbilda de delar av

verkligheten som kanske är väsentliga. Holme och Solvang (1986) beskriver

användandet av modeller som att man rör sig mellan två världar, modellens värld

och den verkliga värld som modellen ska spegla. 
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I denna uppsats utgår vi ifrån ett antal modeller som på olika sätt förklarar

internationaliseringen av företag. Vi är medvetna om att de inte är en perfekt bild

av verkligheten men anser att de kan användas till att skapa en förståelse för

verkligheten.  Synen på verkligheten förändras med tiden. Det som ansågs vara

verklighet förr i tiden är inte den verklighet vi lever i idag. Den så kallade

Uppsalaskolans modell, vilken är en av de modeller som denna uppsats innefattar,

skapades på 60-talet och då var verkligheten en annan. Basen för Uppsalaskolan

utgörs av en studie av traditionella tillverkande storföretag. Sedan modellen

skapades har samhället och således verkligheten förändrats. Förändringen har lett

till att det blivit nödvändigt med modeller som speglar den nya verkligheten. I

anknytning till att verkligheten förändras måste det skapas ny förståelse av den.

Exempelvis är verkligheten idag präglad av en ny typ av företag, IT- och

telekomföretag. Vidare anser vi att verkligheten ser annorlunda ut idag på grund av

att avstånden i världen har krympt och nya marknader öppnas, exempelvis den

latinamerikanska marknaden (Exportrådet, 2002).  

3.2 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om

och hur man ämnar behandla ämnet.
Ejvegård (1996) s.29

Från 1800-talets mitt blev vetenskapen allt viktigare och kom att så småningom ta

över kyrkans och religionens roll i samhället (Johanson et al, 2002). Både industri-

och teknologisamhället baseras på vetenskapen. Men vi frågar oss, vad är

egentligen vetenskap?

Gilje och Grimen (1992) menar att vetenskap bygger på empiriska och

erfarenhetsbaserade discipliner (undantagsvis matematik och logik). Vetenskapen
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studerar fenomen som vi får kunskap om genom våra sinnen. En forskares uppgift

är inte att upptäcka absolut säkra teorier utan att upptäcka teorier som kan prövas

allt djupare. En teori är vetenskaplig endast om den i princip kan falsifieras. Ingen

teori kan därmed betraktas som absolut säker, det vill säga verifierad en gång för

alla. Därmed har också våra mest bekräftade teorier en viss osäkerhet eftersom

man aldrig kan veta vilka observationer som kan komma att göras i framtiden.

(Gilje och Grimen, 1992)

Enligt Karl Popper i Hägg och Wiedersheim- Paul (1994) är de modeller som har

mest innehåll och försöker säga mest om verkligheten de som kan anses vara

”bäst”. Men de teorier som är bäst enligt honom är också de som är lättast att

falsifiera. Vi har i vår referensram valt ut de mest kända

internationaliseringsteorierna, det vill säga de som vi anser har mest innehåll och

säger mest om verkligheten. Vi kommer därmed inte att redogöra för alla olika

internationaliseringsteorier utan vi har valt ut Uppsalaskolans modell,

Nätverksmodellen samt det Eklektiska synsättets. 

Holme och Solvang (1986) skiljer mellan vetenskaplig kunskap och andra former

av kunskap. De menar att det som skiljer vetenskaplig kunskap från andra former

av kunskap är sättet man får kunskapen på. Skillnaden består i den systematisering

och strukturering som äger rum genom teoriutveckling och de metodiska redskap

man använder sig av. Den kunskap vi bär med oss från våra studier om

internationalisering eller den kunskap vi har fått om Latinamerika genom att vi har

vistats där under en tid kan därmed inte klassas som vetenskaplig kunskap.

Däremot anser vi att denna studie innehåller vetenskaplig kunskap eftersom vi

tolkar verkligheten utifrån teorier med hjälp av en specifik metod som vi noggrant

presenterar i detta kapitel. Detta för oss in på frågan ”Vad är kunskap?”, vilket vi

diskuterar i följande avsnitt.
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3.3 Vår syn på kunskap

En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap.

Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. 
Kvale (1997) s.12

Det moderna samhället är i flera avseenden ett utrednings- och kunskapssamhälle.

I tidningar, radio och TV presenteras varje dag utredningar och utredningsresultat,

ofta under stora rubriker. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

Lundahl och Skärvad (1999) anser att begreppet kunskap har två olika

huvudbetydelser, att "veta", vilket innebär att inneha information om något,

respektive "ha förmåga," vilket betyder att ha en färdighet att praktiskt kunna göra

det man påstår sig kunna. Vi anser att detta är en naturlig uppdelning av kunskap.

När vi relaterar denna diskussion till vår studie anser vi således att kunskap om

ämnet internationalisering kan delas upp i att veta vad en

internationaliseringsprocess av företag innebär, respektive i att ha förmågan att

genomföra en internationalisering av företag. Genom denna studie tror vi att

läsaren och även vi själva främst kommer att erhålla kunskap som leder till vetskap

om internationalisering. Studien är ingen handbok i hur man genomför

internationaliseringar men vi tror att man genom att ta del av studien även kan

förbättra förmågan att praktiskt genomföra internationaliseringar. 

Habermans, (1969) i Holme och Solvang (1986) menar att kunskap och intresse

hänger nära samman och att detta är att betrakta som en fördel. Han hävdar att det

vetenskapliga arbetet alltid måste präglas av de värderingar man utgår från. Vi

håller med om att kunskap och intresse hänger samman. Vi finner det naturligt att

man vet mer om det man är intresserad av. Vårt intresse för internationalisering

och för Latinamerika är något vi bär med oss sedan flera år tillbaka. Under vår
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studietid har vi bland annat studerat internationalisering av företag och vi har

studerat och vistats i Latinamerika vilket har medfört att vårt intresse för ämnet har

ökat i takt med att vår kunskap i ämnet har fördjupats. På samma sätt har vår

kunskap ökat i och med att vårt intresse har växt sig starkare. 

3.4 Vårt metodsynsätt 
I följande avsnitt presenterar vi de tankegångar vi haft under arbetet med

uppsatsen. Diskussionen har sin utgångspunkt i två olika filosofiska ståndpunkter.

Senare i avsnittet söker vi även klassificera uppsatsen utifrån olika begrepp genom

att beskriva vårt tillvägagångssätt. 

3.4.1 Positivism och hermeneutik

Positivismen började liksom namnet på denna filosofiska ståndpunkt antyder som

en positiv tendens. Den reagerade mot religiösa dogmer och metafysisk

spekulation och krävde återgång till iaktarbara data (Kvale, 1997). Grunden inom

positivismen är experiment och kvantitativa mätningar. Positivister menar att

forskare måste vara fullkomligt opartiska och neutrala. Alla typer av vetenskapligt

arbete bör genomföras genom användandet av samma metod. Det är inte väsentligt

om forskningen utförs inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap (Lundahl och

Skärvad, 1999). Generellt handlar positivism om att mäta och registrera objektiva

data för att kunna dra generella slutsatser. 

En alternativ vetenskaplig grundinställning går under namnet hermeneutik.

Förespråkare för denna ståndpunkt menar att det som bör eftersträvas inom

vetenskapen är att tolka och förstå. Vetenskap handlar om sociala och mänskliga

faktorer och kan endast leda fram till kunskap som är bunden i tid och rum. Det

måste göras en åtskillnad mellan socialvetenskaper och naturvetenskaper eftersom

deras mål och metoder är av skilda art. Det är omöjligt och inte alltid önskvärt att

utföra forskning som är fullkomligt opartisk. Personliga erfarenheter och

förförståelse är ofta nödvändiga förutsättningar för forskning. (Ibid)
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I arbetet med denna studie anser vi oss främst följa hermeneutikens tankegångar.

Vi anser att våra erfarenheter och den föreförståelse vi haft innan vi började arbeta

med uppsatsen troligen påverkar resultatet av den. Redan i vårt val av ämne för

studien var vi påverkade av våra erfarenheter. Vi valde ett ämne som vi var

intresserade av på grund av de erfarenheter vi har. Intresset för ämnet har även lett

till att vi sedan tidigare tagit del av en del kunskap om ämnet, vilket lett till att vi

har en viss förförståelse för ämnet. Vidare innefattar vår studie flera olika

tolkningar. Allt material vi använt oss av har vi själva tolkat.

Ett huvudtema inom hermeneutiken är att delen endast kan förstås om den sätts i

samband med helheten och att helheten endast kan förstås om man har delarna

(Alvesson och Sköldberg, 1994). Den hermeneutiska cirkeln bygger därmed på

holismen, det vill säga att en persons kunskap om omvärlden kan ses som en

sammanhängande helhet (Gilje och Grimen, 1992). Forskaren bör ständigt förflytta

sig mellan del och helhet, referensram och empiri. Detta för att uppnå en ökad

förståelse för undersökningsområdet och för att utveckla en tolkning av

verkligheten. Forskare har en viss förkunskap om det studerade fenomenet, men

under undersökningens gång kommer dessa förkunskaper att förändras genom att

forskaren för en dialog och tolkar den. Detta leder till att ny kunskap genereras och

processen fortsätter vidare likt en cirkel. Vi delar denna syn och menar således att

vår bild av studiens undersökningsområde omformats av de erfarenheter vi gör

under arbetets gång. Arbetet med att skriva denna uppsats kan ses som en process

genom vilken vi gradvis lär oss mer om det valda undersökningsområdet. Detta

leder till ökad förståelse, som i sin tur leder till nya frågor. 
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Den hermeneutiska cirkeln illustreras nedan. 

HELHET

DEL

Figur 3: Den hermeneutiska cirkeln

Källa: Egen bearbetning av ursprunglig version från Alvesson och Sköldberg (1994)

3.4.2 Kvalitativ och kvantitativ studie

Utifrån den litteratur om forskningsmetodik som vi studerat (Kvale, 1997, Lundahl

och Skärvad, 1999, Holme och Solvang 1986) kan vi konstatera att den kvalitativa

metoden ofta ställs i motsatsställning till den kvantitativa metoden. 

Begreppet kvalitativ metod betraktas som en gemensam beteckning på sådana

metoder som i första hand syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper

så grundligt som möjligt. Det är forskarens uppfattning eller tolkning av

informationen som står i förgrunden. Med kvantitativ metod avses metoder genom

vilka information omvandlas till siffror och mängder utifrån vilka statistiska

analyser genomförs. Den kvalitativa metoden har primärt ett förstående syfte. Det

centrala är att man genom att olika sätt att samla in information dels kan få en

djupare förståelse av det problem man studerar, dels kan beskriva helheten av det

sammanhang som detta inryms i. (Holme och Solvang, 1986)

Tolkning och
förståelse av

kunskap
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I denna uppsats ämnar vi analysera internationaliseringsprocessen i företag.  För

att göra detta anser vi att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst. Vårt val är

grundat på vår frågeställning, så som Holme och Solvang (1986) menar att man

bör göra, men valet är även baserat på de hermeneutiska tankegångar vi följer i

arbetet med uppsatsen. Enligt Lundahl och Skärvad, (1999) ligger ofta

hermeneutiken som grund för den kvalitativa metoden. De menar att kvalitativa

studier är inriktade på att tolka och förstå, vilket även är grunden i den

hermeneutiska vetenskapsfilosofin. För att analysera

internationaliseringsprocesserna för svenska företag i Latinamerika med hjälp av

existerande internationaliseringsteorier anser vi att vi själva först måste förstå

ämnet. 

3.4.3 Deduktion och induktion

Syftet med denna uppsats har sin utgångspunkt tre olika teorier. Detta gör att

uppsatsen har en deduktiv ansats. Vanligen förknippas deduktiv metod med

positivismen som presenterats tidigare i denna uppsats. Den traditionella

deduktionsmetoden, ofta kallad hypotetisk deduktion, innebär att forskaren ställer

upp ett antal hypoteser som han eller hon antingen försöker verifiera eller falsifiera

(Hägg och Wiedersheim-Paul, 1994). Vår uppsats har inte ett renodlat deduktivt

angreppssätt då inga hypoteser ställs upp. I stället kan studien sägas ha en e

deduktiv ansats. När vi bland annat undersöker hur olika

internationaliseringsteorier kan användas för att analysera

internationaliseringsprocessen för IT- och telekomföretag måste vi jämföra de

empiriska resultaten med teorierna. Därmed påverkas studien av våra empiriska

resultat, vilket gör att det även finns inslag av induktion i studien. Induktion

innebär att man försöker dra slutsatser utifrån det enskilda fallet, det vill säga

empiriska fakta (Lundahl och Skärvad, 1999). 
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Gilje och Grimen (1992) menar att observationer ibland kan komma i konflikt med

forskarens förväntningar, vilket i värsta fall kan komma att undergräva

referensramen. Vi är medvetna om detta, men eftersom vi har en deduktiv ansats

kommer vi inte att göra några ändringar i referensramen utan kommer kontinuerligt

att arbeta med de modeller som ursprungligen presenterats. 

Sammanfattningsvis kan man illustrera vår studies pendlande mellan deduktion

och induktion enligt figuren nedan. Figuren visar hur studiens ansats är deduktiv

för att sedan bli induktiv då våra empiriska fakta allteftersom stäms av med de

teorier vi valt att ha i referensramen. 

Figur 3: Växelspelet mellan deduktion och induktion

Källa: Egen

Därefter tar pendlandet mellan induktion och deduktion sin början. Pendlingen

sker ständigt eftersom vi i praktiken behandlar olika delar av

internationaliseringsprocessen var för sig. Vi studerar en del av

internationaliseringsprocessen i taget för att sedan applicera den på teorin. Sedan

går vi vidare till en annan del för att i sin tur applicera den på teorin. För att

besvara den sista problemfrågan, i vilken utsträckning teorierna kan användas för

EmpiriTeori

INDUKTIONDEDUKTION
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att förklara våra empiriska resultat, återgår vi till teorin, vilket gör att studien

avslutas där den påbörjades, i deduktion.

3.5 Insamlingsmetod och tillvägagångssätt
I det kommande delavsnittet fortsätter redogörelsen för vårt tillvägagångssätt i

arbetet med uppsatsen. Undersökningen och metoden klassificeras utifrån

ytterligare begrepp. 

3.5.1 Fallstudieliknande metod

Termen fallstudier betecknar studier där intresset är riktat mot detaljerade och ofta

djupgående beskrivningar och analyser av särskilda fall (Lekvall och Wahlbin,

1993). Fallstudier är ofta kvalitativa i sin karaktär. Lundahl och Skärvad, (1999)

menar att fallstudier kännetecknas av att undersökningen endast omfattar ett eller

ett fåtal fall, vilka dock studeras detaljerat och i flera dimensioner. De hävdar att

fallstudier är av stor betydelse inom kvalitativ metodteori.

Studien som genomförs i den här uppsatsen har drag av de kriterier som måste vara

uppfyllda för att en studie kan kallas fallstudie. Vår empiriska studie kan därför

kallas fallstudieliknade. Vi anser att det som skiljer vår studie från en ”riktig”

fallstudie är omfattningen på den information som inhämtas. Studien är baserad på

information från tre olika företag med vilka vi haft tillgång till begränsad

intervjutid. Företagen har inte studerats under en längre tid utan vi har under ett par

tillfällen bett anställda på företagen berätta om tidigare, nuvarande samt

kommande verksamheter.

3.5.2 Materialinsamlingsmetoder

Det finns två olika typer av material som kan ligga till bakgrund för en studie,

primärdata respektive sekundärdata (Kvale, 1997). I denna uppsats har vi använt

oss av båda sortens material. 
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De sekundärdata vi använt oss av är böcker och vetenskapliga artiklar från

artikelsamlingar på bibliotek eller från ekonomiska databaser. Vi fann det material

som var av intresse för vår uppsats genom att söka på olika ord, exempelvis

internationalisering, Latinamerika, IT-företag, vid olika databaser. Vissa källor har

vi identifierat genom andra texters referenslistor. Vidare har en del sekundärdata

hämtats ifrån hemsidor på Internet.

För insamling av primärdata valde vi att göra intervjuer. I det kommande avsnittet

presenteras olika intervjumetoder. I samband med det beskriver vi hur vi själva

gick till väga när vi genomförde intervjuerna för denna uppsats.

3.5.2.1 Struktur och genomförande av intervjuer

Det är vanligt att skilja mellan olika typer av intervjuer genom att utgå från graden

av standardisering. Om graden av standardisering är hög är både

frågeformuleringen och ordningen i vilken frågorna ställs bestämda i förväg.

Frågeformuleringen och ordningsföljden ska ske på samma sätt vid utfrågning av

olika personer i samma undersökning. Vid en ostandardiserad intervju är

frågeformuleringen mer öppen och ordningsföljden mellan frågorna är friare.

Denna typ av intervju är mer flexibel och situationsanpassad. Det viktiga är att

frågorna som ställs ger svar som täcker informationsbehovet, inte i vilken ordning

eller hur de ställs. (Lundahl och Skärvad, 1994) 

En ytterligare indelning av olika typer av intervjuer kan göras mellan strukturerade

respektive ostrukturerade intervjuer. Denna indelning är baserad på det

svarsutrymme som respondenterna ges. Vid en ostrukturerad intervju formulerar

respondenten själv sina svar. Fördelen med mindre strukturerade intervjuer är att

svaren kan bli mer uttömmande och nyanserade. (Ibid)
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Samtliga intervjuer vi genomförde var ostandardiserade och ostrukturerade. Vi

ville att respondenterna själva skulle formulera sina svar så att de skulle bli mer

uttömmande. De flesta av frågorna vi ställde var av övergripande karaktär, men vi

ställde även en del detaljfrågor. Detta tillvägagångssätt kan kopplas samman med

vår syn på att erhålla kunskap i enlighet med den hermeneutiska cirkeln. Att blanda

detaljfrågor med övergripande frågor, att ha ett växelspel mellan delen och

helheten, ser vi som det bästa sättet för att få en bra helhetsbild över företags

internationaliseringsprocess. 

Trots att intervjuerna var flexibla och att respondenterna tilläts tala fritt i största

möjliga utsträckning använde vi oss av en intervjuguide. En intervjuguide är en

uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i en rad intervjuer med olika

svarspersoner Den har till syfte att se till att alla intervjupersoner får möta

relevanta och likartade teman (Jakobsen, 1993). Vår intervjuguide hjälpte oss att

inte glömma bort att ställa de viktigaste nyckelfrågorna. Vi anser också att en

intervjuguide hjälper intervjuaren att inte komma av sig. Intervjuguiden skickades

till respondenterna några dagar innan intervjun skulle genomföras. På så sätt kände

respondenterna redan i förväg till vilka frågor vi skulle ställa till dem och de hade

möjlighet att fundera över svaren innan intervjun genomfördes. Detta anser vi var

en fördel då svaren på så sätt borde ha blivit mer uttömmande. 

3.5.2.2 Val av företag

Urvalet i en kvalitativ undersökning bygger inte på ett statistiskt grundat samband

utan snarare på att urvalet ska ha en sådan sammansättning att vissa

frågeställningar blir väl belysta. Ett sådant urval kallas bedömningsurval (Lekwall

och Wahlbin 1993). Vad forskaren bör tänka på enligt Lekwall och Wahlbin

(1993) är att välja ut ett visst antal undersökningsenheter som på förhand kan

bedömas vara särskilt intressanta för undersökningen. Det är vanligt att

bedömningsurval består av ett relativt litet urval. Det går inte att beräkna det
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slumpmässiga felets storlek och det finns därför inga regler för hur stort urvalet

skall vara för att ge en viss säkerhet i slutsatserna. 

För vår studie har vi valt att studera tre olika företag för att få tre olika exempel på

hur internationaliseringsprocessen i Latinamerika kan se ut. Vi valde därmed

företag som vi ansåg skulle kunna göra att vissa frågeställningar blev väl belysta,

det vill säga ett bedömningsurval. Att vi valde just tre fallföretag kan ses som vad

Lekwall och Wahlbin (1993) kallar ett bekvämlighetsurval, vilket i vårt fall innebär

att tre företag valdes på grund av praktiska och tidsmässiga skäl. Av praktiska skäl

för att vi på ett behändigt sätt skulle kunna behandla den inhämtade informationen

och tidsmässiga skäl då vi har haft begränsad tid för att genomföra denna studie.

Om vi hade haft mer tid hade vi gärna haft fler fallföretag.

Vi hade kravet att samtliga företag skulle vara små eller medelstora och att de

skulle vara verksamma inom IT- och telekombranschen. Vidare skulle de ha varit

verksamma i Latinamerika i minst ett år. Vi hittade två mindre (LUVIT och

Swedtel) och ett medelstort företag (Readsoft) som var representativa för vår

studie. Dessa företag var villiga att ställa upp på intervjuer, vilket är en viktig

aspekt att ta hänsyn till (Holme och Solvang, 1991). De tre företagen skiljer sig

från varandra vad gäller vissa saker. Två av dem, Readsoft och LUVIT, tillverkar

och säljer mjukvara och kan därför båda klassas som IT-företag medan Swedtel är

ett tjänsteföretag som arbetar främst med telekommunikation. Trots dessa

skillnader mellan fallföretagen anser vi att alla företagen är relevanta för vår studie

eftersom de uppfyller de kriterier vi hade.

