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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den ökade globaliseringen har fört med sig att allt fler företag ser möjligheten att genom

internationalisering av sin verksamhet nå nya marknader. Affärsklimatet på världsmarknaden

präglas idag av snabba företagsförvärv och sammanslagningar. Det är viktigt i dagens

”kapprustning” på världsmarknaden att ta andelar av utländska marknader för att bibehålla sin

konkurrenskraft gentemot andra företag inom respektive område. Genom förbättrade kunskaper

inom distribution, informationsteknik, språk och transport har det blivit lättare att ta sin

verksamhet utomlands. Förutsättningarna för svenska företag att expandera utomlands har under

de senare åren blivit bättre bl a genom att Europas länder har utvecklat ett allt starkare

samarbete, främst genom organisationen EU, men även genom utvecklandet av en gemensam

valuta (Euro).1 Argument för att etablera sig utomlands kan vara att det råder begränsade

tillväxtmöjligheter eller ökad konkurrens på den inhemska marknaden .

Den ökande globaliseringen innebär även att nya marknader kommer i fokus vilket betyder att

företag som vill expandera till dessa behöver göra nya och omfattande analyser av de aktuella

marknaderna. När portarna öppnades till Östeuropa i början av 1990-talet blev den östeuropeiska

marknaden alltmer intressant. De östeuropeiska staterna har nu gått ifrån planekonomi till

marknadsekonomi, vilket inneburit ökade möjligheter till handel med omvärlden. Ett mer

västerländskt tänkande bland de östeuropeiska staterna har medfört att flera företag från väst

investerat stora kapital i dessa områden.

Det är dock inte riskfritt att expandera till Östeuropa. En del länder präglas av risk för krig,

terrorism och korruption varför etablering på sådana marknader kan vara förenat med ett stort

risktagande. Andra länder har stora skulder och detta i kombination med inflation och

arbetslöshet gör att det ekonomiska och politiska klimatet kan vara mycket osäkert. En annan

faktor att ta hänsyn till vid utlandsetablering är att olika regeringar ställer olika krav på utländska

företag varför det ur denna synvinkel kan vara mer lönsamt och mindre riskfyllt att etablera sig i

vissa länder. Exempelvis föregicks IKEAs öppnande av sitt första varuhus i förstaden Chimki

norr om Moskva av stora svårigheter med den ryska byråkratin. Bland annat försenades

invigningen med fem månader på grund av en tvist om tulltariffer2. Dessa risker bör emellertid

inte hindra företag från att etablera sig i Östeuropa. Snarare handlar det om att företagen måste

identifiera de problem och risker som förknippas med den aktuella marknaden och därefter väga

fördelar mot nackdelar som en etablering innebär.

1 Moberg C., 1990
2 http:/www.svt.se/nyheter/dagens/118.html – 22mars 2000
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Vilken strategi som lämpar sig bäst för ett specifikt företag vid en utländsk etablering bestäms av

en rad olika mikro- och makrofaktorer. Dessa faktorer kan röra det egna företagets utformning

och situation. Exempel på mikrofaktorer kan vara företagets övergripande strategi,

kapitalstruktur och marknadsposition.3 Även faktorer som inte är direkt relaterade till det egna

företaget d v s det allmänna investeringsklimatet på marknaden har en avgörande betydelse för

etableringsstrategin. Exempel på makrofaktorer kan vara den rådande konkurrenssituationen på

den aktuella marknaden samt politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden.4

Ett Östeuropeiskt land som har blivit mer och mer attraktivt för utländska och framför allt

svenska företag att investera i är Estland. Den geografiska närheten och starka tron på tillväxt av

landets ekonomi är några faktorer som gör detta område på andra sidan Östersjön intressant för

svensk handel samtidigt som Tyskland och andra EU-länders betydelse minskar i landet5. Allt

fler svenska företag ser alltså den estniska marknaden som attraktiv, från självständigheten 1991

fram till 1999 investerade svenska företag 8,5 miljarder kronor i landet, därmed har man stått för

ca 41% av direktinvesteringarna i landet6. Svenska företag köpte estniska företag för 1,5

miljarder kroon (runt 825Mkr) under 1999. De totala utländska direktinvesteringarna i Estland

under 1999 uppgick till 4,5 miljarder kroon (2,5 miljarder kronor). Sverige tillsammans med

Finland var de största investerarna, och de stod för två tredjedelar av alla företagsköp.7

Ett av de företag som valt att etablera sig på den estniska marknaden är ONOFF som är Sveriges

ledande hemelektronikkedja med 79 butiker runt om i Sverige och med tre butiker i Estland. I

och med att ONOFF är ett handelsföretag och inte ett tillverkande företag är deras intresse för

Estland rent marknadsrelaterad. Skälet till etableringen är alltså inte att reducera kostnader

genom t ex billigare arbetskraft vilket ofta är en anledning för tillverkande företag att etablera sin

verksamhet i de östra regionerna av Europa. ONOFFs intresse för nya marknader är helt inriktat

på att försöka slå sig in på hemelektronikmarknaden med ett mål att ta marknadsandelar. ONOFF

hade planer på att etablera sin verksamhet på utländska marknader genom att börja med att

etablera sig i Finland för att sedan fortsätta ner genom Europa. När BIG-kedjan förvärvades 1999

ingick tre butiker i Estland vilket innebar att ONOFFs första steg i sin expansion utomlands togs

av en tillfällighet. Genom att ta steget in på den estniska marknaden frångick man sin tidigare

upplagda plan för sin etableringsverksamhet. Detta medförde att företaget inte var helt förberett

att ta steget in på marknaden vilket kan innebära en del organisatoriska samt marknadsrelaterade

problem vid etableringen. Företaget ONOFF är vid tiden för denna uppsats mitt uppe i sitt arbete

med att konvertera de förvärvade butikerna till det koncept som gäller för butikerna i Sverige.

3 Kotler P. et al., 1999
4 Segal-Horn, S., 1994
5 http:// www.swedishtrade.se2000-04-05
6 Dagens Industri, 2000-04-07, sid 17
7 Ibid
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1.2 Problemdiskussion

Den svenska marknaden är relativt liten vilket innebär att många företag vänder sig mot

utländska marknaden för fortsatt tillväxt. Internationaliseringen av svenska företag är relativt sett

större än både de amerikanska och de engelska, vilket visar den svenska marknadens

begränsningar. Med motiv som att öka marknadsandelar och undvika handelshinder börjar de

flesta företagen med att exportera sina varor för att därefter etablera egen produktion eller

försäljning utomlands.8 Att internationalisera sin verksamhet innebär stora förändringar för varje

företag. Enligt internationaliseringsteorin är processen lång och stegen många vid

internationalisering och för att lyckas krävs en planerad och genomtänkt kedja av aktiviteter som

måste genomföras9. Håller dessa teorier även i dagens allt intensivare affärsklimatet, där

snabbhet och flexibilitet är variabler som blivit alltmer betonade? Sker besluten efter noga

övervägande eller gör tempot på marknaden att besluten tenderar att bli mer inkrementella i sin

karaktär?

En marknad som svenska företag på senare år intresserat sig allt mer för är den estniska.

Marknaden har länge ansetts innebära en hög risk för investerare men numera växer den och fler

företag etablerar sin verksamhet där. De mindre länderna runt Baltikum ses också som en

inkörsport mot den större men än så länge mycket riskabla ryska marknaden vilket gör dem extra

attraktiva för utländska investerare. Kännedomen om den estniska marknaden är trots det ökade

intresset fortfarande relativt begränsad.

Ett företag som etablerar sig på en utländsk marknad måste anpassa sig till de speciella

förutsättningar som råder. Därför gäller det att hitta rätt etableringsform för att nå framgång på

den specifika marknaden. Det kan vara nödvändigt att analysera ekonomi, kultur, lagar och

politisk situation i det land som företaget skall etablera sig.10 I samband med en etablering på en

ny marknad uppkommer ofta problem som måste övervinnas för att kunna gå vidare med sin

verksamhet. Exempelvis kan det förekomma problem med kommunikation, rekrytering av

personal, lagar och förordningar. Detta leder fram till följande frågeställningar:

Hur kan ett svenskt företags internationaliseringsprocess se ut vid etablering i Estland?

Vilka interna och externa faktorer är av störst betydelse vid ONOFFs etablering i Estland?

Hur påverkar dessa faktorer valet av etableringsform?

Är traditionell internationaliseringsteori gångbar i ONOFFs fall?

8 Moberg C. & Palm G., 1997
9 Ibid
10 Kotler P. et al, 1999
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1.3 Syfte

1.4 Avgränsningar

Studien innefattar endast ett företag då vår ansats är att göra en fallstudieliknande undersökning.

Fallföretaget, ONOFF, är i en expansionsfas där etablering i flertalet länder ingår. Vi kommer

endast att titta på besluten kring deras etablering på den estniska marknaden och det pågående

arbetet kring densamma. ONOFF är ett handelsföretag vilket innebär att vi ser på etableringen

utifrån ett marknadsperspektiv, vi tar t ex inte upp låga lönenivåer som annars är ett vanligt

argument att etablera sin verksamhet utomlands framför allt bland tillverkningsbolag. Vi

kommer att se på internationaliseringsprocessen ”inifrån och ut” dvs vi ser på processen ifrån

företagets synvinkel och tar ej hänsyn till utomstående parters bedömningar av processen. Med

traditionell internationaliseringsteori menar vi de, utifrån den litteraturen vi studerat, allmänt

vedertagna teorierna som finns om den process som företagen genomgår vid etablering på

utländsk marknad.

Syftet är att beskriva ONOFFs internationaliseringsprocess i Estland samt att identifiera
nyckelfaktorer som inverkat vid företagets etablering på den estniska marknaden.
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Figur 1.1: Uppsatsens disposition
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2 Metod

Som forskare måste man vara medveten om och reflektera över både angreppssätt och vilket

förhållningssätt som man har till det uppställda problemet. Det är många faktorer som inverkar

på hur problem formuleras och analyseras exempelvis personlighet och världsåskådning.

Kapitlet kommer inledningsvis innehålla en diskussion om vilket vetenskapligt förhållningssätt

som vi intar. Vidare kommer vi redogöra för det tillvägagångssätt som vi kommer att använda

oss av. Avslutningsvis förs en kritisk diskussion kring metodvalet som vi gjort.

2.1 Vetenskaplig förhållningssätt

Alla människor har grundläggande förställningar om sin omvärld och sin roll i denna omvärld.

Dessa grundläggande föreställningar påverkar oss dagligen och vår syn på olika fenomen. För att

en metod ska vara effektiv och verkningsfull måste den överensstämma med undersökarens

grundläggande föreställningar samt det problem som ska behandlas. Problemformulering,

datainsamling etc formas till stor del av det valda metodsynsätt som i sin tur ska vara inordnat

under undersökarens grundläggande föreställningar.11

Relationen mellan grundläggande föreställningar och metodsynsätt studeras inom disciplinen

vetenskapsteori där ett ”språk” har utvecklats för att beskriva relationen mellan dessa. Ett

väsentligt beskrivningsredskap i detta språk är begreppet paradigm (förebild) som kan sägas vara

länken mellan de grundläggande föreställningarna och metodsynsättet. Paradigm kan sägas

innehålla12:

1. Verklighetsuppfattning- filosofiska idéer om hur verkligheten är konstruerad

2. Vetenskapsuppfattning- erhållna kunskaper som ger oss föreställningar om de objekt och

subjekt som vi studerar

3. Vetenskapsidealet- kopplat till vad forskaren vill åstadkomma med sin forskning

4. Etiska och estetiska aspekter- vad forskaren menar är moraliskt lämpligt/olämpligt samt vad

som är vackert/fult

Dessa paradigm är inte utsatta för någon större förändringsprocess då man inte ständigt kan

ifrågasätta t ex verklighetens beskaffenhet. Vad som däremot förändras ofta är s k

arbetsparadigm. Inom begreppet arbetsparadigm ingår metodisk procedur och metodik som kan

sägas vara den brygga av hjälpmedel mellan metodsynsätt och den konkreta undersökningen.

Metodisk procedur är forskarens sätt att inordna, utveckla och/eller modifiera någon på förhand

given teknik medan metodik är det sätt som man konkret genomför undersökningen.13 Två

11 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994
12 Ibid
13 Ibid
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vetenskapliga paradigm som ofta diskuteras är positivismen och hermeneutiken. Vi kommer

nedan att behandla dessa begrepp för att klargöra vilka utgångspunkter vi har i undersökningen.

Positivismenhar växt fram ur empirismen och angreppssättet innebär att forskaren ska försöka

ge allmängiltiga förklaringar av verkligheten vid en undersökning14. I sin renodlade form bygger

positivismen på experiment och kvantitativ (matematisk och statistisk metod) mätning och

logiska resonemang. Fakta som är resultat av mätning och formell logik är vad en i strikt mening

positivistisk ansats bygger på. Grundstenar i det formella logiksystemet är noggranna

definitioner, särskiljande av antaganden och satser. Utifrån dessa kan man sedan bilda en teori

och med hjälp av denna testa olika hypoteser.15 Från denna forskningsansats växer ett objektivt

förhållningssätt fram, vilket innebär att allt vad personliga bedömningar och värderingar ej

inryms i detta sätt att arbeta. Verkligheten är objektiv och vetenskapens uppgift är att avbilda

verkligheten som den är d v s att finna sanningen om densamma.16

Mot denna vetenskapssyn ställs oftahermeneutikenvilken innebär att man har ett kvalitativt

synsätt d v s man värdesätter kvalitativa data högre än kvantitativa. Utifrån tidigare

livserfarenheter och kunskaper försöker undersökaren genom personliga tolkningar förstå den

komplexa verkligheten. Tolkningsprocessen innebär att man måste ha förståelse för de olika

delarna för att se helheten. Wiedersheim-Paul & Eriksson17 illustrerar tolkningsprocessen som en

hermeneutisk spiral. En forskare som skall genomföra en undersökning vet rimligen en del om

ämnet redan innan han/hon påbörjar arbetet. Utifrån denna förförståelse formuleras sedan

intressanta frågeställningar och problem med vars hjälp han/hon skapar en dialog

(tvåvägsprocess) med undersökningsmaterialet. Utifrån tolkning av denna process skapas en

ökad förståelse som bidrar till att nya frågor och problem uppkommer vilket innebär uppkomsten

av en ny dialog o s v. Det förhållningssätt som mynnar ut inom denna vetenskapssyn brukar

kallas för det subjektiva där man främst vill förstå de sociala händelserna och de sociala språken.

Med språk menas ansiktsuttryck, kroppsspråk och klädsel som hermeneutiken måste tolka och

förstå. I processen är man en del av verkligheten och hamnar därmed i interaktion med det

utforskade fenomenet.

Vad har då vi för förhållningssätt vid vår undersökning? Wiedersheim-Paul & Eriksson18

poängterar att man inte måste inta ett förhållningssätt som enbart är positivistiskt eller

hermeneutiskt utan att man kan inta ett som befinner sig någonstans emellan dessa två

ytterligheter. Vårt förhållningssätt i denna uppsats präglas dock av det hermeneutiska synsättet

då vår undersökning i huvudsak kommer att baseras på intervjuer som kommer att fordra

tolkning och förståelse vilket innebär att subjektiva aspekter ingår i undersökningen.

14 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992
15 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L., 1991
16 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992
17 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L., 1991
18 Ibid



8

2.1.1 Övergripande angreppssätt

Forskare försöker producera teorier som skall ge en så ärlig kunskapsbild av verkligheten som

möjligt. Tre arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på och som är allmänt vedertagna är

deduktion, induktionochabduktion.19

Vad som är kännetecknande för ettdeduktivtarbetssätt är att man utifrån allmänna principer och

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Man härleder hypoteser ur redan

befintlig teori och testar sedan dessa hypoteser empiriskt på det aktuella fallet. Detta innebär att

den data som samlas in, tolkning av datan samt hur man relaterar resultaten till tidigare forskning

bestäms av redan befintlig teori. Ettinduktivtarbetssätt är i stort sätt motsatsen till det deduktiva.

Man kan här genom att studera forskningsobjektet insamla information, empiri, och utifrån

denna formulera en teori. Forskaren behöver här inte förankra sin undersökning i en tidigare

vedertagen teori innan han påbörjar sin studie. Detta innebär dock inte att man som forskare

arbetar helt förutsättningslöst, utan det faktum att de egna idéerna och föreställningarna kommer

att färga teorierna som kommer fram är svårt att komma ifrån.20

Alvesson & Sköldberg21 menar att man ej bör utesluta andra alternativ då det kan vara svårt att

pressa in all forskning i enbart ett induktivt eller deduktivt alternativ. Ett tredje angreppssätt som

de tar upp kallas detabduktivaangreppssättet. Det torde enligt dem vara det vanligaste sättet att

använda i samband med fallstudiebaserade undersökningar. Ett abduktivt angreppssätt är ett

slags kombination av induktivt och deduktivt angreppssätt där ett enskilt fall tolkas med ett

hypotetiskt övergripande mönster som förklarar fallet i fråga, om mönstret är riktigt. Empiriska

fakta är utgångspunkten för abduktion men teoretiska föreställningar avvisas ej. Analysen av

empirin kan t ex föregripas av, eller kombineras med, studier av tidigare teori i litteraturen som

inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. En alternering mellan teori och

empiri sker under undersökningsprocessen vilket får som konsekvens att båda successivt

omtolkas i skenet av varandra. En hermeneutiker skulle säga att abduktion är en slags

hermeneutisk spiral vilket innebär att vi gör en tolkning av fakta som vi redan har en viss

förförståelse av22.

Det är alltid svårt att säga att man helt håller med om eller passar in i ett fack inom ett visst

område av teoribildningen. Det förhållningssätt som vi kommer att ha liknar en inriktning som

den deduktiva då vi utgår från tidigare studier av internationaliseringsprocessen och jämför med

de fakta som vår egen studie av det valda fallföretaget ger.

19 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994
20 Patel, R. & Davidson, B., 1994
21 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994
22 Ibid
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2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod

Inom forskningen brukar generellt en åtskillnad göras mellan två större metoder, kvalitativa och

kvantitativa. Vilken av metoderna som väljs beror på forskningens syfte.

Kvalitativ metod har influerats av det hermeneutiska förhållningssättet. Förespråkarna för den

kvalitativa metoden menar att det inte är möjligt att mäta allt inom exempelvis ämnet

företagsekonomi. Utgångspunkten är därmed att det finns fenomen som inte går att mäta, t ex

kombinationen kvalitet och smak. Syftet med metoden är att samla information för att öka

förståelsen inom området och inte att i första hand kunna generalisera resultatet. Informationen

som vi samlar in är inte meningsfull att kvantifiera, då den bygger på uppfattningar från olika

individer. Ofta ses processen som en tvåvägskommunikation där fråga möts av svar som sedan

påverkar det fortsatta arbetet i processen.23

Kvantitativ metod är mer påverkat av det positivistiska idealet som tidigare berörts i stycke 2.1.

Den kvantitativa metoden innebär att det som skall studeras kan mätas och därmed presenteras i

form av siffror. Därför används normativa skalor vid tillvägagångssättet för att ge möjlighet åt

forskaren att kunna rangordna sina svar. Den kvantitativa metoden präglas främst av

envägskommunikation, vilket betyder att undersökningen genomförs på forskarens villkor.24

Vår ansats är att skapa förståelse för hur ett företags etablering utomlands genomförs. Detta

genom att djupare studera den internationaliseringsprocess som ONOFF genomgått i Estland.

Därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats i denna uppsats då studien bygger på

flertalet intervjuer med personer inom ONOFF.

2.2 Tillvägagångssätt

2.2.1 Typer av undersökning

Enligt Patel & Davidson25 finns det tre olika typer av undersökningar;explorativa, deskriptiva

och hypotesprövande. Explorativär en utforskande studie utformad för att fylla luckor i

kunskapen genom att finna så mycket som möjligt om ett problem så att hypoteser kan utvecklas

exempelvis litteraturundersökning, översikt av erfarenheter eller analys av valda fall.Deskriptiv

är en studie som görs då det redan finns viss kunskap och även modeller inom området.

Kännetecken för en deskriptiv studie är att den ofta endast behandlar en eller ett par aspekter

samt att den är detaljerad och grundlig.Hypotesprövandeär studier där kunskap och teorier om

23 Holme, I. & Solvang, B., 1997
24 Ibid
25 Patel, R. & Davidson, B., 1994
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det område som skall undersökas redan är omfattande. Istället för att skapa hypoteser och nya

teorier prövas de redan befintliga teorierna m h a antaganden som uttrycker samband.

I vår undersökning har vi valt att använda oss av ett deskriptivt tillvägagångssätt för att försöka

beskriva hur internationaliseringsprocessen i verkligheten går till i vårt valda företag. Genom att

välja ett beskrivande tillvägagångssätt hoppas vi kunna ge en bild av hur en etablering av

marknaden i Estland genomförs i verkligheten. Genom att referera till vårt fallföretag ONOFF

vill vi ge en bild av vilka problem och möjligheter som kan uppstå under genomförandet av en

internationaliseringsprocess t ex beroende av undersökning av den aktuella marknadens faktorer

på mikro- och makronivå.

