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1 INLEDNING

I det här kapitlet presenteras en bakgrund till företags
internationaliseringsprocesser. Vidare utvecklas en
problemformulering som mynnar ut i uppsatsens syfte.

1.1 BAKGRUND

Under det senaste århundradet har många företag undan för undan
utvecklats till att bli internationella giganter, däribland ett antal
svenska aktörer. Från att ha startat upp som lokala företag har de
kunnat expandera till andra marknader. Detta har dock skett i ett
relativt långsamt tempo, med dagens mått mätt.

Världen förändras hela tiden och avstånden mellan marknaderna
där företagen agerar minskar, bl a på grund av en ökad
globalisering. Detta medför också att det kulturella avståndet
mellan företag minskar vilket gör att man lättare skapar kontakter
på andra marknader. Med dagens starka konkurrens, i såväl
hemlandet som internationellt, är samverkan med utländska
marknader viktigt för företags framtida utveckling och överlevnad.
(www.his.se) Snabb internationalisering har därmed blivit ett mer
naturligt steg för företag idag. (Eriksson & Westerberg, 1999)

Att etablera sig i ett nytt land innebär att ett företag tar sig in på en
marknad och bygger upp ett nätverk av relationer med olika
aktörer. (www.his.se) Globalisering och ökad tillgänglighet av
internationella marknader beror bl a på förbättringar av den
internationella kommunikationen som gjorts möjlig genom ny
teknik. Detta bidrar till att gränserna mellan marknader suddas ut.
Den ökade och förbättrade kommunikationen har gjort det möjligt
även för mindre företag att söka sig till marknader utanför
hemlandet. (Eriksson & Westerberg, 1999) Väl etablerade och
fungerande positioner på den inhemska marknaden räcker inte
alltid för att företag ska överleva och utvecklas. Det är ofta
nödvändigt att även vara verksam internationellt. (www.his.se)

Enligt en traditionell teori för företags internationalisering finns det
i huvudsak två variabler som påverkar hur företag närmar sig en ny
utländsk marknad. Den ena variabeln är gradvis etablering med
stegvis ökande engagemang på marknaden. Den andra går ut på att
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företag först söker sig till närliggande marknader, både geografiskt
och kulturellt sett, för att sedan gå vidare till länder med större
avstånd till hemmamarknaden. (Johansson & Vahlne, 1990)

Något som man menar har bidragit till att avståndet mellan företag
på utländska marknader har minskat är ledarna och deras
internationella kontaktnät. Det är framförallt inom mindre företag
man har sett att personliga kontakter verkar vara av betydelse för en
organisations utlandsetableringar. (Johansson & Vahlne 1990; Autio,
Yli-Renko & Sapienza, 2000)

De flesta teorier som finns kring företags internationalisering är
fokuserade på stora, tillverkande företag. Eftersom många av
dagens företag är små, teknikintensiva och innovativa skiljer de sig
på så sätt från de företag som teorierna behandlar.

1.2 PROBLEMDISKUSSION

För små länder som Sverige, som ligger långt fram i den tekniska
utvecklingen, innebär globaliseringen stora möjligheter. Företagen
är inte längre begränsade till hemmamarknaden utan kan, tack vare
den ökade kommunikationen mellan länder, internationaliseras på
ett tidigt stadium, vilket inte var möjligt för bara ett tiotal år sedan.
Dessa möjligheter ställer nya krav på företagen, deras organisation
och medarbetare. I små länder med en liten hemmamarknad kan
brist på lokala leverantörer samt otillräcklig efterfrågan göra att
företag tvingas söka sig till utländska marknader för att finna
kunskap och efterfrågan. (Eriksson & Westerberg, 1999)

Mycket av den forskning som behandlar företags
internationalisering har utgått från att små företag, på grund av sin
storlek, har sämre förutsättningar att konkurrera internationellt.
Man menar att små- och medelstora företag inte har tillräckligt med
resurser för att lyckas med sin internationalisering. Andra forskare
hävdar dock att de faktorer som snarare är begränsande för en
internationalisering är brist på bra strategier, negativa attityder i
företaget och brist på erfarenhet. (Welch & Luostarinen, 1988)

Hur fungerar det då i verkligheten, vad har hänt den senaste tiden
med avseende på företags internationaliseringsprocesser? Tillämpas
de gamla internationaliseringsmodellerna även av mindre företag?
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Dagens företag befinner sig i en mer turbulent och föränderlig
omvärld, där den nya tekniken och öppenheten ställer högre krav
på företagen att vara snabba med sina lanseringar för att inte
konkurrenterna ska hinna före ut på marknaden.
Konkurrensfördelar kan uppnås genom förmåga att vara innovativ
och snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden. (Jones, 1999)

Har företag idag väl utarbetade strategier för etableringar på
utländska marknader, eller är det mer eller mindre slumpmässiga
kontakter som påverkar hur man väljer att angripa en marknad och
vilken är egentligen den viktigaste faktorn för internationalisering?
Det resonemang som förts i ovanstående stycken leder fram till
följande syfte.