 

Det kan medges att vi inte kan dra några generella slutsatser på grund av ett lågt

antal fallföretag, och att det kan vara svårt att avgöra huruvida

undersökningsobjekten är representativa eller inte. Vi hävdar dock att detta inte

undergräver studiens relevans. Vi vill framhäva att dessa tre fallföretag endast
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agerar som exempel på hur internationaliseringsprocesser för dessa typer av

företag kan se ut. 

3.5.2.3 Intervjuade personer

På Swedtel och Readsoft intervjuades två personer på varje företag. På LUVIT

intervjuade vi en person. Anledningen till att just dessa personer har intervjuats är

att de är de som enligt företagen har mest kunskap om respektive företags

internationaliseringsprocess i Latinamerika. Vi hade inte möjlighet att intervjua

andra personer för att ta reda på om de hade större eller andra kunskaper om

företagens internationalisering i Latinamerika. Istället har vi fått förutsätta att

företagen hänvisade oss till de personer som har mest kunskap. Det empiriska i

uppsatsen är till största del baserat på intervjuer med dessa personer. Samtliga

personer har givit sitt godkännande till att vi använder deras och företagens namn i

uppsatsen. En presentation av varje intervjuad persons bakgrund och

arbetsuppgifter går att finna som bilaga. 

3.5.3 Kritiska reflexioner

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) anser att en forskningsrapport bör vara

begriplig, intressant och trovärdig. Begriplig innebär att uppsatsens text bör vara

lättförståelig och att dess disposition bör vara logisk, allt för att underlätta för

läsaren och för att uppsatsen inte skall kunna misstolkas. Att rapporten bör vara

intressant innebär att forskningsproblemet ska upplevas som intressant även för

andra än forskaren själv samt att det bör finnas ett nyhetsvärde i forskningsämnet.

Vår målgrupp är inte bara personer inom universitetsvärlden. Det är vår

förhoppning att uppsatsen kan vara av intresse även för andra, exempelvis för

svenska företag som funderar på att ta sig in på den Latinamerikanska marknaden.

Därmed är det viktigt att uppsatsen är lättförståelig och inte kan misstolkas, vilket

vi har ansträngt oss för att uppnå. Vi anser att denna studie har ett nyhetsvärde då

den svenska regeringen under hösten har vidtagit exportfrämjande åtgärder
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gentemot Latinamerika, vilket har nämnts i uppsatsens inledning. Begreppen

begriplig och intressant är dock två subjektiva begrepp, vilket gör att vi lämnar det

till läsaren att bedöma om denna studie är begriplig och intressant. 

När en uppsats trovärdighet diskuteras vill vi göra en koppling till begreppet

objektivitet. Det påstås ofta att kvalitativa studier inte kan vara objektiva, vilket

bland andra hermeneutikerna hävdar (Kvale, 1997). Eftersom vi i utförandet av

denna studie i stor utsträckning anser oss ha följt hermeneutiska tankegångar är

inte vårt mål att vara totalt objektiva. Vi har använt oss av vår egen förförståelse

och tolkningar när vi tagit del av materialet som uppsatsen är baserad på. Vi har

dock försökt att i texten på ett tydligt sätt klargöra när vi själva tolkar något och

därmed låter våra egna åsikter påverka studien. Så länge författaren öppet

redovisar sin egen ståndpunkt, ser vi inte bristande objektivitet som ett hinder för

en studie kan vara trovärdig.

Vidare vad gäller studiens trovärdighet kan det tänkas att det finns det vissa

faktorer som påverkar den. Dessa faktorer är alla kopplade till vårt

tillvägagångssätt för att genomföra denna studie. En diskussion om dessa faktorer

genomförs nedan. 

Huvudkontoren för företagen LUVIT och Readsoft är båda belägna i Skåne och

eftersom vi hade begränsade resurser i form av både tid och pengar hade vi inte

möjlighet att resa dit. För att få primärdata om dessa företag genomförde vi

telefonintervjuer. På företaget Swedtel genomfördes personliga intervjuer. De

personliga intervjuerna tenderade att vara längre då respondenterna svarade mer

utförligt. Telefonintervjuerna varade i cirka 40 minuter och de personliga

intervjuerna varade mellan 1-1,5 timme. Vissa respondenter svarade mer utförligt

än andra och vid sammanställningen av intervjuerna upptäckte vi att informationen

var för tunn vad gäller vissa frågor. För att lösa detta ringde vi upp respondenterna
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på nytt eller skickade dem kompletterande frågor per e-mail. Därmed har

intervjumaterialet kompletterats med den information som saknats. Vi anser att det

faktum att vi fått all den information vi anser oss ha behövt från samtliga företag,

gör att det i slutändan inte är särskilt intressant att vi använt oss av både personliga

intervjuer och telefonintervjuer.  

Att vi intervjuade två personer på Swedtel och Readsoft men bara en person på

LUVIT skulle eventuellt kunna ifrågasättas. Man skulle kunna tycka att vi borde ha

intervjuat lika många personer på varje företag. Vi hävdar dock att detta inte var

nödvändigt eftersom vi anser att den information vi erhöll efter bara en intervju på

LUVIT var tillräcklig för att vi skulle kunna analysera deras

internationaliseringsprocess i Latinamerika. Efter den första intervjun på Swedtel

och Readsoft kände vi dock att vi behövde utföra ytterligare en intervju för att

kunna analysera dessa företags internationaliseringsprocess på ett bra sätt. För att

få en ännu tydligare helhetsbild hade det dock varit önskvärt att få tillgång till mer

information om alla företagen om den tid vi hade till förfogande hade tillåtit det. Vi

anser dock att den information vi faktiskt har inhämtat är fullt tillräcklig för att på

ett tillfredsställande sätt kunna analysera respektive företags

internationaliseringsprocess 

Möjligen skulle det kunna kritiseras att vi har förutsatt att de personer företagen

hänvisade oss till är de personer som har mest kunskap om företagens

internationaliseringsprocess i Latinamerika. Vi anser oss dock inte ha haft någon

annat val, än att förlita oss på företagens rekommendationer. Vi är medvetna om att

intervjuerna kunde ha blivit annorlunda om vi hade intervjuat andra personer men

eftersom vi anser att den informationen som vi fick av de intervjuade personerna

var uttömmande och intressant accepterade vi företagens personurval. 
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Vi var båda med vid alla intervjutillfällen. När vi genomförde telefonintervjuer

använde vi oss av högtalartelefon, vilket gjorde att vi båda kunde höra vad som

sades. Samtliga intervjuer spelades även in på bandspelare. Efter det att

intervjuerna genomförts gjordes en utskrift av samtalen. Därefter skickades en

sammanställning av varje intervju till respektive respondent, vilket rekommenderas

av Holme och Solvang (1991). Detta för att respondenterna ska få möjlighet att

göra ändringar om någonting har blivit missuppfattat. Samtliga dessa aktiviteter

anser vi ökar studiens trovärdighet, då risken för misstolkningar på så sätt har

minimerats. 

När det kommer till de sekundära källornas trovärdighet skulle man kunna

ifrågasätta våra egna tolkningar av dessa. Vi har dock försökt att presentera de

teorier och modeller som presenteras i referensramen så nära originalkällorna som

möjligt. Om läsaren så önskar kan han/hon söka reda på de böcker, artiklar och

hemsidor som vi har använt oss av för att se hur vi har tolkat de sekundära

källorna.

Baserat på att vi har försökt att hålla oss kritiska till våra källor och i texten visar

när vi har egna åsikter, anser vi att man sammanfattningsvis kan hävda att denna

uppsats trovärdighet är hög. Att vi har planerat denna studie väl och att vi gjort en

grundlig studie av olika skriftliga källor i ämnet anser vi ökar trovärdigheten

ytterligare.
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Sammanfattning av metodkapitlet
I metodkapitlet har vi inledningsvis diskuterat begreppen verklighet, vetenskap och

kunskap. Bland annat har vi förklarat att vi anser att verkligheten ständigt

förändras varefter vi argumenterat för att vår uppsats kan kallas vetenskaplig och

att den leder till två sorters kunskap. Vidare har vi redogjort för vårt metodsynsätt

och konstaterat att vi i arbetet med denna uppsats anser oss följa hermeneutikens

tankegångar. 

I kapitlet har vi också försökt klassificera uppsatsen och den metod vi använt oss

av. I denna diskussion har vi kommit fram till att vi använt oss av en

fallstudieliknande kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Vidare har vi förklarat

att vårt tillvägagångssätt vid skrivandet av uppsatsen har varit ett pendlande mellan

deduktion och induktion.

Vi har nämnt att vi använt oss av såväl sekundära källor som primära källor och att

de sistnämnda har varit intervjuer med personer som arbetar på fallföretagen.

Därefter har vi beskrivit hur vi genomförde intervjuerna och konstaterat att

samtliga intervjuer var ostandardiserade och ostrukturerade. Vidare har vi

redogjort för de tankegångar som finns bakom urvalet av fallföretagen. Dessa var

att företagen skulle vara små eller medelstora, att de skulle vara verksamma inom

IT- och telekombranschen samt att de skulle ha varit verksamma i Latinamerika i

minst ett år. Slutligen i metodkapitlet har läsaren kunnat ta del av de kritiska

reflexioner vi haft gällande vår egen studie. Vi avslutade kapitlet med att

konstatera att vi själva anser att studien har hög trovärdighet.
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4 REFERENSRAM

Kapitlet inleds med en allmän diskussion om internationalisering. Sedan följer en

presentation först av olika marknadskanaler och sedan av olika motiv till

internationalisering. Därefter beskrivs Uppsalamodellen, Nätverksmodellen, samt

det Eklektiska synsättet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande jämförelse av

de tre internationaliseringsteorierna. 

4.1 Begreppet Internationalisering
Det är svårt att finna definitioner för ordet ”internationalisering” trots att termen

används ofta i många olika sammanhang och inte minst i vetenskapliga artiklar i

ämnet. Enligt Norstedts Svenska Ordbok (1988) betyder internationalisering: ”som

berör många länder”.

Welch och Luostarinen (1998) skriver att internationalisering är:

”the process of increasing involvement in international operations across

borders” 

och Beamish (1990) menar att internationalisering är:

”the process by which firms both increase their awareness of the direct and

indirect influences of international transactions on their future, and establish and

conduct transactions with other countries”

Moberg (1990) menar att företag som internationaliseras exploaterar utländska

marknader och försöker utnyttja sina fördelar jämfört med konkurrenterna på dessa

marknader. Melin (1992) hävdar att studier av internationaliseringsprocessen i

företag måste ta hänsyn till utvecklingen och dynamiken över en lång tidsperiod,
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de drivande källorna bakom internationaliseringen och dess slutresultat. Han menar

att internationaliseringsprocesser är komplexa och föränderliga, vilket kräver att

dess företeelser studeras i sin helhet. Johanson och Vahlne (1992) instämmer med

Melin och hävdar att internationalisering måste ses som en dynamisk process. 

Johanson och Vahlne (1992), Melin (1992) och Andersen (1993) är alla överens

om att begreppet internationalisering är svårdefinierat och att inget av de försök

som gjorts för att exakt klargöra vad det egentligen innebär har lyckats.

Även om man tycker sig ha funnit en definition som man anser någorlunda

överensstämmer med ordet internationalisering kan det vara svårt att avgöra när ett

företag verkligen är internationellt. Kan exempelvis ett företag betraktas som

internationellt att enbart genom ha någon slags kontakt med en utländsk marknad,

eller krävs ett mer djupgående engagemang på den utländska marknaden för att det

ska ses som ett internationellt företag?

Luostarinen (1979) delar upp företags internationalisering i fyra olika stadier:

startstadiet, utvecklingsstadiet, tillväxtstadiet och det multinationella företagets

stadium. Han anser att ett företag blir internationellt genom den första exporten till

utlandet. Luostarinens definition på ett internationellt företag blir därmed allt från

ett litet företag som exporterar i relativt liten skala till ett stort multinationellt

företag. 

Vi har valt att använda oss av Luostarinens definition på ett internationellt företag

som därmed lyder:

När ett företag exporterar eller har annan utlandsverksamhet kan det ses som ett

internationellt företag.
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Vidare menar vi liksom Hammarkvist, Håkansson och Mattsson (1995) att ett

företags internationaliseringsprocess handlar om att etablera sig och utveckla

verksamheter på marknader i andra länder

4.2 Kategorisering av Marknadskanaler 
Moberg (1990) har skapat en modell för de marknadskanaler eller

etableringsformer som ett företag kan använda sig av vid etablering utomlands.

Genom att redogöra för modellen vill vi ge läsaren en uppfattning om vilka olika

marknadskanaler ett företag kan använda sig av vid en

internationaliseringsprocess. Modellen och den text som förklarar modellen

kommer dock inte att analyseras närmare.

Figur 4: Primära Marknadskanaler
Källa: Moberg (1990) s. 37
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Marknadskanaler kan delas upp i primära respektive sekundära marknadskanaler.

Med primära marknadskanaler avses kanaler mellan marknader/länder och med

sekundära marknadskanaler avses kanaler inom ett land. Exempel på sekundära

marknadskanaler är grossister, detaljister och filialer till utländska dotterbolag.

Eftersom vi i denna studie ämnar analysera internationaliseringsprocessen av

företag, från hemmamarknaden Sverige till Latinamerika redogör vi endast för de

primära marknadskanalerna, vilka kan ses i modellen ovan.  

Det finns tre typer av primära marknadskanaler; indirekt export, export och lokal

tillverkning. Varje marknadskanal innebär i sin tur olika tillvägagångssätt vid

etablering i ett annat land som presenteras nedan. 

Med indirekt export menas att det är en mellanhand i det egna landet som står för

kontakten med exportmarknaden. Exempel på mellanhänder är exportagenter eller

handelshus i hemlandet. En fördel med indirekt export är att den inte kräver så stor

kunskap om den utländska marknaden men nackdelen blir således att man hålls

borta från marknaden. Indirekt export förändrar inte företags kunskapssituation så

att de blir mer benägna att engagera sig utomlands. 

Med export menas att företaget själv står i direktkontakt med slutkunder och

mellanhänder på den utländska marknaden. Mellanhänderna finns inte i hemlandet

utan på den utländska marknaden. Varan tillverkas på hemmamarknaden och

skickas sedan till den utländska marknaden. Direkt export delas upp i fem olika

delar:

1. Export direkt till slutkund, lämpar sig när kunderna är få, stora och lätta att

identifiera och affärstillfällena är få. Vid denna etableringsform är det viktigt

med egen säljkapacitet och exportkompetens.  
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2. Filial innebär att ett fast driftställe uppstår på den utländska marknaden.

Filialen kan inte själv ingå avtal och moderbolaget är ansvarigt för filialens

tillgångar. 

3. Representant är en från exportföretaget fristående marknadsföringsorganisation

på en utländsk marknad. En representant kan vara en agent, vilket innebär en

oberoende mellanhand som representerar leverantören på den utländska

marknaden. En agent säljer för exportörens räkning och i dennes namn. En

ytterligare form av representant är kommissionär, vilken är en person som säljer

för exportörens räkning men i eget namn. Den sista formen av representant är

återförsäljare, vilket är ett oberoende företag som köper tillverkarens produkter

för att sälja dem vidare i eget namn. 

4. Exportsamverkan är ett organiserat samarbete mellan två eller flera företag

avseende exportaktiviteter. Ett sådant samarbete kan finnas i flera olika former,

exempelvis ett mässdeltagande, en gemensam utländsk representant eller så

kallad piggybacking. Piggybacking innebär att ett företag låter ett annat företag

i Sverige eller dess dotterbolag på en utländsk marknad sköta exporten. Genom

denna typ av samarbete kan ett företag ofta snabbt och till relativt låg kostnad

introducera sina produkter på en ny marknad. En förutsättning för

exportsamverkan är att de medverkande företagen säljer kompletterande och

icke-konkurrerande produkter.  

5. Med försäljningsbolag/dotterbolag avses en marknadsföringsorganisation som

är kontrollerad av det exporterande företaget, men ägs på en utländsk marknad.

Bolaget är en självständig juridisk person som måste följa värdlandets lagar.

Etableringen innebär ofta höga fasta kostnader men leder till god

marknadskontakt och god kontroll över försäljningen. Dotterbolaget kan bildas

genom tre olika tillvägagångssätt, företagsförvärv, nyetablering eller joint

venture. Företagsförvärv innebär att företaget blir ägare eller delägare i ett

existerande bolag. Vid en nyetablering startar företaget från ”scratch” och vid

joint venture bildar företaget ett nytt bolag tillsammans med ett annat företag. 
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Den tredje och sista delen som de primära marknadskanalerna delas upp i är lokal

tillverkning. Anledningar till att ett företag väljer lokal tillverkning kan

exempelvis vara tullar, importbegränsningar, brist på egen kapacitet,

fraktkostnader, marknadsförankring eller lägre produktionskostnader utomlands.

Lokal tillverkning kan förutom genom ett eget tillverkningsbolag också ske genom

licensiering, franchising, managementkontrakt eller tillverkningsbolag. 

Licensiering är en form av teknikhandel, vilket innebär att företagen köper och

säljer kunskap som inte är fritt tillgänglig. Franchising liknar licensiering och

innebär att ett företag, franchisegivaren, knyter till sig andra företag. Företagen

erbjuder ett likformigt produktsortiment under samma varumärke och får teknisk

och administrativ hjälp av franchisegivaren. Ett managementkontrakt innebär ett

avtal, vanligen mellan en lokal ägare till ett företag och ett utländskt företag.

Genom avtalet förbinder sig det utländska företaget att ansvara för ledningen av ett

projekt eller företag mot en viss ersättning. Tillverkningsbolag har samma

uppdelning som försäljningsbolag, vilket innebär att det antingen kan etableras

genom företagsförvärv, nyetablering eller joint venture.  

4.3 Motiv till internationalisering 
En problemfråga i uppsatsen är vilka motiv svenska IT- och telekomföretag har för

att etablera sig i Latinamerika. I det kommande stycket presenterar vi en diskussion

om olika motiv till internationalisering. Genom denna diskussion vill vi ge en

bakgrundsbild till motiv till internationalisering men dessa olika motiv kommer

inte att direkt analyseras. Istället kommer analysen av de motiv som fallföretagen

har till etablering i Latinamerika utgöra en del av analysen som görs utifrån de tre

internationaliseringsteorierna i vilka uppsatsen har sin utgångspunkt. 

Enligt Moberg (1990) finns det åtta olika motiv till internationalisering av företag.

Företaget kan ha ett kapacitetsöverskott eller ett tillväxtbehov. Internationalisering
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på grund av tillväxtbehov kan bero på att hemmamarknaden är för liten eller

stagnerad eller att det på annat sätt är svårt att öka marknadsdelarna i hemlandet.

Företaget kan ha ett effektivitetskrav och behöver därmed skalfördelar. Ett fjärde

motiv kan vara riskspridning så att beroendet av hemmamarknaden minskar.

Vidare kan företaget ha konkurrensfördelar som kan utnyttjas på flera marknader.

Detta är vanligt förekommande bland innovationer, nya tekniker eller andra unika

produkter. Konkurrens på hemmamarknaden kan vara ett ytterligare motiv som kan

få företag att söka lyckan på den utländska marknaden istället för på

hemmamarknaden. Det sjunde motivet är att företagets kunder har

internationaliserats och därmed flyttat utomlands, vilket gör att man måste leverera

till utlandet. Avslutningsvis nämner Moberg (1990) prestige som ett motiv, det vill

säga att företaget genom internationalisering vill förbättra sin image. 

Enligt Root (1982) är anledningen till att ett företag börjar exportera nästan alltid

att man ser möjligheten till en vinstökning eller omedelbar försäljning. På grund av

en spontan order från utlandet exporterar företaget för att få en omedelbar vinst.

Först senare börjar företag fundera över hur de ska gå vidare med sin

internationalisering, det vill säga bestämma sig för en internationaliseringsstrategi

för att långsiktigt lyckas på den utländska marknaden. 

Innehållet som hittills har presenterats i referensramen har syftat till att ge läsaren

en bakgrund i ämnet internationalisering. I de följande avsnitten av kapitlet

presenteras de tre olika teorier utifrån vilka vi senare kommer att analysera

internationaliseringsprocessen för de företag som undersökts för denna uppsats.

4.4 Uppsalaskolans modell
I början av 60-talet påbörjades i Uppsala ett forskningsprogram om internationellt

företagande. Forskning inom detta område var av stort intresse då det svenska

näringslivet var beroende av internationella marknader. (Johanson et al, 2002) Den
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teoretiska grunden till Uppsalaskolan finns inom beteendevetenskapen. De

kommande styckena baseras på Johanson och Wiedersheim-Pauls (1975) artikel

om inget annat anges. 

Utlandsetableringar tenderar att ske efter två mönster: etableringskedjan och

psykiskt avstånd. Dessa baseras på tanken om kunskapens betydelse, vilken

Uppsalaskolan presenterar i den så kallade Internationaliseringsprocess-modellen.

Nedan presenteras dessa två mönster och sedan IP-modellen.

4.4.1.1 Etableringskedjan

Det första mönstret som beskrivs i Uppsalaskolan beror av graden av

resursåtagande utomlands, vilket innebär att internationalisering sker successivt i

små steg. Processen sker genom en stegvis ökning av engagemanget mot alltmer

effektiva etableringsformer i utlandet. Denna utvecklas i ett samspel mellan

utveckling av kunskap om utländska verksamheter och marknader och ökad

bindning av resurser till de utländska marknaderna. Därmed sker företags

internationaliseringsprocess gradvis både ifråga om val av marknad och val av

engagemang på varje enskild marknad. Uppsalaskolan hävdar därmed att företag

alltid börjar sitt engagemang utomlands i liten skala. 