2.2.2 Fallstudie

Kvalitativa undersökningar är ofta upplagda som fallstudier. Det finns egentligen inte något

enkelt svar på vad en fallstudie är, men i allmänhet brukar en sådan beskrivas som en fördjupad,

intensiv, helhetsinriktad beskrivning av en enda företeelse oftast ett företag eller del av ett

företag. Inom samhällsvetenskapen är fallstudien en etablerad metod, främst därför att den

möjliggör fördjupning av sina frågeställningar och att undersökning av objektet kan ske ur flera

perspektiv.26

Viktigt att tänka på vid användning av fallstudie är att den måste fokuseras. Genom att

koncentrera sig på en enda företeelse strävar man efter att belysa samspelet mellan de relevanta

faktorer som kännetecknar situationen. Därmed blir avgränsningar av vikt så att fallstudien

inriktas på de problem och aspekter som är av vikt med hänsyn till syftet med undersökningen.27

Den kvalitativa fallstudien utmärks av flera egenskaper.Partikularistisk innebär att fokusering

sker mot en viss situation, händelse eller person.Heuristisk betyder att fallstudien förbättrar

läsarens förståelse av företeelsen. Att studien ärinduktiv innebär att generalisering, begrepp och

hypoteser framkommer ur den information som man har tillgång till. Slutligen är det viktigt att

det man undersökt är deskriptivt d v s att undersökningen ges en noggrann och omfattande

beskrivning.28 Vidare menar Wiedersheim-Paul & Eriksson29 att fallstudier ofta försvåras av

bristen på tillgångar till aktuellt material som är nödvändigt för att kunna göra den önskvärda

fördjupningen.

Objektet för vår undersökning är det svenska företaget ONOFF. Vi kommer att lägga vårt fokus

på internationaliseringsprocessen inom ONOFF d v s från planeringsfas till nuvarande situation.

Då vi valt att ej besöka företaget i Estland kan detta ej ses som en renodlad fallstudie utan som

26 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L., 1991
27 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992
28 Merriam, S. B., 1994
29Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L., 1991
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en undersökning som i stora delar liknar en fallstudie. Detta ser vi dock inte som något problem

då vi har möjlighet att konsultera och intervjua personer i Sverige som har en bra bild av

företagets organisation och etableringen i Estland. Genom att vi får tillgång till aktuellt material

hoppas vi kunna undvika att samla in information som är mindre viktig och erhålla det önskade

djupet i undersökningen.

2.2.3 Val av fallföretag

Valet av fallföretag bestämdes, dels genom att en anhörig till en av oss arbetar på företaget vilket

gav oss tillgång till material och dels för att företaget genomgår en expansionsprocess där

etablering på utländska marknader ingår. Vårt intresse riktar sig mot den estniska marknaden

vilket innebar att ONOFF:s pågående etablering i Estland passade väl för ändamålet. Det faktum

att företaget är det ledande hemelektronikföretaget i Sverige och etablerar sig på en utländsk

marknad för första gången gör att processen är extra intressant att undersöka sett från vår

synvinkel.

2.2.4 Metoder att tillhandahålla data

Två signifikanta metoder att hämta in data som Lekvall & Wahlbin30 föreslår ärprimär och

sekundärdata. Primär data hämtas in av undersökaren för att kunna uppfylla det valda syftet.

Sekundär data är data som inte specifikt har inhämtats för den pågående undersökningen utan för

i första hand andra syften.

Det finns olika sätt att tillhandahålla information beroende på vilken typ av data som man

eftersträvar att införskaffa. Ett sätt att ta framprimär data är genom intervjuer, enkäter eller

deltagande observation. Intervjun är ett samtal mellan parter, som har ett bestämt, genomtänkt

syfte. Intervju görs för att få tillgång till information som kan vara svårtillgänglig att nå genom

sekundära källor. För att intervjun skall fungera tillfredsställande bör noggranna förberedelser

genomföras för att nå bästa resultat. Bestäm vad man vill ha reda på, hur intervjun skall

genomföras, läs på material kring ämnet och träna gärna intervjusituationen. Vidare kan

användning av bandspelare i samband med intervjun underlätta analysen av det framskridna

materialet.31

Intervjuer finns av flera slag32, i vårt fall kommer semistandardiserade intervjuer användas då vi

på förhand kommer att bestämma ett antal frågor (se Appendix 1&2) som sedan följs upp av

mera spontana frågor som uppkommer tillföljd av de svar som respondenterna ger. En form av

samtal, mera likt en dialog, där båda parter pratar mer fritt kring det aktuella ämnet. Detta är att

30 Lekvall P. & Wahlbin C., 1993
31 Merriam, S. B., 1994
32 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992
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föredra när det främst är mjuka variabler som diskuteras såsom diagnos av en situation eller vad

som ligger bakom en viss åtgärd33.

Sekundär dataanvänds för att upptäcka intressanta problem att fokusera på samt att skapa en

referensram från tidigare studier inom det valda området. När sekundärdata används bör

forskaren granska källorna kritiskt eftersom den är insamlad för andra ändamål och kanske inte

passar in på det egna syftet. Vi kommer att använda oss av sekundär data för att bygga upp en

teoretisk bakgrund för att sedan applicera detta på vårt valda fallföretag. Genom sökning på olika

databaser på bibliotek samt sökning på Internet har litteratur och artiklar tillhandahållits.

2.2.5 Intervju

Den metod som vi använt oss av för att få svar på våra frågeställningar inom vårt valda område

är intervjuer. Tre personer med olika befattningar inom fallföretaget har intervjuats. Dessa är

Leif Sundberg, regionförsäljningschef och etableringsanvarig för internationaliseringen i

Estland. Jan André, butikschef för butiken i Tallin samt Jörgen Pettersson, butikschef och

delansvarig för utvecklingsarbetet i Estland.. Personerna har intervjuats vid flera tillfällen, dels

för att kontrollera uppgifter men främst för att få svar på nya frågor kring ämnet som uppkommit

under tidens gång. Vid varje tillfälle har även en bandspelare använts, vilket främst varit till stor

nytta i samband med att en av intervjuerna genomfördes på engelska, samtidigt var det

nödvändigt för att kunna verifiera vad som verkligen sagts i samband med respektive intervju.

Formen för intervjuerna följde en viss struktur där vi använde en frågemall som förberetts innan

varje intervju. Frågornas utformning har varit av både övergripande och mer specificerad

karaktär. Varje samtal tog mellan 1-1,5 timme och vid varje träff har samtliga författare varit

närvarande, vilket skapade utrymme för olika tolkningar och därmed gav en mer givande

diskussion författarna sinsemellan.

2.2.6 Reliabilitet och validitet

En metod för att avgöra en metods reliabilitet och validitet är ,enligt Lekvall och Wahlbin34, att

fråga samma frågor till samma person vid två eller flera skilda tillfällen. Med reliabilitet menas

traditionellt att man har vetskap om att det man gör sker på ett tillförlitligt vis där hög reliabilitet

är lika med hög tillförlitlighet. I vårt fall, när intervju kommer att vara instrument, krävs

noggrannhet i själva intervjumomentet och att förberedelser har gjorts för att öka

tillförlitligheten. Viktigt är också att få de intervjuade att förstå vad som efterfrågas och

förväntas av dem. Då utrymme ges för missförstånd är det lämpligt att banda intervjun samt att

skicka utskrift av intervjun till den intervjuade för att få bekräftelse på att det verkligen var så

som personen menade i sina uttalanden. Detta stärker tillförlitligheten och resultatet blir därmed

33 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992
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mer korrekt och bättre preciserat.35 Vi är medvetna om att undersökningar som grundar sig på

kvalitativa data löper större risk att inte erhålla en tillfredsställande reliabilitet. För att stärka

reliabiliteten har vi intervjuat samma personer vid flera tillfällen och ställt samma typ av frågor

blandat med nya. Genom att använda oss av bandspelare har vi kunnat återge intervjuerna

ordagrant och erhållit möjligheten att studera svaren vid fler tillfällen. Vi har också låtit

intervjupersonerna läsa igenom vad vi genom tolkning av svaren på frågorna kommit fram till.

Genom detta har vi fått en bekräftelse på att vi tolkat svaren på ett korrekt sätt.

Vad gäller validitet handlar det om undersökningens förmåga att mäta det den avser att mäta. För

att försäkra sig om att så är fallet finns flera sätt att säkerställa validitet. Det kan dels ske genom

att någon utomstående person som är väl insatt i projektet får granska det man håller på med. Ett

annat alternativ kan vara att göra exakt samma undersökning på en liknande målgrupp fast med

annan metod t ex enkät istället för intervju. Resultaten jämförs sedan med varandra för att se om

överensstämmelse råder d v s om god validitet föreligger.36

För att erhålla en hög grad av validitet har vi utifrån en tidig litteraturstudie formulerat de viktiga

frågorna beträffande internationalisering och internationaliseringsprocesser. Mot denna bakgrund

har sedan intervjumallar skrivits ner och dessa har även fungerat som underlag för fortsatt

analys. Härmed säkerställdes att rätt frågor behandlades. Efter de första intervjuerna ökade vår

förståelse för ONOFF och dess internationalisering och härmed kunde nya aspekter på frågorna

utarbetas och därmed kunde nya svar erhållas. På så sätt anser vi att den informationen som vi

fått av våra intervjupersoner är tillräcklig för att spegla den verkliga situationen.

2.3 Metodkritik

I en kvalitativ undersökning är problemet hur man skall operationalisera resultatet då det inte är

av mätbar karaktär. Detta fenomen är tillika gällande för vår undersökning. Då man talar om

reliabilitet ur ett traditionellt perspektiv menar man vetskap om att det man gör sker på ett

tillförlitligt sätt där hög reliabilitet är lika med hög tillförlitlighet. Viktiga frågor i detta

sammanhang blir; Är informationen tillförlitlig? Skulle andra forskare få samma information och

resultat om de gjorde en likadan undersökning igen?

Vår undersökning hade kunnat stärkas om vi fått tillgång till ytterligare intervjupersoner.

ONOFF beslutade under undersökningens gång att vissa uppgifter angående deras

internationaliseringsprocess inte kunde göras offentliga då de kunde vara av stor betydelse för

konkurrenterna. För att få högre kvalitet i undersökningen har emellertid de personer som är

34 Lekvall, P. & Wahlbin, C., 1993
35 Patel, R. & Davidson, B., 1994
36 Ibid
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mest insatta i estlandsetableringen intervjuats. Genom att vid upprepade tillfällen intervjuat

personer, som vi har fått förklarat för oss, har den största kunskapen och som är mest

involverade i internationaliseringsarbetet i Estland, tycker vi oss ha erhållit en tillförlitlig och

tillräcklig information. Något som skulle varit intressant vore att besöka samt att göra ett antal

intervjuer på estländsk mark för att se hur etableringen ser ut på plats samt att mer kunna sätta

sig in i den estländska kulturen och livsstilen. Då de vi intervjuat inte är oberoende av varandra

samt att de vetat om vilka som skulle intervjuas skapar utrymme för färgade och partiska svar.

Med denna kritik i åtanke valde vi att kalla undersökningen för en fallstudieliknande

undersökning.
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3 Vad är internationalisering?

I detta kapitel är syftet att presentera en bild av vad internationalisering innebär. Först ges en

allmän definition av begreppet internationalisering och följs sedan upp av en teoridiskussion där

vi ger exempel på olika åsikter presenterade i tidigare studier och litteratur på området. Sedan

följer de olika risker som kan vara närstående för företag vid internationalisering. Vidare går vi

över till internationaliseringsprocessen och förklarar dess olika faser. Slutligen presenteras de

olika etableringsstrategierna som ett företag kan välja mellan inför en utlandsetablering.

3.1 Internationalisering - begreppet

Internationalisering handlar om att inhemska bolag har möjlighet att exploatera utländska

marknader och med hjälp av sina konkurrensmedel kunna visa upp sina fördelar jämfört med

konkurrenterna. Viktigt att betona vid inbrytning på en utländsk marknad är att kunna visa upp

en eller gärna flera företagsspecifika fördelar som ger en bättre bild än de lokala

konkurrenternas. Tillgång till teknisk kunskap eller skicklig arbetskraft är exempel på

företagsspecifika fördelar. Vanliga motiv för att företaget börjar handla med utländska kunder är;

tillväxtbehov, riskspridning och konkurrensfördelar.37

Generellt sett betyder internationalisering ökat beroende mellan aktiviteter i olika länder.38 En

vanlig definition av internationalisering lyder enligt följande;

”Internationalization is the process of increasing involvement in international operations”39

En nationellt avgränsad marknad kan vara mer eller mindre beroende av andra nationella

marknader. Såväl hemmamarknaden som de utländska marknaderna kan vara mer eller mindre

internationaliserade. Export och import som andelar av företag som har verksamhet i flera

länder är mått på detta. När vi ser marknader som nätverk av relationer mellan företag, så kan

man se på överlappningen mellan olika nationella nätverk som ett mått på internationalisering. Ju

betydelsefullare dessa gränsöverskridande utbytesrelationer är och ju större dessa aktörer som är

verksamma i flera nationella nätverk är desto högre grad av överlappning och desto högre är

marknadens grad av internationalisering.40

37 Moberg C., 1990
38 Hertz S. & Mattsson L. G., 1998
39 Buckley P. J. & Ghauri P., 1993
40 Hertz S. & Mattsson L G., 1998
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3.2 Internationalisering av företag

Genomgående för den teoretiska referensramen inom internationalisering av företag är att det är

ekonomiskt rationellt att expandera utomlands, och att göra så genom olika etableringsformer,

men att det kan vara förenat med vissa risker. Teorierna säger att det generellt är en vinstgivande

strategi för ett växande företag att internationalisera sig. Internationaliseringsprocessen ser olika

ut för olika företag beroende på storlek och resurser vilket innebär olika hastighet för företag i

internationaliseringsprocessen. Teorierna visar också sekventiella processer eller steg som

expanderande företag bör gå igenom.

Ett undantag i referenslitteraturen är Johanson & Vahlne41 som menar att internationalisering

ofta sker inkrementellt d v s att det inte alltid är välanalyserade och noggrant jämförda

marknader som ligger till grund för beslut om utlandsexpanderingen. De menar istället att

ändrade förhållanden både i företaget och dess omgivning orsakar dessa beslut. En annan orsak

till att internationaliseringen sker inkrementellt kan vara bristen på och svårigheten att förvärva

marknadskunskap om de internationella aktiviteterna. Anledningen till att många företags

internationaliseringsbeslut har en inkrementell karaktär beror på avsaknad av marknadskunskap

samt på osäkerhet orsakad av denna.

De flesta teoretiker menar att det stora problemet med dagens teoribildning inom

internationalisering är att dess teorier är av liten hjälp för att förstå ett enskilt företags

internationaliseringsprocess.42 Stark kritik har även riktats mot litteratur som endast fokuserat på

varför företag expanderar utomlands eller val av marknadskanal. Moberg43 menar att tidigare

litteratur främst handlar om motiv, problem och organisation när det gäller internationalisering

och internationaliseringsprocesser. Däremot råder det brist på litteratur om hur ett företag går

tillväga för att etablera sig utomlands.

Vi håller med om att det råder viss brist på litteratur som talar om hur ett företag bör gå tillväga

för att lyckas på vissa marknader, exempelvis de östeuropeiska. Detta misstänker vi ha sin grund

i att inget företag är det andra likt utan det mest blir en allmän diskussion där man generaliserar

företagen respektive konkurrens- och internationaliseringsstrategierna. Vi tycker att i den ökande

globaliseringen finns vissa viktiga marknader som ytterligare bör analyseras. Till viss del är det i

referenslitteraturen lite fattigt med internationaliseringsstrategier för vissa viktiga marknader. Vi

menar inledningsvis att det bör vara både företagsspecifika och marknadsspecifika faktorer som

påverkar internationaliseringen och internationaliseringsprocessen. Vi har därför valt att studera

både marknaden och företag samt interaktionen däremellan. Detta betyder att teoribildningen

kommer att bli ganska omfattande vilket vi dock inte tycker är något större problem då vi efter

41 Johanson J. & Vahlne J-E., 1977
42 Nilsson J-E., Dicken P. & Peck J., 1996
43 Moberg C., 1990
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att ha studerat en hel del litteratur på området insett att stora delar i denna är ganska likartad.

Detta leder oss med vårt intresse in på det ämne vi valt att behandla, nämligen att identifiera och

studera de olika faktorer man som företag bör ta hänsyn till vid en etablering i Estland. Vår

strävan är att genom en fallstudieliknande undersökning av ett svenskt företag med verksamhet i

Estland kunna bidra med ytterligare information om hur det kan vara att som svenskt företag

expandera mot andra sidan av Östersjön.

3.2.1 Risker med internationalisering

Som tidigare nämnts innebär internationalisering ökad riskexponering för företaget. När

företaget växer och får fler variabler att kontrollera så ökar även riskerna. Det betyder att

kontroll- och samordningskostnaderna ökar som en naturlig följd av expandering i länder med en

mindre stabil miljö än de större industriländerna. Höga utlandsskulder, inflation och ökad

arbetslöshet är några faktorer som resulterar i instabila valutor, vilket begränsar handel och

exponerar företag olika valutarisker. Att handla med valutor som varierar kraftigt påverkar

konkurrenskraften hos företaget på sådana marknader gentemot omvärlden44. Det kan för mindre

företag vara svårt att klara dessa starkt volatila valutor medan det är lättare för stora företag med

verksamheter i många olika länder. Dessa företag har oftast väldiversifierade valutaportföljer och

påverkas därför inte lika starkt av dessa svängningar.

Företag på en marknad kan bli utsatta för olika politiska risker. Ett exempel är statens intresse i

att utländska företag erövrar andelar på den inhemska marknaden45. Dessa intressen när det

exempelvis gäller nivåer på hur mycket kontroll det utländska företaget får ha över den egna

verksamheten kan skifta med tiden, vilket kan leda till katastrofala följder för företaget ifråga.

Marknadsföringskostnader för anpassning till nytt språk och ny marknad kan visa sig bli högre

än beräknade46. Det kan också i förhand vara svårt att läsa av de kulturella och språkliga faktorer

som präglar marknaden. Den inställning som konsumenterna innehar förnimmas enklast ifrån

marknaden. Efterforskningar på företag som redan befinner sig på marknaden behöver därför

studeras. Även marknadsundersökningar bör göras för att i förväg skapa sig en uppfattning om

attityden mot den egna produkten och strävan.

Ovanstående text är exempel på risker som vi kommit i kontakt med i litteraturen om

internationalisering. Vi kan även tänka oss att krig, terrorism och korruption är problem som

vissa länder präglas av och som bör beaktas av utländska företag som investerar på dessa

marknader.

44 Brealey R. A. & Myers S. C., 2000
45 Ibid
46 Kotler P. et al, 1999
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3.3 Internationaliseringsprocessen

Internationaliseringen ses ofta som en process eller utvecklingskedja där det enskilda företaget

genomgår en kunskapsutveckling. Företaget förbättrar sina marknadskunskaper och lär sig mera

om olika etableringsformer. Processen tar ofta lång tid, vilket främst beror på brist av kunskap

och resurser. Inlärningen sker successivt då engagemanget ofta ökar med behovet och nya

erbjudanden och krav uppkommer på att utvidga marknaden.

Många gånger uppstår export av en tillfällighet och därtill förklaras ofta varför processen tar så

lång tid då utvecklingen sker i små steg. I de flesta fall sker etablering utomlands på någon

geografiskt närbelägen marknad. Även kulturellt avstånd och framtida marknadspotential är

faktorer som bör ha utvärderats innan etablering sker. Över tiden utvecklas sedan bindningar

mellan parterna såsom ekonomiska kontrakt, sociala kontakter och tekniska utveckling.

Inom forskningen på internationellt företagande är åsikten som tidigare nämnts bland många att

internationaliseringsprocessen består av stegvisa ökningar i engagemang för att uppnå önskad

position och relation. Däribland brukar från svenskt håll Uppsalaskolan nämnas även i större

internationella sammanhang.

Inom Uppsalaskolan ses internationaliseringen som en process där samspelet mellan ökad

kunskap om marknaden och en ökad resursavsättning till den utländska marknaden främst driver

verksamheten framåt. Marknadsengagemang och kunskap om marknaden påverkar

etableringsbeslut och nuvarande aktiviteter och vice versa. Internationaliseringen beskrivs som

en form av tillväxt där export först sker mot närbelägna marknader för att minska osäkerheten.

Först skapas etableringsformer där kostnaderna kan hållas nere och därmed inte blir så riskfyllda.

Allteftersom bygger företaget upp en mer aktiv försäljning mot utland där representanten ersätts

av ett försäljningsbolag eller en lokal sammansättning av människor. I slutändan kan till och med

en dotterbolagsetablering bli aktuell och då har företaget gått igenom de steg som Johanson och

Wiedersheim-Paul kallar för etableringskedjan.47 Vidare tar Johanson&Vahlne48 upp olika

grundmekanismer inom internationaliseringsprocessen.