1.3 SYFTE

Vårt syfte är att undersöka hur delar av
internationaliseringsprocessen för mindre, teknikbaserade företag
ser ut. Närmare bestämt vill vi undersöka:

•  Hur etableringsprocessen rent organisatoriskt ser ut
•  Vad det finns för motiv bakom internationaliseringsprocessen
•  Hur företagen väljer internationella marknader att etablera sig på

1.4 DISPOSITION AV UPPSATSEN

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det  första kapitlet ger vi läsaren
en bakgrundsbeskrivning till ämnet som ska behandlas samt en
diskussion kring problemet, vilket leder till en precisering av syftet.
I följande kapitel behandlas det vetenskapliga ställningstagandet i
uppsatsen samt undersökningens tillvägagångssätt. Kapitel tre tar
upp den teoretiska bakgrunden till företags
internationaliseringsprocesser och i nästa kapitel redovisas
resultatet av intervjuer från fyra fallföretag. I det femte kapitlet
analyseras det empiriska materialet. Avslutningsvis framförs de
viktigaste resultaten av undersökningen.
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2 METOD

I det här kapitlet avser vi att ge läsaren en bild av vår syn på den
verklighet vi studerat och på vilket sätt vi kommer fram till
undersökningens resultat. Vi vill förmedla den vetenskapliga
position som varit vår utgångspunkt för uppsatsarbetet och
kommer att redogöra för angreppssätt, undersökningsansats och
tillvägagångssätt. Vi för också en diskussion om vår förförståelse
och objektivitet i studien, samt dess trovärdighet.

2.1 VETENSKAPSSYN

När en forskare startar upp ett forskningsarbete börjar denne aldrig
som ett ”oskrivet blad”, redo att ta till sig all information på ett
fullständigt öppet sätt. Alla människor bär med sig erfarenheter och
åsikter, vilket för en forskare innebär att dennes tidigare upplevelser
sätter sin prägel på undersökningen. En individs bakgrund bildar
hans eller hennes världsbild, vilket är på det sätt man uppfattar allt
som sker i ens tillvaro. Beroende på vilken världsbild en forskare
har, påverkar denna på olika sätt de forskningsmetoder som
används vid en undersökning. Hur man uppfattar omvärlden
påverkar utformningen av en vetenskaplig undersökning och kan
ses som kopplingen mellan filosofin och forskningen. Filosofin
handlar om frågor kring människan och dess sätt att leva, medan
forskningen jobbar med att finna lösningar på problem som uppstår
i en människas omvärld. (Carlsson, 1990)

Vetenskapliga undersökningar har under århundradens lopp
utvecklats från att tidigare ha varit mest rationalistiskt inriktade till
att också kunna vara empiriskt undersökande. Rationalismen
bygger resultaten på det egna förnuftet och egna
tankekonstruktioner, medan empirismen istället grundar
kunskapen på egna iakttagelser och slutledningar. (Allwood &
Erikson, 1999)

Utvecklingen av de olika synsätten kring vetenskaplig forskning har
lett till att det utkristalliserats två huvudsakliga paradigm, positivism
och hermeneutik, som kan ses som varandras motsatser. Med
paradigm i det här fallet menas de åsikter som en grupp forskare
arbetat fram under en viss tid, angående vilket synsätt man grundar
vetenskapligt forskande på. (Carlsson, 1990)
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2.1.1 Positivism
De centrala tankarna inom positivismen är att det finns en sann
verklighet, som vi kan få vetskap om genom iakttagelser (Tebelius,
1998). Då man funnit regelbundenheter i den ”sanna verkligheten”
används detta för att kunna förutse en framtida utveckling
(Allwood & Erikson, 1999). Förespråkarna för det positivistiska
synsättet hävdar att den forskningsmetod som används inom
naturvetenskaperna är den enda egentligt vetenskapliga. (Tebelius,
1998)

Positivismen förespråkar försök att falsifiera teorier för att
vetenskapligt kunna styrka en teori som klarar flera försök till
falsifiering. Att ha en positivistisk syn på en undersökning
resulterar i att man generaliserar beskrivningar och utnyttjar dessa
för att kunna förutsäga framtiden. Att söka förståelse för, och finna
förklaringar till problem, är för en sann positivist inte relevant.
(Allwood & Erikson, 1999)

2.1.2 Hermeneutik
En hermeneutisk vetenskapsinriktning utgår från att människors
motiv realiseras i handlingar, språk och gester. Själva ordet
hermeneutik kan översättas som tolkningslära, vilket innebär att en
person, t ex en forskare, tolkar en annan persons handlingar.
Hermeneutiken söker förklaringar till det som undersöks.

I hermeneutisk forskning betonar man vikten av att se till helheten,
och till skillnad från naturvetenskaplig forskning tar man avstånd
från tanken att nå kunskap genom reducering, d v s falsifiering av
något man tidigare ansåg vara sanning. (Tebelius, 1998) Det
hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att man kan skapa
fullständig förståelse genom att tolka, och sedan sammanställa
dessa tolkningar till en helhet. Den hermeneutiska forskningen är
subjektiv och forskaren använder medvetet sina värderingar i
forskningsprocessen. (Allwood & Erikson, 1999; Wiedersheim-Paul
& Eriksson, 1997)

Eftersom vi inte ställer upp en hypotes rörande
internationaliseringsprocessen för att senare verifiera eller falsifiera
denna, anser vi oss inte ha ett positivistisk synsätt. Vår
utgångspunkt för den här uppsatsen är att tolka och förstå personer
som vi intervjuat angående deras företags
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internationaliseringsprocess. Detta leder till att vi tolkar en annan
persons subjektiva uppfattning, vilket gör att vi anser oss ha en
hermeneutisk grundsyn.