Etableringskedjan består av fyra steg: 

1. Sporadisk export

2. Kontinuerlig export via representant (agent, distributör eller återförsäljare)

3. Dotterbolag/Försäljningsbolag

4. Produktions-/Tillverkningsbolag

Den första utlandskontakten uppstår ofta genom en sporadisk förfrågan från något

utländskt företag. Det är vanligt att denna första kontakt utvecklas när ett utländskt

företag aktivt letar efter en ny leverantör eller genom att man får en förfrågan via
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en mässa. Exporten är oftast begränsad och sker till närbelägna marknader. Genom

denna initiala export får företaget viss kännedom om den utländska marknaden,

vilket kan vara av värde för framtida investeringar.

I det andra stadiet i etableringskedjan ökar företagets export tack vare samarbete

med en representant. Representanten kan vara självständig eller arbeta för företaget

på den lokala marknaden. Fördelarna med en representant är bland andra att det

inte är särskilt kostsamt eller riskfyllt. 

I det tredje stadiet har exportens volym ökat så mycket att ett eget

försäljningsbolag kan vara lämpligt. Det ger bättre förutsättningar att styra

verksamheten i enlighet med moderbolagets intentioner. Ett dotterbolag innebär

också att man har en kontrollerad informationskanal, vilket är en fördel då det

möjliggör för moderbolaget att specificera den typ av information man önskar från

den utländska marknaden.

Det sista stadiet, att starta produktion på den utländska marknaden, innebär att

företaget har gjort ett ännu större resursåtagande.

4.4.1.2 Psykiskt avstånd

Det andra mönstret i ett företags internationaliseringsprocess är att företag går in

på nya marknader med gradvis större psykiskt avstånd. Det psykiska avståndet

bestäms av faktorer som exempelvis skillnader i språk, politiska system,

affärslagstiftning, utbildningsnivå och företagskultur. Eftersom psykiskt avstånd

ofta innebär okunskap om marknaden försöker företag att minska osäkerheten

genom att börja exportera till närbelägna marknader med kortare psykiskt avstånd.  
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Sambandet mellan de två mönstren i företags internationaliseringsprocess,

etableringskedjan och det psykiska avståndet, illustreras i följande modell:
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Figur 5: Kombination av etableringskedjan och psykiskt avstånd

Källa: Egen bearbetning av Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) 

4.4.1.3 IP-modellen

Internationaliseringsprocessen kan ses som ett växelspel mellan

kunskapsutveckling och utlandsengagemang. Modellen innehåller fyra

grundbegrepp: engagemangsbeslut och löpande aktiviteter avser förändringar i

företagets internationalisering medan marknadskunskap och

marknadsengagemang avser tillstånd, det vill säga hur internationaliserat företaget

är. Modellen bygger på att de olika stegen i internationaliseringsprocessen

påverkas av hur internationaliserat företaget redan är och på att stegen i den

internationella utvecklingen i sin tur inverkar på företagets grad av

internationalisering. 
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Figur 6: Internationaliseringens uppdelning i tillstånd och förändring

Källa: Johanson och Vahlne (1990) s. 12

Den grundläggande mekanismen som driver den internationella utvecklingen är

enligt IP-modellen att man utvecklar kunskaper när man arbetar på marknaden.

Denna kunskap gör att man kan se och bättre värdera nya affärsmöjligheter och

därmed göra nya marknadssatsningar som i sin tur innebär att man lär sig nya saker

och ser nya möjligheter, och så vidare. (Johanson och Vahlne, 1990)

IP-modellen skiljer på två olika typer av erfarenhetsbaserad kunskap. Det ena

slaget avser förhållanden på den enskilda marknaden, marknadskunskap. Det kan

vara fråga om kunskap om kunder, leverantörer, myndigheter och relationer mellan

dessa i ett visst land. Marknadskunskap förvärvar man på den enskilda marknaden

och den går inte att använda på andra marknader. Den andra typen av

erfarenhetsbaserad kunskap kallas för internationaliseringskunskap och innefattar

företags förmåga att bygga upp och driva internationell verksamhet. Denna typ av

kunskap är inte marknadsspecifik. (Ibid)

4.4.2 Kritik av Uppsalaskolans modell

IP-modellen har kritiserats för att vara för deterministisk (Johanson och Vahlne,

1990). De menar att varje företag har möjlighet och anledning att göra egna
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strategiska val angående vilken marknad man ska gå in på, och på vilket sätt detta

ska ske. Uppsalaskolans modell har även fått kritik för att endast bygga på

tillverkande företags internationaliseringsprocesser under en viss period i svenskt

näringsliv och att studien bygger enbart på ett fåtal stora företag (Clark och

Mallory, 1997).

Forsgren (1989) kritiserar Uppsalaskolans modell för att främst illustrera företag

som befinner sig i de tidigare stadierna av internationaliseringsprocessen där det

saknas marknadskunskap och företaget har begränsade resurser. Han menar att

företag som kommit längre i internationaliseringsprocessen och därmed redan har

verksamhet i flera olika länder har marknadskunskap och resurser som andra

företag saknar. 

Nordström (1990) hävdar att världen har blivit mer homogen och att de psykiska

avstånden därmed har minskat. Nystartade företag går allt mer direkt in på stora

marknader som Storbritannien, Tyskland och USA, då dessa marknader numera

känns lika nära som de övriga nordiska ländernas. Enligt Vahlne och Nordström

(1993) har IP-modellen inte tagit hänsyn till konkurrensfaktorer. När modellen

utformades var inte konkurrensen global på samma sätt som den är idag.

Konkurrensen i ett land idag är beroende av konkurrensen i ett annat land, och

denna internationella konkurrens måste företag ta hänsyn till, till exempel vid val

av marknadskanal på en främmande marknad. 

Vahlne och Nordström (1993) menar därmed att en del företag hoppar över de

etableringsformer som innebär en låg bindning på den nya marknaden och istället

väljer att förvärva en konkurrent eller bilda en strategisk allians. Detta görs för att

få på ett snabbt sätt få tillgång till en ny marknad, nya distributionskanaler och

kanske även till nya produkter. Att företag beslutar sig för att etablera sig så hastigt

och kanske på en avlägsen marknad kan bero på att det på mogna marknader eller
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marknader med mycket konkurrens inte finns tid till att etablera sig via

representant eller att starta upp ett dotterbolag.

4.5 Nätverksmodellen

”Internationalisation is to a large extent a matter of establishing relationships in

foreign markets.” 
Johanson och Vahlne (1990) s.21 

Johnson (1995) menar att alla människor och organisationer är medlemmar i någon

form av nätverk genom vilka de får tillgång till information, kunskap och stöd.

Vidare hävdar han att nätverk förändras med tiden eftersom aktörer kommer och

går. Casson (1995) definierar ett nätverk som ett antal länkar som antingen direkt

eller indirekt sammanbinder varje medlem av en grupp till varje annan medlem av

gruppen. Företag är vanligen engagerade i ett antal nära affärsförbindelser med

andra företag, kunder, kunders kunder, konkurrenter leverantörer, distributörer och

andra samarbetsparters som tillsammans kan sägas utgöra företagets nätverk

(Johanson och Vahlne, 1990). Kantis (2002) menar att nätverk är av större vikt i

Latinamerika än i andra delar av världen. Laage-Hellman (1989) i Johanson och

Vahlne (1990) anser att det kan förväntas att personliga relationer och nätverk är

extra viktiga i turbulenta och högteknologiska industrier.   

Tillgång till ny information kan hjälpa företag att identifiera affärsmöjligheter som

kan leda till utveckling av företaget (Kantis, 2002). Inom nätverk kan sådan

information utbytas. Mellan aktörerna i ett nätverk uppstår ett antal bindningar

med olika karaktärer och syften. Oberoende typ av företag är företag alltid

beroende av sådana bindningar vilka påverkar dess utveckling. Bindningarna kan

vara både positiva och negativa för företagets utveckling (Håkansson och Snehota,

1995). Bindningarna kan exempelvis vara tekniska, sociala, administrativa, legala
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eller ekonomiska. Många olika bindningar gör ofta nätverk komplexa och det kan

vara svårt för en utomstående att skapa sig annat en ytlig förståelse av ett nätverks

uppbyggnad (Johanson och Vahlne, 1990). 

Nätverk inom ett land kan sträcka sig utanför landets gränser. Enligt den så kallade

Nätverksmodellen beror företags framgång i en internationaliseringsprocess på

företagets nätverk och på vilka relationer företaget har inom det. Ett internationellt

företag är inledningsvis engagerat i nätverk som i första hand är inhemska. Dessa

relationer kan användas som länkar till andra nätverk. Ett företag som har

internationella kontakter kan använda dessa för att komma in i nätverk i andra

länder. Internationalisering innebär således att företaget utvecklar affärsrelationer i

nätverk med internationella aktörer. (Ibid) 

Axelsson och Johanson (1992) menar att ett företags grad av internationalisering

påverkar dess möjlighet till etablering på nya marknader. Ett företag som agerar

internationellt har redan positioner och kontakter i olika länder och kan använda

dessa för att etablera sig på ännu en ny marknad. Däremot har ett företag som bara

är nationellt verksamt mer begränsade möjligheter att använda sin position för

internationell expansion.

Johanson och Mattsson (1988) i Johanson och Vahlne (1990) menar att nätverk i

andra länder kan utvecklas på tre olika sätt: 

1) Genom etablering av relationer i ett annat lands nätverk som är nya för

företaget. Detta kan benämnas internationell utvidgning.

2) Genom utveckling av relationerna i befintliga nätverk vilket kan kallas

nätverkspenetrering

3) Genom att förbinda nätverk mellan olika länder det vill säga internationell

integrering. 
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I varje specifikt land kan olika industriella nätverk särskiljas (Johanson och

Vahlne, 1990). Dessa nätverk kan vara mer eller mindre internationella beroende

på om förbindelserna med nätverk i andra länder är mer eller mindre omfattande.

Enligt Nätverksmodellen kan ett företags internationalisering se olika ut och för att

beskriva detta kan man skilja på fyra olika situationer (Johanson och

Mattsson,1988 i Axelsson och Johanson, 1992).

Figur 7: Internationalisering beroende av marknadens och företagets grad av internationalisering

Källa: Axelsson och Johanson (1992) s. 219

”Pionjären” är den situation i vilken företagets nätverkkontext inte alls är

internationell och inte heller marknadsnätverken är internationaliserade. Inget av

företagen i nätverket har några internationella engagemang. Detta gör att det inte

går att dra nytta av inhemska aktörers nätverk. Företaget som börjar

internationaliseras gör det som en pionjär som måste lära sig själv.

Internationaliseringen blir antagligen gradvis eftersom företaget saknar utländsk

erfarenhetsbaserad kunskap. För att skaffa internationell kunskap måste företaget

ha resurser för att förbättra kunskaperna om den utländska marknaden. Detta gör

att storleken på företaget och dess resurser kan bli avgörande för om företaget kan

internationaliseras. (Ibid)
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”Ensamvargen” som illustreras i det nedre vänstra hörnet beskriver en situation i

vilken företaget har en hög internationell nätverkskontext men där

marknadsnätverken inte är särskilt internationella. Således har företaget ett

försprång framför andra företag. Företaget har internationella erfarenheter och ett

internationellt engagemang som andra företag inte har eftersom de huvudsakligen

arbetar i nationellt avgränsade marknadsnätverk. Företag i denna situation har

oftast inte problem med att etablera sig i internationella nätverk. (Ibid)

En tredje situation illustreras i det övre högre hörnet av modellen ovan och kallas

”Senkomligen”. I denna situation är företagets nätverkskontext inte

internationaliserad men marknaden omkring företaget är redan aktiva på den

internationella marknaden. Detta leder till att företaget har en nackdel i förhållande

till andra företag. Motivet till att ett företag som befinner sig i denna situation går

utomlands kan vara att företaget har starka relationer till kunder och leverantörer

som redan har en position i ett internationellt nätverk. Dessa företag har inga

särskilda motiv till att etablera sig i länder som ligger kulturellt och geografiskt

nära. Inte heller finns det ett mönster av gradvis ökat internationellt engagemang

hos denna typ av företag. (Ibid)

Slutligen, i den nedre högra rutan, ”Konkurrenten”, återges den situation i vilken

både företaget och marknaden har internationella erfarenheter och engagemang.

Alla aktörer på marknaden har omfattande internationaliseringskunskap vilket

leder till att det blir viktigt med global samordning och att situationen

kännetecknas av konkurrens. (Ibid)

4.5.1 Kritik av Nätverksmodellen

Bell och Young (1998) kritiserar Nätverksmodellen för att inte kunna förklara

varför vissa företag internationaliseras utan nätverk. De anser att modellen inte är

särskilt relevant för stora redan internationella företag. Däremot anser de
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Nätverksmodellen kan vara av större betydelse för mindre företag som inte hunnit

så långt i sin internationaliseringsprocess. (Bell och Young, 1998)

Johanson och Vahlne (1990) anser att personliga kontakter och nätverk har mer

betydelse inom vissa branscher och i vissa länder än i andra vilket gör att

Nätverksmodellen inte alltid är lika relevant. 

4.6 Det Eklektiska synsättet 
Det Eklektiska synsättet baseras på nationalekonomisk teori (Melin, 1992).

Därmed har detta synsätt transaktions- och faktorkostnader som sina viktigaste

variabler och bygger på antagandet att beslutsfattarna agerar rationellt utifrån den

information de har. Det antas därmed att ett företag etablerar sig i de länder där det

finns fördelar att dra nytta av. 

Enligt det Eklektiska synsättet är ett företags utländska aktiviteter beroende av tre

olika fördelar: ägarspecifika-, lokaliserings- och internationaliseringsfördelar. Det

är hur företaget strategiskt utnyttjar dessa fördelar som bestämmer karaktären,

nivån och strukturen för den internationella verksamheten. (Dunning, 1988)

4.6.1.1 Ägarspecifika fördelar

Den första utgångspunkten i det Eklektiska synsättet är ägarspecifika fördelar.

Sådana fördelar har ett företag om det kan dra nytta av mervärdesskapande

företagsspecifika tillgångar. Innebörden av detta är att varje företag på den

internationella marknaden har ett antal speciella tillgångar, skapade på

hemmamarknaden, som deras konkurrenter helt eller delvis saknar. (Johanson och

Vahlne, 1990) 

Dunning (1988) menar att när ett företag tar sig in på en ny marknad uppstår

kostnader som de lokala konkurrenterna inte får. Ägarspecifika fördelar gör att
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företag kan sänka sina kostnader, eller öka sina intäkter, relativt sett mer än

konkurrenterna, vilket förhoppningsvis innebär överlevnad. Exempel på

ägarspecifika fördelar kan vara överlägsen teknologi, skalfördelar eller ett starkt

varumärke. Ägarspecifika fördelar uppstår på grund av att marknadsimperfektioner

som kan vara antingen strukturella (tillgångsfördelar) eller transaktionella

(transaktionskostnadsminimerande fördelar). Att ha tillgångsfördelar innebär att

ett företag kan utnyttja särskilt inkomstbringande tillgångar, vilka exempelvis kan

vara teknologi, kunskap, kapital eller produktdifferentiering.

Transaktionskostnadsminimerande fördelar baseras på ett företags förmåga att

utnyttja de företagsspecifika tillgångarna och sänka transaktionskostnaderna. För

ett internationellt företag gäller det att kunna koordinera sin geografiskt spridda

verksamhet på bästa sätt, vilket också ökar benägenheten att gå vidare med nya

investeringsprojekt på andra marknader. (Dunning, 1988)

4.6.1.2 Internaliseringsfördelar

Eftersom ett internationellt verksamt företag oftast har aktiviteter på fler än en

marknad är det nödvändigt att kunna utnyttja de resurser man har på alla

marknader. Beroende av hur företag arbetar kan det skapas så kallade

internaliseringsfördelar. (Ibid)

Internaliseringsfördelarna förklarar hur ett företag kan utnyttja sina ägarspecifika

fördelar på egen hand istället för att sälja dem eller överlåta dem till konkurrenter.

De hänvisar till företagets förmåga att överföra sina ägarspecifika fördelar inom

den egna organisationen (ofta mellan moder- och dotterbolag) över nationsgränser,

istället för att sälja dem till företag på den utländska marknaden. Genom en

starkare kontroll av verksamheten kan ett företag lättare överföra resurser. Starkare

kontroll innebär mindre inblandning av mellanhänder som kan skapa osäkerhet för

organisationen. Följaktligen skapas internaliseringsfördelar lättast då man etablerat

dotterbolag på den utländska marknaden. (Ibid)
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4.6.1.3 Lokaliseringsfördelar

Den tredje fördelen som tas upp i det Eklektiska synsättet är lokaliseringsfördelar.

De är fördelar som avgör huruvida företaget väljer att utnyttja sina fördelar

utomlands eller på hemmamarknaden. Ett företag väljer att lokalisera sin

verksamhet på marknader där det är mer fördelaktigt att etablera egen verksamhet

istället för att enbart exportera. Genom att överföra faktorer som ger ägarspecifika

fördelar till en marknad där det finns lokaliseringsfördelar kan ett företag

maximera utnyttjandet av det som företaget är bra på. (Ibid) 

Förespråkarna för det Eklektiska synsättet menar att det är möjligt att förstå

internationaliseringsprocessen för ett företag genom att koppla ihop de tre fördelar

som diskuterats ovan. Det Eklektiska synsättet menar att företag först kommer att

etablera sig på de marknader där de har störst fördelar. Företag som kunnat

utveckla en fördel på sin hemmamarknad kommer även att kunna utnyttja den

internationellt genom internationalisering. När det blir mer lönsamt att utnyttja

tillgångarna själva istället för att sälja dem till något annat företag, kommer

internationellt verksamma företag att uppstå. (Ibid)

4.6.2 Kritik av det Eklektiska synsättet 

Det Eklektiska synsättet har till viss del blivit ifrågasatt av sin egen upphovsman,

Dunning. Dunning (1988) frågar sig om de olika fördelarna verkligen spelar stor

roll vid etablering på utländska marknader. Han menar att kanske är

marknadsimperfektionerna mer betydelsefulla än de ägarspecifika fördelarna. När

ett företag lyckas på en utländsk marknad kanske de lyckas på grund av outnyttjade

tillgångar hos de lokala aktörerna mer än på grund av deras egna ägarspecifika

tillgångar. Vidare kritiserar Dunning (1988) lokaliseringsfördelarna. Om ett land

utvecklas och fler möjligheter för företagande skapas, innebär det inte att det

behöver bli bättre för utländska företag. Tvärtom blir fler inhemska företag kanske

verksamma och därmed ökar konkurrensen. Å andra sidan om många företag på en
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marknad har misslyckats kan det innebära affärsmöjligheter för ett utländskt

företag. 

Det Eklektiska synsättet har även kritiserats av andra. Vanlig kritik är att detta

synsätt är alltför statisk (Young et al, 1989 i Bell och Young, 1998) och att det

utgår ifrån att beslutsfattarna är rationella och välinformerade redan vid en initial

internationalisering (Johanson och Vahlne, 1990). Buckley (1990) menar att detta

synsätt snarare förklarar multinationella företags existens än deras

internationaliseringsprocess (Melin, 1992). Vidare förutsätts det inom detta

synsätt, liksom i andra nationalekonomiska modeller, att det finns tillgång till

perfekt information, vilket inte stämmer överens med den faktiska verkligheten.

4.7 Sammanfattande jämförelse av internationaliseringsteorierna
Vi har ovan redogjort för de tre olika teorier utifrån vilka vi kommer att analysera

internationaliseringsprocessen för de företag vi har studerat. För att få en tydligare

helhetsbild gör vi en sammanfattande jämförelse av de tre teorierna, vilken

presenteras i nästkommande stycke. 