47 Johanson, J. & Wiedersheim-Paul, F., 1975
48 Johanson, J. & Vahlne, J-E., 1979
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Figur 3.1: Grundmekanismerna inom internationaliseringsprocessen.Källa: Johanson & Vahlne, 1977, sid 26

Kunskap om marknaden:Här menar Johanson och Vahlne liksom många andra författare att det

finns två olika sorters kunskap. Den objektiva kunskapen kan läras ut medan den

erfarenhetsbaserade kunskapen endast kan uppnås genom personlig erfarenhet. Vid kunskap om

marknad är det främst den kunskap som bygger på erfarenhet som är av betydelse. Den skapar

nya affärsmöjligheter och reducerar osäkerheten. Eftersom erfarenheten många gånger är

begränsad vid utlandsverksamhet så är det den kunskapen som tar längst tid att bygga upp.49

Etableringsbeslut:Denna faktor innefattar de beslut som säger hur mycket resurser företaget

kommer att använda till verksamheten på den utländska marknaden. Beslutsfattandet påverkas

till stor del av graden av kunskap, dels om marknaden men också om företaget. Besluten tas

utifrån bedömningar och beräkningar av marknadens möjligheter och risker.50

Nuvarande verksamhet:Detta är den främsta källan till ökad erfarenhet. Även här skiljer man på

två olika inriktningar; företagserfarenhet och marknadserfarenhet. Företagserfarenhet innehas av

de som arbetar på företaget medan marknadserfarenheten besitts av de som agerat på den

specifika marknaden. Båda typerna av erfarenhet är nödvändiga, men då relativt få människor

innehar båda typerna av erfarenhet orsakar det internationaliseringsprocessens långa tidsspann.51

Marknadsengagemang:Begreppet kan delas in i två delar, investeringens storlek samt grad av

resursbundenhet. Mängden resurser ett företag lägger ned på investeringen utomlands ger en

indikation om hur stort engagemanget är på marknaden hos det aktuella företaget. Vidare kan

marknadsengagemanget uppskattas genom graden av alternativ användning av de resurser som

investerats på en marknad. Graden av marknadsengagemang är högre ju mer anpassade de

investerade resurserna är till den specifika marknaden. Oftast kan resurserna överföras från en

49 Johanson, J. & Vahlne, J-E., 1979
50 Ibid
51 Ibid

Marknadskunskap

Marknadsåtagande
Pågående

verksamhet

Etableringsbeslut



20

marknad till en annan, ett exempel där svårigheter dock kan dyka upp är investeringar i

marknadsföringsaktiviteter.52

Watters53 presenterar en checklista som kan användas som hjälpmedel för ledare i företag där

expandering mot utländska marknader blivit aktuellt. För att kunna internationalisera företaget

finns ett antal variabler som måste förutses och tänkas igenom för att nå bästa effekt. En

checklista kan vara ett hjälpmedel för att kunna bedöma om det är läge att expandera mot

utländska marknader. Det som försvårar arbetet med checklistans användande är att den ställer

höga krav på de faktorer som analyseras på målmarknaden. Då en faktor inte passar in i kedjan

bland de andra variablerna så måste processen startas om på nytt, d v s söka nya, mer lämpliga

marknader. Denna är ingående beskriven och har stora likheter med PEST- respektive SWOT-

modellen. Den första delen av checklistan liknar PEST-modellen, även om inte alla faktorer är

inkluderade. Även SWOT-analysen liknas av checklistan där förekomst av distribution, kunder

och marknadskunskaper finns hos båda metoderna.

52 Johanson, J. & Vahlne, J-E., 1979
53 Watters, R. G., 1995
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Checklista

Huvudpunkter Innebörd

Identifiera marknader Hitta dominanta marknader, marknadsstorlekar och
Tillväxtmöjligheter o s v.

Ekonomisk situation Grad av inflation, arbetslöshet, räntor, skatter som
påverkar både företags och kunders beteenden

Politisk situation Grad av stabilitet, marknads- eller planekonomi.

Lagar och regler Se över lagar och restriktioner.

Teknologi Välja nivå på teknisk kvalitet av produkt och personal.

Språk Undersöka de anställdas språkkunskaper

Kundsegmentering Identifiering av potentiella marknader. Analysera
Demografiska variabler såsom familjestruktur och
social klasstillhörighet t ex.

Andra konkurrensfördelar Finna andra eventuella fördelar.

Distributionskanaler Få tillgång till rätt kanaler (mycket viktigt).

Marknadsstruktur Titta på aktuell marknadssituation. Ta reda på
Information om struktur, trender och marknadsandelar.
Se över konkurrenter, deras geografiska spridning,
relationer, styrkor och svagheter samt identifiera egna
möjligheter.

Marknadsmix Ta beslut om produkter, priser och hur promotion skall
gå till.

Standardisering & anpassning Produkter, personal, plats och varumärke mm.

Erfarenhet Tidigare erfarenhet av utlandsetableringar inom företaget.

Finansiella överväganden Hur mycket pengar får det kosta, hur mycket pengar har
man och vilken risknivå skall man lägga sig på.

Kontroll av chefer och ledare Grad av kontroll. Inhemsk eller utländsk personal o s v

Etableringsmetod Företagsförvärv, joint venture, strategisk allians eller
nyetablering m fl.

Figur 3.2: Checklista. Källa: Watters, R. G., 1995
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3.3.1 Internationaliseringsprocessens olika faser

Vanligtvis beskrivs ett företags internationalisering som en process med ett antal olika faser.Den
första fasenbrukar beskrivas som en planeringsfas inför internationaliseringen där motiven och
förutsättningarna för marknadspenetrationen utgör startpunkten för och formulerar strategierna.

Internationalisering förser företag med möjligheter att utforska nya marknader och använda sina

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. För att lyckas på en ny marknad är det viktigt att

ett företag har sina motiv och mål klara innan expansionens början.

Enligt Kotler54 kan ett företag utarbeta tillväxtstrategier utifrån fyra olika förutsättningar:

Nuvarande produkter Nya produkter

Nuvarande marknader Marknadspenetration Produktutveckling

Nya marknader Marknadsutveckling Diversifiering

Figur 3.3: Produkt / Marknadsexpansionsmatris. Källa: Kotler et al, 1999, sid 103

Genommarknadspenetrationkan företag genom nya modeller på redan befintlig produkt nå en

större kundkrets på den redan exploaterade marknaden. Enligt denna strategi går man in mer på

djupet av marknaden. Ändamålet med denna satsning är att öka försäljning samt att öka sin

marknadsandel. Medmarknadsutvecklingavses marknadsexpandering och sker följaktligen

utanför den nuvarande, antingen inhemskt eller på utländsk marknad (Internationalisering).

Genomproduktutvecklingd v s intagandet av nya produkter i sortimentet når man nya segment

vilket leder till ökad diversifiering samt förhoppningsvis ökad försäljning och expansion.

Diversifiering utomlands är ett fjärde förhållningssätt när ett företag önskar expandera, enligt

Kotler. Diversifiering genom nya produkter på utländska marknader kan användas för att

uppväga stagnerande försäljning eller för att få tillträde till ny marknad, teknologi etc.

Generellt sett kan man säga att internationalisering av företag förorsakar både möjligheter och

problem och innebär ökade risker. På en främmande marknad måste en nykomling utifrån ha

någon fördel som uppväger den nackdel som det innebär att agera i en främmande miljö,

utomlands. Några i teorin vanligt förekommande motiv till utlandsetablering kan vara

exempelvis:

• Begränsad inhemsk marknad d v stillväxtmöjligheter utomlands.

• Outnyttjad kapacitet

• Effektivitetskrav, Skalfördelar

• Riskspridning

• Konkurrensen ökar på den inhemska marknaden

54 Kotler P. et al, 1999



23

• Kunderna internationaliseras

• Prestige och image

• Inbyggd i affärsidén

• Teknologisk utveckling

• Internationalisering p g a att uppköpt företag var internationaliserat

Motiven för en utlandsetablering är bland annat av stor betydelse för hur etableringsstrategin

skall se ut, d v s i vilken form och genom vilka kanaler man skall operera55. Viktigt är också att

förstå ett företags utveckling i ett större sammanhang då ett företag oftast påverkas av många

olika aktörer såsom exempelvis andra företag och marknader. Marknadens internationalisering

påverkar i sig företagets fortsatta internationalisering. Ett företag är beroende av kunder,

leverantörer av insatsvaror, samordning av ekonomiska aktörer etc. Detta resonemang leder fram

till två utgångspunkter:56

1. Ett företags utveckling påverkas av omgivningens utveckling.

2. Internationalisering av ett företag påverkas av omgivningens internationalisering.

Vid och kontinuerligt under internationalisering av ett företag finns ett antal kritiska frågor som

alla företag bör ta ställning till. Dessa frågor avser produkter och sortiment och dessas

anpassning till utländska förhållanden, marknadsval och kundinriktning, distributionskanal- och

leverantörsfrågor etc. Etableringsformen blir därmed viktig.

I den andra fasensker den företagsmässiga, delvis interna analysen, vilket innebär att företaget

analyserar sina egna förutsättningar för internationalisering. De interna förutsättningarna eller

faktorerna brukar också benämnas för mikrofaktorer och avser t ex företagets kapitalstruktur,

ledning, organisation, produkt. Dessa faktorer påverkar företagets strategi såtillvida att de utgör

företagets styrkor och svagheter. En etableringsstrategi måste ta hänsyn till företagets styrkor och

svagheter för att vara effektiv. Exempel på mikrofaktorer som en etableringsstrategi måste ta

hänsyn till är tillgången på leverantörer, tillgängliga distributionskanaler och tänkbara

återförsäljare. Strategin måste även ta hänsyn till existerande konkurrenter och kunder. Förutom

dessa faktorer finns även olika intressenter på mikronivån vilka påverkar ett företags strategi

såsom finansiella intressenter, anställda, media, lokala intressenter och den allmänna opinionen.

Den interna analysen genomförs för att lättare kunna avgöra hur stora möjligheter och

svårigheter företaget har med en eventuell internationalisering. Det finns naturligtvis många

olika sätt att genomföra dessa analyser på, beroende på hur företaget ser ut. En allmänt känd

modell för detta ändamål är dock SWOT-analysen. SWOT (= strengths, weaknesses,

opportunities and threats) analyserar både interna och externa faktorer i syftet att bedöma

55 Moberg C., 1990
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företagets chanser på marknaden men också förutse eventuella hinder och svårigheter.

Mikromiljön utgörs av faktorer som ligger nära företaget eller i direkt anslutning till företaget.

Dessa faktorer påverkar företagets förmåga att tillgodose konsumenterna med produkter.

Figur 3.4: SWOT-modell. Källa: Andrew i Anthony & Govindarajan (1998) s 54

Intern analys innebär att ett företag identifierar och utvärderar sina styrkor och svagheter och

avser all verksamhet inom företaget. Ett företags styrka kan t ex vara hög produktkvalitet,

produktionseffektivitet eller att man har fördelar i distributionen av produkten. En svaghet hos

ett företag är om varumärket är relativt okänt eller om företaget saknar marknadsnärvaro på

många av de större marknaderna.57

Innan en företagsledning beslutar om export gäller det att bedöma företagets exportmognad, d v s

se vilken kompetens som finns tillgänglig på företaget för en internationell expansion.58 För detta

krävs en nuvärdesanalys av företagets styrkor och svagheter. Motsvarande analys bör även göras

för företagets konkurrenter.

56 Hertz S. & Mattsson L. G., 1998
57 Kotler, P. et al, 1999
58 Moberg, C., 1990
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Porter59 ser ett företag som en samling av aktiviteter med intresse att göra affärer inom ett visst

område. Han kallar dessa aktiviteter för värdeaktiviteter. Och det är dessa som man måste

analysera för att verkligen förstå ett företags komparativa fördelar gentemot andra företag för att

kunna bedöma ett företags komparativa fördelar på andra, exempelvis utländska marknader. Ett

företag kan sägas ha två slag av komparativa fördelar, antingen har man relativt låga kostnader

jämfört med sina konkurrenter eller så utför man värdeaktiviteterna på ett unikt och bättre sätt än

sina konkurrenter.

För att underlätta den interna analysen kan värdeaktiviteterna delas in i olika nio olika kategorier.

Inom varje kategori utför ett företag ett antal olika aktiviteter beroende av företagsspecifika drag,

strategier och målsättningar. De nio kategorierna delas in i huvudgrupper. Underst ligger den

grundläggande verksamheten för företaget. Denna är starkt relaterat till den fysiska produktionen

av produkten eller tjänsten. Denna grupp betecknas förden primära verksamhetenoch omfattar

produktion, distribution och service av produkten. Ovanpå finns den andra gruppen som kan

benämnas förstödverksamhetend v s de funktioner ett företag behöver för att kunna fortlöpa

med sin verksamhet. Detta kan röra exempelvis finansiering av input, strategiutveckling,

personalutveckling etc.

59 Porter, M. E., 1986
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Stödverk-
samheten

Marginal
Intern Produktion/ Extern Markn.föring/ Service
Logistik Drift Logistik Försäljning

Primärverksamheten

Figur 3.5: The Value Chain, Källa: Porter i California Management Review, nr 2 1986.

Porters modell kan hjälpa företag att sortera aktiviteter och faktorer som påverkar företagets

framgång. Vid internanalys inför en utlandsetablering är det viktigt att alla faktorer finns med i

bilden. Komparativa för- och nackdelar identifieras och analyseras och ligger till grund för

huruvida man bör gå utomlands eller inte. Vi tycker att Porters modell ger en bra överblick och

är ett bra verktyg för fortsatt analys av det företag som vi tänker analysera.

I den tredje fasengörs en extern analys eller marknadsanalys för att bestämma vilken marknad

som är lämpligast att välja för internationaliseringen. Analysen sker på makronivån och gäller

makrofaktorer. Faktorer från internationella marknader eller yttre globala omgivningar brukar

benämnas makrofaktorer. Förändringar i globala makrofaktorer bestämmer till stor del ordningen

för de företag och organisationer som finns på de olika marknaderna. Det blir därför viktigt för

dessa organisationer att hålla sig uppdaterad med vad som händer och analysera de förändringar

beror på. Speciellt av tre skäl är detta viktigt60:

60 Segal –Horn, S.,1994
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Human Resource Management

Teknologisk utveckling, R&D
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• Förändringar och nedläggningar av industrier har ofta orsakats av förändringar i den globala

makromiljön. Att endast ha fokus på den närmaste omgivningen eller endast se till den

nuvarande konkurrenssituationen fördunklar de hot och möjligheter som den globala

marknaden utvecklar.

• Att kunna uppfatta och utnyttja förändringar i makromiljön kan vara källan till olika

konkurrensfördelar.

• Om företag inte ger uppmärksamhet till de yttre faktorerna är det inte säkert att de överlever

överhuvudtaget.

När man analyserar makrofaktorer är det lämpligt att sortera dessa m h a den s k PEST-modellen.

Modellen delar upp faktorerna i politiska, ekonomiska, sociologiska och teknologiska faktorer.

PEST analys innebär sedan att makrofaktorer identifieras och analyseras för att ge en bild av den

marknad som man är intresserad av. Sociala faktorer kan exempelvis vara demografiska faktorer

vilka avser populationens storlek, täthet, ålder, lokalisering, könsfördelning etc. Till makromiljön

hör även den ekonomiska miljön, tillgången på råvaror, energikostnader och miljöförstöring, den

teknologiska miljön som främst avser teknologisk utveckling samt den politiska miljön där bl a

lagar och regleringar sätter villkor för utrikes handel . Alla dessa faktorer (miljöer) påverkar ett

företags strategival men i olika stor utsträckning från fall till fall. Genom PEST-analys erhålles

resultat som hjälper företagsledningen att fatta rätt beslut om vilken marknad som bäst lämpar

sig för företagets produkter.61

PEST-MODELL

* Befolkningslära
* Livsstilar * Politiska regleringar
* Sociala värden * Politisk miljö
* Kultur

Figur 3.6: PEST–modellen, Källa: Segal- Horn, S. 1994

När man analyserar en marknad är det viktigt att förstå marknaden utifrån många olika

perspektiv. En marknad kan liknas vid ett nätverk av relationer mellan företag. När ett företag

61 Segal –Horn, S.,1994
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vill etablera sig på en ny marknad kan etableringsprocessen beskrivas i hur företaget genom

investeringar bygger upp en position i nätet bestående av relation till de övriga delarna i nätet.

Bindningar i nätet kan ha olika syften och olika karaktär. Vissa nät kan vara starka i

bindningarna vilket gör att strukturen i nätet är svårföränderligt. Andra nät är betydligt mer löst

strukturerade, vilket innebär att strukturen lättare kan förändras.62

Analys av faktorer på makronivå brukar beskrivas utifrån fyra aktiviteter, ”scanning”,

”monitoring”, ”forecasting” och ”assessment”.

Scanning betyder att ett företag har uppsikt över och kan förvarnas för yttre effekter innan dessa

blir verklighet, så att organisationen hinner ta ställning, innan man måste agera. Denna avläsning

av marknader sker alltså i ett förebådande syfte. Monitoring innebär att ha kontroll över

händelseutvecklingen, d v s att hålla kontakten med de upptäckter som gjorts via scanning.

Forecasting betyder att man försöker prognostisera framtida händelser. Prognostiseringar och

värderingar Assessment ligger begreppsmässigt nära varandra. Assessment är till skillnad från

forecasting värderingar som företaget gör i sitt dagliga arbete. Dessa värderingar av globala

förändringar appliceras på företagets affärsstrategi för kunna avgöra vilken betydelse dessa har.

Förändringar i makromiljön kan ha direkta influenser på leverantörer, kunder, nya konkurrenter

eller substitutvaror.63

I den fjärde fasenhar ett beslutet om internationalisering i stort sätt tagits. Det är nu viktigt att

finna rätt form för etableringen (se kap.3.4). Viktigt är också att rekrytera rätt personal, utbilda

personal samt att skapa målkongruens inom personalen.

I den femte fasenär internationaliseringen genomförd och arbetet med etableringen går nu ut på

att kontrollera sin position genom exempelvis monitoring. Dessutom bedriver företaget

kontinuerlig scanning av marknaden som företaget har sin verksamhet på i syftet att hela tiden

ligga före om oförutsedda händelser skulle inträffa. Företaget står nu under påverkan av PEST-

faktorer på utländskt territorium och därför är det viktigt att hålla sig ajour med exempelvis det

politiska klimatet. Förändringar gällande statens attityd till utländska företag på den inhemska

marknaden kan förändras och ändra villkoren för det etablerade bolaget. Den femte fasen kan

betraktas som en uppföljningsfas där man utvärderar det som skett, men också som en

fortsättningsfas där man kontinuerligt försöker att förbättra den rådande situationen.

Den globala omgivningen sätter hela tiden nya förutsättningar för olika marknader och det gäller

därför att ha kontroll över sin situation på marknaden. Internationalisering av företag påverkas

hela tiden av omgivningens internationalisering. Det måste exempelvis förekomma att nya

62 Moberg, C., 1990
63 Segal –Horn, S., 1994
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relationer etableras och att gamla avbryts, t ex på grund av bättre erbjudanden från en

nyetablerad utländsk konkurrent.64

Olika former av kontroll:

Kotler65 nämner olika former av kontroll. En företagsledning bör kontrollera;

• Målsättning Vad vill vi uppnå?

• Mätning av prestationer Vad händer?

• Utvärdering av prestationer Varför händer det?

• Att agera korrekt Vad skall vi göra åt det?

3.4 Etableringsformer

I detta avsnitt återger vi de olika etableringsformer som ett säljbolag kan använda sig av vid

export till utlandet. De tre möjliga etableringsformerna är företagsförvärv, joint venture och

nyetablering. Först ges en allmän beskrivning av val av etableringsform, därefter presenteras

allmänna motiv till varför företag bör välja säljbolag som internationaliseringsstrategi och till

sist kommer en utförligare presentation av de olika etableringsformerna med tillhörande

diskussion rörande dess för- och nackdelar.

3.4.1 Varför etablera säljbolag?

I allt fler länder blir det viktigt att möta kunden via en egen lokal identitet. Genom ett eget

säljbolag kommer företaget närmare sina kunder vilket betyder att företaget lättare kan utveckla

och underhålla sina kundrelationer.66 Såväl små som stora verksamheter, både företag och övriga

organisationer, uppmanas av andra, och av sig själva, att fokusera mer på kunderna. Idén om

kunden i fokus tycks dessutom vara lika önskvärd oavsett vilken marknad det handlar om:

konsumenter, företagskunder, svenska och/eller utländska kunder. Anledningen till den stora

64 Hertz S. & Mattsson L. G., 1998
65 Kotler P. et al, 1999
66 Moberg, C., 1990
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uppslutningen kring samma idé är naturligtvis ett antagande om att kunden i fokus ger

fördelaktiga effekter för leverantören.67

Motiv för att starta säljbolag utomlands enligt Moberg:68

• Ger ökad marknadsinformation; för att lättare kunna analysera marknaden

• Marknadsförbindelser; öka förtroende hos kunderna samt möjlighet att möta kunderna

• Relationsskapande, etablera och underhålla relationer med kunderna

• Administration; att hantera förfrågningar, klagomål och dokumentation på plats.

• Teknisk problemlösning; teknisk service på plats

• Kommersiell problemlösning; kommersiell service på plats

• Socialt avstånd; att minimera sociala, kulturella och språkliga barriärer

Den allmänna fördelen med egna säljbolag är att man kan ha kontroll över verksamheten ända ut

till slutkund. Valet av etableringsform är beroende av huruvida företaget vill ha en snabb och

resurskrävande eller en långsammare och resurssnål penetration av marknaden. Vid val av

etableringsstrategi och etableringsform är det viktigt att man utgår ifrån företagets storlek och

resurser och hur marknaden och nätverket är strukturerat. Det snabbaste sättet att komma in på

en marknad är via företagsförvärv. Ett annat sätt är att starta ifrån ”scratch” i stor skala genom

nyetablering. Om företaget inte har tillräckligt med resurser kan det vara lämpligt att smyga sig

in på marknaden. Många företag väljer att börja operera på marknaden via en distributör eller en

licenstagare. För att minska kostnaderna och minska riskerna kan säljbolagsetableringen ske i

form av ett joint venture. I och med denna strategi delas kostnaderna och riskerna med andra

företag.69

Nedan ges en bild över de olika internationaliseringsalternativ ett företag kan välja mellan. Vårt

focus ligger på den väg som är svartmarkerad i figuren d v s export genom försäljningsbolag. De

tre olika valen av etableringsform är då joint venture, förvärv eller nyetablering.