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE

Förförståelse är de kunskaper och erfarenheter en individ bär med
sig och det som gör att en forskare inte angriper ett problem helt
”neutralt”. Enligt hermeneutiken är det nödvändigt att ha viss
förförståelse kring ämnet i stort för att kunna förstå delarna i det
man undersöker. Denna förförståelse påverkar de tolkningar som
forskaren sedan gör. Det kan tyckas som en paradox att det krävs
förståelse sedan tidigare för att kunna förstå ett problem. Det är
detta som brukar kallas den hermeneutiska cirkeln, som innebär att
för att förstå helheten måste man förstå delarna, men det krävs även
förståelse för delarna för att förstå helheten. I en undersökning
gäller det att, som hermeneutiker, gå från helhet till del och från del
till helhet för att öka förståelsen för problemet. (Allwood & Erikson,
1999; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991)

De slutsatser vi drar angående fallföretagens
internationaliseringsprocesser bygger på vår förförståelse och
tolkningar, d v s det hermeneutiken förespråkar. Vi tolkar de
resultat som framkommer med hjälp av våra tidigare erfarenheter
för att söka förståelse för det undersökta problemet. Detta gör att vi
inte går helt förutsättningslöst in i undersökningen.

Trots vår hermeneutiska ståndpunkt vill vi ändå göra klart för
läsaren att man även kan se vissa positivistiska inslag i uppsatsen.
De slutsatser vi drar lyfts upp på en mer allmängiltig nivå, vilket är
en mer positivistisk syn på hur forskningsresultat ska behandlas.
Däremot är det många andra kriterier inom positivismen som vi inte
uppfyller. Exempelvis ställer vi inte upp någon hypotes och vi har
heller inte gjort någon kvantitativ undersökning som vi kan stödja
statistiskt. Istället använder vi oss av fyra fall och gör logiska
generaliseringar.
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2.3 OBJEKTIVITET

I den vetenskapsteoretiska forskningen går uppfattningarna isär om
huruvida det är möjligt att förhålla sig objektiv i en undersökning
eller ej. Den dominerande ansatsen inom samhällsvetenskapen är
dock att man inte kan vara helt objektiv då vissa grundläggande
värderingar inte tillåter detta. Enligt Patel och Tebelius (1998) är det
idag, inom all forskning, accepterat att ingen forskare kan vara totalt
neutral i förhållande till sitt forskningsproblem. De menar att
forskaren i olika skeenden under forskningens gång kommer att
tvingas göra ställningstaganden som påverkas av dennes
värderingar och erfarenheter. Lundahl och Skärvad (1982) menar
dock att man i största möjliga mån bör eftersträva saklighet. Med
saklighet menar de att ”utredaren bör redovisa sina antaganden och
perspektiv öppet och tydligt” (Lundahl & Skärvad, 1982, sid 51).

Även Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) hävdar att ett
utredningsarbete inte kan vara helt objektivt. De menar att
”begränsad objektivitet” är det som utredaren måste sträva efter
eftersom de värderingar varje utredare har färgar beteendet i form
av val av litteratur, metodval och de empiriska iakttagelser som
görs. En persons personliga referensram påverkar de arbeten och
utredningar som genomförs.

Enligt vår uppfattning beror möjligheten till objektivitet på
forskarens förmåga att förhålla sig objektiv till det material som
bearbetas. Eftersom alla människor har vissa värderingar, medvetna
och omedvetna, och grundläggande uppfattningar om verkligheten
påverkar detta forskarens möjlighet att förhålla sig totalt objektiv till
de data som tolkas. Vi håller alltså med ovanstående författare om
att det är omöjligt att förhålla sig fullständigt objektiv vid
genomförandet av en undersökning.

Eftersom vi har tagit ställning som mer hermeneutiska forskare är vi
medvetna om att vårt tillvägagångssätt redan från början är
objektivt begränsat. Intervjusituationen, valet av referenser och valet
av företag kan innehålla värderingar och ställningstaganden. Trots
att vi är medvetna om att medvetna och omedvetna värderingar
existerar och tar hänsyn till detta, kommer de omedvetna
värderingarna att färga våra tolkningar. Vi tycker därför att det är
viktigt att klargöra för läsaren att vi känner till detta fenomen och
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att vi i största möjliga mån kommer att förhålla oss sakliga och
”begränsat objektiva” till undersökningen. Vår ambition har dock
varit att vara så objektiva som möjligt utifrån de förutsättningar vi
haft.