Till att börja med är en skillnad mellan Uppsalaskolans modell och

Nätverksmodellen att Uppsalaskolans modell handlar om att skaffa sig kunskap om

marknaden till skillnad mot Nätverksmodellen som handlar om att skaffa sig

kunskap om enskilda kunder och andra samarbetspartners samt deras eventuella

relationer till andra på marknaden (Johanson et al, 2002). Baserat på detta skulle vi

vilja tillägga att det Eklektiska synsättet i så fall kan ses som en blandning av de

båda andra teorierna, det vill säga att det handlar om att skaffa sig kunskap om

både marknaden, eventuella kunder och samarbetspartners för att sedan kunna

utvärdera för- och nackdelar. 
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Vad gäller vilken sorts teori som modellerna är baserade på finns en skillnad

mellan det Eklektiska synsättet och de båda andra teorierna. Uppsalaskolans

modell och Nätverksmodellen bygger på beteendevetenskapliga teorier, medan det

Eklektiska synsättet bygger på antagandet att beslutsfattarna har tillgång till så

perfekt information som möjligt, det vill säga nationalekonomisk teori. (Johanson

och Vahlne, 1990)

Vidare hävdar förespråkare för det Eklektiska synsättet att företag bör etablera sig

där det finns flest fördelar, medan Uppsalaskolans förespråkare anser att företag

etablerar sig där det psykiska avståndet inte är alltför långt. Nätverksmodellen

menar att företags internationalisering har att göra med i vilka nätverk företaget

ingår. Uppsalaskolan och Nätverksmodellen tar därmed för givet att företag enbart

etablerar sig på marknader där deras vara eller tjänst efterfrågas. (Ibid)

En ytterligare skillnad mellan det Eklektiska synsättet och Uppsalaskolans modell

är att den senare tar fasta på transaktionskostnaders förändring över tiden, vilka

varierar beroende av osäkerhet, begränsad rationalitet och opportunistiskt

beteende. Ju mer information som tillhandahålls, desto mindre blir

transaktionskostnaderna. Det Eklektiska synsättet däremot, vilket nämnts ovan,

antar att företags beslutsfattare är rationella och välinformerade redan från början

av internationaliseringsprocessen. Då utlandsetableringar enligt detta synsätt

bygger på att företaget vet vilka konkurrensfördelar de har på den nya marknaden

behöver de inte genomgå en stegvis etablering för att minska osäkerheten. Detta

innebär att transaktionskostnaderna, enligt det Eklektiska synsättet, inte förändras

över tiden på samma sätt som Uppsalamodellen hävdar. Därmed är det Eklektiska

synsättet statiskt till skillnad mot Uppsalaskolans modell som är dynamisk

eftersom modellen tar hänsyn till förändringar över tiden och därmed ser

internationaliseringen som en process. Å andra sidan använder sig Uppsalaskolans
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modell av kunskap som den enda variabeln, medan det Eklektiska synsättet tar

hänsyn till flera olika sorters fördelar, det vill säga flera olika variabler. (Ibid)

Vidare menar Bell och Young (1998) att det Eklektiska synsättet kan vara mer

relevant vid förklaringen av stora redan internationella företag, medan

Uppsalaskolans modell och Nätverksmodellen passar bättre på små företag med

mindre erfarenhet av internationell verksamhet. Johanson och Vahlne (1990) är av

en liknade åsikt då de anser att de beteendevetenskapliga teorierna har större

förklaringsvärde för oerfarna företag medan nationalekonomiska teorier för

internationellt erfarna företag. 
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I nedanstående figur sammanfattar vi det som vi anser är mest talande för varje

teori. 
Uppsalaskolans modell Nätverksmodellen Eklektiska

synsättet

Kunskapens
betydelse

Skaffa kunskap om
marknaden

Skaffa kunskap om
kunder och
samarbetspartners

Har redan
kunskapen

Bakgrund Beteendevetenskap Beteendevetenskap Nationalekonomi

Initial etablering Där psykiskt avstånd är
litet

Där man har kontakter Där flest fördelar
finns

Fortsatt
etablering

Gradvis större psykiskt
avstånd

Dit kontakter sprids Där flest fördelar
finns 

Teorins natur Dynamisk Dynamisk Statisk

Figur 8:  Sammanställning av internationaliseringsteoriernas huvudelement

Källa: Egen

Enligt Bell och Young (1998) kan ingen av de tre internationaliseringsteorierna

som presenterats i denna uppsats ensamt förklara internationaliseringsprocessen på

ett tillfredsställande sätt. Efter att först ha redogjort för de tre teorierna och sedan

ha jämfört dem instämmer vi med detta och anser att en integrering av teorierna

troligtvis är nödvändig. Eftersom syftet med denna uppsats är att analysera

fallföretags internationaliseringsprocess utifrån de tre teorier som presenterats i

referensramen kommer vi dock inte att sammanställa teorierna i en gemensam

internationaliseringsmodell. Vår egen tolkning av internationalisering är att det är

en process som kan utvecklas på olika sätt. Hur processen kan beskrivas återstår att

se utifrån våra empiriska resultat. 
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5 EMPIRI

I empirikapitlet presenteras den information som inhämtats om företagen.

Företagen redovisas var för sig och varje presentation inleds med en faktaruta om

företagen. Detta för att läsaren från början ska få en överblick över företagen.  

5.1 LUVIT  

År 2000 etablerade LUVIT den första kontakten med ett annat land. Denna första

utländska kontakt var med Chile, tack vare att Jaime Oyarzo, som är business

manager på LUVIT, har arbetat i Chile tidigare. Ungefär samtidigt etablerades en

kontakt i Spanien. Även när det gäller Spanien var det Oyarzo som skaffade

Antal anställda: 28

Omsättning: 7,4 miljoner kr år 2001

Företagets ålder: grundades 1998

Huvudkontor: Lund

Ägande: AB, Ägs till 27 procent av Lunds universitet

Historisk bakgrund: LUVIT startade som ett projekt på Lunds universitet för utveckling
av ett verktyg för distansutbildning.

Produkt: Tillverkar och utvecklar tekniska produkter för utbildning. Företaget
tillhandahåller ett pedagogiskt verktyg för nätbaserat lärande i syfte att stödja och
effektivisera distans- och klassrumsbaserade utbildningar med hjälp av Internet.

Affärsidé: ”LUVIT skall underlätta utbildning inom alla typer av verksamheter med hjälp
av högkvalitativa verktyg som är öppna för olika pedagogiska metoder. Våra produkter och
tjänster skall vara oberoende av teknisk miljö och genom starkt fokus på användarens
behov skapa den kvalitet som leder till lönsamhet.”

Vision: ”LUVIT skall bli en internationellt ledande leverantör på utbildningsverktyg med
hjälp av dagens och framtidens tekniska möjligheter.”

Internationalisering: Dotterbolag i Frankrike. Representation och partners i Spanien,
Chile och Colombia.
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kontakterna. Det var en naturlig utvidgning för honom eftersom han som chilenare

talar spanska. I Spanien och Chile har LUVIT en allians med lokala företag vilket

innebär att de har skapat en form av representation. LUVIT kallar dessa för

partners. Partners är antingen konsultföretag eller utbildningsföretag.

Verksamheten i Chile och Spanien innebär för LUVIT att de har en representant i

respektive land som säljer produkten. Representanten har till uppgift att skapa ett

partnernätverk på den lokala marknaden. Som partner ska de förutom att sälja

licenser, försöka sätta igång en utveckling av distansutbildningar på företag och

universitet. Representanten kan även vara ett självständigt företag som tar den

ekonomiska risken vid försäljning av LUVITs produkter på den lokala marknaden.

Således hade LUVIT internationaliserats bara två år efter att företaget grundats.

Enligt Oyarzo gjorde LUVITs  specifika produkt att detta var en nödvändighet.

”Den nordiska marknaden är för liten. En sådan produkt som vi har måste

spridas.”

Jaime Oyarzo 2002-11-25 

Under det senaste året, 2002, har det även skapats kontakter i Mexiko och

Colombia. Det finns ingen etablering på plats utan istället har LUVIT skapat ett

nätverk av representanter. I Colombia har LUVIT redan etablerade partners,

medan de i Mexiko hoppas på partneravtal inom den närmsta framtiden. Det

innebär att LUVIT kommer att ha personer där som har utbildats och är

certifierade, för att utnyttja och implementera LUVITs produkt. LUVITs produkt

är kunskapsbaserad och för att kunna sälja den menar Oyarzo att bildandet av

nätverk är viktigt. Han menar att nätverk har haft stor betydelse för deras
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internationaliseringsprocess. I november förra året reste Oyarzo till Mexiko för att

utveckla de kontakter som skapats där tack vare nätverk. 

Enligt Oyarzo var kontakter en viktig orsak till att LUVIT etablerades i

Latinamerika så tidigt som de gjorde. 

"Att LUVIT finns i Latinamerika är en konsekvens av att jag har mitt eget nätverk

där. Hade jag varit en kines hade det förmodligen blivit Kina."
Jaime Oyarzo 2002-11-25

2001 etablerade LUVIT ett dotterbolag i Frankrike. Den första kontakten med

Frankrike var också den en konsekvens av att en av de anställda personerna på

LUVIT arbetade i Frankrike. Anledningen till att LUVIT har valt de

etableringsformer som de gjort är bland annat ekonomisk. De har inte de

ekonomiska förutsättningar som behövs för att etablera dotterbolag på fler ställen.

"Det är mest ekonomiskt. Man hade inte den ekonomiska muskulaturen för att

etablera sig själv. Det kostar mycket pengar." 
Jaime Oyarzo 2002-11-25

Om LUVIT varit en annan typ av företag skulle enligt Oyarzo valet av

etableringsformer antagligen ha sett annorlunda ut. Han menar att större företag

ofta väljer att etablera sig lokalt med dotterbolag eftersom de har ekonomiska

förutsättningarna för att göra det.

Fördelen med att ha representanter, som LUVIT har i Latinamerika, är att en del av

det ekonomiska ansvaret hamnar hos representanten. Genom att inte ha dotterbolag

på plats kommer man undan kostnaderna för etablering och lokala driftskostnader.
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En ytterligare fördel med att ha representanter istället för dotterbolag är enligt

Oyarzo att en lokal representant har bättre kännedom om den lokala situationen.

Enligt Oyarzo är försäljningsprocesser långa och därför är det viktigt att man

skapar en långsiktig kommunikation med sina partners och sina kunder. Detta

innebär att man hela tiden måste uppdatera sina partners angående nya produkter

och nya koncept. LUVIT gör det genom att hålla ständig kontakt med dem. De

kommunicerar ofta med sina partners via e-mail och de träffas två till tre gånger

om året för att kunna utbildas och uppdateras om nya produkter. 

Från början utgick man ifrån att partnerverksamheten skulle vara den största och

den viktigaste för att kunna sälja produkten, men det har visat sig att

mognadsprocessen är långsammare än man först trodde. Ibland har man på LUVIT

märkt att man varit tvungen att vända sig direkt till slutkunden utan att ha en

partner som mellanhand. LUVITs tanke var från början att deras partners var de

som skulle kontakta kunden, men på sistone har LUVIT börjat sälja direkt till

slutkund.

Enligt LUVIT tillhör deras produkt ett förhållandevis nytt segment inom

marknaden de verkar inom. De bedömer att konkurrenssituationen är fragmenterad

med ett stort antal mindre, lokala aktörer men att det även finns ett antal

väletablerade företag representerade inom flera delar av marknaden. De största

konkurrenterna är amerikanska. De är verksamma i hela världen och har funnits

länge. Eftersom LUVIT är från Europa är LUVITs starka sida, enligt Oyarzo, att

man kommer från en multikulturell miljö och att produkten är anpassad till flera

olika språk. De amerikanska produkterna är normalt inte direkt anpassningsbara till

andra länder, de arbetar ofta bara på engelska. Oyarzo menar att LUVITs produkt

har två intressanta aspekter. För det första att den är utvecklad i en

universitetsmiljö, vilket gjort att den är pedagogiskt fokuserad och för det andra att
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man har blivit tvingad till att arbeta med flera olika språk. Om de bara arbetat med

engelska hade det inte varit möjligt att sälja till så många olika länder.

Oyarzo tror att Latinamerika är en marknad som kommer att växa mycket och att

det därför är viktigt att vara där på ett tidigt stadium. De företag som etableras där

måste dock förstå att det finns vissa skillnader jämfört med exempelvis Europa.

Generellt tror Oyarzo att svenska IT- och telekomföretags chanser att lyckas på

den Latinamerikanska marknaden är goda.  

”Latinamerika har hittills varit som en bakgård för USA, inte bara politiskt utan

även ekonomiskt. Det gör att europeiska företag inte har vågat att hittills arbeta

mycket mot Latinamerika.” 
Jaime Oyarzo 2002-11-25

5.1.1.1 Skillnader mellan det svenska och latinamerikanska affärslivet

En del av de problem som LUVIT mött i Latinamerika är av juridisk karaktär,

exempelvis att hitta den rätta formen när det gäller avtal. Det finns olika

uppfattningar om i fall avtalen ska vara baserade i Sverige eller i Latinamerika.

Om avtalen är baserade i Sverige upplever det Latinamerikanska företaget att man

befinner sig i en oskyddad situation. Om avtalet å andra sidan är baserat i

Latinamerika känner det svenska företaget oro för att de har minskad kontroll. 

LUVIT har även mött andra praktiska problem. I Sverige brukar man ta betalt från

första dagen när man arbetar som konsult, medan man i Latinamerika väntar man

på att leverantören ska leverera mer innan man betalar. Betalningstiden är

dessutom längre i Latinamerika än i Sverige. Ett annat problem som LUVIT

upplevt i Latinamerika har att göra med skatter och tullar. De kan vara ganska höga

och variera i olika former, vilket gör att det kan vara svårt att veta exakt när man

ska exportera en produkt. Man kan hamna i en situation där en produkt i
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Latinamerika plötsligt blir dyrare än i Sverige, beroende på variationer i dollarns

värde, skatter och tullar. 

Oyarzo anser att det största problemet med etablering utomlands är de kulturella

skillnaderna. Hur man lyckas i Latinamerika beror på hur man kan hantera dessa

skillnader. 

”Jag tror att det beror på vem som arbetar. Om jag till exempel skulle etablera

företaget i Afrika skulle det vara jätte svårt eftersom jag inte känner till den

kulturella miljön. För mig är det lättare att etablera mig i Latinamerika, och

speciellt i Chile, eftersom jag känner till den lokala marknaden. Det skulle vara

svårt för en svensk att göra det.” 
Jaime Oyarzo 2002-11-25
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5.2 Readsoft

Redan från början hade Readsoft idén att de måste vara verksamma på den

internationella marknaden därför startade internationaliseringen av Readsoft nästan

omedelbart efter det att företaget grundats 1991. Den första produkten var klar

1992 och den första kunden hade man 1992/93. På Readsoft menar man att när

man som Readsoft utvecklar en programvara måste man ha en bred marknad för att

täcka utvecklingskostnaderna. Idag har Readsoft dotterbolag i 12 länder och

Antal anställda: nästan 300

Omsättning: 296 miljoner kr år 2001

Företagets ålder: grundades 1991

Huvudkontor: Helsingborg

Ägande: AB, De största ägarna är Readsofts grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson

Historisk bakgrund: Readsoft startade som ett litet mjukvaruföretag med en produkt för
överföring av information från papper till data. Idag är Readsoft världsledande på
automatisk datafångst.

Produkt: Readsofts har två huvudprodukter. Produkten FORMS är en mjukvara som
automatiskt fångar data från formulär i olika format. FORMS läser handskriven text,
maskinskrift, streckkod, kryssrutor, cirklar, tabeller, matriser, och hela adresser. Produkten
INVOICES hanterar inkommande fakturor oavsett om de kommer in på papper, fax, e-mail
eller webb. Produkterna gör bland annat att en viss del av det manuella arbete som
förknippas med fakturering inte behövs.

Affärside: "Readsoft develops and markets software for automatic document capture and
related management of image-based information."

Vision: "Readsoft shall be the leading supplier of automatic document capture software
globally. This position will be reinforced through balanced growth and long-term
profitability."

Internationalisering: Dotterbolag i tolv länder (Sverige, Norge, Danmark, England,
Tyskland, Frankrike, Australien, USA, Spanien, Mexiko, Brasilien och Chile) och ett
nätverk av återförsäljare och distributörer som täcker över 70 länder.
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partners i ytterligare 70 länder. All tillverkning sker dock i Sverige. Ungefär 80

procent av försäljningen sker i utlandet. På Readsoft anser man att alla deras

konkurrenter är verksamma på den internationella marknaden. 

1993 påbörjades internationaliseringen med en spontan export till Danmark och

Norge. De första etableringarna av dotterbolag genomfördes i England och

Danmark 1994. Året därpå etablerades dotterbolag i Chile. Under åren 1996 och

1997 startades dotterbolag i ytterligare fyra länder, Tyskland, USA, Frankrike

och Spanien. I Australien etablerades ett dotterbolag 1998 och i Brasilien år

2000. I Norge fortsatte Readsoft länge att endast arbeta med partners.

Verksamheten sköttes från Sverige och eftersom de hade en bra partner där

behövde de inget dotterbolag. Sedan år 2001 har dock Readsoft ett dotterbolag

även i Norge. Det land där det senast etablerades dotterbolag är Mexiko, där

Readsoft öppnade ett dotterbolag 2001. Många etableringar genomfördes alltså

under en kort tid vilket gör att Gustafsson kallar Readsofts

internationaliseringsprocess för ”raketvis”. 

På Readsoft menar man att anledningen till att de etablerat dotterbolag i just den

ordning de gjort, har att göra med närheten till Sverige. Det var lätt att börja i

England eftersom programvaran var skriven på engelska från början. Sedan spred

de sig ut i resten av Europa. Att en etablering genomfördes i Chile så tidigt som

1995 var en konsekvens av att de hade kontakter där. Om inte de kontakterna hade

funnits, hade de troligtvis inte startat upp där så tidigt. 

"Det kan låta lite slumpmässigt, men ibland är det så. Och det är på det sättet som

den tidigaste utlandsverksamheten startat, därför att man har träffats på någon

mässa också har någon varit intresserad." 
Dan Lundmark, 2002-12-17
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För att komma till Latinamerika hade inte Readsoft någon utarbetad strategi. När

de blev verksamma på den marknaden var de fortfarande små och var som

Gustafsson uttrycker det "glada i vem som tog tag i att hjälpa oss". I det här fallet

var det VDn som redan hade kontakter i Chile som var intresserade av Readsofts

produkt. Det var en spontan etablering. Med facit i hand, tror Readsoft att om de

hade analyserat marknaden hade de inte påbörjat någon verksamhet i Latinamerika.

Idag är de trots allt nöjda med att ha etablerat sig där. 

I Chile etablerade Readsoft ett dotterbolag redan från början. En tankegång bakom

beslutet att etablera ett dotterbolag var att det är praktiskt att ha en egen juridisk

enhet på plats. Enligt Gustafsson ger det en tyngd att ha ett lokalt bolag istället för

att bara ha partners. Det visar på företagets seriositet inför kunderna att man har

investerat pengar i bolaget, i det landet. På Readsoft tror man därför att ha ett lokalt

dotterbolag inger förtroende. 

Det chilenska dotterbolaget fick uppdraget att täcka Latinamerika, vilket är en stor

uppgift. De lyckades att sälja i både Brasilien och Mexiko och såg att det var

intressanta marknader att bygga vidare på. I Brasilien och Mexiko har därmed

etableringen inte sett ut på samma sätt som i Chile eftersom Readsoft inte haft

dotterbolag från början utan affären (ordern) har kommit först. 

Innan Readsoft etablerade dotterbolag i Brasilien hade de en stationerad

servicetekniker som tog hand om den största kundens behov på plats. Vidare hade

Readsoft ett antal partners i Brasilien innan de etablerade dotterbolag där. I Mexiko

startades Readsofts verksamhet tack vare samma kund som i Brasilien. I Mexiko

hade de dock ingen partner innan dotterbolaget etablerades. 

En primär uppgift för Readsofts dotterbolag är att skaffa lokala partners som är

kända på den lokala marknaden. Med partners menas här återförsäljare. Tanken är
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att partnern ska sälja Readsofts produkt tillsammans med sitt egna sortiment.

Readsoft kan dock även sälja sin produkt direkt via dotterbolagen. De partners de

har är ofta företag som är verksamma inom management. Det kan vara

affärssystems- eller arkivsystemleverantörer men framförallt är det företag som

kompletterar sina egna produkter med Readsofts.

I Latinamerika har Readsoft idag partners i Peru, Argentina, Venezuela,

Colombia, Peru och Ecuador. Kontakten med partners i var och ett av dessa

länder etablerades tidsmässigt i den ordning som de räknas upp här. I Argentina

har Readsoft haft partners sedan 1996 och i Ecuador etablerades kontakten med en

partner så sent som i år. Ibland, men oftast inte, har Readsoft haft försäljning i ett

land innan de haft partners där. 

Readsoft menar att fördelen med att ha dotterbolag i de latinamerikanska länderna

är att det blir Readsoft själva som styr över verksamheten där. Readsoft talar om

för dotterbolagen vad de ska göra och vilket fokus de ska ha. Nackdelen med

dotterbolagsetablering är att Readsoft inledningsvis måste finansiera det hela och

delvis bära den finansiella risken som finns i det andra landet. 

Enligt Gustafsson går det inte att styra en partner på den utländska marknaden lika

hårt som ett dotterbolag. Partners har ofta även andra produkter i sin portfölj. Å

andra sidan är partners självfinansierade. Readsoft har ingen partner som är helt

dedikerad till Readsofts produktsortiment. 

På Readsoft anser man att de har kunnat använda sig av erfarenheter och kunskaper

mellan länderna i Latinamerika. Till exempel har det skett en ”job rotation” mellan

Chile, Brasilien och Mexiko. Detta innebär att samma personer har arbetat i alla

länderna. För tillfället är det en chilenare som är VD för dotterbolaget i Brasilien.
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Gustafsson menar att arbetskraften är mer rörlig i Latinamerika än vad den är i

Sverige. 

När Readsoft väljer ut en ny marknad, väljer de helst en marknad som har ett antal

variabler som har samma värde som ett västeuropeiskt industriland. En variabel

som har betydelse är kostnadsläget i landet. Om det motsvarar kostnadsläget i

Västeuropa är det en klar fördel. Vidare är Readsoft intresserad av hur stor

anslutning det är till fackliga organisationer i landet. Det påverkar nämligen hur

stor rörlighet det är på arbetsmarknaden och hur stort trycket är på löneläget. Detta

är av intresse för LUVIT eftersom om oorganiserad arbetskraft är lågavlönad

skulle det kunna innebära att manuell registrering blir ett substitut till Readsofts

produkt.  Vidare är LUVIT intresserad av IT-mognaden i landet. 