67 Hertz S. & Mattsson L. G., 1998
68 Moberg, C., 1990
69 Ibid
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Figur 3.7: Primära marknadskanaler,Källa: Moberg C., 1990, sid 37

3.4.2 Företagsförvärv

Etablering av säljbolag utomlands genom företagsförvärv sker genom att ett existerande företag

på den aktuella marknaden köps upp. Oftast sker ett köp i samförstånd med det förvärvade

bolagets ledning. Genom förhandlingar mellan de båda bolagens ledningar förvärvar då det

köpande bolaget aktiemajoritet i det andra bolaget. Ett köp kan också ske genom att det

förvärvande företaget vänder sig direkt till det andra bolagets aktieägare i ett offentligt bud för

att komma över aktiemajoriteten. I detta fall är det upp till det förvärvade företagets aktieägare

att acceptera köpet. Om det förvärvade företagets ledning vid ett offentligt bud inte vill sälja

företaget uppstår ett fientligt bud. Företagsledningen i det förvärvade bolaget försöker då

övertala dess aktieägare att inte acceptera budet.

Att etablera säljbolag utomlands genom förvärv är oftast mycket kostsamt och en strategi med

hög risk. Det är därför viktigt att ha en genomtänkt förvärvsstrategi där företaget i ett initialt

skede bland annat tar fram en profil på hur det förvärvade företaget ska se ut. Denna profil

specificerar exempelvis hur stort det förvärvade företaget ska vara, hur tillverkningsprocessen

Indirekt
export

Export

Lokal
tillverkning

Primära
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ska se ut, vilken lönsamhet det ska ha och vilken kvalité dess ledning ska ha. Med hjälp av detta

försöker företaget hitta en lämplig uppköpskandidat som passar med företagets övergripande

strategi och struktur.70 Många företag fokuserar allt för mycket på synergi- och skaleffekter vid

förvärv. En förvärvsstrategi som är otydlig och inte fokuserar på hur det förvärvade företaget ska

se ut för att kunna implementeras i verksamheten leder ofta till misslyckade resultat.71

Vid ett förvärv måste ofta det förvärvande företaget betala ett pris som överstiger det förvärvade

företagets marknadsvärde för att komma över aktiemajoriteten. I vissa fall kan även det

förvärvande företaget få konkurrens ifrån en konkurrent som också vill förvärva det aktuella

företaget. De båda konkurrenterna bjuder då över varandra vilket medför att förvärvspriset

stegras ytterligare. Detta kan leda till att det slutgiltiga förvärvspriset visar sig vara för högt.

Studier har visat att den största anledningen till misslyckade förvärv är att förvärvspriset varit för

högt och att förvärvaren misslyckat med operationella och finansiella förändringar för att

rättfärdiga priset.72

Många företagsförvärv sker med inblandning från stat eller motsvarande i det aktuella landet.

Graden av inblandning är förstås beroende av förvärvets storlek och omfattning. Exempelvis så

måste ett förvärv som innebär att det förvärvade företaget får en hög marknadsandel och en stark

ställning på marknaden, granskas och godkännas av staten. Staters intresse i företagsförvärv rör

främst två faktorer, konkurrens och effektivitet. De ser ett företagsförvärv som en möjlighet till

ökad effektivitet i den aktuella branschen. Samtidigt ser de en fara i att konkurrensen kan minska

på grund av förvärvet. Vid de tillfällen då ett förvärv visserligen innebär en liten

konkurrensminskning men samtidigt ökar effektiviteten drastiskt, ställer de sig positiva till

affären. Men ger förvärvet en liten effektivitetshöjning och en stor konkurrensminskning

motsätter de sig ofta köpet.73

Fördelar med förvärv som etableringsstrategi

En stor fördel med ett förvärv är att det många gånger är en snabbare etableringsstrategi jämfört

med att bygga upp säljbolag från ”scratch”. I många branscher är konkurrensen så hård att

företagen inte har tid att växa organisk. Vid ett förvärv kan förvärvaren hoppa över de

långdragna processer som en nyetablering ger upphov till.

Genom ett förvärv får förvärvaren omedelbart tillgång till ett företag med existerande produkter,

produktionsprocesser och marknadsandelar. Med en nyetablering kan det ta tre till fem år att

uppnå en motsvarande verksamhet. Detta gör att ett förvärv snabbare börjar att betala tillbaka sig

70 Root, F. R., 1994
71 Bradley, F. 1991
72 Ibid
73 Ibid
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vilket innebär att en investering genom förvärv får en kortare återbetalningstid jämfört med en

nyetablering.74

En annan fördel med förvärv är att det kan ge det förvärvande företaget resurser som är mycket

ovanliga på den aktuella marknaden och inte är tillgängliga på den öppna marknaden. Exempel

på detta är att arbetarna i det förvärvade företaget har en hög teknisk kompetens eller att dess

ledning har ett effektivt ledarskap.75

Nackdelar med förvärv som etableringsstrategi

Att lokalisera och utvärdera uppköpskandidater kan vara mycket svårt. I länder där det inte finns

lämpliga uppköpskandidater är det risk att företaget istället för att välja en annan

etableringsstrategi köper ett företag som inte passar in i den egna strukturen. Även när lämpliga

kandidater finns så är det på grund av exempelvis sekretess och annorlunda redovisning svårt att

göra en objektiv bedömning av de olika kandidaterna.76

När ett företag, som har en stark nationalistisk ställning och mer eller mindre anses vara ett lands

tillhörighet, förvärvas av utlänningar kan det uppstå nationalistiska motsättningar.

Företagsförvärv är ofta förknippade med rationaliseringar som bland annat innebär färre

arbetstillfällen och förflyttningar av viktiga funktioner utomlands. Detta kan leda till att

arbetsstyrkan på det förvärvade företaget blir omotiverad och företaget får ett dåligt rykte på den

lokala marknaden.77

Ett förvärv kan som vi tidigare nämnde även möta motstånd från ett land stat. Generellt sett så

ser stater positivare på nyetableringar istället för förvärv. Detta grundar sig på uppfattningen att

ett förvärv inte bidrar till en så stor ekonomisk utveckling i det aktuella landet att det

överskuggar det negativa faktum att en lokal aktör försvinner från marknaden.78

3.4.3 Joint Venture

Joint venture är ingen ny form av företagsstrategi. Redan under tidigt 1800-tal användes de inom

skeppnings- och valfångstindustrin för att etablera USA:s världsdominans inom dessa områden.

Under 1880-talet var företagsformen vanlig inom gruv- och järnvägsbranschen. Idag existerar

joint venture inom många olika former av industrier och har blivit ett hjälpmedel för etablering

74 Root, F. R., 1994
75 Ibid
76 Ibid
77 Doole et al, 1999
78 Root, F. R., 1994
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av företags produkter och tillverkningsenheter i olika delar av världen. En definition som är

användbar lyder enligt följande:79

”A joint venture is a cooperative business activity, formed by two or more separate organizations

for strategic purposes, that creates an independent business entity and allocates ownership,

operational responsibilities, and financial risks and rewards to each member, while preserving

their separate identity/autonomy.”80

Det finns många tillfällen när ett delat ägandeskap av ett särskilt och nygrundat företag är det

bästa alternativet för marknadsföring av en produkt när man vill nå en ny marknad som en del i

en internationaliseringsprocess. Basen för ett JV är att två eller fler företag kan erhålla

kompletterande konkurrenskraftiga fördelar som det nya företaget kan utnyttja. Intentionerna är

att företagen skall bidra med t ex kompletterande expertis eller tillgångar till det nya företaget.

Detta kan ses inom många former av marknadsetableringar, som exempelvis licensiering,

skillnaden ligger i att var och ett av företagen som går in i ett JV satsar en andel var av kapitalet

som ligger till grund för etableringen. Insatsen kan vara så pass lågt som tio procent för det ena

företaget men det berättigar ändå till en viss bestämmanderätt vid frågor vad gällande styrning av

företaget.

Fördelar med joint venture som etableringsstrategi

Det finns ett flertal fördelar med att sätta upp ett joint venture, några av områdena där dessa kan

nås är:81

• Kunskapsöverföring; kunskap vad gällande t ex tillverkning, produktutveckling, ekonomisk

styrning mm är saker som är relativt dyra att utveckla själv och kan här bidra till att företaget

utvecklas till en mindre kostnad.

• Delade risker; riskerna sprids mellan de olika parterna i ett joint venture, vid en investering

delas kostnaderna och vid en kapitalanskaffning delas de finansiella riskerna.

• Marknadsövertag; i och med att en part inte ensam behöver ha den kunskap, resurser mm för

att nå framgång på en marknad underlättas en etablering. De kan utnyttja varandras starka

sidor, ett säljbolag kan exempelvis få tillgång till det andra företagets distributionsnät vilket

underlättar penetrering av ett nytt lands marknad.

• Effektivitet; stordriftsfördelar kan skapas och processer integreras mellan vertikala led.

• Konkurrensfördelar;om en konkurrent blir en allierad part reducerar detta konkurrensen.

79 Lynch, R., 1990
80 Ibid
81 Lynch R. 1990, Lennartsson, C. 1997 et al
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• Hastigheten; många företag ser en partner i värdlandet som ett bra alternativ för att påskynda

etableringen m h a de kontakter med regering och den lokala marknadskännedom som

partnern innehar.

Många länder tillåter inte utländska företag att sätta upp helägda enheter i sina länder, t ex

Filippinerna. Joint venture är då ett alternativ för att överhuvudtaget få tillgång till dessa

marknader.

Nackdelar med joint venture som etableringsstrategi

Det finns också vissa nackdelar med att välja joint venture som metod vid en etablering i ett nytt

land. Detta leder till att så stor del som 80 % av de startade joint venture företagen slutar med att

den ena parten köper ut den andra.82 Problem som kan uppstå är bl a:83

• I och med att joint venture innebär delat ägarskap kan problem vad gällande uppsättande av

mål och strategier uppkomma då de deltagande företagen kan ha olika uppfattning av vilka

mål samt vilken strategi som skall användas. Detta kan leda till att beslutsprocessen blir

onödigt långdragen vilket drar ner lönsamheten särskilt gäller detta om ägarandelarna är

jämnt fördelade mellan parterna.

• Joint venture innebär att en väsentlig summa pengar måste investeras samt att det krävs ett

stort engagemang från den egna ledningen för att etableringen skall bli en lönsam affär.

Många gånger krävs det mer av ledningen vid en joint venture än vid etablering av ett eget

dotterbolag då man måste gå igenom förhandlingar med sin partner om de operativa delarna i

avtalet och försöka komma överens om en gemensam handlingsplan.

• Valet av partner är viktigt då joint venture handlar om att lära sig av den andra partnerns

kompetens. Om någon av parterna saknar den kompetens som den andra är beroende av är

det stor risk att ett joint venture blir olönsamt. Ett annat problem uppkommer genom att man

delar på tillgångarna, företagets specifika konkurrensfördelar kan då försvinna om den ena

parten utnyttjar den andra så att ett kunskapsläckage uppstår.

3.4.4 Nyetablering

Ett företag som väljer att etablera sig på en ny marknad genom en nyetablering måste satsa

mycket eget kapital. I utbyte mot det stora kapital företaget måste satsa får man fullständig

kontroll över verksamheten. Oftast bygger man upp erfarenhet genom export eller licensering

innan man går in och investerar i egna enheter i ett annat land.84 En etablering genom en

direktinvestering är endast ett alternativ då man är säker på att det finns en efterfrågan på

82 Bleeke, J & Ernst, D., 1995
83 Lynch, R. 1990, Lennartsson, C. 1997, Hatfield, L. & Pearce, J: A. II 1994 et al
84 Conolly, S. G., 1987
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företagets produkter i det aktuella landet. Denna etableringsstrategi är långsiktig då det tar tid att

etablera sig på detta sätt.85

Fördelar med nyetablering som etableringsstrategi

Företag väljer denna form av etablering därför att avkastningen för denna investering i det långa

loppet blir högre än för alternativa investeringar för dessa företag. Genom att kombinera

företagets kunskaper med billig arbetskraft i ett annat land kan man sänka sina kostnader och

därmed sänka priserna. Härigenom ökar man sin konkurrenskraft. Att etablera sig på en utländsk

marknad genom en nyetablering kräver som vi tidigare nämnt stor kapitaltillgång. Detta är ett

problem för små företag men inte nödvändigtvis ett problem för stora företag. Detta är därför den

vanligaste expansionsformen för stora företag. Denna expansionsform är förknippad med hög

risk men den höga risken ger möjlighet till stora vinster. Stora företag har möjlighet att ta på sig

större risk än små företag och har härmed större möjligheter till stora vinster. Formen av

expansion har alltså fördelen att den kan ge stora vinster.

En annan fördel med denna typ av etableringsstrategi är att företaget har fullständig kontroll över

hur verksamheten drivs. Man har bättre kontroll över kvaliteten på produkterna, över

arbetskraften och över den finansiella situationen, i jämförelse med andra etableringsstrategier.86

Genom att etablera ett eget säljbolag utomlands kommer företaget närmare konsumenterna i

landet vilket är en fördel. Marknadsföringsansvariga jobbar nära marknaden och känner till vad

marknaden behöver och i vilka volymer. Man kan även dra nytta av det faktum att vissa länders

regeringar försöker locka till sig nytt främmande kapital.

En fördel med en nyetablering i utlandet är att hela moderbolagets finansiella kapital och

goodwill står till säljbolagets disposition. Vissa skattemässiga fördelar finns även. Eftersom

säljbolaget är en del av moderbolaget kan hela kostnaden för att starta densamma bäras som en

kostnad av moderbolaget. Säljbolaget har inga egna tillgångar och för filialens åtaganden svarar

moderbolaget.

Nackdelar med nyetablering som etableringsstrategi

Att etablera sig på en utländsk marknad genom ett eget säljbolag innebär en hög risk. Risken är

hög eftersom en stor investering har gjorts i ett bolag i ett land där kanske andra lagar och regler

gäller.87

85 Doole, I. & Lowe, R., 1999
86 Conolly, S. G., 1987
87 Ibid
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Att expandera genom att äga sina säljbolag i utlandet är utan tvekan förknippat med en större

risk än andra alternativ. Storleken på en potentiell förlust är mycket större när det gäller egna

bolag. När man väl investerat i ett eget bolag är det svårt att dra sig tillbaka. Det blir nämligen

mycket kostsamt att lägga ner verksamheten, dels ekonomiskt kostsamt men även kostsamt

såtillvida att företagets rykte försämras. Ett företag som expanderar genom nyetableringar blir

härmed mindre flexibelt. Etablering av ett säljbolag kan ibland vara omöjlig p g a det finns

länder som inte tillåter etablering av helägda dotterbolag.88

88 Doole, I. & Lowe, R., 1999
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4 En marknadsetableringsmodell

Utifrån diskuterade teorier i föregående kapitel har en sammanfattande modell av

internationaliseringsprocessen utvecklats och som skall ligga som grund för denna uppsats.

Avsikten med detta kapitel är att med hjälp av modellen visa förhållandet mellan företag och

marknad samt att återge internationaliseringsprocessen olika faser. Vi vill också framhäva de

faktorer under respektive fas som vi utifrån litteraturen anser som viktiga för vårt fall. Dessa

faktorer skall kopplas till fallföretaget ONOFF och för att sedan i kommande kapitel analyseras.

4.1 Modellen

Modellen beskriver dels den interna processen d v s inom företaget (steg 1-3) vid

internationalisering och på andra sidan den externa processen (steg 4-5) som utspelar på

marknaden. Steg 4 ligger någonstans mellan företaget och marknaden. Etableringsformen avgörs

ofta av dels resurser hos företaget och dels förutsättningar på marknaden och ligger därför

någonstans mittemellan. Steg 5 beskriver marknadens förändringsfaktorer och den

förändringsprocess som dessa orsakar.

Figur 4.1: Internationaliseringsprocessen-modellen.Källa: Egen bild baserad på Moberg C. 1990, sid 33.

4.2 Fas 1 - Motiv

*Potentiella marknader – tillväxtmöjligheter
*Inbyggd i affärsidén

*Ökad konkurrens på inhemsk marknad
*Begränsad försäljning

*Fördelar i distribution
*Internationaliserat p g a att uppköpt ftg var internationaliserat

Figur 4.2: Motiv för expansion.Källa: Egen bild baserad på Moberg C. 1990, sid 33

1.
Motiv för
expansion

FÖRETAG MARKNAD

4.Val av
etableringsform

2.
Intern
analys

3.
Extern
analys
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2.
Intern
analys

Som ett första steg i processen mot nya marknader är det viktigt för företagsledningen att ställa

upp motiven för expandering och fråga sig varför och om de bör söka sig utåt. Företaget bör

också fastställa lång och kortsiktig målsättning för en sådan expandering. Exempel på

frågeställningar som företaget bör kunna besvara inför internationaliseringen är; Hur många

länder bör man sikta sin verksamhet mot? Hur stor försäljningsvolym är önskvärd?

Vårt huvudsakliga intresse i detta skede i internationaliseringsprocessen är att utröna de

huvudsakliga drivkrafterna bakom ONOFFs expandering till Estland. Ett vanligt motiv till

internationalisering är att företaget ser stora tillväxtmöjligheter på en viss marknad. De flesta

motiven handlar just om ekonomisk tillväxt och vinstmöjligheter men andra motiv kan röra

konkurrensfördelar inom exempelvis logistik, personal eller tillverkningsteknik. Det kan också

vara ett motiv att man i affärsidén uttalar en strävan med sin verksamhet att ta marknadsandelar

även på utländsk marknad. Vid exempelvis förvärv av företag kan det vara så att ett företag

indirekt på ett eller annat sätt via kunder, leverantörer, dotterbolag till förvärvat företag etc, blir

internationaliserat. I dessa fall kan motiven till internationaliseringen vara lite svårare att

begripa då internationaliseringen skett på köpet. Intressanta frågor blir således;

Vad hade ONOFF för motiv till att starta verksamhet i Estland?

Hur påverkades man av den rådande konkurrenssituationen?

Vilka kort- och långsiktiga mål sattes upp för expanderingen?

4.3 Fas 2 - Internt

*Konkurrensfördelar (Primär- och stödverksamhet)
*Finansiell situation

*Personal
*Produkt
*Pris

*Erfarenhet
*Logistik

Figur 4.3: Intern analys.Källa: Egen bild baserad på Moberg C. 1990, sid 33

För att lyckas med expandering till en ny marknad är det viktigt att företaget som ett andra steg

analyserar och förstår företagets egna styrkor och svagheter. Därför är det viktigt att man utför

tillförlitliga analyser av den egna produktens möjligheter på den aktuella marknaden. Det gäller

att finna eventuella fördelar gentemot konkurrenterna och utnyttja dessa i uppsättandet av

affärsverksamhetens strategi och inriktning. Porter delar in dessa fördelar i nio stycken

kategorier under två huvudgrupper, (fig 3.5) Även SWOT-modellen visar på en del faktorer som
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3.
Extern
analys

bör analyseras för att på bästa sätt avgöra chanserna till en lyckad utlandsexpandering.

Exempelvis är analyser på teknologisk utveckling, humankapital, konkurrenter etc viktiga inslag.

Fokus under denna fas bör enligt vår uppfattning ligga på vad som utgjorde ONOFFs styrkor och

svagheter inför etableringen i Estland. Det är intressant att veta om ONOFF hade tidigare

erfarenhet av internationellt arbete, främst med tanke på kontakter, distributionskanaler,

språkliga och kulturella kunskaper etc. Hur såg personalfrågan ut och vilken anpassning var man

tvungen att genomföra p g a de kulturella skillnaderna. Var produkten anpassningsbar till

rådande situation för tidpunkten på den aktuella marknaden och var priset någorlunda i linje med

övriga konkurrenters priser.

Viktiga frågeställningar:

Hur såg företagets finansiella förutsättningar ut inför etableringen i Estland?

Vilka konkurrensfördelar trodde ONOFF att man kunde utnyttja?

Vilka styrkor och svagheter identifierades?

4.4 Fas 3 - Externt

P – politisk stabilitet, statlig inblandning, lagar och regleringar,
attityd till utländska företag.

E – utbud/efterfrågan, konkurrenssituation, landets
ekonomiska konjunktur, tillväxtmöjligheter

S – språk, kulturella skillnader, livsstilar och tänkesätt

T – egen teknologisk utveckling
Figur 4.4: Extern analys.Källa: Egen bild baserad på Moberg C. 1990, sid 33

Innan ett företag expanderar utomlands är det en fördel att analysera den internationella

marknaden som finns tillgänglig för företaget. Det gäller att förstå den globala omgivningen i

form av handelshinder, tullar, etc. Makrofaktorer såsom politiska, ekonomiska, sociologiska och

teknologiska(PEST) bör studeras för de olika länderna man eventuellt är på väg till. Genom

PEST-analys värderas de olika marknaderna var för sig och man erhåller härvid en rangordning

av vilka länder som lämpar sig bäst för företaget och dess produkter. Med anledning av den

ökande internationaliseringen och globaliseringen är PEST-modellen inte bara ett verktyg inför

expandering till ny marknad, utan kan även användas kontinuerligt ur kontrollsynpunkt då

villkoren på marknaden hela tiden är under förändring.
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4.Val av
etableringsform

Vid vår studie av ONOFF har vi under fas tre valt ut några applicerbara och intressanta ur teorin

hämtade faktorer, som vi närmare tänker klarlägga och granska. Dessa faktorer är hämtade ur

PEST-modellen och ligger till grund för en beskrivning hur ONOFF analyserade den estländska

marknaden.