2.4 ANGREPPSSÄTT

Det finns två huvudtyper av angreppssätt förknippat med var man
tar sin utgångspunkt för vetenskaplig forskning. Skillnaden mellan
dessa är hur man förhåller sig till befintlig teori inom det
ämnesområde man ska forska. De två huvudtyperna är induktion
och deduktion. (Carlsson, 1990)

2.4.1 Induktion
Ett induktivt angreppssätt innebär att man utifrån empirin skapar
nya teorier. Detta tillvägagångssätt baseras på observationer av
verkligheten och innebär att man drar allmänna, generella slutsatser
baserade på empiriska fakta. Man utgår från det man har iakttagit
och generaliserar dessa resultat. Induktiva slutsatser är mer eller
mindre sannolika men nödvändigtvis inte med hundraprocentig
säkerhet sanna. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991)

2.4.2 Deduktion
För ett deduktivt angreppssätt gäller det omvända från det
induktiva angreppssättet, nämligen att man utgår från en teori och
formar, utifrån den, en hypotes som man med hjälp av logiska
slutledningsmetoder falsifierar eller verifierar. En hypotes är ett
påstående om verkligheten som sätts upp för att testas. Slutsatsen är
giltig om den är logiskt sammanhängande, däremot behöver
slutsatsen inte vara sann, d v s överensstämma med verkligheten.
Generellt kan man dock säga att om premisserna är sanna och
deduktionen är giltig så är också slutsatsen sann. (Ibid) Detta
angreppssätt inom forskningen visar på konsekvenser av, eller
verifierar, det som redan accepterats som sanning. (DePoy & Gitlin,
1999)

Vi har utgått ifrån vedertagna och välkända teorier om
internationaliseringsprocessen och har haft dessa som utgångspunkt
för den empiriska undersökningen. På grund av att vi utgått från
teorier för att undersöka vårt problem anser vi att vårt angreppssätt
är mer deduktivt inriktat.
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Vi ställer oss ett antal frågor baserade på den förkunskap som vi
tillskansat oss genom teoristudier och bildar oss en uppfattning om
den ”teoretiska verkligheten”. Vidare följer vi upp de teoretiska
studierna med en empirisk undersökning för att skapa oss en bild
av den ”aktuella verkligheten”. Vi kommer dock inte att ställa upp
en hypotes och kan därför inte anses ha ett renodlat deduktivt
angreppssätt. Dessutom kommer inslag av induktion i den
empiriska studien, då vi utifrån intervjusvaren drar generella
slutsatser.

2.5 VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS

Forskning kan bedrivas på olika sätt beroende på vilken
problemställning man har. Patel (1998) menar att den kunskap som
forskningen ska ge i en viss undersökning är av olika karaktär. Den
kan vara explorativ, beskrivande eller förklarande (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1991).

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) så innehåller ett
forskningsprojekt oftast mer än en typ av uppläggning. Patel (1998)
menar att de tre typer som nämndes i stycket ovan generellt sett
representerar olika stadier på vägen mot en teori. Wiedersheim-Paul
& Eriksson (1991) menar, i sin tur, att det är mycket vanligt att man
börjar med en explorativ fas, som är en upptäckande undersökning
när problemet är svåravgränsat och där ”varför-frågor” ställs. Sedan
övergår man till beskrivande eller förklarande faser. En beskrivande
undersökning utgår från att problemet är relativt klart strukturerat
och att man inte har för avsikt att studera orsak-verkan samband.
Man vet vad man vill ha reda på men man vet inte svaret. En
förklarande undersökning syftar däremot till att studera
orsakssamband. (DePoy & Gitlin, 1999; Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1991) Forskaren formar hypoteser utifrån teorier och den
kunskap som denne besitter, för att sedan pröva hypotesen
empiriskt (Patel, 1998).

Denna övergång mellan olika forskningsansatser anser vi stämma
bra överens med upplägget på vår undersökning. Vi har börjat med
att göra en explorativ studie, en s k förstudie, då vi skapar en
problemformulering, preciserar problemet och orienterar oss i vad
som är känt inom ämnet sedan tidigare för att komma fram till en
preciserad och sammanhängande undersökningsplan. När detta var
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gjort övergick vi till att, utifrån vårt syfte, genomföra en beskrivande
studie av internationaliseringsprocessen i de fallföretag vi valt, för
att skapa oss en bild av verkligheten.

Avslutningsvis övergår undersökningen till att bli mer förklarande.
Vi ställer inte upp någon hypotes, men vi ställer oss ett antal frågor
kring det studerade ämnet för att kunna förklara hur
internationaliseringsprocessen ser ut i de företag vi valt att studera.
Den referensram som vi byggt upp kring hur och varför företag
väljer att etablera sig utomlands testas, vilket DePoy och Gitlin
(1999) menar är en del av en förklarande undersökning. I den
förklarande delen svarar vi på frågor som t ex om den så kallade
Uppsalamodellen fortfarande gäller.