Utifrån dessa parametrar skapar Readsoft något som de kallar för ett ”footprint”,

ett fotavtryck som visar hur en marknad ser ut rent grafiskt. De har ett medelvärde

av de marknader där de är starka, det vill säga Sverige, Danmark och England.

Dessa anses som Readsofts typmarknader. Om ”footprinten” passar bra in på

typmarknaden så är det en aktuell marknad för Readsoft.

Idag finns Readsoft etablerat i ett stort antal länder i Latinamerika och förutom det

finns de i större delan av världen. Kontakterna mellan de olika områdena är dock

inte omfattande.

”Om vi tittar globalt, så har vi ju ett nätverk av dotterbolag och partners som

täcker hela världen. Men det är inte så att nätverkets olika aktörer pratar särskilt

mycket med varandra.”
Dan Lundmark, 2002-12-17

På Readsoft anser man att marknaden i Latinamerika just nu är mycket oviss.

Därmed har de inga planer på ytterligare etableringar där. Att den så kallade IT-
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bubblan har spruckit anses också ha bidragit till avsaknaden av sådana planer. När

Readsoft startade i Latinamerika ansågs det vara en tillväxtmarknad. Denna syn

har kommit att ändra sig allt eftersom. 

Generellt anser Gustafsson att svenska IT- och telekomföretags chanser att lyckas

på den latinamerikanska marknaden är bra, speciellt i Chile dit många flyktingar

har återvänt från Sverige. Han menar att det finns goda relationer mellan

näringslivet i Chile och Sverige.

5.2.1.1 Skillnader mellan det svenska och latinamerikanska affärslivet

På Readsoft anser man inte att den Latinamerikanska marknaden är jämförbar med

andra marknader. Utifrån den erfarenhet Readsoft har är Latinamerika lika exotiskt

som Asien. På olika ställen i världen skiljer sig dock tillvägagångssättet man gör

affärer på.

 

"Att göra affärer i Tyskland är en helt annan sak än att göra affärer i Peru."

Joakim Gustafsson 2002-11-21

På Readsoft menar man att det största skälet till missförstånd vid verksamhet i

Latinamerika är kulturella skillnader och framförallt språket. Anledningarna till att

det idag finns få svenska små och medelstora företag på den latinamerikanska

marknaden anser Gustafsson främst är  bristande kunskaper i det spanska språket

att Latinamerika ligger långt bort. Han menar dock att detta kommer att ändras allt

eftersom fler och fler svenskar lär sig spanska.

"Det kommer med de nya generationerna där alla har varit och vandrat Inkaleden

och alla lyssnar på de här spanska banden som Las Ketchup." 
Joakim Gustafsson 2002-11-21
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VDn för Readsoft i Chile är född chilenare men är uppvuxen i Kanada och USA

och har en italiensk fru. Därmed är han mångkulturell och har förståelse för olika

kulturer. Gustafsson anser att det är av stor betydelse att Readsoft har en

internationell ledning som har förståelse för de olika kulturerna. I Mexiko har de

en svensk VD för att minska de kulturella skillnaderna.



Vägen till Latinamerika                                                                                                                       Källförteckning  

67



Vägen till Latinamerika                                                                                                                       Källförteckning  

68

5.3 Swedtel

Swedtel har en annorlunda bakgrund jämfört med de andra två förtagen i denna

studie. Presentationen om Swedtel inleds därför med en kort historisk tillbakablick

över företagets verksamhet. Detta för att den tidigare historien troligen har präglat

Swedtels senare verksamhet. Vi ämnar dock inte analysera Swedtels

internationaliseringsprocess ända från företagets uppkomst. Istället kommer vi att

koncentrera oss på internationaliseringsprocessen från och med mitten av

nittiotalet. Vi har valt detta därför att Swedtels verksamhet har varit mer

självständig, sedan denna tidpunkt. Vi kommer dock inte att bortse från Swedtels

bakgrund. Därför presenteras i det följande en kort redogörelse över Swedtels

historia ända sedan starten 1968. 

Antal anställda: ca 70

Omsättning: 182 miljoner kr år 2001

Företagets ålder: grundades 1968 som ett dotterbolag till Televerket.

Huvudkontor: Stockholm

Ägande: AB, Worldtel största ägare sedan december 2002.

Historisk bakgrund: Startade 1968 och var då ägda av Televerket. För utförlig historisk
bakgrund se nedan ”Swedtels bakgrund.”

Tjänst: Swedtel erbjuder tjänster framförallt till telekomoperatörer och Internet Service
leverantörer i form av exempelvis affärsplaner, strategier, management, konsulttjänster.

Vision: ”The prime choice for developing profitable telecom companies in countries where
we operate.”

Affärside: ”Deploy the skills, experience and knowledge of our people and networks to
optimize telecom operations and produce tangible results.”

Internationalisering: Har varit verksamma i fler än 500 projekt i fler än hundra olika
länder världen över, framförallt i länder i tredje världen.
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5.3.1.1 Swedtels bakgrund

Till sin början var Swedtel en del av Televerket. I slutet av 60-talet stod Televerket

inför expandera sin verksamhet utomlands och man insåg ganska snabbt att det inte

var lätt. Att lagstiftning och kulturer var annorlunda utomlands gjorde att man

kände ett behov av ett verktyg för att göra affärer utomlands. Tillsammans med

Sida1 genomförde Televerket ett antal telekomprojekt som biståndsprojekt. För att

underlätta Televerkets utlandsverksamhet bildades Swedtel. Huvudsyftet var att

genomföra olika projekt utomlands, framförallt i Afrika. Redan 1968 genomfördes

även det första projektet i Latinamerika. 

Projekten var i stor utsträckning finansierade av Sida, Exportrådet och Nordiska

utvecklingsfonden. Under de tio första åren arbetade man nästan enbart med

sådana projekt. Sedan började man bli mer intresserad av investeringar med

vinstintressen. 

När telekom började bli stort på mobilsidan började man på Telia, före detta

Televerket, få ett intresse för utlandsinvesteringar på ett helt annat sätt. När

avregleringarna infördes i Europa kunde man gå in i ett annat land på ett lättare sätt

än man kunnat tidigare. Det beslutades då att Swedtel skulle bli en kunskapsfirma

för alla utlandsprojekt och utlandsinvesteringar som Telia hade. Swedtel blev en

slags operativ enhet som stod för bemanning, strategi, affärsplanering och

genomförande av ett antal olika projekt. Det fanns en annan enhet som skötte de

finansiella investeringarna. På den tiden var Swedtel ett stort bolag med ungefär

200-300 anställda som hade olika projekt runtom i världen. 

Från att ha varit som man på Swedtel uttrycker det, ett så kallat ”hjälpa Sida, icke

vinstintresse” -bolag som arbetade mycket på konsultbasis med tekniskt baserade

projekt, med att till exempel bygga och gräva ner kablar, började Swedtel arbeta
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mer på ledningsnivå och med ett tydligt vinstintresse. Detta skedde i mitten på

nittiotalet i och med projekt på Irland och i Colombia och Litauen. Swedtel

fortsatte att arbeta på den internationella marknaden och främst i tredje världen,

exempelvis Latinamerika, Asien, Afrika, de forna öststaterna i Europa och

Ryssland. 

Enligt Manby på Swedtel bör man inte bortse från det faktum att Sida tidigare har

anlitat Swedtel för projekt i utvecklingsländer om man försöker finna förklaringar

till Swedtels marknadsval. Det föregående samarbetet med Sida kan sägas ha riktat

deras arbete mot tredje världen. 

5.3.1.2 Swedtel från nittiotalet till idag 

Sedan mitten av nittiotalet har Swedtel genomgått en mer självständig

internationaliseringsprocess och det är denna process som tas upp i det följande för

att senare analyseras för att undersöka om den kan beskrivas med valda teorier om

internationalisering.

Omkring år 2000, i samband med att fusionen med norska Telenor brast, bytte

Telia strategi. Från att ha arbetat i stora delar av världen bestämde de sig för att

fokusera på Skandinavien och andra närmare belägna marknader, framförallt de

baltiska staterna. På dessa marknader fanns det inget utrymme för Swedtel som

hade fokus på tredje världen. Telia visste därför inte vad de skulle göra med

Swedtel eftersom tredje världen inte var i Telias intresse. De behöll Swedtel under

en tid och lät företaget utvecklas lite som det ville. Under mitten av 2001 såldes

Swedtel till stor del till Industrikapital. 

Idag är Swedtels fokus främst riktat mot utvecklingsländer. I Sverige har de inga

projekt alls även om huvudkontoret finns i Stockholm. Swedtel menar att om man
                                                                                                                                                            
1 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
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tittar på de olika konkurrenssituationerna runt om i världen är konkurrensen i

utvecklingsländer betydligt mindre för tjänsteföretag som Swedtel. Konkurrensen

är större i Europa och USA jämfört med Latinamerika. Swedtel har sålt vissa typer

av konsulttjänster i USA, men för att lyckas på den marknaden behövs det mycket

ansträngning på grund av den hårda konkurrensen. Därför har Swedtel valt att gå

ur den marknaden, och istället rikta sin uppmärksamhet mot marknader som frågar

efter Swedtels tjänster, länderna i tredje världen. Swedtel är inte teknologibaserat

utan affärsinriktat. Företagets styrka ligger i att kunna implementera redan

etablerad teknologi i utvecklingsländer snarare än att ligga i den absoluta

framkanten för teknologisk utveckling. Därmed menar de inte att de inte arbetar

med tekniskt avancerade produkter men att de väljer att anpassa teknologin till

rådande miljö.

”Marknaden är mer välvillig och frågar efter våra tjänster i tredje världen.”

Carlos Manby, 2002-12-02

Johan Alsén menar att Swedtels styrka är att de kan operera och arbeta i länder där

inte så många andra kan eller vill arbeta. Det är en av orsakerna till att de är

konkurrenskraftiga. På den svenska marknaden menar Alsén att konkurrensbilden

är en helt annan eftersom det finns fler aktörer där. 

Swedtel har sedan starten 1968 varit verksamma i fler än 500 projekt i fler än

hundra olika länder världen över, framför allt i länder i tredje världen. Sedan

Swedtel inte längre ägs av Telia, från år 2001, har de haft projekt i 14 länder.

När Swedtel var verksamma på båda de amerikanska kontinenterna hade man ett

dotterbolag i Miami, USA. Detta kontor brukade ofta beskrivas som navet för

Swedtels verksamhet i Latinamerika. Miamikontoret lades dock ned för ett år
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sedan när Swedtel beslutade att lägga om sin strategi och endast satsa på den

Latinamerikanska marknaden. Därför skaffade man, istället för dotterbolaget i

Miami, ett nätverk av agenter runtom i Latinamerika. Det var Carlos Manby som

reste runt i Latinamerika för att skapa nya kontakter på den marknaden. Senare har

dessa relationer utvecklats och när Miamikontoret lades ner blev en del personer,

med vilka man hade god kontakt, agenter för Swedtel. Av dessa agenter är inte alla

”telekom-folk” men de är alla affärsmän som förstår sig på den latinamerikanska

marknaden. Att arbeta med ett nätverk av agenter har varit en medveten strategi

från Swedtels sida. De insåg att eftersom de inte kunde finnas i alla länder själva

måste de ha agenter. Agenterna är personer eller bolag som har lärt sig Swedtels

affärsidé och kan framföra den på de marknader på vilka de ska representera

Swedtel. 

I dagsläget täcker Swedtels agenter nästan hela Latinamerika. Idag har de dock

inga planer på att gå in i till exempel Paraguay eller Uruguay då de inte känner

någon där och heller inte har någon tidigare erfarenhet därifrån. Vissa agenter

ansvarar för flera olika länder. Exempelvis i Mellanamerika arbetar de med en

grupp från Honduras. I Argentina har Swedtel en agent som täcker Argentina,

Bolivia, Chile och Brasilien. I Brasilien finns det även ett bolag som agerar som

agent till Swedtel. En före detta styrelseledamot för Swedtel arbetar idag som agent

i Venezuela och Colombia. Samtliga agenter är personer som Swedtel på ett eller

annat sätt arbetat med tidigare. I och med att de nu arbetar som agenter för Swedtel

har dessa kontakter formaliserats. Alla nuvarande agenter anskaffades inom loppet

av tre till fyra månader efter  det att Miamikontoret avskaffats.

Eftersom Swedtel är en liten organisation väljer man att fokusera på några

marknader i taget. I Latinamerika fokuserar man just nu på att få avtal i Ecuador,

Bolivia och Honduras. De projekt man har i Latinamerika idag är i Colombia,

Nicaragua och Panama. Istället för att försöka sälja in projekt av mindre slag
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koncentrerar sig Swedtel på större projekt som att exempelvis att bygga ut en

internationell växel någonstans. 

1997 startade Swedtel ett dotterbolag i Colombia, en Joint Venture. Att Swedtel

etablerades just i Colombia var dock inte ett direkt val. 

”Jag tror inte att det var så mycket att Swedtel valde att etablera sig i Colombia

utan att det var omständigheterna som gjorde det. Man ville gå in i Latinamerika.

För att sedan börja göra affärer där. Colombia var ett tillfälle som man tog vara

på, genom kontakter.”
Carlos Manby 2002-12-02 

Vidare menar Manby att orsaken till att man bildade ett dotterbolag just i

Colombia var att den colombianska kunden krävde det. Fördelar med att ha

dotterbolag på den latinamerikanska marknaden handlar enligt Manby mycket om

att ha ett verktyg för att göra investeringar. Etableringen av dotterbolaget i

Colombia kan bland annat ses som en teknisk lösning för att hantera pengar.

Betalningen fungerade bättre om man hade ett colombianskt bolag. Han nämner

också att det organisatoriskt och styrningsmässigt kan vara bra att ha ett

dotterbolag när det finns en stor volym av komponenter som ska regleras. 

Anledningen till att Swedtel än så länge inte har dotterbolag på fler ställen i

Latinamerika är att det inte har varit nödvändigt. Dessutom är kostnaden för att

starta upp ett dotterbolag hög och det kan vara komplicerat att ha olika

underenheter. Agenterna får betalt på ackord, vilket innebär att de får betalt om de

bedriver ett projekt men inte annars. Ett dotterbolag, å andra sidan, kräver pengar

hela tiden, oavsett om det lyckas eller inte. En annan nackdel med dotterbolag är

enligt Carlos Manby att administrationskostnaderna ökar. Vidare kan ett

dotterbolag minska friheten.
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"Om man väl sätter ner foten någonstans genom ett dotterbolag så blir det strikt

begränsat till det landet. En agent jobbar över gränserna på ett helt annat sätt och

är mycket friare." 
Johan Alsén 2002-11-28

På Swedtel menar man att det är bra om de kan undvika att ha dotterbolag.

Förutom dotterbolaget i Colombia har Swedtel ett dotterbolag i Thailand. Detta

dotterbolag etablerades 1998 och orsaken till etableringen var samma som orsaken

till att man startade dotterbolag i Colombia, det vill säga att kunden föredrar att

göra affärer med lokala bolag. Swedtel kan tänka sig att starta fler dotterbolag i

Latinamerika om det blir nödvändigt. I den närmaste framtiden ser det ut att vara

mest aktuellt i Honduras.

På Swedtel ser man etableringen i Colombia som en slags nystart för Swedtel på

den Latinamerikanska marknaden. Efter etableringen i Colombia skedde en stegvis

process av fler åtaganden i andra länder i Latinamerika. När Swedtel började med

projektet i Nicaragua 2002 använde de mycket personal från Colombiaprojektet.

Projektet i Nicaragua genomförde Swedtel tillsammans med en partner från

Honduras.  Detta har lett till att de nu är med och bjuder på en licens i Honduras.

Det är troligt att Hondurasprojektet kan komma att medföra att andra dörrar öppnar

sig för Swedtel i andra länder på den latinamerikanska marknaden. 

”Vi är nog för små för att kunna titta på hela marknaden och säga att, dit ska vi gå

och dit ska vi gå. Det får utvecklas från de länder man är i.”
Johan Alsén 2002-11-28

På Swedtel menar man att det som genomförs i telekombranschen i Latinamerika

idag vad gäller avregleringar och privatiseringar genomfördes i Sverige för tio år

sedan. Därför kan Swedtel föra över den kunskap som de har med sig från Sverige
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och implementera den i Latinamerika. De anser också att de har nytta av den

erfarenhet de har byggt upp, både genom att ha dotterbolag i Colombia och genom

att ha projekt i flera länder i Latinamerika. De har en personalstab bestående av

ungefär 50 personer som de kan använda i olika länder. Det finns folk som har

arbetat i projekt någonstans som ibland återgår till att arbeta med Swedtel i nya

projekt i andra länder. 

”Diego till exempel, som är anställd hos oss i Stockholm. Han jobbade för mig i

Colombia. Nu kommer han flytta tillbaka till Ecuador som han kommer från och

jobba där istället. Som ni märker är det väldigt dynamiskt." 
Carlos Manby 2002-12-02

Förutom Diego arbetar två andra latinamerikaner på huvudkontoret i Sverige. På

Swedtel menar man att det finns en enorm erfarenhet inom telekom, både på

personsidan och som företag. De tror att de har positionerat sig så att man inom

telekom i Latinamerika vet vilka Swedtel är.

Utöver den Latinamerikanska marknaden är Swedtel idag verksamma i Litauen,

Belgien, Afghanistan, Saudi-Arabien, och i några länder i Afrika. Idag står dock

den latinamerikanska marknaden för mer än 70 procent av Swedtels totala

omsättning. Bland de europeiska öststaterna utöver Litauen, där Swedtel tidigare

har haft projekt, har de inget projekt för tillfället men har inom den närmaste

framtiden förhoppningar på Bulgarien. Det beror på den politiska utvecklingen i

Bulgarien, när de beslutar sig för att privatisera telekommarknaden.

Swedtel tar ibland hjälp av Exportrådet och NIR2  i framförallt politiska

sammanhang där man har att göra med regeringar. Utöver detta får Swedtel hjälp

från Sveriges ambassader i de länder där de är verksamma. I vissa fall fungerar den
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svenske ambassadören nästan som en agent. Det händer att ambassadörer följer

med Swedtel för att träffa presidenter och andra nyckelpersoner för att visa att

Swedtel är svenskt och att de stödjer dem.  

Swedtel beskriver gärna sin organisation som en nätverksorganisation som är

uppbyggt av fyra olika nätverk: HR-nätverk, investerarnätverk, marknadsnätverk,

och ett tekniskt nätverk.  HR-nätverket består personer som ser till att Swedel kan

hitta de personer som de behöver för att bemanna sina projekt. Framförallt sker

denna rekrytering från Telia men även från externa Headhunterfirmor.

Investerarnätverket består av allt från lokala investerare på de olika marknaderna

till stora organisationer så som Världsbanken, IMF, Sida, med flera.

Marknadsnätverket är framförallt de agenter som arbetar för Swedtel runt om i

världen. De har kunskap om vad som händer i de olika länderna bland annat

politiskt sett. Det tekniska nätverket består av ett tiotal underleverantörer som

levererar tekniska tjänster och produkter. Man har även kontakter med flera bolag

som i dagsläget inte är leverantörer, men potentiella sådana. Alsén menar att

nätverksbyggande är av största vikt för Swedtel. Hela affärsidén bygger på att man

har fungerande nätverk. Vidare påpekar Alsén att det är näst intill omöjligt att gå in

på en marknad i Latinamerika utan kontakter. Han menar att man i stort sätt måste

bli inbjuden eller känna någon.

För Swedtel är Latinamerika en viktig marknad. De har en stor omsättning där i

förhållande till andra marknader och de ser även positivt på framtiden där. De

senaste årens privatiseringsreformer inom telekombranschen öppnar upp

möjligheterna för Swedtel att erbjuda teleoperatörer deras tjänster. Många

latinamerikanska bolag står inför en privatisering och omstrukturering. 

                                                                                                                                                            
2 Näringslivets Internationella Råd
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5.3.1.3 Skillnader mellan det svenska och latinamerikanska affärslivet

Enligt både Alsén och Manby är organisationer i Latinamerika mer hierarkiska än

organisationer i Sverige. Det är också viktigare med kontakter i Latinamerika och

framförallt inom telekombranschen är de politiska kontakterna av stor betydelse. 

Manby på Swedtel påpekar vikten av att förstå den latinamerikanska kulturen.

Enligt honom spelar det ingen roll vilken nationalitet en person som arbetar med

den latinamerikanska marknaden har, bara personen förstår kulturen och vet vilka

spelregler som gäller där. På Swedtel finns dock flera anställda som är

latinamerikaner.
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6 ANALYS

Analyskapitlet innehåller reflexioner och tolkningar av

internationaliseringsprocessen för svenska små och medelstora IT- och

telekomföretag i Latinamerika. Kapitlet är uppbyggt så att varje fallföretag

presenteras var för sig. För varje företag försöker vi analysera

internationaliseringsprocessen utifrån de tre olika teorier som presenterats i

referensramen. Analysen syftar till att sammanföra internationaliseringsteorier

med den empiriska informationen om de tre förtagens internationaliseringsprocess

i Latinamerika.  