Viktiga frågeställningar:

Hur analyserades den estniska marknaden?

Hur såg ONOFF på Estland som marknad?

Vad såg företaget som möjligheter och hot på den estniska marknaden med tanke på

ovannämnda faktorer?

4.5 Fas 4 - Etableringsform

* Joint Venture

* Förvärv För- och nackdelar

* Nyetablering

Figur 4.5: Val av etableringsform.Källa: Egen bild baserad på Moberg C. 1990, sid 33

När väl marknaden är vald är det viktigt att utforma rätt etableringsstrategi d v s i vilken

etableringsform man vill genomföra expanderingen. Det kan vara i form av indirekt export,

export eller direktinvestering. Inom dessa nivåer finns olika former (se kap 3.4.1). I vårt fall

handlar det om de tre formerna ovan och intressant är då hur dessa former lämpar sig på den

estniska marknaden. Intressant är också att veta varför ONOFF valde en viss form. Våra frågor

till ONOFF blir utformade utifrån begreppen kostnad, kontroll och risk.

Viktiga frågeställningar:

Vilken form har ONOFF valt och varför?

Hur organiserades etableringen i Estland?

Vilka problem har uppkommit under etableringen? Hur har dessa hanterats?
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5.
Kontroll

Vilka fördelar och nackdelar ser ONOFF med de olika formerna på den utländska marknaden?

Vilken grad av kontroll ger de olika formerna?

4.6 Fas 5 – Kontroll

Mätning/Utvärdering
Korrekt agerande/Åtgärder
Personal
Kontrollproblem

Figur 4.6: Kontroll.Källa: Egen bild baserad på Moberg C. 1990, sid 33

Som ett femte steg gäller det att kontinuerligt analysera förändringar som uppstår på marknaden.

PEST-faktorer analyseras och resultaten tas in i företagets informationsflöde för att eventuellt

anpassa rådande strategier och målsättningar. Eftersom situationen hela tiden ändras är det

viktigt att ha marknaden under uppsikt. Förutsättningarna för konkurrens, nya aktörer etc är

exempel på händelser som kan förändra ett företags situation. Med hjälp av scanning (se 3.3.1)

kan dessa händelser förutses och kontrolleras i rätt tid. I denna fas är också ur tidssynpunkt

viktigt att se över hur de ursprungliga målsättningarna och strategierna efterlevs. Agerar

företaget korrekt? Om inte, vilka åtgärder behövs? Även personalfrågan är av intresse då den i

allra högsta grad är relaterad till kontrollfrågan.

Eftersträvan i detta femte och sista steg i internationaliseringsprocessen är att få en inblick i

ONOFFs perspektiv på kontroll och hur man efterlever de ur teorierna föreslagna åtgärderna för

kontroll. Vad är viktigast att kontrollera på den estländska marknaden och vad är svårigheterna

med kontroll på denna marknad är andra frågeställningar vi tänker söka svar på. Intresset hos

oss ligger även i hur ONOFF utvärderat etableringen i Estland. Går det att mäta prestationen och

i så fall, blev etableringen en framgångsrik affär?

Viktiga frågeställningar:

Hur går ONOFF tillväga för att kontrollera etableringen i Estland?

Sker uppföljningsrutiner och i så fall hur?
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Hur ser personalsammansättningen ut i Estland? Vilka skillnader finns jämfört med svenska

ideal?

Tar man lärdom av erfarenheterna i det fortsatta arbetet och i så fall hur?
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5 Estland

Area: 45,226 km2

Befolkning: 1,408,523

Huvudstad: Tallin

Regeringsform: Parlamentarisk demokrati

Statsöverhuvud:President Lennart Meri (sedan 12 mars 1997)

BNP per capita: USD 5500 (1998)

Inflation: 6,5% (1998)

Total export: USD 2,6 miljarder

Exportvaror: maskinell utrustning (17%), textiler (16%), matprodukter (8%),

transportutrustning (8%), mineraler (8%), kemiska produkter (8%)

Exportländer: Finland(19.2%), Sverige(18,6%), Ryssland(8,9%), Lettland(8,8%)

Total import: USD 3,9 miljarder

Importvaror: maskinell utrustning (21%), transportutrustning (12%), matprodukter (10%),

Mineraler (9%), textiler (8%), metaller (8%), kemiska produkter (8%)

Importländer: Finland(23,2%), Tyskland(9,4%), Ryssland(13,3%), Sverige(9,4%)

Valuta: 1 Estländsk krona (EEK) = 100 cent (1 Estländsk krona= 1,8 svenska kronor)
The World Factbook , fakta från 1999, (CIA, 2000)

Figur 5.1: Fakta om Estland
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5.1 Allmänt

Estland är den minsta av de tre baltiska staterna (Estland, Lettland, Litauen) både till ytan och

befolkningsmässigt. Landets areal är 45.215 kvadratkilometer vilket jämförelsevis är något större

än t ex Danmark. Drygt 70% av befolkningen bor i städer med tillhörande förorter. Huvudstad är

Tallin, andra stora städer är Tartu, Narva, Kothla-Järve och Pärnu. Befolkningen består till 64%

av ester den återstående delen av befolkningen är främst ryssar som invandrade under den

sovjetiska ockupationen 1944-91.89

Estlands historia är förknippad med förtryck, härjningar och våld. Landet har under flera hundra

år främst stått under ockupation av Ryssland (Sovjet), men även Sverige har haft landet i sin ägo,

detta under delar av 1600-talet. Ända sedan 1000-talet har flera länder varit angelägna om att

bestämma över detta geografiskt välplacerade område.

Först 1918 blev landet självständigt i modern historia. 1920 erkände Ryssland för evig tid

Estlands självständigt och så var fallet fram till 1940. Då tog ryssarna åter makten och Estland

blev ockuperat i drygt 50 år av sin ”storebror”. Tiden 1940-91 präglades av kommunistpartiets

kontroll och samhällsutveckling och med hjälp av KGB som instrument såg man till att de lagar,

regler och förordningar som beslutats efterföljdes. Kontakter med utlandet var starkt begränsade

och ofta visste man inte vad som hände i omvärlden. Den 20 augusti 1991 utropades Estland

återigen som självständig stat. Sommaren 1992 antogs en ny konstitution med efterföljande val

av parlament och president. Numera är Estland medlem i både FN, Europarådet och flera andra

större organisationer och förbund. Man står även på tur att bli invald som medlemsland i EU.90

Utbildningsväsendet är väl utvecklat med en grundläggande utbildning på nio år, följt av tre års

gymnasieutbildning. Efter självständigheten 1991 har hela undervisningssystemet genomgått en

grundlig förändring bl a är kontakten med svenska universitet och högskolor idag mycket tät.

Officiellt språk i Estland är estniska, som är besläktat med finska vilket gör att de kan

kommunicera med varandra på en enkel nivå. Kunskaperna i engelska har förbättrats avsevärt

under senare år.91

5.2 Politisk miljö

Sedan självständigheten 1991 har den politiska utvecklingen gått snabbt. Grundläggande lagar

har antagits av parlamentet och en rättsstat av västerländsk modell håller på att formas. De

senare årens politik har präglats av mer högerliberal inriktning med marknadsekonomiska

värderingar. Den ekonomiska politiken som förts har dessvärre givit upphov till allt större

89 Exportrådet, Stockholm, 1996
90 Exportrådet, 1998
91 Exportrådet, Stockholm, 1996
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sociala klyftor och många har fått det sämre i ekonomiskt avseende än innan självständigheten.

Vad gäller tullar och andra handelshinder så är dessa borttagna för att främja handeln med

utländska företag. Då landet närmar sig inträde till EU-medlemskap har handeln med utländska

investerare ökat kraftigt de sista två åren och man ser med stor nyfikenhet på hur detta skall

påverka landets framtida politik och ekonomi.

5.3 Utveckling av den estniska marknaden

Den samlade produktionen sjönk kraftigt i Estland efter självständigheten 1991 som följd av att

den industriproduktion som fanns varit inriktad för sovjetiska behov och var av dålig kvalitet.

Estland var tvunget att sätta upp riktlinjer för den ekonomiska politiken med en strikt valuta- och

penningpolitik, en balanserad budget, frihandel genom slopande av handelshinder, privatisering,

slopande av statliga subventioner som några åtgärder för att skapa en ny ekonomi. Viktigt för att

skapa konkurrens och för att driva den egna utvecklingen framåt är också konkurrensen från

utländska företag. Resultat av den förda politiken är att utvecklingen av ekonomin kommit igång

med stigande industriproduktion, investeringar och utrikeshandel.92

Enligt Förenta Nationernas rapport om investeringar i världen 1999, investerade utländska

företag 407dollars per capita i Estland föregående år (1998). Detta gör att Estland är det land

bland central- och östeuropeiska länder som har högst utländskt investerat kapital per capita.

Totalt så investerade utländska företag 581 miljoner dollar under 1998 som kan jämföras mot

1997 då endast 267 miljoner investerades av utländska företag. Svenska investeringarna

inriktades mest mot områden som finans, industri, transport, varuhus och kommunikation93.

Under 1999 uppgick den svenska handeln med Estland till 5000 kronor per capita detta kan

jämföras med Lettland (1500kr) och Litauen (700kr)94.

Idag betraktas Estland som ett av de mest framgångsrika länderna från det forna Östeuropa.

Ekonomin beräknas fortsätta växa, lönerna stiga och inflationen som sjunkit stadigt de senaste

åren kommer att stabiliseras. Vidare kommer finansmarknaden och då framförallt banksektorn

fortsätta att integreras med övriga Europa. Vägen mot EU påverkar landet positivt och

investeringarna bland utländska företag är fortfarande i topp bland de f d öststaterna. Kända

företag som etablerat sig är bl a Skanska och Siemens. Exporten är förstås betydligt större än

importen och de länder man bedriver handel främst med är Finland, Ryssland, Tyskland och

Sverige.95 De produkter som främst omfattas av handel är maskinutrustning, metaller, textiler

och ämnen inom kemiområdet. Arbetslösheten är idag på ca tio % och har så varit de senaste fem

åren96.

92 Exportrådet, Stockholm, 1996
93 http: //www.eikas.ee 2000-04-05
94 http:// www.swedishtrade.se2000-04-05
95 Ibid
96 Quarterly review, july 1999 
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Internationella bedömare menar att den ekonomiska utvecklingen i Estland har överträffat

förväntningarna från omvärlden. Ett stort antal nya företag har bildats sedan självständigheten

och regeringen har privatiserat i stort sett alla företag. Estland har stora fördelar av sitt

geografiska läget med isfria hamnar som är av betydelse för handeln mellan Europa och

Ryssland.97

97 Exportrådet, Stockholm, 1996
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6 Empiri

I detta kapitel görs en inledande beskrivning av ONOFF. Vidare kommer företagets

internationaliseringsprocess i Estland att behandlas med utgångspunkt från den tidigare

modellen (se figur 4.1). Kapitlet baseras på intervjuer med; regionförsäljningschef och ansvarig

för etableringen av verksamheten i Estland, Leif Sundberg; butikschef och delansvarig i

utvecklingsarbetet i Estland, Jörgen Pettersson; samt Jan André, butikschef för en av butikerna i

Estland.

6.1 ONOFF

ONOFF började med en idé som har präglat företaget genom åren. Idén kom från grundaren

Hans Westin och gick ut på att kunderna skall få ny teknik till de bästa priserna. Vid sidan av sitt

ordinarie arbete som programmerare började han sälja stereoprodukter från Japan. Det var en

firma i liten skala som i början endast hade öppet på lördagar. Affärerna gick dock så pass bra att

Hans Westin sommaren 1973 kunde driva sin firma med dåvarande namn Telecall på heltid.

Försäljning och service sköttes från ett inhyrt butiksutrymme i Åkersberga utanför Stockholm

och omsättningen 1 miljon kronor med en anställd.

1976 öppnades den första riktiga butiken i det nybyggda centrumet i Åkersberga och därefter

utökades företaget med ytterligare två butiker I Täby och Fältöversten (Stockholm). 1979

införskaffades den första butiksdatan som ett led i Hans Westins framtidsvision vilket innebar att

Telecall var ett av de första detaljhandelföretagen som bestämde sig för att datorisera sin

verksamhet.

1982 skapades ONOFF när Telecall köpte upp Sigges Radio med fyra butiker i Stockholm.

Anledningen till att man bytte namn på företaget var att de var lika stora. Valet av namnet

ONOFF kom att fånga kärnan i det företag som skulle komma att bli ledande inom

hemelektronik i Sverige. Under 80-talet introducerade företaget stormarknadsidén inom

hemelektronikområdet och skördade stora framgångar genom en offensiv marknadsföring och

nya grepp som räntefri delbetalning. I det här skedet (1982) hade ONOFF sju butiker, 42

anställda och 95 miljoner i omsättning.

1985 byggdes en butik och huvudkontoret i Upplands Väsby, där koncernledningen fortfarande

sitter, med närhet till butiksgolv och kunderna.

1989 utvidgade ONOFF sitt sortiment med Data & Telefoniprodukter.

Under perioden 1989-1990 tog den geografiska expansionen fart med förvärv av Resurskedjans

9 butiker vilket gjorde att ONOFF etablerade sig utanför Stockholm med butiker runt om i
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Sverige. Omsättningen steg för första gången över en miljard och man hade 18 butiker med

sammanlagt 392 anställda.

1991 utökade man sitt sortiment ytterligare med Kök och Tvätt produkter.

Det stora steget med den verkligt stora geografiska expansionen togs 1997 då man etablerade sig

i den tidigare orörda södra delen av Sverige i och med förvärvet av Axlingruppen med 27 butiker

samt Ljud & Bild med sju butiker i Västsverige. Genom sin rikstäckande verksamhet befäste

ONOFF sin ställning som marknadsledande inom hemelektronik i Sverige.

1998 förvärvades ytterligare 15 butiker i Mellansverige i och med köpet av Schönborgs.

Under 1999 förvärvades BIG-kedjan med 14 butiker i Norrland och ett första steg togs av en

tillfällighet, i sin utlandsexpansion genom tre butiker i Estland, BIG Elektroonika som var en del

av BIG-kedjan. Året blev ett rekordår med en resultatökning med 44% och en

omsättningsökning med 23%. ONOFF har i dagsläget nu totalt 79 butiker I Sverige, 3 i Estland,

ca 1000 anställda och en omsättning på 3,5 miljarder (inkl. moms).

De tre senaste åren har alltså inneburit en ökning från 23 butiker, 1,3 miljarder i omsättning och

en marknadsandel på 8% till 82 butiker , 3,5 miljarder i omsättning samt en marknads andel på

c:a 23%. Detta gör företaget till Sveriges tredje största detaljhandelsföretag efter IKEA och

H&M. Största konkurrenterna på den svenska marknaden är Expert (omsättning 2300 Mkr) Siba

(1729 Mkr), Euronics (1590 Mkr), ElGiganten (1373 Mkr) och City Stormarknad (950 Mkr).

6.1.1 Filosofi och vision

ONOFF vill erbjuda hela livets teknik – ny teknik som skall skapa en roligare och enklare vardag

för alla åldrar. Genom att resa runt i världen och hela tiden uppdatera sig om produkterna kan

företaget följa den tekniska utvecklingen och hitta de bästa och mest prisvärda produkterna.

Produkter som anses rätt handlas till stora volymer vilket gör att ett lågt pris kan hållas ut mot

kunderna. ONOFFs filosofi är att ge kunden en hjälp att hitta rätt i teknikdjungeln samtidigt som

man strävar efter att alltid ge bästa kundservice.

Företagets vision är att göra den nya tekniken tillgänglig för alla. Detta har inneburit att ONOFF

inte vill stanna inom Sveriges gränser utan har en ambition att under de närmaste åren ta sina

erbjudanden ut i världen. Utlandsexpansionen började med ett förvärv av tre butiker i Estland,

BIG Elektroonika, som ett startsteg till den fortsatta expansionen. Under innevarande år kommer

expansionen fortsätta med en etablering i Finland och kanske något ytterligare nordiskt land

samtidigt som man kommer att starta upp två nya butiker i Estland. Målet är även att gå vidare
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ner genom Europa. ONOFF filosofi är att expandera genom antigen företagsförvärv eller

nyetablering i de länder som är eller kommer att bli aktuella.

6.1.2 ONOFF i Estland

De tre nuvarande butikerna i Estland finns i städerna Tallin, Pärnu, Tartu. Butiken i Tallin är den

som har största omsättningen c:a 75% av den totala omsättningen i Estland. Tallin är också den

stad som det finns mest tillväxtpotential då den enligt företagets synsätt har de största likheterna

med västeuropeiska städer och innevånarna har störst köpkraft. ONOFF har i dagsläget c:a 30%

av den estniska hemelektronikmarknaden. Man ligger dock i en fas där två nya butiker uppförs

enligt stormarknadskonceptet. Ett problem är att det är en väldigt stor svartmarknad i Estland

vilket gör det svårt att avgöra storleken på den totala marknaden samt sin egen marknadsandel.

De största konkurrenterna på marknaden är kedjan Plus Minus Elektroonika, Expert-Finesco och

Kodumasinad.

6.2 ONOFFs internationaliseringsprocess i Estland

Det första steget i internationaliseringsprocessen är att fastställa motiven och förutsättningarna

för en investering på den estländska marknaden ur ONOFFs perspektiv. Det andra steget är en

bedömning av företagets styrkor och svagheter d v s en intern analys av företagets situation i

jämförelse med sina konkurrenters. Det gälla exempelvis finansiella, kulturella eller logistiska

förutsättningar. Det tredje steget är att identifiera och utvärdera möjligheter och hot på

marknaden man investerar i. Det fjärde steget tas när företaget beslutat att investera i Estland och

handlar om vilken form man skall välja för internationaliseringen. Det sista och femte steget

beskriver det uppföljningsarbete som ONOFF bedriver för att kontrollera och utveckla sin

etablering på den estländska marknaden.

6.2.1 Motiv och förutsättningar för internationalisering

Som tidigare nämnts så blev ONOFF internationaliserat i samband med ett uppköp av den

tidigare BIG-kedjan. Inom denna butikskedja fanns BIG- Elektroonika med tre butiker i Estland.

ONOFF hade en annan plan för internationalisering av företaget, etableringen i Estland gjorde att

företaget blev internationaliserat tidigare än beräknat.

”Den naturliga vägen för en internationalisering av ONOFF hade varit att ta ett högervarv runt

Östersjön med start i Finland mot Estland, Lettland, Polen, Danmark och Norge. Nu faller sig

inte verkligheten alltid som planerat och därför blev Estland en slags pilotmarknad för vår

fortsatta internationalisering.”(Leif Sundberg, 00-05-03)
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Planen var alltså att etablera sig på den finska marknaden vilket var tänkt att bli det första steget i

internationaliseringen av företaget. I och med att ONOFF redan hade planer på att expandera

utomlands när butikerna i Estland köptes, såg man chansen att skaffa sig erfarenheter som kunde

bli användbara vid etablering på andra marknader. Vad som de intervjuade påpekade är att det

hela tiden funnits en vision om internationalisering i företagets affärsidé som lyder enligt

följande:

”Vår vision är att göra den nya tekniken tillgänglig för alla! Därför kommer inte ONOFF stanna

vid Sveriges gränser. Vår ambition är att under de närmaste åren ta vårt erbjudande ut i

världen.” (Leif Sundberg, 00-05-03)

Förutsättningarna för ONOFF vid tidpunkten för sin internationalisering bedömdes som mycket

goda, dels p g a de bra finansiella förutsättningarna företaget hade som följd av ett antal lyckade

förvärv och dels med tanke på de erfarenheter företag besatt av just tidigare företagsförvärv.

”För att kunna genomföra en lyckad internationalisering underlättar det givetvis med en

finansiell trygghet i bakgrunden.”(Leif Sundberg, 00-06-27)

Då möjligheten att plötsligt kunna köpa marknadsandelar i ett f d östland med stark tillväxt och

ökad köpkraft dök upp kände man sig så pass säkra på framtiden att ett förvärv av butikerna blev

verklighet.

”The market in Estonia is small but it’s increasing which makes it important to get into the

market as fast as possible, we have a very good opportunity to reach our goal to be the biggest

company in our area.”(Jan André, 00-06-28)

Motiven för internationalisering vid tidpunkten kan uttryckas utifrån de inhemska

förutsättningarna. Den svenska hemelektronikmarknaden var mättad på så sätt att de stora

företagen inom branschen positionerat sig väl och marknadsandelar var svåra att ta. Ett motiv var

att även konkurrenter till ONOFF börjat sin internationalisering. Det var enkelt uttryckt, viktigt

att hålla jämna steg med konkurrenterna, eller som Leif Sundberg sade:

”Vid internationalisering är det alltid bra att vara före sina konkurrenter…”(Leif Sundberg,

00-05-03)

ONOFF fick alltså tre butiker i Estland på köpet vid förvärvet av BIG-kedjan. Målsättningen

med Estlandsverksamheten är att på kort sikt starta upp ytterligare två butiker samt att konvertera

de tre ursprungliga BIG-Elektroonika butikerna till ONOFF standardbutiker. ONOFF har

nämligen utarbetat en mall för de egna butikerna med fokus på utseende, personalpolicy etc.