2.6 KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

En viktig grundläggande uppfattning för alla vetenskapliga
undersökningar, oavsett vilka värderingar forskaren har, är att
redovisa vilka metoder och tillvägagångssätt som använts för att
genomföra undersökningen, samt att ha ett kritiskt förhållningssätt.
Att kritiskt granska och ifrågasätta de data som samlas in för att
belysa den subjektivitet som kan prägla den, anses vara en utav
grundpelarna i en vetenskaplig uppsats. (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1991)

Alla forskare har en viss grad av subjektivitet i det de gör. För att
begränsa subjektiviteten måste forskaren kritiskt ta ställning till det
som görs och inte foga sig efter invanda tankebanor och förutfattade
meningar om att vissa utredningsmetoder är bättre än andra. Detta
kan man exempelvis göra genom att ta i beaktande att det finns
andra alternativ till de metoder man använder och om dessa
möjligtvis är bättre än dem man själv valt. (Ibid)

Vi anser att vi, genom att diskutera kring vår vetenskapssyn och hur
vi gått till väga i den här uppsatsen, visar på öppenhet, kritiskt
tänkande och att vi är så objektiva som möjligt. Vi försöker, genom
att kritiskt granska vårt tillvägagångssätt av exempelvis de
genomförda intervjuerna och även diskutera kring källorna och
metoderna vi använt oss av, ge läsaren en så öppen bild som möjligt
av vår syn på undersökningen och därmed öka dess trovärdighet.
Genom att låta läsaren ta del av alla modeller, metoder och resultat
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ger det dessutom denne en chans att själv bedöma och värdera
trovärdigheten i uppsatsen.

Trovärdighet för studien skapas också av att det undersökta fallet
även är av intresse för andra grupper än för de som genomför
undersökningen. Det måste finnas ett relevansvärde i studien. (Ibid)
Då vi inte funnit väl utvecklade modeller för mindre företags
internationaliseringsprocesser, bör relevansvärdet vara högt för vår
studie och intressant för mindre företag som är på väg att
internationaliseras.

2.7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

I det här avsnittet kommer vi att ta upp vårt tillvägagångssätt.
Inledningsvis behandlar vi hur till vida vi gör en fallstudie eller inte.
Fortsättningsvis diskuteras kvalitativa och kvantitativa metoder för
insamling av data och vilken typ av data som använts. Vidare tar vi
upp hur man genomför intervjuer och vilka svårigheter som kan
uppstå. Avsnittet avslutas med en redogörelse för vårt urval av
fallföretag och litteratur.

2.7.1 Fallstudie och tvärsnittsstudie
Det finns olika typer av undersökningsmetoder och Lundahl och
Skärvad (1982) menar att i samhällsvetenskapliga sammanhang så
är tvärsnittsstudier och fallstudier de vanligaste metoderna. Vid en
tvärsnittsstudie används ofta enkäter och intervjuer för att samla in
data, så kallade survey-metoder, som ger mer kvantitativa resultat
än en fallstudie (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991).
Tvärsnittsstudier karaktäriseras av att ett fenomen studeras vid en
viss tidpunkt.

Fallstudien beskrivs som en undersökningsmetod som endast
omfattar ett, eller ett fåtal fall, vilka studeras mer i detalj och i flera
dimensioner. När forskaren vill ha svar på frågan ”hur” i sin
undersökning är fallstudien en lämplig undersökningsmetod att
använda. (Lundahl & Skärvad, 1982; Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1991)

Ofta definieras fallstudien som en studie över en tidsperiod där man
undersöker förändring. Man studerar ett fall som får statuera
exempel för en företeelse eller ett fenomen, där meningen är att det
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ska gå att dra generella slutsatser för att bygga upp en helhetsbild
och förståelse för det man studerar. (Merriam, 1994)

Vår undersökning kan klassas som fallstudieliknande eftersom vi
har studerat ett fåtal fall i flera dimensioner, men då vi har en
mycket begränsad tidsram har vi inte kunnat fördjupa
undersökningen tillräckligt för att uppfylla alla krav som ställs på
en fallstudie. Då vi studerat fyra företag, i forskningssammanhang
relativt ytligt, har dock undersökningen vissa drag av en
tvärsnittsstudie. I figur 1 kan man hårddraget se hur de olika
undersökningsmetoderna kan se ut.

Figur 1

Källa: Bearbetning av figurer från Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1997, sid 103-104.

2.7.2 Kvantitativ och kvalitativ metod
I och med att man valt angreppssätt och modell till hur
undersökningen ska genomföras måste man bestämma sig för ett
lämpligt sätt att fylla modellen med data. Det existerar två
metodologiska angreppssätt, med utgångspunkt från
undersökningens typ av data; kvantitativa och kvalitativa
undersökningar. En undersökning som är kvantitativt inriktad kan
innehålla kvalitativa inslag och vice versa. (Patel & Tebelius, 1998)
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I den kvantitativa metoden betonas värdet av att hålla en viss distans
mellan undersökningsledare och undersökningsobjektet. Forskaren
ska alltså på ett så objektivt sätt som möjligt göra sina observationer
och därefter registrera vad som händer. Kvantitativa data är fakta
som kan kvantifieras och sammanställs och analyseras oftast med
hjälp av tabeller och diagram. Den kvantitativa metoden
karaktäriseras av hög grad av formalisering, struktur och kontroll.
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991)

Den kvalitativa metoden försöker istället att skapa en djupare
förståelse av ett fenomen. Insamlingstekniken bygger därmed på ett
närmare utbyte mellan forskare och forskningsobjekt i form av
djupgående intervjuer. Kvalitativa undersökningar är inriktade mot
mer svårkvantifierbara data som till exempel attityder, värderingar
och föreställningar, så kallade mjukdata. (Lundahl & Skärvad, 1982)
I dessa studier agerar forskaren ”inifrån”, d v s denne bygger sitt
resonemang på de intervjuade personernas åsikter och värderingar
(Carlsson, 1990). Relationen mellan forskaren och det/den
studerade är nära. (Allwood & Erikson, 1999) Forskaren inkluderar
ofta sina egna personliga värderingar och perspektiv när det gäller
processen och resultatet genom hela undersökningen.