6.1 LUVIT

6.1.1 Uppsalaskolans modell

6.1.1.1 Etableringskedjan

Uppsalaskolans modell utgår från att företags utlandsetablering antas följa en kedja

av ökad grad av resursåtagande utomlands. Denna etableringskedja består av fyra

steg: sporadisk export, kontinuerlig export via representant,

dotterbolag/försäljningsbolag samt produktions-/tillverkningsbolag. Kedjan

utvecklas i ett samspel mellan utveckling av kunskap om utländska verksamheter

och marknader och ökad bindning av resurser till de utländska marknaderna.

(Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975) 

LUVITs första utlandskontakt, vilken etablerades i Chile, började med att LUVIT

omgående ingick en allians med chilenska företag som därmed agerade som

LUVITs representanter på den chilenska marknaden. LUVITs mål har därefter

varit att sälja sin produkt via representanter. På senare tid har LUVIT emellertid

märkt att försäljning direkt till kund utan en representant som mellanhand ibland

har varit fördelaktigare. Baserat på detta kan man konstatera att LUVIT inte
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påbörjade sin internationella verksamhet i Latinamerika med sporadisk export,

utan inledde den med det andra steget i Uppsalaskolans etableringskedja, att sälja

via representant. Först senare kom de att börja sälja även direkt till slutkund. Att

bilda dotterbolag i Latinamerika är inget som LUVIT idag är intresserad av. De har

inte den ekonomiska möjligheten till det. 

Vi anser att LUVIT inte kan beskrivas med hjälp av Uppsalaskolan eftersom de

tidiga etableringarna inte har följt Uppsalaskolans etableringskedja. Vidare har

företaget inga planer på att gå vidare till det tredje steget i etableringskedjan, att

bilda dotterbolag, trots att man funnits på den Latinamerikanska marknaden en

längre tid och borde ha fått kunskaper om den, vilket ytterligare talar emot

Uppsalaskolans etableringskedja.

6.1.1.2 Psykiskt avstånd

Som tidigare nämnts, började LUVIT sin utlandsverksamhet i Chile, ett land som i

förhållande till Sverige kan sägas vara avlägset. Att man valde att börja göra

affärer på en så avlägsen marknad är något som talar emot Uppsalaskolans modell,

vilken menar att eftersom det psykiska avståndet ofta innebär okunskap om

marknaden försöker företag att minska osäkerheten genom att inleda sin

utlandsverksamhet på närbelägna marknader med kortare psykiskt avstånd

(Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975). Det psykiska avståndet bestäms

exempelvis av faktorer som skillnader i språk, politiska system, affärslagstiftning,

utbildningsnivå och företagskultur. Man skulle kunna tro att eftersom LUVIT på

ett tidigt stadium har valt att etablera sig i Latinamerika upplever de inte ett stort

psykiskt avstånd dit och att det därför är möjligt att de, trots allt, har agerat i

enlighet med Uppsalaskolans modell. Utifrån vår empiriska undersökning av

LUVIT kan vi dock konstatera att de har upplevt  skillnader mellan Sverige och

Latinamerika. Exempelvis har LUVIT mött problem vad gäller affärslagstiftning i
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upprättandet av avtal och att man haft olika uppfattning om betalningstidernas

löptider. 

Trots att man på LUVIT uttryckt att det finns kulturella skillnader mellan Sverige

och Latinamerika anser vi att det psykiska avståndet borde ha mindre betydelse i

LUVITs fall eftersom de har en person som kommer från Latinamerika som sköter

kontakterna där. Det som denna person säger i citatet: "Om jag till exempel skulle

etablera företaget i Afrika skulle det vara jätte svårt eftersom jag inte känner till

den kulturella miljön. För mig är det lättare att etablera mig i Latinamerika, och

speciellt i Chile, eftersom jag känner till den lokala marknaden. Det skulle vara

svårt för en svensk att göra det,” anser vi talar för att det psykiska avståndet för

LUVIT till Latinamerika trots allt är mindre än för andra svenska företag som inte

har anställda som är latinamerikaner. Baserat på detta anser vi att man kan se det

som att etableringen i Chile genomfördes i ett land som för LUVIT har kort

psykiskt avstånd och att den första utlandsetableringen följaktligen genomförts i

enlighet med det som Uppsalaskolans modell beskriver. Vi anser dock att det

faktum att en chilenare arbetar på LUVIT inte medför att det psykiska avståndet

mellan Sverige och Latinamerika blir obetydligt, vilket stöds av LUVITs

beskrivning av de kulturella och praktiska problem som de faktiskt har upplevt. 

Sammanfattningsvis vad gäller psykiskt avstånd anser vi att LUVITs

internationaliseringsprocess i relativt stor utsträckning överensstämmer med

Uppsalaskolans modell. Den första utlandsetableringen genomfördes i ett land som

från LUVITs synvinkel har kort psykiskt avstånd i förhållande till Sverige.

Därefter har internationaliseringen i Latinamerika stegvis utvecklats från Chile. 

6.1.1.3 IP-modellen 

Enligt IP-modellen är den grundläggande mekanismen som driver ett företags

internationella utveckling att man utvecklar kunskaper när man arbetar på



Vägen till Latinamerika                                                                                                                                     Analys  

81

marknaden. Kunskapen som utvecklas kan delas upp i marknadskunskap och

internationaliseringskunskap. (Johanson och Vahlne, 1990) Vi menar att LUVIT

hade goda kunskaper om den Latinamerikanska marknaden redan innan de

etablerades där. Detta var tack vare en av de anställdas bakgrund, att denne tidigare

levt och arbetat i Chile. Detta anser vi gör att man kan säga att LUVIT följt en

annan process än den som Uppsalaskolan beskriver om att kunskaper utvecklas

under tiden företaget arbetar på marknaden. Att LUVIT hade kunskaper om

Latinamerika kan ses som en orsak till att de valde att etablera sig där från början.

Den internationaliseringskunskap som LUVIT idag besitter anser vi dock troligtvis

har utvecklats just genom att de nu under en tid varit verksamma på den

internationella marknaden. Detta gör att vi anser att IP-modellen både kan och inte

kan användas för att beskriva LUVITs internationalisering i Latinamerika. 

Sammantaget anser vi att vissa delar av Uppsalaskolan modell överensstämmer

med LUVITs internationalisering i Latinamerika men att andra inte gör det. Vad

gäller etableringskedjan har vi inte funnit denna applicerbar på LUVIT. Däremot

vad gäller psykiskt avstånd, anser vi oss ha fört ett resonemang som styrker att

Uppsalaskolans teori om det psykiska avståndets betydelse kan användas för att

beskriva LUVITs internationaliseringsprocess. Slutligen tycks IP-modellen endast

till viss del överensstämma med LUVITs internationalisering i Latinamerika. 

6.1.2 Nätverksmodellen 

Johanson och Vahlne (1990) menar att nätverk kan vara komplexa och att det kan

vara svårt att för en utomstående att skapa sig annat än en ytlig förståelse av ett

nätverks uppbyggnad. Vi har varit medvetna om detta men har utgått från att

respondenterna på fallföretagen har haft tillräcklig insyn i företagens nätverk.

(Detta gäller nätverksanalysen av samtliga fallföretag och inte bara för LUVIT.) 
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Vad gäller LUVIT anser vi att nätverk varit av stor betydelse särskilt för företagets

initiala internationalisering i Latinamerika. Baserat på detta menar vi att man kan

säga att LUVIT har använt sig av nätverk på samma sätt som nätverksmodellen

hävdar att företag brukar göra. Enligt denna teori använder företag som har

internationella kontakter dessa för att komma in i nätverk i andra länder (Johanson

och Vahlne, 1990). LUVITs första utländska kontakt etablerades som tidigare

nämnts, tack vare att en av de anställda sedan tidigare hade kontakter i Chile.

Citatet "Att LUVIT finns i Latinamerika är en konsekvens av att jag har mitt eget

nätverk där. Hade jag varit en kines hade det förmodligen blivit Kina," anser vi i

sig tala för nätverks betydelse för LUVITs internationalisering i Latinamerika.  

Johansson och Mattsson (1988) i Johanson och Vahlne (1990) menar att nätverk i

andra länder kan utvecklas på tre olika sätt; internationell utvidgning,

nätverkspenetrering och internationell integrering. Vi anser att LUVIT främst har

genomfört en nätverkspenetrering, vilket enligt Johansson och Mattsson (1988)

innebär en utveckling av relationerna i befintliga nätverk. Vi menar att man kan

benämna LUVITs utveckling vad gäller nätverk som nätverkspenetrering eftersom

det är tidigare kontakter på den chilenska marknaden som legat till grund för

etableringen på denna marknad. Senare har dessa kontakter bidragit till att

nätverket gradvis har utvidgats och kommit att inkludera fler aktörer i Chile och i

andra länder. Exempelvis har kontakterna spridit sig till Mexiko och Colombia.

För att utveckla dessa kontakter har man nyligen besökt dessa länder. Vi menar att

detta skulle kunna ses som ett försök av LUVIT att genomföra det som Johansson

och Mattsson (1988) kallar internationell utvidgning, det vill säga etablering av

relationer som är nya för företaget i ett annat lands nätverk. 

Enligt Nätverksmodellen kan ett företags internationalisering beskrivas utifrån fyra

olika situationer som beror på företagets och marknadens grad av

internationalisering. (Johansson och Mattsson (1988) i Axelsson och Johansson,
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1992) Orsaken till att LUVIT etablerades i Latinamerika berodde på att företaget

hade kontakter där. Baserat på detta anser vi att LUVIT delvis kan ses som en

Senkomling utifrån Johanssons och Mattssons (1992) definition. Med Senkomling

menar de bland annat en situation där motivet till att ett företag går utomlands kan

vara att företaget har kontakter i ett internationellt nätverk. 

Enligt Nätverksmodellen har ett företag som befinner sig i situationen Senkomling

inga särskilda motiv till att etablera sig i länder som är geografiskt nära och det

finns inte något mönster av gradvis ökat internationellt engagemang hos denna typ

av företag. Eftersom LUVIT valt att etablera sig i ett i förhållande till Sverige

geografiskt avlägset land, anser vi talar ytterligare för att LUVIT kan beskrivas

som en Senkomling. Däremot är LUVIT ett internationellt företag som befinner sig

på en marknad med internationella konkurrenter, vilket inte är kännetecknande för

en Senkomling. En Senkomlings nätverkskontext är inte internationaliserad men

marknaden omkring företaget är redan aktiva på den internationella marknaden.

Baserat på detta menar vi att det även är nödvändigt att använda begreppet

Konkurrenten för att beskriva LUVITs internationalisering i Latinamerika. Med

det menas enligt Johansson och Mattsson (1988) en situation i vilken både

företaget och marknaden har internationella erfarenheter och engagemang. 

Sammanfattningsvis anser vi att Nätverksmodellen i hög grad kan användas för att

beskriva LUVITs initiala internationaliseringsprocess. Det är just nätverk och

relationer som är anledningen till att LUVIT har internationaliserats på den

latinamerikanska marknaden från första början. 

6.1.3 Det Eklektiska synsättet

Inom det Eklektiska synsättet antas att företag etablerar sig i de länder där det finns

fördelar att dra nytta av (Melin, 1992). En typ av fördelar är så kallade

ägarspecifika fördelar, vilket enligt Johanson och Vahlne (1990) innebär att ett
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företag på den internationella marknaden besitter ett antal tillgångar som deras

konkurrenter helt eller delvis saknar. Vi anser att LUVITs produkt kan ses som

unik genom att den finns anpassad till flera olika språk istället för att bara finnas på

engelska, vilket är fallet med deras amerikanska konkurrenters produkter. Baserat

på detta anser vi att LUVITs produkt i sig kan ses som en ägarspecifik fördel.

Särskilt i Latinamerika där spanska är det huvudsakliga språket, borde LUVIT ha

en fördel jämfört med de amerikanska produkterna som endast är användbara på

engelska.

När Dunning (1988) använder begreppet internaliseringsfördelar nämner han att

eftersom ett internationellt verksamt företag oftast har aktiviteter på fler än en

marknad är det nödvändigt att kunna utnyttja de resurser man har på alla

marknader. Det handlar om företagets förmåga att överföra sina fördelar inom den

egna organisationen. På LUVIT menar man att en mindre inblandning av

mellanhänder kan göra att organisationen känns mer säker, vilket gör att man

föredrar att arbeta direkt med sina partners eller med slutkunder i Latinamerika.

Baserat på detta anser vi att LUVIT har en internaliseringsfördel genom att de via

denna direktkontakt kan överföra resurser inom den egna organisationen. Vi

hävdar att orsaken till att LUVIT idag kan ha denna direktkontakt är företagets

begränsade storlek.

Enligt Dunning (1988) väljer företag att lokalisera sin verksamhet på marknader

där det är mest fördelaktigt. Som vi tidigare konstaterat har nätverk haft en stor

betydelse för LUVITs internationalisering. Vi anser att det faktum att LUVIT har

nätverk på den Latinamerikanska marknaden kan ses som att de har en fördel på

denna marknad jämfört med andra marknader. Baserat på detta anser vi att nätverk

kan ses som en lokaliseringsfördel för LUVIT i Latinamerika.  
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Baserat på ovanstående resonemang finner vi att det Eklektiska synsättet i stor

utsträckning kan användas för att beskriva LUVITs internationaliseringsprocess i

Latinamerika. Vi har kunnat relatera alla de fördelar som tas upp i det Eklektiska

synsättet till LUVITs internationalisering.  

6.2 Readsoft

6.2.1 Uppsalaskolans modell

6.2.1.1 Etableringskedjan

Enligt etableringskedjan ökar företag graden av resursåtagande utomlands, genom

fyra steg som innebär gradvis större resursåtagande (Johanson och Wiedersheim-

Paul, 1975). Readsofts internationalisering har i vissa fall följt denna kedja genom

att de haft representant i vissa länder innan de startat dotterbolag där. Exempelvis i

Brasilien hade Readsoft representanter innan de startade dotterbolag. I andra fall

har Readsofts internationalisering inte följt etableringskedjan. I Chile till exempel,

etablerade Readsoft ett dotterbolag redan från början. Vidare är en primär uppgift

för dotterbolagen att skaffa återförsäljare, det vill säga en form av representanter.

Endast i vissa enstaka fall har man haft försäljning i ett land innan man haft

representant. Readsofts tillvägagångssätt följer därigenom en motsatt väg än den

som Uppsalaskolans modell beskriver

6.2.1.2 Psykiskt avstånd

Det andra mönstret i ett företags internationaliseringsprocess är att företag går in

på nya marknader med gradvis större psykiskt avstånd (Johanson och

Wiedersheim-Paul, 1975). För att minska den osäkerhet som ett stort psykiskt

avstånd ofta innebär, tenderar företag att börja sin internationalisering på

närbelägna marknader med kortare psykiskt avstånd. Readsofts etablering i andra

länder tycks i stor utsträckning ha följt ett mönster genom vilket de etablerat sig i

länder med gradvis större psykiskt avstånd. Utlandsverksamheten tog sin början i

Sveriges grannländer och England och spreds därefter ut i Europa. Inte förrän
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under senare år har etablering påbörjats i Latinamerika, med ett undantag, Chile,

där Readsoft startade dotterbolag redan 1995. 

På Readsoft menar man att anledningen till att etableringarna har genomförts i just

den ordning de har, har med närheten till Sverige att göra.  Detta kan följaktligen

kopplas samman med Uppsalaskolans modell om det psykiska avståndets

betydelse. Att Readsoft gick in på den chilenska marknaden så tidigt var dock en

konsekvens av att de hade kontakter där, vilket kommer att analyseras vidare under

avsnittet som analyserar Readsoft utifrån Nätverksmodellen. 

Citat som "Att göra affärer i Tyskland är en helt annan sak än att göra affärer i

Peru," anser vi tala för att man på Readsoft anser att det psykiska avståndet till

Latinamerika är större än det är till Europa. På Readsoft anser man också att det

största skälet till missförstånd vid affärsverksamhet i Latinamerika är kulturella

skillnader och framförallt språket. De kulturella skillnaderna försöker man undvika

exempelvis genom att en del personer som sitter i ledningen är mångkulturella och

flerspråkiga. Sådana åtgärder anser vi kunna medföra att det psykiska avståndet till

Latinamerika minskar. Readsoft tycks dock följa ett mönster med etablering i

länder med gradvis större psykiskt avstånd, vilket innebär att de har en

internationaliseringsprocess som utvecklas i enlighet med det som Uppsalaskolans

förespråkare hävdar.   

 

6.2.1.3 IP-modellen

Den grundläggande mekanismen som driver den internationella utvecklingen är

enligt IP-modellen att man utvecklar kunskaper när man arbetar på marknaden

(Johanson och Vahlne, 1990). Denna kunskap gör att man kan se och bättre

värdera nya affärsmöjligheter och därmed göra nya marknadssatsningar som i sin

tur innebär att man lär sig nya saker och ser nya möjligheter. På detta sätt kan

företags internationaliseringsprocess ses som ett växelspel mellan
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kunskapsutveckling och utlandsengagemang. Readsoft har, som de själva uttryckt

det, haft en raketartad internationalisering, med etablering av dotterbolag i 12

länder och partners i ytterligare 70 länder och detta under loppet av endast 12 år.

Vi anser att Readsofts utlandsetableringar troligtvis genomförts snabbare än deras

internationliseringskunskap hann utvecklas. Om så är fallet anser vi att det

växelspel mellan kunskapsutveckling och utlandsengagemang som IP-modellen

beskriver inte är applicerbart på Readsoft. 

Sammanfattningsvis anser vi att Readsofts internationaliseringsprocess till viss del

kan beskrivas med Uppsalaskolans modell. Etableringskedjan är inte alltid

överförbar, men vad gäller teorin om psykiskt avstånd är den nästan helt

applicerbar på Readsofts internationalisering i Latinamerika. IP-modellen anser vi

inte stämma överens med Readsoft utveckling. Initialt var det tillgången till

nätverk som var avgörande för Readsofts inträde på den Latinamerikanska

marknaden. Därmed är det passande att nu analysera nätverks betydelse för

Readsoft, vilket vi gör i det följande stycket.

6.2.2 Nätverksmodellen

Enligt Nätverksmodellen beror företags framgång i en internationaliseringsprocess

på företagets nätverk. (Johanson och Vahlne, 1990). Readsofts initiala

internationalisering i Latinamerika var just en konsekvens av att de hade kontakter

där. Detta gör att vi i detta fall finner Nätverksmodellen användbar för att beskriva

Readsofts initiala internationalisering i Latinamerika. Vidare ser vi utifrån

Nätverksmodellen Readsofts initiala internationalisering i Latinamerika som ett

exempel på det som Johansson och Mattsson (1988) kallar internationell

utvidgning. Vi menar att tack vare tillgången till nätverk i Chile utvidgade

Readsoft sitt nätverk till att inkludera aktörer på den Latinamerikanska marknaden.

För Readsofts fortsatta internationalisering i Latinamerika har nätverk dock inte

varit av lika stor betydelse, vilket vi anser kan förklaras av att Readsoft de senaste
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åren har vuxit till att bli ett större medelstort företag. Detta resonemang

överensstämmer med Bell och Youngs (1998) påstående om att Nätverksmodellen

passar bättre på små företag med liten internationell erfarenhet. 

Enligt Nätverksmodellen kan ett företags internationalisering se olika ut beroende

på vilken sorts marknad företaget omges av och i vilken situation det befinner sig i

(Johansson och Mattsson (1988) i Axelsson och Johanson, 1992). Baserat på att 80

procent av Readsofts försäljning sker utomlands och på att de själva anser att

branschen de verkar i har en hög internationaliseringsgrad, ser vi Readsoft som ett

exempel på det som Johansson och Mattsson (1988) kallar Konkurrenten. Med den

benämningen menas just en situation i vilken både företaget och marknaden har

internationella erfarenheter och stort utlandsengagemang.

För att sammanfatta analysen av Nätverksmodellen och Readsoft anser vi att

nätverk har haft stor betydelse för Readsofts inledande internationaliseringsprocess

i Latinamerika. Det var tack vare en internationell utvidgning av ett redan befintligt

nätverk som det blev möjligt för Readsoft att ta sig in på den latinamerikanska

marknaden. Den fortsatta processen anser vi dock bör kunna förklaras bättre med

en annan teori än enbart Nätverksmodellen.

6.2.3 Det Eklektiska synsättet

Det Eklektiska synsättet innebär att företag först etablerar sig på de marknader där

de finner flest fördelar (Melin, 1992). På Readsoft väljer man ut nya marknader

genom att undersöka vissa variabler i det nya landet och jämföra dem med en så

kallad ”footprint-modell”, utifrån vilken man söker efter fördelar på nya

marknader. Fördelar bör exempelvis finnas vad gäller löneläge och IT-penetrering i

landet. Eftersom Readsoft söker efter fördelar på detta sätt tolkar vi det som att det

Eklektiska synsättet är en viktig teori att ta hänsyn till när man beskriver Readsofts

internationalisering. Vi menar att de fördelar som Readsoft söker efter på detta sätt
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bör kunna ses som det som Dunning (1988) kallar lokaliseringsfördelar. När han

diskuterar dessa menar han att företag väljer att lokalisera sin verksamhet på

marknader där det är mer fördelaktigt att etablera egen verksamhet istället för att

enbart exportera. Dunning (1988) menar att det är hur företaget strategiskt utnyttjar

olika fördelar som bestämmer karaktären, nivån och strukturen för den

internationella verksamheten. Baserat på de fördelar Readsoft funnit, har deras

internationella verksamhet i stor utsträckning kommit att karakteriseras av att de

har flera dotterbolag etablerade utomlands. En orsak bakom beslutet att etablera

dotterbolag till Readsoft i Latinamerika har bland annat varit att det är praktiskt att

ha en egen juridisk enhet på plats samt att det kan ge en tyngd och inge förtroende

att ha ett lokalt bolag istället för att endast ha återförsäljare.