Svårigheten i detta arbete ligger till stor del i hur man ska bemöta den tidigare personalen på
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BIG-Elektroonika angående dessa förändringar. Det långsiktiga målet med marknaden i Estland

är att ta marknadsandelar samt att jämfört med konkurrenterna kunna erbjuda den högsta

servicen på marknaden.

”In the future we hope that purchasing power of people increase at the same time as the share of

black market decreases we find it possible to get a larger share of the market through new

productlines”(Jan André, 00-07-03)

För närvarande har ONOFF ca 30% av den öppna marknaden i Estland. Denna siffra kan tyckas

vara hög med tanke på att ONOFF endast har tre butiker i Estland. Det stora problemet är dock

den stora svarta marknad som finns i Estland och som företaget hela tiden också måste

konkurrera med.

Sammanfattning

• Blev internationaliserat då uppköpt företag var internationaliserat

• Internationalisering fanns med i affärsidén

• Inhemsk marknad mättad

• Stora tillväxtmöjligheter – relativt ny marknad

• Alltid bra att vara först

6.2.2 Intern analys

Som steg två i internationaliseringsprocessen görs den interna analysen av företagets styrkor och

svagheter. Denna analys utförs i det här fallet dels av företaget själv och dels av utomstående

organisationer för att erhålla perspektiv från ett neutralt håll. Analysen genomförs generellt för

att kunna avgöra om ett företaget är moget att ta ett steg in på en utländsk marknad. Resultaten

hjälper ett företag att formulera sina strategier och målsättningar. Analysen är dessutom lämplig

att använda kontinuerligt för att hålla sig à jour med utvecklingen på marknaden.

Vid den interna analysen tog ONOFF hjälp av olika konsulter bl a av revisorer från Price

Waterhouse Coopers som utförde den ekonomiska analysen. Även hjälp ifrån Exportrådet med

inriktning mot en mer allmän marknadsanalys på Estland beställdes. Fördelen i detta läge för

ONOFF var att det tre butikerna som företaget hade förvärvat var i stort sätt självgående och det

fanns tid att tänka över hur konverteringen skulle ske, vilket underlättade arbetet för företaget.

”Närmaste tiden efter förvärvet av BIG hade vi endast livsuppehållande åtgärder i butikerna i

Estland medan vi arbetade ut en strategi för hur verksamheten skulle se ut”(Jörgen Pettersson,

00-06-27)
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Resultaten av analysen påvisade goda förutsättningar gällande den finansiella situationen för

ONOFF. Storleken och antalet lyckade förvärv inom Sverige talade också för en lyckad

internationalisering genom erhållna erfarenheter och kunskaper. Genom att internationalisering

alltid ingått i företagets långsiktiga strategi fanns det en tro på framgångar i den internationella

miljön.

”Vi ser internationaliseringen som ett naturligt steg både till följd av våran finansiella ställning

samt den mättade inhemska marknaden.”(Leif Sundberg, 00-05-03)

Primärverksamheten i ONOFF bedömdes som väl fungerande på den estländska marknaden.

Servicenivån ansågs ligga på ett högt plan jämfört med konkurrenterna och produkterna likaså.

De anställda har hög kunskapsnivå vad gäller produkterna som säljs och dessutom erbjuder man

även möjligheter till service i samband med reparationsbehov. Dessutom har man givetvis stora

fördelar i samband med att man kan göra enorma centrala inköp som innebär att priserna kan

hållas nere ut emot konsumenterna. De största fördelarna i Estland är enligt Jan André:

”Our people have a high level of service and we can get know-how and support from ONOFF

headoffice.”(Jan André, 00-06-28)

Antalet butiker ser man idag som en svaghet jämfört med sina största konkurrenter som har fler

etablerade butiker på marknaden.

”Today are our biggest problem that we only have three stores in Estonia.”(Jan André, 00-06-

28)

Erfarenheterna av etableringen i Estland visar också på andra problem som företaget kommit i

kontakt med. De huvudsakliga problemen berör språkliga aspekter. Vad som saknades var de

språkliga resurser ett företag behöver när man vänder sig mot länder som Estland, där engelska

språkkunskaper brister. Kommunikationen har därför tagit lång tid p g a missförstånd mellan

parterna.

”De stora problemen med etableringen är framför allt språket och skillnaderna i livsstilar”

(Leif Sundberg, 00-07-15)

Ett exempel är hur marknadsföring i form av reklam utformas i Estland. Till skillnad ifrån i

Sverige så har estländare helt andra referenser vilket innebär att man tolkar saker på ett

annorlunda sätt. Nya riktlinjer för hur utformning av reklamblad följdes ej utan reklamen

utformades som den alltid gjort i Estland vilket är ett exempel på kommunikationsproblem.

”Man måste presentera all reklam väldigt noga och tydligt.”(Jörgen Pettersson, 00-06-27)
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Något som betraktades som en styrka i ONOFF vid etableringen i Estland var att de förfogar

över ett brett produktsortiment vilket gör att de inte anser sig vara så konjunkturkänsliga. Vad

som dock har upptäckts är att organisationen för internationalisering har vissa brister och att de

kan bli effektivare inom vissa områden vid kommande etableringar eller som Leif Sundberg

säger:

”Vi är nya på detta område och vi tar stor lärdom av dessa erfarenheter inför fortsatt

expansion.”(Leif Sundberg, 00-07-15)

Sammanfattning

• Goda finansiella förutsättningar

• Väl utvecklat produktsortiment

• Brist på kunskaper i distribution, marknadsföring och logistik i Estland

• Kulturella och språkliga svårigheter

6.2.3 Extern analys

När man väljer marknad för internationalisering är det viktigt att man skaffar sig så mycket

information om marknaden som möjligt. Detta tredje steg innebär en extern analys där man

analyserar de landsspecifika faktorerna (PEST) som kan tänkas påverka den etablering som man

planerar genomföra. I detta stycke presenteras hur ONOFF såg på dessa faktorer och vilka

möjligheter och hot som företaget såg på den estländska marknaden.

ONOFF såg som så många andra investerare Estland som en starkt kommande marknad där

västerländskt tänkande blev mer och mer accepterat. Dessutom menade vår intervjupersoner att

en allt starkare köpkraft växer fram i landet.

”…i storstäderna är det västerländska tänkandet väl accepterat och köpkraften ökar stadigt i

dom delarna av landet.”(Jörgen Pettersson, 00-06-27)

Man trodde på en stor framtida tillväxt och detta dels på grund av den alltmer ökande andelen

höginkomsttagare. Den ökande privatiseringen gjorde att man från företagets sida började tro på

Estland som möjlig investeringskandidat.

I den externa analysen tog man liksom i den interna hjälp av olika konsulter ifrån bl a Price

Waterhouse Coopers och Exportrådet. Marknadsundersökningar av olika slag beställdes.

Områden som Exportrådet hjälpte till med var främst vilka lagar, tullar, regler gällande personal,

anställningsvillkor etc som gäller i Estland. Hjälp beställdes p g a som tidigare nämnts den dåliga

marknadskännedom företaget hade om Estland.
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I denpolitiska kontexten var det huvudsakliga intrycket av undersökningarna en stabilitet av den

politiska situationen. Efter självständigheten 1991 ansågs tiden nu vara mogen för Estland att

börja samarbeta med sina grannländer. Statens attityd till utländska företag på den inhemska

marknaden var bra vid tidpunkten för förvärvet av BIG-Elektroonika och man vände sig till

utländska investerare för investeringar i landet samtidigt som man välkomnade västerländska

produkter. Infrastrukturen med kommunikation etc var väl utarbetat kring storstäderna och där

fanns förutsättningar för en etablering. Estland hade fått mycket hjälp av Finland i form av olika

bistånd vilket lett till att Estland snabbt kommit på fötter och var nu inne i en stark tillväxtfas

med tanke på BNP.

Det politiska klimatet bedömdes vid den externa analysen som stabilt. En risk som dock alltid

kommer att finnas är att det inträffar större politiska svängningar men det är inget som talar för

några större problem just nu påpekar intervjupersonerna.Angående den politiska stabiliteten

menar Leif Sundberg att:

”Risken för politiskt omslag finns där, men bedöms som relativt liten.”(Leif Sundberg, 00-06-

28)

Vetskapen om, t ex försäkringsbolag som erbjuder ett s k extra tak mot saker och ting, kändes

obehagligt och något ovant från svensk synvinkel men är inget som ONOFF råkat ut för än. Det

som oroade en del var den svarta marknad som fanns och fortfarande finns i Estland.

”About 90 % of the software that people are using comes from the black market”(Jan André, 00-

06-28)

Vad som är ganska anmärkningsvärt är att inte alla företag på den estniska marknaden underlåter

sig att betala skatt (inkomstskatt, sociala avgifter, V.A.T etc . Skattemyndigheten fungerar inte

som den skall heller och håller ibland på med olagligheter själva. Det här är något som enligt Jan

André kan vålla bekymmer för ONOFF i framtiden.

”Not all companies will pay taxes. It is difficult to compete with such competitors and it’s also a

big problem to our society…our work tax assessors is quite ineffective sometimes they do illegal

activities themselves”(Jan André, 00-07-03)

När det gäller lagar, tullar och övriga handelshinder identifierades inga allvarliga problem. En

restriktion var dock som tidigare nämnts ett problem, nämligen det språkliga.
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”Vi har vi blivit tvingade att anställa personal som översätter våra bruksanvisningar då dessa är

tvungna att vara skrivna på både estniska och ryska. Det är ett krav från staten”(Leif Sundberg,

00-05-03)

Ett exempel är alltså att det visade sig att alla bruksanvisningar tvunget skulle finnas på det

estniska språket och även på ryska, vilket betydde att ONOFF blev tvunget att anställa folk som

kunde översätta dessa. I Estland är det fortfarande svårt att göra sig förstådd på engelska och

därför måste bruksanvisningar samt marknadsföring göras på estniska. En extra tull på

videoband och liknande varor är också en faktor som innebär ökade kostnaderna för företaget.

”På vissa produkter som t ex videoband är vi tvungna att betala en extra tullavgift, det blir alltså

som en sorts tull på tull.”(Jörgen Pettersson, 00-06-27)

Vad gäller deekonomiskafaktorerna bedömdes Estland vara en nation med tillväxtpotential.

ONOFF såg liksom andra investerare med stort intresse på de baltiska staterna och främst

Estland. Konjunkturen var på uppåtgående riktning och efterfrågan på västerländska produkter

ökade alltmer. Här var ett område där det fanns en kundkrets med allt större köpkraft.

”The purchasing power have increased all the time since the revolution in the early 90´s.”(Jan

André, 00-06-28)

ONOFF fick en marknad som passade deras produktsortiment. Utbudet av

hemelektronikprodukter var allmänt sett lågt medan efterfrågan hög. Köpkraften ökade

visserligen överlag men det är ett faktum att de stora klyftorna mellan fattiga och rika kvarstår.

Vad som gjorde det möjligt för ONOFF att slå sig in på marknaden var deras breda spektrum av

produkter.

”Genom att vi har ett brett produktsortiment har vi produkter för alla, samtidigt blir vi inte så

konjunkturkänsliga…prisbilden styr vilka produkter vi exponerar, just nu är köpkraften för svag

när det gäller exklusivare produkter”(Leif Sundberg, 00-06-28)

Exempelvis ser man stora möjligheter kunna konkurrera inom fotohandeln där man räknar med

att kunna sänka priserna med upp till 30% för konsumenterna.

Konkurrenssituationen ansågs gynnsam eftersom det fanns dyra produkter vilka lätt kunde

konkurreras ut från ONOFFs sida och att köpkraften var begränsad krävde billigare varor. Detta

gjorde att man kunde stabilisera sig och ta en marknadsdel på ca 30%.

Den svarta marknaden är som tidigare nämnts det stora problemet med marknaden I Estland.

Detta har naturligtvis även ekonomiska följder då man inte har kontroll över den. Ingen vet
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riktigt hur stor den är och hur många aktörer som finns på den. Försäljningssiffrorna riskerar

därmed att svänga över tiden, vilket kan innebära problematiska följder för företaget.

De sociologiskafaktorerna i Estland skiljer sig i många hänseende från de i Sverige. Det största

hänger ihop med språket och betyder att kommunikationsproblem uppstår. ONOFF har fått

nyanställa en hel del personal p g a detta. Som tidigare nämnts är engelska språket dåligt

utvecklat och estniska och ryska är de språk som gäller. Vad som även kommer fram av

intervjuerna är att livsstilar och tänkesätt skiljer sig åt mellan estländare och svenskar. Svenskar

är t ex mer optimistiska och framfusiga än estländare vilka oftast intar en mera lugn och

tillbakadragen attityd till förändringar som måste ske snabbt.

”Det är förståeligt att ett land som levt under ockupation av ryssar inte helt kan leva ut de

västerländska influenserna och det faktum att man är konservativa har förmodligen sin grund i

att människor oftast är rädda för förändringar. Att bemöta dessa kulturella skillnader som finns

mellan olika folk är något som är oerhört svårt och något som vi fortfarande har mycket att

arbeta med.”( Leif Sundberg, 00-05-03)

Jan André påpekar också att det finns vissa kulturella skillnader.

”Culture is more civilized in Sweden. The main reason can we find from the history, we have

only had a demokratic political and market situation for the last ten years.”(Jan André, 00-06-

28)

Stora demografiska skillnader i Estland påvisar att det i de större städerna påbörjats en

utveckling mot alltmer västerländsk karaktär. I de mindre städerna är det fortfarande väldigt

österländskt. I de större städerna finns oftast de mest välbärgade och i de mindre de fattiga. Detta

innebär att det är stora skillnader i attityd mellan olika grupper av människor.

”Unga människor i Estland har en mer västerländsk attityd medan de äldre är mer negativa och

skeptiska. Det är väl ingen idé att satsa pengar här- är något som man hört av många äldre. De

lever kvar i tiden när de var ockuperade av Ryssland”(Jörgen Pettersson, 00-06-27)

Jan André påpekar också att det föreligger en viss skillnad i sättet att göra affärer på svenska

marknaden jämfört med den estniska.

”You have had market economy a very long period, but we have had it only the last 10 years. We

have developed very rapidly and many people have made illegal business and through that they

have today capital and position in our society. The problem is, some of those people are in high

position and theirs methods to do business, are still same.”(Jan André, 00-06-28)
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Den teknologiskautvecklingen ligger förhållandevis långt fram i de mer befolkade delarna av

landet. Tekniken finns visserligen redan i Estland och infrastrukturen är väl utvecklad, men på

sina områden råder det brist i de tekniska produkterna och där finns en hög efterfrågan.

”Idag befinner sig landet i olika faser vad gäller den tekniska utvecklingen, fortfarande är stora

delar med våra mått väldigt dåligt tekniskt utvecklade, medan storstadsregionerna alltmer liknar

det västerländska samhället.”(Leif Sundberg,00-05-03)

Datorisering, Internet och bredband är lika långt framskridet i Tallinområdet som på vår sida om

Östersjön, trots det existerar det knappt en marknad för datautrustning.

”Datamarknaden existerar knappt även fast utbredningen av bredband finns i Tallin-området.”

(Jörgen Pettersson, 00-06-27)

Efterfrågan är allmänt sett som tidigare nämnts väldigt hög på västerländska produkter. Företaget

har ett brett produktsortiment som innehåller den teknologi som efterfrågas och man har

dessutom en rad olika kundlösningar d v s hur man möter och kommer överens på olika sätt vid

handel med kunder.

Inom många produktområden ligger man bättre till prismässigt till följd av större inköp och

därmed förmånliga avtal med flera leverantörer, vilket innebär stora fördelar. Eftersom

köpkraften på sina håll är begränsad menar man att detta kan vara det viktigaste

konkurrensmedlet, d v s priset.

Eftersom köpkraften skiljer sig åt kraftigt mellan olika städer är det naturligtvis viktigt att man

anpassar produktsortimentet därefter. Allmänt i Estland kan nämnas att TV-apparater med

storleken 20-tum är standard för de flesta hushåll vilket är annorlunda jämfört med Sverige.

Anpassning av utbudet blir därmed något annorlunda jämfört med utbudet på den svenska

marknaden.

6.2.4 Val av etableringsform

I detta fjärde steg i internationaliseringsprocessen tar ONOFFs syn på de olika

etableringsformerna upp. Även det nuvarande expansionsarbetet berörs.

När den interna analysen visade bra förutsättningar för ONOFF och den externa likaså blev det

naturligt för företaget att fortsätta att tro på lyckad framgång vid förvärv även i fortsättningen

För ONOFF har förvärv hela tiden visat sig vara en bra form för expansion. Ett antal lyckade

förvärv hade föregåtts av internationaliseringen vilket medfört att man har stor erfarenhet och

stor kunskap om förvärv hade erhållits. Någon egen erfarenhet av att starta egna verksamheter
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utomlands hade man dock inte vid förvärvstillfället av BIG-Elektroonika och det innebar att

detta blev ett första och prövande steg för företaget. Fördelarna med förvärv är, menar Leif

Sundberg, att det går snabbt och relativt smärtfritt.

”Förvärv är den bästa vägen för snabb expansion och medför att lokalisering och

marknadskännedom ingår i köpet. Idag växer man genom att köpa sig nya marknadsandelar.”

(Leif Sundberg, 00-05-03)

Nackdelar med förvärvsmetoden rör främst personalfrågor. Det kan t ex vara svårt att göra sig av

med den tidigare personalen vilket kan leda till stora omkostnader för företaget. I vissa fall kan

det vara bra att ha kvar personalen en viss tid så att man själv kan sätta sig in i verksamheten på

den nya marknaden, men efter detta är det företagets egna visioner och strategier som måste

implementeras i den nya organisationen och då kan det vara svårt att få in den nya personalen i

detta.

Förvärv är den etableringsform som i första steget var aktuellt men nu har man i företaget

beslutat sig att satsa även på nyetableringar i Estland. För närvarande håller man på att starta sina

första egna butiker i Estland. Det är två stycken butiker som byggs och som skall byggas efter

exakt samma mall som de som byggs i Sverige. Företaget håller även på att nyetablera butiker i

Finland.

Vad de intervjuade påpekade om nyetablering som etableringsform, är att det är den som innebär

störst investeringar och störst ekonomisk risk.

”Nyetablering kräver höga marknadsföringskostnader och man vet heller aldrig vilket gensvar

man får av marknaden.”(Leif Sundberg, 00-06-27)

Fördelen med formen är att den ger hög kontroll och självbestämmande. Man vill med detta

bygga marknaden kring sig och på så sätt skapa en bättre kontakt med marknaden. Företaget

önskar även komma ifrån personalproblem liknande de som förekommit i de förvärvade

butikerna i Estland.

”Det är bättre om man kan tillsätta sin egen personal så tidigt som möjligt”( Leif Sundberg, 00-

07-15)

De problem som ONOFF haft under tiden i Estland gäller främst frågor kring rapportering av

verksamheten. Den tidigare personalen som då arbetade på BIG-Elektroonika är kvar och har

svårt att anpassa sig till en del nya direktiv vilket medfört vissa brister inom just rapportering.

Åtgärder på detta problem håller på att utarbetas.
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När det gäller etableringsformen Joint Venture ser man för tillfället inga lämpliga

marknadslösningar utan man siktar i stället på att ha egna helägda butiker. ONOFF har vissa

grundläggande problem med JV då man har inriktat sig på att skapa väldigt likformade butiker.

Olika mallar har utarbetas för detta ändamål där storlek, inredning, pris och produkter ska vara

utformade på likartat sätt oavsett geografisk placering. Samarbeten sker istället i andra delar av

företagets värdekedja. Exempelvis samarbetar man mycket med leverantörer. Man har en del helt

egna leverantörer som producerar endast åt ONOFF och vissa andra leverantörskontrakt vilka

innebär att man binder upp leverantörer och försäkrar sig om att mindre konkurrenter inte ges

chans till tillfälliga uppstickningar. ONOFF försöker även att skapa s k ramavtal gällande för

hela Norden vilket skall hjälpa företaget med sin expansion i de nordiska länderna.

”Joint Venture är idag ingen etableringsform som passar vår verksamhet inom

hemelektroniksbranschen.”(Leif Sundberg, 00-05-03)

6.2.5 Kontroll

ONOFF har som tidigare sagt haft vissa rapporteringsproblem mellan den svenska ledningen och

personalen i Estland och därför behövdes en kontrollfunktion som såg till att dessa butiker

efterlevde de strategier och målsättningar som ONOFFs ledning satt upp. Man behövde också

någon ansvarig på plats i Estland som kontinuerligt rapporterade allt som hände på marknaden.

En ansvarig landschef och en etableringschef i Estland utsågs därför.

”Vi hade problem med den gamla VD:n då han tidigare varit toppstyrd och hade problem att

anpassa sig till vårt nya tänkesätt, det vi behöver är en person med egen initiativrikedom.”(Leif

Sundberg, 00-05-03)

Företaget använder sig dels av utomstående konsulter ifrån bl a Price Waterhouse Coopers och

Exportrådet. Revisorer ifrån Price Waterhouse Coopers ger de ekonomiska kalkyler och

förutsättningar som behövs för verksamheten.