Att välja en kvalitativ metod för insamlandet av data var lämpligt
mot bakgrund av forskningsproblemets karaktär, då vi har studerat
fyra företag mer på djupet än många företag ytligt. Vi anser att den
kvalitativa metoden bättre kan förklara den komplexitet som
föreligger vid en internationalisering.

Den empiriska delen av uppsatsen bygger på hur olika människor
har upplevt ett fenomen eller händelse och inte på exakta
mätvärden, som en kvantitativ undersökningsmetod hade inneburit.
(Bell, 1995) Vissa menar att kvalitativ forskning enbart går att
bedriva med ett explorativt angreppssätt, men vi utgår från vad
andra forskare hävdar, nämligen att kvalitativ forskning visst kan
bidra till intressanta beskrivningar och förklaringar. (DePoy &
Gitlin, 1999)

2.7.3 Primär- och sekundärdata
De data som samlas in till en undersökning kan vara av två slag,
primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär data som man själv
samlar in genom intervjuer eller observationer, sekundärdata är
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data som redan finns i form av litteratur och artiklar. Inledningsvis
samlade vi in redan befintlig data för att skapa en solid grund för
undersökningen genom att läsa lämplig litteratur i ämnet
(sekundärdata). Vidare samlade vi in data genom att genomföra
fyra intervjuer med nyckelpersoner på företag som är representativa
inom problemområdet (primärdata). Vi såg dessa företag som
representativa då de uppfyller de kriterier vi tidigare satte upp.

2.7.4 Intervjuer
Vi valde att använda intervjuer som insamlingsmetod av empirisk
data, då vi ansåg att enkätmetoden inte skulle ge oss samma djupa
information. Eftersom vi bl a hade för avsikt att undersöka vad som
ligger bakom en internationalisering och hur den ser ut för mindre
företag, kände vi att våra frågor måste ha en mer öppen karaktär än
vad enkätfrågor har. Vi var heller inte ute efter att statistiskt mäta
resultaten och framställa en jämförande bild, vilket hade blivit fallet
om vi använt oss utav enkäter. Eftersom vi använder oss av ett
kvalitativt perspektiv är vi mer intresserade av att nå någon form av
insikt än att göra en statistisk analys.

Det finns flera olika varianter av intervjuer där man skiljer på hur
strukturerade de är. Som vi nämnt ovan, baserar vi uppsatsen på
kvalitativ information som vi fått fram genom relativt
ostandardiserade och semi-strukturerade intervjuer. Vi lät
svarspersonerna, med ledning av ett frågeformulär, få utrymme att
prata fritt kring deras företags internationaliseringsprocess och
besluten bakom etableringar på utländska marknader. Denna typ av
intervjuer kallas enligt Bell (1995) för fokuserade intervjuer. Det
betyder att ramarna eller strukturen formas i förväg vilket innebär
att analysen blir lättare att utföra. Detta menar Bell (ibid) är extra
viktigt om man har begränsat med tid till sitt förfogande. Vi anser
att tidsramen i allra högsta grad har varit begränsad för denna
undersökning och tyckte därför att fokuserade intervjuer stämde bra
överens med hur vi ville lägga upp våra intervjuer, för att snabbare
och lättare kunna genomföra analysen.

2.7.5 Studiens trovärdighet
Det är viktigt att kunna argumentera för pålitligheten av den
information som tagits fram av forskarna och senare vid tolkningen
av materialet.
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Forskarna måste kunna påvisa att den information som tagits fram
inte bygger på någon form av stereotypa uppfattningar eller
förutfattade meningar. Detta menar Patel och Tebelius (1998)
uppnås genom olika typer av åtgärder som visar att insamlings- och
tolkningsbeteendet är trovärdigt. Forskarens förmåga att
kommunicera sin vandring under forskningsprocessen påverkar
kunskapens giltighet, som i forskningssamanhang kallas validitet.
Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget.
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997)

Genom att nå validitet i undersökningen och få information om det
fenomen som intresserar oss, har vi  med hjälp av en kvalitativ
datainsamlingsmetod låtit utomstående, väl insatta i problematiken,
uttala sig om internationaliseringsprocessen. Alla personer vi
intervjuat har arbetat på respektive företag sedan
internationaliseringen började. Då informationen vi eftersökte var
mer av faktakaraktär än personliga åsikter bedömde vi att en
intervju på varje företag var tillräckigt för att vi skulle kunna skapa
oss en bild av hur deras internationalisering gått till. Vi anser att
validiteten i vår undersökning är god, då alla respondenter fick ta
del av intervjuguiden på förhand och även godkänt det empiriska
materialet i efterhand. Alla intervjuerna spelades in på band, vilket
också ökar tillförlitligheten av intervjuerna.