Vidare utifrån det Eklektiska synsättet menar vi att Readsoft tycks ha ett antal

fördelar kopplade till sin produkt. Produkten kan ses som unik med överlägsen

teknologi, vilket vi anser har betydelse för att lyckas på utländska marknader.

Enligt Dunning (1988) är överlägsen teknologi ett exempel på en ägarspecifik

fördel, vilket gör att vi väljer att se Readsofts produkt som en sådan fördel. 

Enligt det Eklektiska synsättet är ett företags utländska aktiviteter även beroende

av internaliseringsfördelar. Dessa handlar enligt Dunning (1988) om att kunna

utnyttja de resurser man har på alla marknader, exempelvis över nationsgränser. Ett

exempel på en internaliseringsfördel anser vi därför att den "job rotation" av

anställda som sker mellan olika länder i Latinamerika är. Tack vare den har

Readsoft kunnat använda sig av erfarenheter och kunskaper mellan länderna.

Vidare vad gäller internaliseringsfördelar menar Dunning (1988) att de lättast

skapas då man etablerat egna dotterbolag på den utländska marknaden. Eftersom

Readsoft har tre dotterbolag etablerade på den Latinamerikanska marknaden anser

vi att de bör ha uppnått internaliseringsfördelar där. 
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Sammanfattningsvis anser vi att Readsofts internationaliseringsprocess i

Latinamerika är beroende av olika fördelar och att det Eklektiska synsättet därför

till stor utsträckning kan användas för att beskriva internationaliseringen. Det

faktum att de har en särskild modell som de använder för att söka efter fördelar på

andra marknader anser vi särskilt styrker det Eklektiska synsättet betydelse för en

beskrivning av Readsofts internationalisering.  

6.3 Swedtel

6.3.1 Uppsalaskolans modell

6.3.1.1 Etableringskedjan

Uppsalaskolans etableringskedja bygger på att företag gradvis ökar sina åtaganden

på utländska marknader (Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975). Enligt denna

kedja har ett företag agenter på den utländska marknaden innan de etablerar

dotterbolag. Swedtels utveckling vad gäller etableringskedjan i Latinamerika tycks

följa ett annat mönster. Tidigare hade företaget ett dotterbolag i Miami som

brukade beskrivas som navet för Latinamerika. Detta dotterbolag lades senare ner.

Som en följd av att Miamikontoret lades ner anskaffades inom loppet av tre till

fyra månader agenter som skulle ta hand om den latinamerikanska marknaden.

Följaktligen hävdar vi att Swedtels internationaliseringsprocess i detta fall inte har

följt den etableringskedja som Uppsalaskolan beskriver. Snarare har Swedtels

process tagit en motsatt riktning än Uppsalaskolans modell genom att de hade

dotterbolag före det att de hade agenter. Att agenterna anskaffades inom ett kort

tidsintervall talar också emot att Swedtels internationaliseringsprocess skulle vara

stegvis, vilket kan sägas vara grunden i Uppsalaskolans modell.  

Efter det att man börjat arbeta med agenter har Swedtel etablerat ett dotterbolag i

Colombia, vilket skulle kunna ses som en utveckling som kan beskrivas med hjälp

av etableringskedjan i Uppsalaskolans modell. Vi anser dock inte att denna

utveckling kan förklaras utifrån etableringskedjan eftersom orsakerna till att ett
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dotterbolag etablerades i Colombia främst var att kunden krävde det och att det var

en bra teknisk lösning för att hantera pengar. Därmed var det inte en konsekvens av

en stegvis ökning av engagemanget mot alltmer effektiva etableringsformer i

utlandet, vilket Uppsalaskolan hävdar. 

Vår tolkning av Uppsalaskolan är att företag som har dotterbolag anses ha kommit

längre i sin internationaliseringsprocess än företag som enbart har representanter.

Vi hävdar dock att Swedtel är ett exempel på att så inte behöver vara fallet. Vi

anser att Swedtel är ett mycket internationaliserat trots att de bara har två

dotterbolag i hela världen. Swedtel har inte som strävan att öppna dotterbolag, det

är något de endast gör när omständigheterna så kräver. 

6.3.1.2 Psykiskt avstånd

Att företag enligt Uppsalaskolan börjar sin utlandsverksamhet i närbelägna länder

med kort psykiskt avstånd är något vi inte finner överensstämma med Swedtels

internationaliseringsprocess. Uppsalaskolan menar att eftersom det psykiska

avståndet beror på okunskap om marknaden, försöker företag att minska

osäkerheten genom att etablera sig på närbelägna marknader med kortare psykiskt

avstånd (Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975). Vi anser att det utifrån detta

mönster inte går att beskriva internationaliseringen av Swedtel i Latinamerika.

Detta på grund av att det i stor utsträckning är Swedtels bakgrund som gör att de

finns etablerade i Latinamerika idag. Som förklarats tidigare har vi valt att

analysera Swedtels internationaliseringsprocess från mitten av nittiotalet. Denna

senare process är dock påverkad av Swedtels historiska bakgrund, vilken vi därför

anser är viktig att ta hänsyn till när vi analyserar betydelsen av psykiskt avstånd.     

Det psykiska avståndet mellan Sverige och Latinamerika anses på Swedtel vara

stort. På Swedtel har de upplevt skillnader mellan Sverige och Latinamerika vad
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gäller exempelvis organisationers hierarki och betydelsen av kontakter. Man talar

om vikten av att förstå den latinamerikanska kulturen och språket för att lyckas

med affärer där. Dessa kulturella skillnader som kan relateras till psykiskt avstånd

tycks dock inte Swedtel ta hänsyn till vid val av marknad. Vi är av den

uppfattningen att Swedtel i stor utsträckning kan ignorera det psykiska avståndet

genom att de sedan tidigare har kunskaper och erfarenheter av att arbeta på

avlägsna marknader med stort psykiskt avstånd. Det faktum att de är medvetna om

hur affärskulturen fungerar i Latinamerika gör att det psykiska avståndet till

Latinamerika borde vara mindre för dem än för andra svenska företag. Dessutom

blir det psykiska avståndet till Latinamerika mindre genom att flera av de anställda

på Swedtel är latinamerikaner. 

6.3.1.3 IP-modellen

Den grundläggande mekanismen som driver den internationella utvecklingen är

enligt IP-modellen att man utvecklar kunskaper när man arbetar på marknaden.

Denna kunskap gör att man kan se och bättre värdera nya affärsmöjligheter

(Johanson och Vahlne, 1990). På Swedtel anser de att de har nytta av den

erfarenhet de har byggt upp, både genom att ha dotterbolag i Colombia och genom

att ha projekt i flera länder i Latinamerika. Baserat på detta anser vi att den

erfarenhetsbaserade kunskap, som Uppsalaskolan hävdar är viktig i IP-modellen,

är av betydelse även för Swedtels internationalisering. Swedtels kunskap borde ha

en grund i den erfarenhet de har av att tidigare ha arbetat tillsammans med Sida i

utvecklingsländer. Att Swedtel en gång fått kunskap från tredje världen är

naturligtvis en tillgång och en anledning för Swedtel att verka på marknader som

andra europeiska företag inte känner till lika bra som Swedtel. Detta bidrar till

Swedtels konkurrenskraft. 

Enligt Johanson och Vahlne (1990) innebär ett företags

internationaliseringskunskap företags förmåga att bygga upp och driva
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internationell verksamhet. Vi anser att den internationaliseringskunskap Swedtel

har borde vara stor eftersom de har över trettio års erfarenhet av att arbeta

internationellt. Som beskrivits tidigare är denna kunskap av betydelse för Swedtels

förmåga att gå in på marknader dit de flesta svenska företag upplever ett stort

psykiskt avstånd. 

Vi har nu försökt beskriva Swedtels internationaliseringsprocess utifrån

Uppsalaskolans modell. Eftersom vi har konstaterat att Swedtel varken följer

etableringskedjan eller tar hänsyn till psykiskt avstånd, lämpar sig Uppsalaskolan

inte särskilt väl för att beskriva Swedtels internationalisering i Latinamerika.

6.3.2 Nätverksmodellen

På Swedtel kallar man företaget för en nätverksorganisation. På företaget menar

man att hela affärsidén bygger på att de har fungerande nätverk. Swedtels

organisation i Latinamerika består till viss del av ett nätverk av agenter i olika

länder.  

Ett företags framgång i en internationaliseringsprocess beror enligt

Nätverksmodellen på vilka nätverk företaget har tillgång till. (Johanson och

Vahlne, 1990) Vi anser oss ha förstått att nätverk har varit av stor betydelse för

Swedtels internationalisering i Latinamerika. På företaget menar man att det på den

Latinamerikanska marknaden är extra viktigt med kontakter, att det skulle var näst

intill omöjligt att verka på marknaden där utan kontakter.   

Axelsson och Johanson (1992) menar att ett företags grad av internationalisering

påverkar dess möjlighet till etablering på nya marknader. De menar att ett företag

som agerar internationellt redan har positioner och kontakter i olika länder och kan

använda dessa för att etablera sig på ännu en ny marknad. Swedtel har samarbetat

med en partner från Honduras i projekt i Colombia, vilket har lett till att Swedtel
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idag är med och bjuder på en licens i Honduras. Om nu Swedtel kommer att

etablera sig på den honduranska marknaden återstår att se, men om så sker är det

mycket tack vare den inledande kontakten med partnern i Honduras. På detta sätt

tycks Swedtel arbeta, de använder kontakter i olika länder för att etablera sig på

nya marknader.

Vidare vad gäller nätverk anser vi att när Swedtel hade kontoret i Miami

genomfördes en internationell utvidgning för att bygga upp ett nätverk i

Latinamerika. Enligt Johanson och Mattsson (1988) innebär detta en etablering av

relationer i ett annat lands nätverk som är nya för företaget (Axelsson och

Johanson, 1992). Konkret genomfördes detta i Swedtels fall genom att personer

från Swedtel reste i Latinamerika för att skapa nya kontakter på den marknaden.

Senare har dessa relationer utvecklats, vilket utifrån Johansson och Mattssons

(1988) begrepp i skulle kunna ses nätverkspenetrering. Vissa av Swedtels agenter

arbetar över nationsgränserna och förbinder därmed nätverken samman, vilket vi

anser kan ses som en internationell integrering. Vi håller därmed inte med

Johanson och Mattsson (1988) som menar att nätverk i andra länder kan utvecklas

på tre olika sätt, att det finns tre olika sätt att bygga upp nätverk på. I Swedtels fall

ser vi dessa tre ”sätt att bygga nätverk på” mer som tre steg i nätverksbyggandet. 

Swedtel har ett tydligt internationellt engagemang över hela världen och är

dessutom inte verksamma på den svenska marknaden överhuvudtaget. Därmed är

företagets internationaliseringsgrad hög. De verkar på en marknad med flera

internationella konkurrenter.  Utifrån Johanson och Mattsson (1988) terminologi

som har sin utgångspunkt i marknadens och företags internationaliseringsgrad

anser vi därför att Swedtel kan ses som en Konkurrent. 

Efter att ha beskrivit Swedtels internationaliseringsprocess utifrån

Nätverksmodellen kan vi konstatera att nätverk varit av stor betydelse för Swedtels
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internationalisering i Latinamerika. Nätverken sträcker sig över nationsgränserna

och tycks varit av betydelse såväl i de tidiga stadierna av

internationaliseringsprocessen som i dess fortsatta utveckling. 

6.3.3 Det Eklektiska synsättet 

Enligt det Eklektiska synsättet är ett företags utländska aktiviteter beroende av

olika fördelar (Dunning, 1988). När det gäller Swedtel anser vi att en del av deras

internationalisering i Latinamerika kan förklaras utifrån ett resonemang om

fördelar. Swedtel anser att de har positionerat sig så att man inom

telekombranschen i Latinamerika vet vilka Swedtel är. Ett exempel på en

ägarspecifik fördel är enligt Dunning (1988) just att ha ett starkt varumärke. Ett

ytterligare exempel på ägarspecifika fördelar som vi anser Swedtel ha, är deras

kunskap och erfarenhet av telekommunikation i tredje världen. De hävdar själva att

de kan operera i länder där få andra företag kan eller vill göra det.

När ett företag har internaliseringsfördelar kan det utnyttja sina ägarspecifika

fördelar på egen hand istället för att sälja dem eller överlåta dem till konkurrenter

(Dunning 1988). Det kan handla om företagets förmåga att överföra sina fördelar

inom den egna organisationen över nationsgränser. I nya projekt i nya länder

arbetar ofta personer för Swedtel som har arbetat i tidigare projekt i andra länder.

Vi ser här att genom denna möjlighet har Swedtel en tydlig internaliseringsfördel.

Även om Swedtel kan se fördelarna med att ha dotterbolag utomlands försöker de

undvika dotterbolag i den mån de kan eftersom de är för kostsamma att driva.

Dessutom menar Swedtel att om man etablerar ett dotterbolag på ett ställe blir man

begränsad till det landet. De hävdar att en agent kan arbeta över gränserna på ett

helt annat sätt och är därför friare. Dunning (1988) menar att

internaliseringsfördelar skapas lättast då man etablerat egna dotterbolag på den

utländska marknaden. Trots att Swedtel endast har ett dotterbolag på den

Latinamerikanska marknaden anser vi, vilket har diskuterats ovan, att Swedtel har
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internaliseringsfördelar på denna marknad. Dunning (1988) menar att det är

nödvändigt att kunna utnyttja de resurser man har på alla marknader, vilket

Swedtel insåg att de inte kunde med dotterbolaget i Miami. De insåg att de skulle

kunna använda sina resurser bättre genom att avskaffa dotterbolaget där. Vi menar

därför att internaliseringsfördelar i Swedtels fall har uppnåtts trots att de endast har

ett dotterbolag på den latinamerikanska marknaden. Istället tycks sådana fördelar

ha uppnåtts genom att arbeta via agenter och genom att samma personer arbetar på

olika ställen. På Swedtel nämner man också att det organisatoriskt och

styrningsmässigt kan vara bra att ha ett dotterbolag när det finns en stor volym av

komponenter som ska regleras.

Den sista fördelen som tas upp i det Eklektiska synsättet är lokaliseringsfördelar.

Med de menas att företag väljer att lokalisera sin verksamhet på marknader där det

är mer fördelaktigt att etablera egen verksamhet. Citat som, ”Marknaden är mer

välvillig och frågar efter våra tjänster i tredje världen,” anser vi tala för att

Swedtel har lokaliseringsfördelar i Latinamerika. Dessutom anser de att om de

skulle erbjuda samma sak på den svenska marknaden skulle de inte ha samma

möjligheter. Detta anser vi ytterligare talar för att företaget har

lokaliseringsfördelar på den latinamerikanska marknaden. 

Sammanfattningsvis anser vi att det Eklektiska synsättet i stor utsträckning kan

användas för att beskriva Swedtels internationaliseringsprocess. Vi anser att

samtliga tre typer av fördelar som det Eklektiska synsättet tar upp är av betydelse

för Swedtels internationalisering i Latinamerika.  
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6.4 Sammanfattande diskussion av analyskapitlet
I ovanstående kapitel har tre fallföretag analyserats utifrån tre olika

internationaliseringsteorier. Varje företag har analyserats utifrån varje teori. Efter

varje teori har vi i korthet presenterat några sammanfattande kommentarer om hur

väl vi anser att teorierna har kunnat tillämpas för att beskriva

internationaliseringsprocessen för just det företag som diskuterats. Om vi nu

sammanför dessa sammanfattande kommentarer kan vi konstatera att vi kunnat

använda delar av alla tre teorierna för att beskriva internationaliseringsprocessen

för samtliga företag. Nedan genomförs en djupare diskussion om hur teorierna kan

kopplas till fallföretagens internationalisering i Latinamerika. Diskussionen

utmynnar i att vi presenterar vår syn på hur de olika teorierna förhåller sig till

varandra.

Vi har sett att Uppsalaskolans etableringskedja delvis överensstämmer på Readsoft

men däremot inte alls med de två andra företagens internationaliseringsprocesser i

Latinamerika. Denna inkongruens med Uppsalaskolan anser vi delvis bör kunna

förklaras av att dessa företag inte är traditionella tillverkande företag.

Uppsalaskolan har kritiserats av bland andra Clark och Mallory (1997) som menar

att internationaliseringsprocessen för dagens företag ser annorlunda ut än för de

stora traditionella tillverkande företag som Uppsalaskolans modell är baserad på.

Att Readsoft har följt Uppsalskolans etableringskedja trots att inte heller det inte är

ett traditionellt tillverkande företag anser vi kunna förklaras av att Readsoft är ett

förhållandevis större företag är de båda andra företagen. Följaktligen finner vi det

naturligt att Readsoft har mer gemensamt med de stora tillverkande företag som

Uppsalaskolans modell baseras på, än vad de andra företagen har. 

Vidare har vi kommit fram till att även Readsofts utlandsetableringar följt

Uppsalaskolans modell om det psykiska avståndets betydelse. I nästan samma
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utsträckning har även LUVITs internationalisering i Latinamerika kunnat beskrivas

med hjälp av Uppsalaskolans teori om psykiskt avstånd.  Swedtel å andra sidan har

vi konstaterat har följt en annan utveckling än den som Uppsalaskolan beskriver

vad gäller psykiskt avstånd. Enligt Forsgren (1989) tar inte Uppsalaskolans modell

hänsyn till företag som har kommit långt i sin internationaliseringsprocess, utan

illustrerar istället främst företag som befinner sig i de tidiga stadierna av

internationaliseringsprocessen där det saknas marknadskunskap och företaget har

begränsade resurser. Denna kritik som har riktats mot Uppsalaskolan skulle kunna

förklara varför Uppsalaskolan inte lämpar sig för att beskriva Swedtels

internationalisering i Latinamerika. Förklaringen skulle delvis kunna baseras på att

Swedtel är ett företag som kommit längre än de båda andra företagen i sin

internationaliseringsprocess. De erfarenheter Swedtel fått från uppdrag de haft

långt tillbaka i tiden gör att det psykiska avståndet inte varit av lika stor betydelse

för dem som för andra företag. 

Att det psykiska avståndet har haft olika betydelse för olika företag är något vi inte

är förvånade över. Liksom Nordström (1990) hävdar vi att världen har blivit mer

homogen och att de psykiska avstånden därmed har minskat. Vi menar dock att det

är troligt att de psykiska avstånden i världen har minskat olika mycket för olika

personer och att det för somliga inte har minskat alls. På samma sätt som det

psykiska avståndet till Latinamerika känns kort för oss eftersom vi har vistats där

under en tid, tror vi att det psykiska avståndet är kortare för företag som har

kontakter där eller erfarenheter därifrån, vilket är fallet för en del av företagen vi

studerat. Vi menar att psykiskt avstånd är något individuellt och för att analysera

det måste man ta reda på vilken erfarenhet varje företag har från olika delar av

världen. Figuren som visats i referensramen under stycke 3.4 (figur 5) och visar

kombination av etableringskedjan och psykiskt avstånd menar vi därför att den

idag inte kan ses som allmängiltig. Vi anser att det idag skapas kontakter och

erfarenheter på andra sätt än när Uppsalaskolans modell togs fram.  
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Vad gäller psykiskt avstånd menar vi dock att företag troligtvis följer en stegvis

process, men att den är individuell och att det därför inte alltid går att använda

Uppsalaskolan modell som innehåller en förutbestämd kartläggning av det

psykiska avståndet till olika delar av världen. Vi anser att Uppsalaskolans

diskussion om psykiskt avstånd än idag är relevant, men att det psykiska avståndet

inte alltid följer den kartläggning som Uppsalaskolan beskriver. Vi anser dock att

det är troligt att Uppsalaskolan i många fall överensstämmer med företags

utveckling. Exempelvis gjorde den det i Readsofts fall. Deras internationalisering

påbörjades i närliggande länder för att senare spridas till länder dit Uppsalaskolan

menar att det psykiska avståndet är större. Företaget LUVITs första

utlandsetablering genomfördes i ett land med kort psykiskt avstånd för dem och

kan utifrån detta därför beskrivas med hjälp av Uppsalaskolan modell. Dock har

landet som de etablerats i enligt Uppsalaskolan ett stort psykiskt avstånd till

Sverige men som vi diskuterat anser vi att landet inte har stort psykiskt avstånd för

LUVIT. Detta anser vi ytterligare styrker att den kartläggning av länder som

Uppsalaskolan presenterar i figuren inte kan ses som allmängiltig, men att iden om

stegvis fortsatt etablering till länder med allt större psykiskt avstånd

överensstämmer med fallföretagens utveckling.