”Vi köper tjänster av konsultföretag som jobbar med våra saker i Estland”(Jörgen Pettersson,

00-06-27)

Exportrådet hjälper till med andra saker exempelvis politisk och sociala ting som rör landet. På

ONOFF försöker man även på egen hand genom arbete i olika projektformer att utvärdera

företagets handlingar. Företaget har en overhead-organisation som innebär en landschef för

Estland plus en person som är ansvarig för etableringen i Estland. Overhead-organisationen

följer upp verksamheten. Det man gör är att man försöker styra verksamheten i Estland åt samma

håll som man styr den övriga verksamheten inom företaget.
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”Vi kommer att försöka tillämpa samma sätt att styra butikerna i Estland som vi gör i Sverige.”

(Leif Sundberg, 00-06-27)

Företagsledningen kontrollerar så att målinriktning, policy och företagsvisioner eftersträvas.

Detta innebär exempelvis viss säljstyrning där man försöker att hålla produkterna någorlunda

lika mellan svenska och estländska butiker.

”Att behålla viss personal med kontakter och kunskaper kring den estländska marknaden var en

nödvändighet i samband med inledningen av processen. Det ökade möjligheterna till en lyckad

etablering.” (Leif Sundberg, 00-05-03)

Viktigt för kontrollen är dessutom att man gör klart vilken produktpositionering man intagit och

att man har en klar inriktning och målsättning med utlandsetableringen. För att detta skall vara

möjligt är det särskilt viktigt att man har en chef på plats i den aktuella landet som har kontroll

över personal och de sociala aspekterna på företaget. Enligt Sundberg, är det vissa brister just i

de språkliga och personaladministrativa aspekterna för tillfället.

”… en person som kan förmedla mellan parterna blev nödvändig i det dagliga arbetet, ett slags

språkrör helt enkelt…”(Jörgen Pettersson, 00-06-27)

Då svinn är ett stort problem med personal som säljer produkter vid sidan om den vanliga kassan

måste lojalitet, ärlighet och trovärdighet vara viktiga ingredienser hos en person när företaget

nyanställer personal.

”Det är mycket viktigt för oss att ha personal som är lojala mot företaget”(Leif Sundberg, 00-

06-28)

Att skapa förtroende mellan arbetsgivaren och den anställde är något som ytterligare kan

förbättras. Det förekommer ganska många stölder från de anställda p g a att deras lön till stor del

är baserad på provision. Bättre lönesystem för de anställda kan vara en väg för att skapa mindre

interna stölder.

Ett steg som ONOFF tagit för att komma tillrätta med personalproblem är att ta hjälp av en

professionell rekryteringsfirma i Estland. De intervjuade säger att det är av stor vikt för företaget

att de anställda känner för sitt jobb och samtidigt är lojala.

Den ekonomiska kontrollen försvåras av den svarta marknaden som tidigare nämnts och

kontrollarbetet för företag på den estländska marknaden. Detta problem är dock något som man

överlåter till den estländska staten att motarbeta.
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”Our police and customs are trying seriously to change the present situation with the black

market.” (Jan André, 00-06-28)

Vad som kommit fram under intervjuerna är att det är för få personer som är involverade i

etableringen i Estland. Det är endast två personer i Sverige som dagligen håller kontakten med

butikerna i Estland vilket skapar problem i informationsflödet mellan länderna. Det är dock

något som företaget jobbar med och hoppas inom en snar framtid komma tillrätta med.

”I framtiden måste det bli fler människor i kontaktnätet t ex måste inköpsavdelningarna arbeta

och hålla kontakten med varandra”(Jörgen Pettersson, 00-06-27)

Ett steg som ONOFF kommer att ta för att få en bättre insikt i sina butiker i Estland är att

svenska medarbetare kommer att stationeras ut i Estland. Det är också för att lära esterna hur

arbetssätten är i de svenska butikerna.

”För att få en bättre kontroll kommer vi förmodligen ha svenska medarbetare på plats i Estland

i framtiden. Framför allt är det viktigt för esterna att se på vilket sätt vi arbetar i våra butiker i

Sverige”(Leif Sundberg, 00-07-15)
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7 Analys

I detta kapitel kommer en analys genomföras som bygger på den teoretiska referensram som

presenterats samt de empiriska uppgifter som vi tillhandahållit av våra intervjupersoner och

deras tillhörande skriftliga presentationer av ONOFF. Kapitlet börjar med en inledande allmän

diskussion för att därefter övergå i en mer ingående analys där teorin och empirin jämförs med

hjälp av de fem stegen i den teoretiska sammanfattande modellen om internationaliserings-

processen som beskrivits i kapitel 4.

7.1 Allmänt

Många svenska företag har de senaste åren lockats över till den estniska marknaden. Landet är

idag relativt oexploaterat med god ekonomisk tillväxt och som har innevånare som strävar mot

att bli västerländska i sin levnadsstil. Dessutom ligger landet nära vår svenska gräns. Dessa

variabler gör att landet blir intressant att jobba med som marknad för våra svenska företag. Här

finns människor som vill utbilda sig, utvecklas och börja jobba på en mer marknadsekonomisk

arbetsmarknad med mer ansvar för den enskilde individen och där staten inte kontrollerar all

verksamhet. Ett folk som vill bygga upp sitt land och med hjälp av demokrati fortsätta mot ett

nytt samhälle.

Att som svenskt företag försöka etablera sig på den estniska marknaden är en intressant, tuff och

i de flesta fall också en långsiktig, målinriktad uppgift. Här finns marknadsandelar att tävla om

och följaktligen också pengar för att ytterligare göra större vinster och vidare kunna investera i

nya projekt. Med förvärv som etableringsform skapas möjligheten till en snabb uppstart. Vid

förändringar i det förvärvade företaget finns det dock risk att de anställda kan känna sig

överkörda det är därför viktigt att tänka sig för vid större omvälvningar. Med mjuka variabler

som framförallt hänsyn, samarbete och kommunikation ges möjlighet till en lyckad etablering

som på sikt kan leda till ett bättre arbetsklimat.

ONOFFs internationalisering kom att påskyndas då tillfället att köpa BIG-kedjan uppenbarades.

Detta innebar att processen blev något annorlunda gentemot den vi redovisat i vår modell. Det

fanns inte tid att gå igenom alla olika steg i processen utan dessa analyser fick göras i och med

att förvärvet blev aktuellt och efter det att köpet genomförts. Vad vi dock kan se är att de olika

stegens innehåll finns med i analysen av företag och marknad. Hastigheten på marknaden verkar

göra att besluten tenderar att göras allt snabbare och att man sedan får analysera situationen mer

ingående efter det att beslutet tagits.
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7.2 Modellen

7.2.1 Motiv och förutsättningar

För att lyckas på en ny marknad är det enligt teorin viktigt att ett företag har sina motiv och mål

klara innan expansionen börjar. Motiven för en utlandsetablering är bland annat av stor betydelse

för hur etableringsstrategin skall se ut, d v s i vilken form och genom vilka kanaler man skall

operera98.

Motiv för etablering utomlands kan enligt modellen vara bl. a. outnyttjad kapacitet, begränsad

inhemsk marknad eller inbyggd i affärsidén. Redan i ONOFFs vision går att utläsa att en

internationalisering på sikt var tilltänkt. Alltså var det ingen överraskning när företaget

etablerade sin verksamhet utomlands. Det finns ju dock andra länder än Estland inom rimliga

avstånd som kanske hade varit mer naturliga etableringsalternativ för ONOFF t ex våra

skandinaviska grannländer. Det fanns redan uppgjorda planer på en etablering i Finland när

förvärvstillfället av BIG med tre butiker i Estland blev aktuellt. ONOFF blev alltså

internationaliserat vid uppköp av redan internationaliserat bolag, vilket också är ett vanligt

förekommande motiv enligt teorierna bakom modellen. Planen, att gå via Finland, ändrades och

man blev internationaliserat tidigare än beräknat. Detta fick till följd att vissa organisatoriska

problem uppstod och etableringen i Estland blev något av ett pilotprojekt för det fortsatta

internationaliseringsarbetet i ONOFF. Fortfarande är det så att man är kort om folk som kan

jobba med utlandsetableringen, vilket gör att processen drar ut på tiden. Först när en fullständig

konvertering sker kommer fler människor att tillsättas.

Idag växer företags marknadsandelar främst genom uppköp av konkurrenter. De stora företagen

blir större och den organiska tillväxten är i stort sett obefintlig då den inhemska marknaden är

mättad. För att ytterligare kunna växa måste helt enkelt företag inom hemelektronikbranschen

starta försäljning utomlands. Detta görs främst via förvärv av utländska konkurrenter. ONOFFs

styrka ligger i att man lyckats skapa en oerhört stark finansiell situation som gör det möjligt att

etablera butiker, inte bara i Estland, utan i framtiden också i andra länder runt Östersjön. Med

bakgrund som ett av landets största företag inom handeln och ett välmående varumärke så verkar

ytterligare möjligheter att kunna etablera försäljning i utlandet potentiellt. Främst får man kämpa

mot utländska kedjor som också väljer att förlägga sina verksamheter i länder med potentiell

tillväxt.

Att etablera sig på estländsk marknad för tidpunkten vid förvärvet av BIG-Elektroonika måste

bedömas som ett lämpligt val. Med tanke på det positiva förhållningssätt som politiker och stat

hade till västerländska investerare så såg man ingen anledning till att inte fortsätta investera på

marknaden. Marknaden behöver fortsatt hjälp i form av stora utländska företag då det råder stor

98 Moberg C., 1990
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efterfrågan av västerländska produkter. Detta kan ses som en faktor som gör landet attraktivt för

utländska företagsinvesteringar. Privatiseringen av företag på marknaden gör även att

möjligheterna för människor att få jobb ökar, vilket också påverkar en smidigare infogning för

utländska investerare i det estniska samhället. Stora tillväxtmöjligheter anas även bland andra

större europeiska konkurrenter, vilket gjorde att beslutet om uppköp var tvunget att tas snabbt för

ONOFFs del.

Målsättningen med etableringen är att genom konvertering av de förvärvade butikerna till

ONOFF samt nyetablering av två butiker skaffa sig en större marknadsandel och stabilisera sin

verksamhet på den estländska marknaden. Företaget har främst använt marknadsutveckling och

diversifiering som tillväxtstrategi för att ytterligare kunna utöka sin position på den utländska

marknaden. Företaget har använt sig av produktlinjer som är relativt nya för den utländska

marknaden. Man räknar med att foto och vitvaror är de nya produkter som främst skall kunna ta

stora marknadsandelar till följd av de låga priser man kan erbjuda. Dessutom försöker man

givetvis ta andelar inom området med brunvaror (tv och video etc).

Sammanfattning

Motiv för internationalisering var att den inhemska marknaden var mättad, samtidigt hade

ONOFF en vision om internationalisering inskriven i affärsidén. Steget utomlands togs genom

uppköp av redan internationaliserat företag. Beslutet att etablera sig på den estniska marknaden

togs snabbt men förutsättningarna ansågs goda då företaget var först av sina konkurrenter

samtidigt som man såg tillväxtmöjligheter på marknaden. Målsättningen är att först stabilisera

sig på marknaden och sedan försöka ta marknadsandelar genom nya butiker.

7.2.2 Intern analys

Enligt steg två i den sammanfattande modellen är det viktigt att företag innan en

utlandsetablering analyserar sina styrkor och svagheter jämfört med konkurrenternas. En

etableringsstrategi måste ta hänsyn till företagets styrkor och svagheter för att vara effektiv.

Analysen i detta steg likt i de andra stegen kom i samband med eller efter det att förvärvet

genomfördes.

Kotler99 menar att en svaghet hos ett företag är om varumärket är relativt okänt eller om

företaget saknar marknadsnärvaro på många av de större marknaderna. Samtidigt säger

Moberg100 att innan en företagsledning beslutar om export gäller det att bedöma företagets

exportmognad, d v s se vilken kompetens som finns tillgänglig på företaget för en internationell

expansion. Vi kan se dessa svagheter hos ONOFF vars erfarenhet av etablering utomlands var i

99 Kotler, P. et al, 1999
100 Moberg, C., 1990
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stort sätt obefintlig vid förvärvstillfället. Man hade dock personal med erfarenheter av handel

med utländska aktörer samt vana från tidigare förvärv inom Sverige. Problemen som de

intervjuade personerna upplevde låg på det organisationsmässiga planet. Det fanns ingen direkt

organisation för hur arbetet och rapportering utomlands skulle drivas, vilket innebär att man är

på väg att bygga upp det som Porter101 kallar för stödverksamhet. De olika avdelningarna måste

ha en tätare kontakt och mer personal måste involveras i etableringen då förhoppningen är att

kunna driva butikerna i Estland på samma sätt som i Sverige.

Vi ser dock att ONOFF använt sig av vissa av de faktorer som modellen tar upp i sin interna

analys och exempel på mikrofaktorer som en etableringsstrategi måste ta hänsyn till är tillgången

på leverantörer, tillgängliga distributionskanaler och tänkbara återförsäljare. Strategin måste

även ta hänsyn till existerande konkurrenter och kunder. Förutom dessa faktorer finns även olika

intressenter på mikronivån vilka påverkar ett företags strategi såsom finansiella intressenter,

anställda, media, lokala intressenter och den allmänna opinionen.

I samband med att ONOFF beslutade sig för att gå utomlands uppstod en mängd variabler som

behövde analyseras för att lyckas med internationaliseringen. I och med att ONOFF var

kapitalstarka vid förvärvstillfället fanns en bakomliggande trygghet som underlättade uppstarten

på den nya marknaden. I dagens samhälle är uppköp en allt oftare använd metod för att utöka

sina andelar på marknader. Det handlar om snabba beslut där det gäller att vara före

konkurrenterna för att kunna öka sina möjligheter till fortsatt expansion. Många gånger uppstår

förvärvssituationer plötsligt, vilket gör att ett företag med finansiell styrka som ONOFF kan

agera både kvickare och starkare än andra konkurrenter.

En hög kunskaps- och servicenivå är viktiga egenskaper som är självklart oavsett vilken bransch

man tillhör. Givetvis är nöjda kunder något som alla vill åt och att jobba med relationer mot

kunder är något som ONOFF lägger tid på. Däri ligger ”mötet” med kunden, reparationer,

bytespolicy etc. Här misstänker vi dock att alla konkurrenter jobbar på liknande sätt för att

använda service som medel för att bibehålla gamla samt nå nya kunder. God kunskap är givetvis

en av de delar som medför att nivån på servicen blir högre.

En styrka som företaget besitter är de möjligheter som finns till stora, centrala inköp. Med tanke

på de stora kvantiteter som köps in ges möjlighet till bra priser ut mot den enskilde slutkunden

att dessutom ha bra kontakter med de största märkena ger kvalitets,- och statushöjning i

konsumenternas ögon. Detta gör att företaget sitter på starka kort när det gäller priser och service

genom de enorma kvantiteter som man handlar med vilket innebär en konkurrensfördel gentemot

sina något mindre konkurrenter på marknaden. Storleken bidrar också till att företaget kan hålla

ett brett och djupt produktsortiment som enligt de intervjuade personerna minskar känsligheten

för svängningar i konjunkturen.

101 Porter, M. E., 1986
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Utformning av marknadsföring är annorlunda i Estland jämfört med Sverige. Fortfarande är inte

direktreklam lika långt framskridet som marknadsföringsform i Estland utan mycket av reklamen

sker i morgontidningar. Man har dessutom inte priset som lika centralt konkurrensmedel än så

länge. Viktigt för företaget blir att visa upp det nya varumärket och förklara vem man är samt att

kunna erbjuda varor till lägre priser än konkurrenterna. Både vad gäller vitvaror och inom foto

tror ONOFF att det finns stora utsikter att sänka prisnivån på kvalitetsmärken, vilket borde ge de

nya butikerna en knuff i rätt riktning.

Än så länge finns bara tre butiker i landet. Enligt de ONOFF-medarbetare vi talat med är detta ett

av de större problemen just nu. Estland är en slags testmarknad för ONOFF i dagsläget och att

med bara tre butiker redan ha 30% av marknadens andelar säger väl en del om marknadens

storlek i landet. Samtidigt menar vi att en lyckad etablering kan ge mersmak och framförallt

erfarenhet för att i framtiden kunna göra nya satsningar på ett ännu bättre och smidigare sätt för

att fortsätta mot andra delar av Östersjöområdet.

Språket är nog den variabel som skapar mest problem i det dagliga arbetet. Missförstånd uppstår

till följd av att man tolkar varandra olika. Företagets svenska medarbetare förstår inte estländska

och vice versa. Dessutom är esternas engelska begränsad jämfört med svenskarna. Av betydelse

för samarbetet är att de anställda på BIG Elektroonika tidigare arbetat tillsammans med svenskar,

vilket är något som Jan André beskriver som positivt. Tidigare samarbete har fungerat bra och

man har mycket att lära av sina svenska kollegor, menar han. ONOFF inser betydelsen av att ha

någon i ledande position med goda språkkunskaper för att minimera antalet missförstånd.

Att landet också är flerspråkigt med ryska som största bispråk gör att estländska medarbetare

som kan tala och skriva på ryska också är att föredra i samband med försäljning och utformning

av reklam och instruktionsböcker etc. Att ha personal som kan flera språk är idag en

nödvändighet i företag som tänkt att verka på flera håll utanför sitt eget hemland. ONOFF har

valt att söka personal med breda språkkunskaper för att underlätta samarbetet.

När man jämför de teorier och den verklighet som vi försökt att beskriva så märker man att

likheterna i detta steg är många. För att lyckas etablera en verksamhet utomlands är god

marknadskännedom, finansiell styrka, produktbredd och låga priser de medel som vi kunnat

identifiera både i referensramen och empiriavsnittet. Liksom i många andra branscher tycker vi

att det verkar som att de redan stora företagen växer genom att köpa upp sina mindre

konkurrenter och därmed utöka sina andelar samtidigt som konkurrensen minskar. Vad som dock

skiljer är hur gången i etableringen är. I ONOFFs blev den interna analysen av företagets

resurser för en etablering i Estland genomförd i samband med att köpet av BIG-kedjan

genomfördes.
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Sammanfattning

Vid förvärvstillfället var den finansiella situationen god. ONOFF såg sina största

konkurrensfördelar i sitt breda och djupa produktsortiment, stora centrala inköp som leder till att

de kan hålla låga priser, erfarenhet av förvärv och branschvana på den svenska marknaden samt

en hög servicenivå. Brister upptäcktes i organisationen beträffande ovana att driva verksamhet

utomlands. Främst språkliga och kulturella aspekter försvårade arbetet för ONOFF.

7.2.3 Extern analys

Steg tre i modellen om internationaliseringsprocessen handlar om analys av den aktuella

marknaden för etableringen. Förändringar i globala makrofaktorer bestämmer till stor del

ordningen för de företag och organisationer som finns på de olika marknaderna. Det blir därför

viktigt för dessa organisationer att hålla sig uppdaterad med vad som händer och analysera vad

de förändringar beror på. ONOFF har här tagit extern hjälp av en konsultfirma

(PriceWaterhouseCoopers) som man har samarbete med. De kommer med kontinuerliga

rapporter om de faktorer som ingår i PEST-modellen. Den politik som förs idag gynnar

västerländska företag som får ett bra mottagande allt för att ytterligare influera det nya moderna

samhället. Viktigt är att förstå de lagar, regler och tullar som gäller och att anpassa sin

verksamhet efter dessa på bästa sätt. ONOFF säger sig inte ha haft några större problem med

politiska restriktioner i Estland vilket kan bero på det förhållningssätt som staten verkar ha

gentemot utländska investerare. De problem som nämns är att de varit tvungna att anställa en

översättare då bruksanvisningar är reglerade att vara skrivna på både estniska och ryska samt att

det är extra tull på videoband och liknande varor.

De intervjuade är väl medvetna om den maffia som existerar i Estland men det är något som de

inte har erfarenhet av själva. Det är först när företag gör oegentligheter som det uppkommer

problem med den kriminella världen enligt Jan André. Den svarta marknaden står dock för en

betydande del av hemelektronikmarknaden i dagens Estland. Trots att den svarta marknaden tar

en betydande del av marknaden menar ONOFF att det är den estniska staten som främst måste

arbeta med detta problem.

Det ekonomiska klimatet i landet med ökad efterfrågan, där inkomsterna för fler människor blir

allt bättre och där konkurrensen är relativt liten låter som en drömbild för ett företag. I dagsläget

är dock köpkraften relativt liten om man jämför med Sverige vilket påverkar produktsortiment

mm. Skillnader i köpkraft mellan storstäder och landsbygd är även den stor som man får ha i

åtanke vid etablering. Köpkraften är dock på väg upp och de externa ekonomiska variablerna

talar för att en investering på sikt skulle kunna skapa fortsatta möjligheter till framgång. De

anställda har en provisionsbaserad lön med en ganska låg fast lönenivå. Detta gör att det är

ganska vanligt med stölder som begås av de anställda om försäljningen går dåligt. I ONOFF är
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det alltså vanligare att stölder begås av personal än av utomstående vilket naturligtvis är ett

problem.