Reliabilitet är en annan faktor som påverkar en undersöknings
trovärdighet. Med reliabilitet menas att den kunskap man
tillskansar sig är framtagen på ett tillförlitligt sätt. Inom kvalitativ
forskning kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. Där
handlar det istället om att kunna beskriva att man har behandlat
insamlade data på ett systematiskt och tillförlitligt sätt. (Ibid) Då vi
använt oss av kvalitativ metod vid datainsamlingen, är det svårt att
uppnå kravet av upprepbarhet som krävs för att en studie ska
kunna klassas som reliabel. Vi har svårt att tro att en annan forskare
skulle komma fram till exakt samma resultat vid en metodiskt sätt
lika undersökning.

Eftersom den tolkning som sker vid intervjuer är en annan än den
som sker vid tolkning av text, innebär det viss förlust av
information. Detta kompenseras genom att forskaren litar till sina
egna intryck av situationen. (Ibid) Då vi har gjort en kvalitativ
studie är det viktigt att vi är speciellt uppmärksamma på sådant
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som inte sägs rakt ut, d v s ”att läsa mellan raderna”, för att få ut så
mycket som möjligt av intervjuerna.

Vid kvalitativ datainsamling ställs det stora krav på forskarna,
eftersom de måste ha förmågan att engagera sig i interaktionen med
den man intervjuar. Det finns därför en risk för att forskarna blir
alltför personligt engagerade och gör tolkningar enbart på
individuell nivå. För att tolkningarna av de data som samlas in ska
bli allmängiltig krävs observans och förmåga att reflektera över det
som sker. (Ibid) Detta menar vi underlättas av att vi var två
personer vid genomförandet av intervjuerna och kunde jämföra hur
vi tolkat situationen.

2.7.6 Val av litteratur och fallföretag
Det finns en stor mängd litteratur som behandlar företags
internationaliseringsprocess. Vi har valt att basera undersökningen
på de mest omnämnda författarnas teorier inom problemområdet;
Uppsalamodellen och eklektiska paradigmet. Dessa utvecklades
ursprungligen från empiriska studier av större tillverkande företags
internationalisering. Vi tar också upp nätverkssynsättet som en
kompletterande del till de andra två teorierna, men avser inte att
fokusera på detta i samma utsträckning. Då vi inte funnit teorier
som är direkt tillämpbara på mindre företag, har vi valt att basera
vår undersökning på de mer vedertagna teorierna, trots att de inte
är riktade mot den typ av företag vi studerat.

Då man gör en fallstudie är det viktigt att de fallföretag man väljer
är representativa för branschen. Vi använde oss utav Mjärdevi
Science Parks hemsida (www.mjardevi.se) för att göra ett urval av
internationellt verksamma mindre, teknikbaserade företag. Vi anser
att de företag där vi gjort intervjuer kan ses som mindre företag då
det största företaget vid internationaliseringstillfället hade ca 100
anställda. Urvalet baserades på företagens storlek samt vilken typ
av verksamhet de hade.

2.8 METODKRITIK

Vi är medvetna om att fallstudiemetoden är komplex och att frågan
om hur pass möjligt det är att generalisera resultaten från fallstudier
och värdet av att studera endast ett fåtal fall, är mycket diskuterad.
(Bell, 1995) Då vi, utifrån ett fåtal företag, kommer att generalisera
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och dra slutsatser om hur internationaliseringsprocessen för mindre
företag ser ut, kan trovärdigheten minska om icke representativa
enheter blir föremål för undersökningen.

Vi är också medvetna om att felaktig information kan framkomma
vid personliga intervjuer. De intervjuade kan exempelvis framställa
informationen ur ett mer fördelaktigt perspektiv än vad som
verkligen är fallet. Personen i fråga kan också ha glömt vissa
detaljer, eller medvetet utelämnat dem. Ett annat problem som kan
uppkomma vid intervjuer är att den intervjuade ger de svar som
respondenten tror att intervjuaren förväntar sig.
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3 REFERENSRAM

Det här kapitlet är menat att ge läsaren en bild av hur
internationaliseringsprocessen beskrivs i den moderna
litteraturen, vilka motiv som ligger bakom besluten för
internationalisering och vilka metoder företag kan använda sig
av för att nå nya marknader. Framförallt kommer två av de mest
vedertagna teorierna om hur internationaliseringsprocessen ser
ut att tas upp.