I analysen som genomförts i denna uppsats utifrån respektive företag har vi

kommit fram till att nätverk tycks ha spelat en betydande roll för samtliga företags

internationalisering i Latinamerika. Detta skulle kunna beror på det som Laage-

Hellman (1989) i Johanson och Vahlne (1990) menar om att personliga relationer

och nätverk är extra viktiga i turbulenta och högteknologiska branscher. Vi anser

att samtliga fallföretag ingår i en sådan bransch och att det skulle kunna vara detta

som lett till betydelsen av nätverk och kontakter. För två av företagen har det varit

nätverk som gjort att de bestämde sig för att gå in på den latinamerikanska

marknaden från början. För det tredje företaget, Swedtel har valet att gå in på den

latinamerikanska marknaden inte varit beroende av redan existerande nätverk.
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Istället hade man redan bestämt sig för denna marknad, vilket i sin tur ledde till att

de skapade ett nätverk för att kunna lyckas med internationaliseringen i

Latinamerika. 

Bell och Young (1998) menar att nätverk och således Nätverksmodellen har större

betydelse för mindre företag som inte hunnit så långt i sin

internationaliseringsprocess, vilket kan förklara varför nätverk inte varit avgörande

för Swedtels val att gå in i Latinamerika. Swedtel är visserligen inget stort företag

men det är ett företag som vi anser har kommit långt i sin

internationaliseringsprocess. Vi anser dock att Nätverksmodellen har stor betydelse

för Swedtels löpande verksamhet. Att nätverk är av stor betydelse för Swedtels

pågående internationalisering i Latinamerika anser vi har att göra med företagets

branschtillhörighet och den Latinamerikanska marknaden. På Swedtel talar man

om nätverk och kontakters betydelse på den Latinamerikanska marknaden och att

de är särskilt viktiga inom telekombranschen eftersom bland annat politik ofta

spelar en betydande roll i denna bransch. Detta är även vad Johanson och Vahlne

(1990) menar när de kritiserar Nätverksmodellen, att nätverk har mer betydelse

inom vissa branscher och i vissa länder än i andra. 

Till skillnad mot Swedtel, har nätverk haft betydelse för Readsofts initiala

etablering i Latinamerika men däremot inte haft en betydande roll i Readsofts

fortsatta internationalisering i Latinamerika. Därför anser vi att nätverk har varit av

olika stor betydelse vid olika tidpunkter i internationaliseringsprocessen för varje

företag. Oberoende av i vilket skede nätverk har varit viktiga anser vi att de

sammantaget har varit av stor betydelse för samtliga företag. 

Utifrån det Eklektiska synsättet anser vi att alla tre företagen har fördelar på den

latinamerikanska marknaden som de kunnat utnyttja för sin internationalisering på

marknaden där. Att företagen haft kontakter i Latinamerika har varit avgörande för

företagens initiala och fortsatta internationalisering i Latinamerika. Baserat på
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detta har vi valt att utifrån det Eklektiska synsättet se nätverk som en

lokaliseringsfördel för företagen på den latinamerikanska marknaden. Nätverk

behöver dock enligt oss, inte vara den avgörande faktorn för val av marknad.

Andra lokaliseringsfördelar kan vara av lika stor betydelse, exempelvis att

företagens produkt efterfrågas särskilt på den latinamerikanska marknaden. 

Vidare utifrån det Eklektiska synsättet anser vi att även internaliseringsfördelar kan

kopplas samman med nätverk. Vi har kommit fram till att sådana fördelar

exempelvis kan uppnås genom att anställda arbetar över nationsgränserna i

Latinamerika och därför kan bidra med erfarenheter från olika nätverk i olika

länder. På så sätt överförs resurser inom organisationen. Baserat på detta menar vi

att de personer som arbetar över nationsgränserna och på så sätt gör att

internaliseringsfördelar skapas, kan ses som ett nätverk av arbetskraft. Därmed

kopplas det Eklektiska synsättet än en gång samman med Nätverksmodellen. Även

vad gäller de ägarspecifika fördelar som tas upp i det Eklektiska synsättet menar vi

att de kan vara beroende av nätverk. Detta baserat på det faktum att vi anser att

information om ett företags ägarspecifika fördelar som exempelvis varumärke,

goda rykte eller speciella produkt, troligtvis sprids via nätverk. Baserat på detta vill

vi liksom kan Kantis (2002) påstå att information sprids genom nätverk. 

I ovanstående diskussion har vi kommit fram till att det finns en tydlig koppling

mellan Nätverksmodellen och det Eklektiska synsättet. Vi har kommit fram till att

varje typ av fördel som ingår i det Eklektiska synsättet kan sammanlänkas med

företagens nätverk enligt följande:

• Nätverken i sig kan ses som lokaliseringsfördel

• Internaliseringsfördelar skapas genom nätverk av anställda

• Information om ägarspecifika fördelar sprids via nätverk
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I ovanstående resonemang har vi visat hur vi anser att det Eklektiska synsättet kan

sammankopplas med Nätverksmodellen, i det följande kommer vi att föra en

diskussion om huruvida Uppsalaskolans modell kan kopplas samman med

Nätverksmodellen.

Vi har sett att företagens internationalisering i Latinamerika i stor utsträckning kan

beskrivas med hjälp av Nätverksmodellen och att de i viss utsträckning kan

förklaras med hjälp av Uppsalaskolans modell. Eftersom de kunnat användas för

samma syfte menar vi att det borde finnas någon sorts koppling mellan de båda

teorierna. En sådan koppling anser vi oss ha funnit i Uppsalaskolans teori om

stegvis internationalisering och Nätverksmodellens teori om internationalisering

genom nätverk. Vi menar att man kan säga att företagens nätverk ofta utvecklas

stegvis och att utvecklingen ofta anpassas till psykiskt avstånd. Vi anser oss ha

förstått att det är troligare att nätverk och kontakter i första hand sprider sig till

närliggande länder där man har någon kontakt eller ett nätverk. Flera gånger har vi

sett exempel på en sådan utveckling i fallföretagens internationaliseringsprocesser.

Kontakter har etablerats i ett land i Latinamerika för att sedan spridas till andra

närliggande länder. På detta sätt har nätverkens utvidgning följt Uppsalaskolans

teori om etablering i länder med gradvis större psykiskt avstånd. 

Baserat på diskussionen i ovanstående stycke skulle man kunna fråga sig hur det

kom sig att två av företagen hade kontakter i Latinamerika redan från början. Man

skulle kunna tycka att om nätverksutveckling följer psykiskt avstånd borde de

första kontakterna funnits i till Sverige närliggande länder, för att senare ha spridits

till Latinamerika. För att svara på detta hänvisar vi till den diskussion vi tidigare

fört om att vi anser att psykiskt avstånd är individuellt. Kontakterna som skapades i

Chile skapades därför att någon på de två företagen fann det psykiska avståndet till

Chile litet. Därefter spreds nätverken från Chile till näraliggande markader och kan

därför anses följa Uppsalaskolan stegvisa modell vad gäller psykiskt avstånd.
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Baserat på detta anser vi att Uppsalaskolans modell i lika stor utsträckning som det

Eklektiska synsättet kan integreras med Nätverksmodellen. 

Vi finner det nu naturligt att föra en diskussion om huruvida Uppsalaskolan och

det Eklektiska synsättet kan kopplas samman. Vi har tidigare konstaterat att både

Uppsalaskolan och det Eklektiska synsättet kan ta hänsyn till nätverkens roll i

internationaliseringsprocessen. Däremot anser vi inte att Uppsalaskolans modell

kan inkludera de fördelar som det Eklektiska synsättet behandlar. Enligt det

Eklektiska synsättet etablerar sig ett företag på en marknad där det finns fördelar.

Vi tolkar detta som att de etablerar sig där oavsett om det psykiska avståndet dit är

långt eller kort. I grunden menar vi att det är de två teoriernas olika utgångspunkter

som gör att en integrering mellan dem är svår. Båda teorierna kan användas för

samma syfte, det vill säga att beskriva ett företags internationalisering i

Latinamerika men de är snarare två kompletterande teorier än två teorier som kan

integreras med varandra. Vi menar dock att de två teorierna kan kopplas samman

genom Nätverksmodellen som en sammanbindande länk

Uppsalaskolans och det Eklektiska synsättets kompletterande roller samt

Nätverksmodellens integrerande roll illustrerar vi med följande figur. 

Figur 9: Tre internationaliseringsteorier, varav Nätverksmodellen är den sammanlänkande teorin

Källa: Egen

Uppsalaskolans
modell

Nätverks-
modellen

Eklektiska
synsättet
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Figuren framhäver den betydelse som vi anser oss ha kommit fram till att nätverk

haft för fallföretagens internationalisering. Vi anser att denna starka betydelse som

nätverk tycks kunna ha är något som kan ses som kännetecknande för den

latinamerikanska marknaden. På andra marknader behöver inte tillgången till

nätverk vara av lika stor betydelse som på denna marknad, vilket bekräftar Kantis

(2002) påstående om att nätverk är av större vikt just i Latinamerika än i en del

andra delar av världen. Möjligtvis skulle modellen se annorlunda ut om studien

genomförts med fokus på en annan del av världen där nätverk inte är av lika stor

betydelse. 
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7 SLUTSATSER 

I detta sista kapitel sammanställs de slutsatser som kan dras från uppsatsen. I

kapitlet besvaras syftet och de problemfrågor som ställts upp för uppsatsen. Vidare

presenteras förslag på fortsatt forskning inom ämnet internationalisering av

svenska IT- och telekomföretag i Latinamerika.

7.1 Svar på problemfrågorna
• Vilka motiv har företagen för att etablera sig i Latinamerika?

Det kan finnas flera olika motiv till att företag väljer att etablera sig i Latinamerika.

De två vanligaste motiven har varit att företagen haft en kontakt i Latinamerika

eller att det funnits särskilda fördelar på marknaden där, som exempelvis

efterfrågan på företagens produkt eller goda rykte i Latinamerika. Vidare kan den

svenska eller den övriga europeiska marknaden vara för liten för företagen och

deras produkter, vilket gjort att de vänt sig till den latinamerikanska marknaden.

För ett av företagen har etableringen i Latinamerika delvis varit en konsekvens av

att deras utlandsverksamhet stegvis spridit sig till Latinamerika från länder som

ligger närmare Sverige. 

För samtliga tre företag är motivet till fortsatt etablering på den latinamerikanska

marknaden att de tror på framtiden där. Företagen är överens om att det på lång

sikt är en växande marknad, särskilt inom IT- och telekombranschen. 

• Hur har företagen gått till väga när de etablerats i Latinamerika?

Företagens internationaliseringsprocesser i Latinamerika kan ses som stegvisa i

den bemärkelsen att de har inlett etableringen i ett land, för att senare stegvis sprida

sin verksamhet till fler länder i Latinamerika. Företagens

internationaliseringsprocesser kan även beskrivas som stegvisa baserat på att de

har inlett sin utlandsverksamhet på marknader som för dem inte har inneburit ett
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stort psykiskt avstånd, och därefter etablerat sig i länder med gradvis större

psykiskt avstånd.  Ett företag upplevde det psykiska avståndet till Latinamerika

som större än de två övriga företagen, vilket förklarar varför det företaget har tagit

sig till Latinamerika senare i sin internationaliseringsprocess än de andra företagen.

Detta företag inledde sin internationalisering i till Sverige närliggande länder för

att senare etablera sig i Latinamerika. 

För företagens etablering i Latinamerika har nätverk spelat en betydande roll, både

i den initiala och fortsatta internationaliseringen. Nätverk har dock varit av olika

stor betydelse vid olika tidpunkter i internationaliseringsprocessen för varje

företag. Oberoende av i vilket skede nätverk har varit viktiga tycks nätverk

sammantaget ha varit av stor betydelse för samtliga företags etablering i

Latinamerika.

Vidare har vi sett att företagen främst har använt sig av representanter vid

etablering i Latinamerika. I de flesta fall har de börjat med att ha representant på en

gång och i andra fall har de antingen startat med sporadisk export eller med

dotterbolag. 

• Vilka faktorer påverkar valet av etableringsform? 

Val av etableringsform tycks i stor utsträckning vara en ekonomisk fråga. Att

företagen oftast har valt representant som etableringsform är dels för att det är

ekonomiskt, och dels därför att man på så sätt får tillgång till representantens

nätverk.

Eftersom det kostar mycket att ha dotterbolag tycks företagen i viss mån försöka

undvika denna etableringsform. Dessutom menar företagen att dotterbolag innebär

vissa nackdelar, exempelvis kräver ett dotterbolag ständig finansiering oavsett hur

det går för det. Vidare kan ett dotterbolag minska friheten eftersom man blir



Vägen till Latinamerika                                                                                                                                Slutsatser  

108

begränsad till det landet. En representant kan arbeta över gränserna på ett helt

annat sätt och är därför friare.

Två av företagen vi studerat har dock dotterbolag på den latinamerikanska

marknaden, vilket tyder på att det även bör finnas fördelar med att ha välja en

sådan etableringsform.   Dotterbolag anses ha den fördelen att de visar på företags

seriositet på marknaden. Vidare kan en dotterbolagsetablering vara en praktisk

lösning för att hantera pengar och juridiska frågor.  En dotterbolagsetablering kan

även genomföras av den anledningen att det är ett direkt krav från en kund.

• I vilken utsträckning kan valda internationaliseringsteorier beskriva

internationaliseringen av denna typ av företag i Latinamerika?

Vi har försökt beskriva internationaliseringsprocessen för tre svenska IT- och

telekomföretag i Latinamerika utifrån Uppsalaskolans modell, Nätverksmodellen

samt det Eklektiska sysättet. Vi anser att alla tre teorierna har delar som kan

användas till en sådan beskrivning. I vissa fall har dock teorierna beskrivit en

motsatt utveckling än den som fallföretagen erfarit. Baserat på att ingen av

modellerna kan förkastas men att ingen heller innefattar allt som behövs för att

beskriva internationaliseringsprocessen i Latinamerika för fallföretagen, har vi låtit

modellerna föras samman i en integrerad modell. Vi föreslår att Nätverksmodellen

integreras med de båda andra och blir på så sätt den sammankopplande länken

mellan Uppsalaskolans modell och det Eklektiska synsättet. Dessa två sistnämnda

teorier anser vi kompletterar varandra genom att de behandlar företags

internationaliseringsprocess på olika nivåer och utifrån olika grunder. 

Sammanfattningsvis ser vi Nätverksmodellen som den mest passande teorin för att

beskriva fallföretagens internationaliseringsprocesser i Latinamerika. Vi anser att

orsaken till detta dels har att göra med den latinamerikanska kulturen, där
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kontakter och nätverk är viktiga, samt med fallföretagens karaktär. Med karaktär

menar vi företagens bransch och storleken på företagen. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning
Vår studie kan med fördel upprepas på en större mängd fallföretag för att utifrån en

sådan dra mer generella slutsatser. Det skulle även vara intressant att göra en

jämförande studie mellan den typ av företag som vi har undersökt här och andra

typer av företag. 

Vidare skulle man kunna undersöka om nätverk har lika stor betydelse för företags

internationalisering i andra delar av världen som vi kommit fram till att de har i

Latinamerika. Man skulle därmed kunna genomföra en liknande studie som denna

och se hur väl de tre internationaliseringsteorierna kan användas för att beskriva

internationaliseringsprocessen för företag på en annan marknad än den

latinamerikanska. 

För att gå vidare anser vi att en studie av den internationella strategin som används

av svenska företag på plats i Latinamerika skulle kunna vara av intresse för företag

som står inför en etablering på denna marknad. När vi talar om den internationella

strategin i Latinamerika, menar vi att man går på djupet av den strategi och

planering som tillämpas på plats, det vill säga det som illustreras till höger i

figuren nedan.
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9 BILAGOR

9.1 Intervjuade personer

Jaime Oyarzo, LUVIT

Jaime Oyarzo är utbildad tekniker och ingenjör och arbetar som Business Manager

på LUVIT där han började arbeta 1999. Han tillhör säljavdelningen men arbetar

inte som säljare. Tidigare har Jaime arbetat med pedagogik på universitet, bland

annat vid Lunds universitet.  Han har arbetat både som konsult och som lärare.

Ursprungligen kommer Jaime från Chile och det är han som har bidragit med de

flesta utländska kontakterna på LUVIT. Av dem som arbetar på LUVIT är det

främst Jaime som arbetar med LUVITs verksamhet i andra länder.

Joakim Gustafsson, Readsoft

Joakim Gustafsson har arbetat på Readsoft sedan 1996. 1997 började han med sitt

nuvarande arbete, vilket är affärsutveckling. Affärsutveckling på Readoft innebär

att man försöker hitta nya affärskanaler för Readsofts produkter. Därmed arbetar

Joakim med nyetableringar av dotterbolag.

Dan Lundmark, Readsoft

Dan Lundmark började, liksom Joakim Gustafsson, arbeta på Readsoft 1996. Idag

arbetar de tillsammans i den grupp som utvecklar Readsofts affärsverksamhet. Dan

är huvudansvarig för Readsofts partnersverksamhet men arbetar inte direkt med

partners själv, eftersom det ligger på dotterbolagens ansvar. Han arbetar med

utveckling av partnerbolag och partnerstrategi. För övrigt sitter han med i olika

produktförsäljningsgrupper.  
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Johan Alsén, Swedtel

Johan Alsén är civilekonom och har arbetat på Swedtel i tre år som

affärsutvecklare. Han arbetar på Swedtels försäljningsavdelning mot Latinamerika.

I Johans tjänst ingår bland annat att genomföra marknadsundersökningar, hitta

lämpliga projekt, skriva offerter, förhandla och att implementera projekt i

slutfasen. Under vissa perioder har Johan arbetat för Swedtel på plats i

Latinamerika. 

Carlos Manby, Swedtel

Carlos Manby har arbetat på Swedtel sedan 1997. Han har även en bakgrund i

Telia där han började arbeta 1987. Idag är han vice VD för Swedtel och VD för

dotterbolaget i Colombia. Han reser ofta till Colombia och till andra länder i

Latinamerika där Swedtel redan har projekt eller arbetar för att få projekt. På

Swedtels huvudkontor i Stockholm är Carlos även ansvarig för Latinamerika-

avdelningen. Vidare är han verksam i det Swedtel kallar för Business Forum. Där

avgörs vilka projekt Swedtel ska åta sig. Inom det området är han ansvarig för

försäljningen. Carlos kommer ursprungligen från Colombia men har bott i Sverige

i mer än 20 år. 
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9.2 Intervjuguide 

Fakta om respondenten

Befattning

Arbetsuppgifter

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Organisationsform

Finns det någon utlandsavdelning i Sverige? 

Finns det någon särskild avdelning i Sverige som arbetar specifikt med

Latinamerika?

Om ja: Hur fungerar den? 

Hur många anställda?

Internationaliseringsprocessen

Hur internationellt är företaget? (Procentandel av omsättning i utlandet?)

Hur internationell anser du att företagets bransch är? (Är era konkurrenter

internationella?)

Kan du beskriva företagets internationaliseringsprocess?

När blev företaget internationellt? 

När började företaget exportera? Till vilket land?

När genomfördes den första utlandsetableringen? På vilken marknad

etablerade man sig först?

Vart etablerade man sig sedan? Osv…

När och hur fick etablerades den första kontakten med den latinamerikanska

marknaden?

Hur har den fortsatta internationaliseringsprocessen där sett ut?
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Vilka var de huvudsakliga motiven till att företaget internationaliserades?

Har någon extern part anlitats för hjälp och råd inför företagets

internationalisering?

Val av etableringsform,  

Vilka etableringsformer har använts på den Latinamerikanska marknaden? 

Vad innebär de och vilka är deras ansvarsområden?

Varför valde man just dessa etableringsformer?

Vilka fördelar anser du att dessa etableringsformer har? Vilka

nackdelar?

Har företaget någon gång bytt marknadskanal/ distributionskanal?

Val av marknad

På vilka grunder väljer ni ut marknader?

Varför har ni valt att vara verksamma på den Latinamerikanska

marknaden? 

Var det ett strategiskt beslut att gå in på den Latinamerikanska

marknaden?

Hur har ni använt er av kunskaper och erfarenheter från tidigare etableringar vid

etableringen på en ny marknad?

Skiljer sig er verksamhet i Latinamerika på något sätt från verksamheten i andra

länder?

Vilka kulturella problem/skillnader har ni upplevt i Latinamerika? 
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Är den Latinamerikanska marknaden jämförbar med andra marknader? 

Nätverk

Ingår företaget i något sorts nätverk? 

(Nätverk kan inkludera kunder, kunders kunder, konkurrenter, leverantörer,

underleverantörer, distributörer, agenter, konsulter samt olika organisationer)

Om ja: Hur? Har nätverket internationella anknytningar?

Har nätverket haft stor betydelse för er internationella

verksamhet?

Hur stor betydelse har nätverken haft för er verksamhet i

Latinamerika?

Om nej: Varför?

Arbetar ni på något sätt för att utveckla nätverk?

Avslutning

Är Latinamerika i dagsläget en viktig marknad för ert företag?

Hur ser ni på framtida möjligheter för ytterligare etableringar av ert företag i

Latinamerika?

Varför tror ni att så pass få mindre svenska företag finns på den Latinamerikanska

marknaden?

Generellt vad tror du om svenska IT- och telekomföretags chanser att lyckas på

den Latinamerikanska marknaden?
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