I vissa delar av landet tycker man fortfarande att den samhälleliga utvecklingen ännu inte

framskridit tillräckligt snabbt, men på allt fler håll börjar detta negativa tänkande luckras upp,

kanske mycket p g a det ökande EU-samarbetet och den ökande kunskap som växer fram bland

befolkningen. När det gäller livsstilar umgås man socialt på ett annorlunda sätt jämfört med

svenskar. Formerna för umgänge och kraven på aktiviteter är med våra ögon sett något primitiva,

man har annorlunda referensramar och har därför ett betydligt enklare och mer okonstlat

förhållningssätt när man umgås både till vardags och till festligare tillfällen. Estländare har under

en längre tid levt under ockupation av ryssar, vilket nog kan förklara en del av esternas

levnadssätt.. Dessutom är det fortfarande så att skillnaderna är stora mellan olika områden i

landet vad gäller sociala förhållanden. Tallin med sina förorter leder utvecklingen, medan mindre

orter och landsbygden fortfarande ligger efter även inom detta område. Med de snabba

förändringar som skett blir det förstås så att det främst satsas där de flesta människor bor och

som dessutom har störst behov. Att vissa delar geografiska områden prioriteras är helt naturligt,

se på vår egen bredbandssatsning.

Vissa språkliga svårigheter har framkommit bl a har det varit svårt att få ut rätt direktiv angående

marknadsföringsanvisningar då ONOFF ej hade någon anställd som pratade estniska. Samtidigt

visar ester en bristande kunskap i engelska som betydligt försvårat kommunikationen. Vad som

framkommit under intervjuerna är att det är av största vikt att ha medarbetare som är språkligt

kunniga och kan förverkliga ledningens direktiv.

Den teknologiska utvecklingen är långt framskriden i storstaden Tallin, enligt de ONOFF-

medarbetare vi intervjuat. Att hamna i ett område med liknande teknisk nivå (datorisering,

Internet och bredband) underlättar förstås arbetet med att etablera sig, krafttag kan läggas inom

andra områden och därmed koncentreras till där de verkligen behövs.

Sammanfattning

ONOFF tar hjälp av extern aktörer vid analyser av marknaden i Estland. Marknaden ses som

utvecklingsbar med ökande köpkraft samtidigt som det finns få politiska restriktioner som

hindrar företaget i sitt arbete. Det är viktigt att finna lojala medarbetare då ONOFF haft problem

med stölder från de anställda. De rekommenderar att använda sig av en rekryteringsfirma vid

anställningar samt att rekrytera språkkunnig personal. Den teknologiska utvecklingen är långt

framskriden i storstäderna med t ex bredband vilket underlättar arbetet för ONOFF.

7.2.4 Val av etableringsform
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De för- och nackdelar som presenterats i den teoretiska referensramen överensstämmer i stort

med de för- och nackdelar som ONOFF ser med de olika formerna för utlandsetableringar.

Skillnaden är den att företaget i dagsläget inte ser några fördelar med ett joint venture, utan

samarbetar istället med olika leverantörer och producenter runt om i världen.

I ONOFFs fall blev internationaliseringsprocessen ur ett traditionellt teoretiskt perspektiv av

något annorlunda karaktär. Ur detta perspektiv gjordes inte valet av etableringsform med

utgångspunkt ur de analyser som den traditionella teorin förespråkar. Istället blev ONOFF som

tidigare beskrivits, något fortare än planerat internationaliserat vid köpet av BIG- Elektroonika.

Naturligtvis gjordes analyser inför detta uppköp, men detta kan ej betraktas som ett renodlat

internationaliseringsbeslut. ONOFF har alltid velat ha helägda butiker och detta betyder att

etableringsformen joint venture aldrig varit aktuell. Anledningen till att ONOFF väljer att

etablera sig genom förvärv av olika verksamheter är snabbheten som dessa förvärv besitter.

Fördelarna som företaget ser med förvärv är tidsperspektivet, att man snabbt erhåller andelar av

marknaden, att man skaffar sig marknadskännedom och att man snabbt kan komma ut med sina

produkter på marknaden. Företaget hade en relativt lång historia med många lyckade förvärv

bakom sig vilket gjorde att man hade vana och hög kompetens av just förvärv.

Vad som fallstudien visat är att det kan vara svårt att få det egna konceptet att fungera i den

befintliga organisationen av det förvärvade företaget. Samtidigt kan det vara svårt att ändra det

gamla tänkesättet. Dessa problem ligger främst i de sociologiska skillnaderna som finns mellan

länderna. När kommunikationen är bristfällig minskar kontrollen och därmed kostnaderna vilket

gör förvärvsformen till en form där kontrollfaktorn särskilt behöver ses över. Människor från

olika kulturer är och tänker olika och detta kan få oväntade konsekvenser för verksamheten.

Viktigt ur ONOFFs perspektiv är att man har en VD på plats som man känner stor lojalitet för

och som man har regelbunden kontakt med.

Det ONOFF ser som positivt med alternativet nyetablering är främst att man från start bygger

egna butiker enligt mall och där man kan nyanställa personal. Kontrollen av verksamheten ökar i

och med att väljer denna form då man själv får bestämma över verksamheten. Det som talar emot

nyetableringar enligt ONOFFs synsätt är att det tar lång tid och är kostsamt att marknadsföra en

ny butik.

Sammanfattning

ONOFF har som strategi att äga sina butiker vilket gör att endast förvärv och nyetablering är

aktuella för företaget. Vid förvärv ser man fördelar att det går snabbt och att man köper

marknadsandelar. En nyetablering innebär en större kontroll men kostar mer och tar längre tid att

marknadsföra enligt ONOFF.
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7.2.5 Kontroll

I det femte och sista steget i internationaliseringsprocessen gäller det att kontrollera och

utvärdera det som etablerats. Teorin betonar uppföljning av verksamheten, mätning av

prestationer samt att agera korrekt vid förändringar. Utan kontinuerliga kontrollmekanismer

riskerar företaget att missa dynamiska förändringar i makromiljön som kan få katastrofala följder

för verksamheten.

Som tidigare beskrivits i den teoretiska referensramen medför internationaliseringsprocesser

ibland språkliga svårigheter när det gäller att tolka och förstå utländska medarbetare vilket

påverkar det förvärvade företagets kontroll av verksamheten. Rapportering av ekonomiska

nyckeltal och övriga händelser i verksamheten bör vara i ledningens kontroll Det borde i detta

hänseende vara bättre om man kunde tillsätta egen personal direkt.

Ett problem som framkommit är att ester och svenskar inte har samma tänkesätt. Ester har en

annan grundsyn på saker och ting vilket medför att det kan vara svårt att diskutera. I Estland är

det vanligt att de informella strukturerna är mycket starka. Det innebär att även om man ändrar

den formella strukturen så fungerar allt fortfarande på samma sätt som tidigare. För att komma

till rätta med denna svårighet måste ONOFF implementera fler unga ester i sin organisation, låta

dem få komma till Sverige och se hur man arbetar här. Klara definierade arbetsroller blir viktiga

för att hålla nere kontrollkostnaderna. Dessutom behöver fler svenskar i företagets organisation

sättas på funktioner som har med projektet att göra, för att fler inom företaget skall förstå

vardagen på den estniska sidan. Allt för att parterna skall lära känna och därmed komma närmare

varandra.

Vad som visat sig vara viktigt i ONOFFs fall för att lyckas på den estniska marknaden sidan är

att hitta rätt medarbetare. Därför måste processen med att söka människor vara noggrann och

genomtänkt. Att hitta rätt folk direkt är nödvändigt för att kunna jobba vidare och bearbeta nya

projekt. Vikten av lojala anställda som också inger förtroende både internt inom företaget och

externt ut mot kunder är oerhört stor. För att undvika svinn, missnöjda kunder och problem i

personalhanteringen så görs flera intervjuer och samtal med de tilltänkta m h a en

rekryteringsfirma allt för att pricka rätt ifrån början. Kostnaden i det här sammanhanget blir

förstås hög, men leder på sikt till att företaget blir välmående och slipper att lägga stor kraft på

tråkiga och känsliga frågor som uppstår till följd av förhastade beslut i ett tidigare skede.

Noggrannheten med att hitta rätt människor är något som de intervjuade påpekade vara av största

vikt och då det ofta är svårare att anställa folk med annan kulturell bakgrund är valet av en lokal

rekryteringsfirma att föredra.

En annan viktig aspekt är att kontrollera sina konkurrenterna på den estniska marknaden.

Försäljningssiffror och marknadsandelar måste mätas kontinuerligt för att upptäcka de

förändringar som sker i handeln. För att få rätt siffror är det viktigt att ha kontakt med kunniga
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informationskanaler som kan ge valida uppgifter, här finns arbete för ONOFF att knyta upp

andra företag som kan presentera och tillhandahålla med aktuell och säker information.

Sammanfattning

Kontrollen har fått lida en del p g a den snabba omställningen till att bli internationaliserat.

Dessutom är marknaden ny för ONOFF vilket resulterat i att flera utomstående aktörer anlitats i

ett försök att bättre förstå marknaden. Det är främst de språkliga och kulturella skillnaderna som

skapat problem när det gäller företagets kontroll över exempelvis personal, rapportering,

konkurrenter etc.



73

8 Slutsatser

Kapitlet presenterar undersökningens slutsatser. Vidare kommer kapitlet att avslutas med ett

antal förslag på vidare studier inom området.

8.1 Traditionell teori- gångbar eller inte?

Hur kan ett svenskt företags internationaliseringsprocess se ut vid etablering i Estland samt är

traditionell internationaliseringsteori gångbar i dagens intensiva affärsklimat?

Vid jämförelse mellan vårt fallföretags process och den sammanfattande modellen kan man se att

ONOFFs internationaliseringsprocess skiljer sig ifrån de traditionella teorierna. ONOFFs process

genomfördes inte enligt de fem stegen som redovisats i den sammanfattande modell grundad på

vedertagna teorier som tidigare presenterats. ONOFF blev internationaliserat p g a förvärv av

redan internationaliserat företag då man erhöll tre butiker i Estland vilket medförde att processen

inte följde de fem stegen och den ordning modellen visar. I det här fallet föregicks inte förvärvet

av grundliga analyser av den estniska marknaden utan de flesta av dessa analyser kom först efter

förvärvstillfället. Beslutet kan liknas vid de som Johansson & Vahlne102 kallar för inkrementella

beslut. Förklaringen till denna utveckling för ONOFF finner vi i uttalanden om t ex betydelsen i

att skaffa sig marknadsandelar snabbt samt företagets goda ekonomiska förutsättningar vid

tillfället. Att kunna ta snabba beslut blir allt viktigare då tidsramarna inom internationell handel

verkar bli allt snävare. Vad som ändå är tydligt i ONOFFs internationaliseringsprocess är att

innehållet i de olika stegen anses som viktiga men att de kommer i en annan tidsföljd. Eftersom

uppköp blivit den form som företaget främst använt för att vidga sin verksamhet har korta

betänketider och snabba beslut gjort att den förberedande delen av processen blivit

förhållandevis kort. Då ONOFF inte hade någon tidigare erfarenhet av den estniska marknaden

hade en grundlig extern analys inneburit att vissa problem kunde ha undvikits. Istället har detta

medfört att kontrollfasen fått allt större betydelse för företaget då uppkomna problem behöver

åtgärdas. Troligen hade inte den estniska marknaden valts för expansion om man hade utgått från

exempelvis Watters103 modell.

Idag är konkurrenssituationen på många marknader mer komplicerad och handeln är mer

globaliserad och sker allt snabbare. Konkurrens- och internationaliseringsstrategierna bör även se

till den internationella konkurrensen på de lokala marknaden. Nätverken blir allt viktigare och

svårare att förstå. Vi tycker att t ex Uppsalamodellen ger en något förenklad bild av verkligheten

men instämmer i betydelsen av en ökad stegvis erfarenhetsbaserad förståelse som viktigt element

i utlandsetableringen. En tankegång är också etableringskedjans alla steg inte lika ofta genomförs

eller utförs i en specifik följd då varken tid eller utrymme ges för detta.

102 Johansson J. & Vahlne J-E., 1997
103 Watters, R. G., 1995
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Hastigheten i processen tenderar att gå allt snabbare. I vårt fall förvärvade ONOFF företaget BIG

med en pågående verksamhet i Estland. Detta innebar att de fick ett marknadsåtagande på köpet.

De stod inför beslutet att fortsätta verksamheten på marknaden eller avyttra den. Genom att

under förhandlingarna och efter köpet skaffa sig kunskaper om marknaden togs beslutet att

fortsätta etableringen. ONOFFs etablering i Estland kan redogöras utifrån de fyra

grundmekanismerna i internationaliseringsprocessen som Johanson&Vahlne104 tar upp men med

det undantaget att man startade med en pågående verksamhet(1) och gick via

marknadsåtagande(2) och marknadskunskap(3) till etableringsbelsutet(4).

Figur 8.1: Grundmekanismerna inom internationaliseringsprocessen.Källa: Johanson & Vahlne, 1977, sid 26

8.2 Nyckelfaktorer

Vilka interna och externa faktorer är av störst betydelse vid en etablering i Estland samt vad

påverkar valet av etableringsform?

De faktorer som är viktiga bör beaktas vid en etablering på den estniska

hemelektronikmarknaden med utgångspunkt från vår fallstudieliknande undersökning av

ONOFF kan sammanfattas i nedanstående figur.

Interna faktorer Externa faktorer

Finansiell styrka Stor svart marknad

Bredd & Djup i produktsortimentet Regleringar

Goda språkkunskaper Personalaspekter
Figur 8.2: Viktiga faktorer vid etablering i Estland

104 Johanson, J. & Vahlne, J-E., 1979
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Estland är en marknad som fortfarande är i utvecklingsstadiet och har fortfarande kvar mycket av

det gamla konservativa öststatstänkandet. En stark finansiell ställning skapar större och säkrare

möjligheter till lyckade uppköp. Genom detta får man en grundtrygghet vid etableringen av sin

verksamhet och är inte beroende av att etableringen genast bli lönsam utan man har tid att lära

sig hur marknaden fungerar. Marknaden betraktas av ONOFF som ett pilotmarknad och man

testar sina produkter på marknaden för att se om den är intressant för fortsatt expansion, ett

projekt som inte varit möjlig om de ekonomiska förutsättningarna ej funnits.

Eftersom köpkraften i Estland ligger ett par nivåer under den svenska blir utbudet och

efterfrågan något annorlunda på den estniska marknaden jämfört med den svenska. Därför är det

viktigt att företag som önskar expandera till den estniska marknaden har ett brett och kanske

framförallt djupt produktsortiment p g a att vissa produkter kanske inte tillgodoser

konsumenternas behov då de antingen är för dyra eller helt enkelt inte passar konsumentens

behov.

Något som företaget uppmärksammat är att det hade varit fördelaktigt att ha någon i

organisationen som pratade estniska redan från början. Då hade en hel del missförstånd kunnat

undvikas eller korrigerats på ett tidigare stadium. En medarbetare som kan båda språken vore

givetvis det bästa att anställa och hittar man en inhemsk kandidat så kan företaget ta lärdom av

att hon/han har den inhemska kulturen med sig och därmed kan sätta sig in i de problem och

situationer som uppstår på ett bättre sätt. Samtidigt bör ONOFF fortsätta att förbättra och försöka

implementera unga flerspråkiga medarbetare från Estland, som har ett mera västerländskt

tänkande. Alltför att kunna höja kvaliteten i sitt arbete som internationellt företag.

Det som är ett stort problem inom hemelektronikmarknaden är den stora svarta marknaden som

verkar vara svår att bearbeta och att bestämma storlek på. Detta är något som kan vara ett hot

mot företagets lönsamhet på sikt. Orosmomentet ligger i att man inte vet vilka man konkurrerar

med och vilka produkter som är aktuella på marknaden för tillfället.

Regleringar från staten är inte något stort problem då klimatet i allmänhet är vänligt inställt

gentemot västerländska företag. Det är dock att rekommendera att noga studera vilka speciella

regler som gäller för de produkter som skall importeras då t ex extra tull förekommer på vissa

varor och bruksanvisningar skall vara på både ryska och estniska.

Vad som är av största vikt är att anställa rätt personal då det förekommer stölder inom

personalstyrkan och det finns en tendens av att den äldre delen av personalen är något motvillig

till förändringar. Vad som ONOFF rekommenderar är också att anlita ett professionellt

rekryteringsföretag på plats och att främst inrikta sin rekrytering mot yngre arbetskraft. En annan

faktor av vikt är att ta in en lojal person utifrån som ansvarig för verksamheten, gärna med

tidigare erfarenhet av den estniska marknaden.
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Beträffande valet av etableringsform så stod valet för ONOFF mellan nyetablering eller förvärv

då företaget har som filosofi att äga alla sina butiker. Joint venture var aldrig något alternativ

som var aktuellt på grund av detta. I första läget förvärvades butikerna i Estland genom ett

förvärv av en BIG-kedjan men strategin har sedan varit att fortsätta etableringen genom att

etablera nya butiker. Den stora fördelen som ONOFF ser med förvärv av en butik är att man

genom detta köper en del av marknaden. Genom en nyetablering kan man dock undvika vissa

problem med illojala medarbetare och informella strukturer som förekommit inom butikerna på

den estniska marknaden.

8.3 Framtida forskning

Intressant vore att besöka svenska företag på den estniska marknaden. Dels för att studera

företagare och personal på plats för att se hur interaktionen mellan svenskar och ester fungerar i

verkligheten och dels för att undersöka personalens syn på svensk arbetsledning . Det vore också

intressant att undersöka ett antal företag inom olika branscher som stabiliserat sig på den estniska

marknaden för att kunna ge generella nyckelfaktorer som är viktiga vid en etablering på

marknaden.
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Intervjuguide Appendix 1

Respondenten

- Hur ser Er bakgrund ut och vilken är Er nuvarande position i företaget?

- Har Ni tidigare erfarenhet av Estland eller den estniska marknaden?

Företaget

- Ge en företagsbeskrivning med följande områden inbegripna

• Affärsidé
• Produktsortiment – bransch
• Organisation, antal anställda
• Geografisk utbredning av verksamheten
• Konkurrenter
• Utlandskompetens
• Målsättningar

Internationaliseringsprocessen

1) Motiv och förutsättningar (=huvudsakliga drivkrafter)

- Hur såg Ni på Era förutsättningar inför internationaliseringen av företaget? Har Ni tidigare
erfarenheter av internationalisering?

- Vilka var de huvudsakliga motiven till etableringen i Estland?

- Hur var diskussionen om Estland som marknad innan etableringen?

- Är utlandsetableringen ett steg i den ursprungliga affärsidén?

- Är konkurrenssituationen på den inhemska marknaden en faktor som påverkat Ert beslut om
expansion utomlands? I så fall hur?

- Ser Ni expansionen utomlands som ett nödvändigt steg för att hålla jämna steg med
konkurrenterna på utländsk marknad?

- Vilka kort- och långsiktiga mål ser Ni som möjliga på den estniska marknaden?
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2) Intern analys (=företagets styrkor och svagheter)

- Vilka var företagets förutsättningar inför etableringen i Estland med tanke på:

• Finansiell situation – finansiering av verksamheten
• Personal – marknadskunskap – språk
• Marknadskännedom och kontakter
• Distributionsnät
• Tidpunkt
• Övrigt

Sammanfatta: Vilka styrkor och svagheter hos företaget identifierades inför
utlandsetableringen i Estland?

3) Extern analys (=PEST)

- Hur analyserades den estniska marknaden?

- Var det några andra länder som analyserades?

- Vilka möjligheter och hot identifierades med tanke på:

Politiska faktorer

• Lagar, restriktioner, tullar och andra handelshinder
• Statens attityd till utländska företag på inhemsk marknad
• Politisk stabilitet
• Övrigt

Ekonomiska faktorer

• Allmänt konjunkturläge
• Branschens utveckling
• Konkurrenssituation, utbud och efterfrågan
• Övrigt

Sociologiska faktorer

• Språk
• Kulturella skillnader
• Livsstil
• Demografiska förhållanden
• Övrigt
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Teknologiska faktorer

• Egen teknologisk utveckling
• Produktsortiment
• Övrigt

4) Val av etableringsform (Joint Venture, nyetablering och företagsförvärv)

- Vilken form har ni valt för Er etablering och varför?

- Vilka förutsättningar gäller för de olika etableringsformerna i Estland?

- Hur har etableringen i Estland organiserats?

- Hur har planeringen gått till? Tidsperspektivet?

- Vilka problem har uppkommit under etableringen? Hur har dessa hanterats?

- Vad bör man tänka på innan man startar upp verksamhet i Estland utifrån Er erfarenhet?

- Vilka risker ser Ni med de olika etableringsformerna?

5) Kontroll

- Hur går Ni tillväga för att utvärdera etableringen Estland? Sker uppföljningsrutiner och i så
fall hur?

- Hur många personer kontrollerar internationaliseringen i Estland? Egen personal eller
utomstående?

- Tar man lärdom av erfarenheterna i det fortsatta arbetet och i så fall hur?

- Hur ses personalfrågan utifrån kontrollaspekten? Hur ser sammansättningen av personalen ut
i Estland?
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Questions

The Respondent

What is Your background and position in the company?

What is Your experience of the electronic market in Estonia?

The Company

What other competitors are present on the Estonian market and how large are their shares?

What strengths and weaknesses do You see in ONOFFs organisation in Estonia?
If there are any weaknesses how are they handled?

Which actors in the Estonian market are most important for ONOFF (technical, knowledge
related, social, administrative and legal connections)?

How are relations to these actors created?

Are there any political restrictions that are causing problems in form of customs, restrictions
etc?

What adjustments of the products do authorities and customers demand?

What are the expectations of market development for the nearest future?

Which threats and opportunities are present on the market?

Are there any differences in business-culture between Swedish and Estonian companies that
You have experienced?

How are business-meetings performed in Estonia?

Are there any problems when implementing ONOFFs strategy to the stores in Estonia?

How are the reporting performed between the Estonian stores and the Swedish headoffice?

How is the distribution of goods performed?