3.1 INTERNATIONALISERINGSPROCESSENS UTVECKLING

Internationaliseringsprocessen handlar om att etablera sig och
sedermera utveckla verksamheter på marknader i andra länder
(Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1995). Forskningen kring
detta visade, fram till 1970-talet, ett tämligen konsekvent mönster av
en stegvis utvecklingsprocess för företag. Processen har senare
utvecklats i form av att företag hoppar över vissa steg genom
exempelvis företagsköp. De kan på så sätt snabbare få del av
genomarbetade kontaktnät och dessutom smidigare etablera sig på
utländska marknader. Att köpa upp redan etablerade företag på en
marknad för att på så sätt skaffa sig en säker position har dominerat
som internationaliseringsmetod för företag under de senaste
årtiondena, bl a på grund av den ökade globala konkurrensen.
(Buckley, 1989) På 80-talet visade empirisk forskning att
företagsuppköp som en strategi för utlandsetablering ökade med 20
procent. (Melin, 1992)

Den förändring som skett av internationaliseringsprocessen gäller i
huvudsak större företag. (Johanson & Vahlne, 1990) Utvecklingen
för mindre företag ser emellertid något annorlunda ut. Detta beror
på att de oftast inte har samma resurser som större företag. Därför
kan mindre företag inte skynda på sin internationalisering genom
att köpa upp företag som redan är etablerade på den marknad de
vill in på. (Vahlne & Nordström, 1992)

Även om den stegvisa modellen har modifierats och ändrats sedan
70-talet, så är den dominerande synen på
internationaliseringsprocessen fortfarande att man förklarar den
som en successiv process i form av lärande och engagemang. (Ibid)
En ofta diskuterad modell inom denna genre är den så kallade
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Uppsalamodellen. Denna process beskrivs som en gradvis ökande
utveckling från och med de initiala exportaktiviteterna till dess att
företaget bygger upp egna produktionsenheter på den utländska
marknaden. Även vi kommer att ta fasta på denna modell som
längre fram kommer att beskrivas mer utförligt. Ytterligare en
modell som beskriver orsaker till företags internationella
etableringar, är det så kallade eklektiska paradigmet, vilket också
förklaras mer ingående längre fram i uppsatsen.

Anledningen till att företag börjar med internationell verksamhet är
starkt förknippat med företagets grundläggande mål. Bland de
vanligaste motiven till internationalisering är möjligheten att
exploatera nya marknader och genom internationell tillväxt öka
möjligheten till långsiktig lönsamhet. Ju mer motiverat företaget är
att växa, desto mer engagerad i processen av internationella
möjligheter kommer företaget att vara. (Albaum et al, 1989)  Enligt
en undersökning om teknikintensiva företag var det absolut största
motivet till internationalisering möjligheten till tillväxt.
(Karagozoglu & Lindell, 1998)

3.2 ORGANISATORISK TILLVÄXT

Organisatorisk tillväxt kan ge företag många fördelar i form av
skalfördelar, större makt på marknaden, bättre förmåga att motstå
förändringar i omvärlden etc. Många företag eftersträvar
organisatorisk tillväxt, vilket ofta ses som ett naturligt led i
utvecklingen. Denna tillväxt används många gånger som ett mått på
effektivitet. (Autio, 1999)

De allra flesta företag strävar mot att expandera på ett eller annat
sätt, för att bli större och viktigare aktörer på marknaden.
Organisatorisk tillväxt eftersträvas främst för att skapa stabilitet åt
verksamheten så att den överlever och förblir konkurrenskraftig i
framtiden. Stevrin (1991) presenterar fem olika strategier som
används för att få företag att växa, vilka är att växa:

•  på egen hand
•  med andra
•  genom förvärv
•  genom andra
•  på nytt
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Dessa fem kombineras ofta med varandra, men vanligtvis är en
strategi dominerande. De olika strategierna leder till att företag
väljer att etablera sig på olika sätt på hemmamarknaden, men också
på utländska marknader. Anledningarna till varför ett företag väljer
att etablera sig utomlands kan vara många. (Autio, 1999) Några av
dessa anledningar tas upp i avsnittet nedan.

3.3 VARFÖR INTERNATIONALISERING?

En del företag upplever att hemmamarknaden är för liten och dess
potential helt enkelt inte är tillräcklig och därmed begränsar fortsatt
tillväxt. En mättad marknad kan verka som en viktig orsak till
varför företag väljer att leta sig ut på marknader utanför hemlandet.
Överskott i fråga om kapital, produktionskapacitet och personal
skapar behov av en större marknad. (Albaum et al, 1989) Även
globaliseringen är en orsak till varför företag känner att de ”måste”
etablera sig internationellt. Den internationella konkurrensen ökar
och företag internationaliserar sig för att ha en chans att överleva.
(Vahlne & Nordström, 1992) Ball och McCulloch (1985) menar att de
flesta motiv till varför företag vill internationalisera sig kan kopplas
till önskan att öka eller skydda försäljning och vinster.

Boter och Holmquist (1998) hänvisar till Aharonis studie om
beslutsprocessen för företags internationalisering, som visade på att
det oftast var tillfälligheter som var de mest inflytelserika faktorerna
för att företag skulle påbörja en internationaliseringsprocess. Vidare
menar Boter och Holmquist (1998) att den situation som de flesta
mindre företag befinner sig i bekräftar teorin om att
internationaliseringsprocessen är en långdragen och stegvis
utvecklande process. Mindre företag säljer vanligtvis majoriteten av
sin produktion på hemmamarknaden. På grund av deras
begränsade resurskapacitet måste exportaktiviteter planeras långt i
förväg, ofta tillsammans med andra företag.

För att ge en övergripande förklaring till internationaliseringen är
det viktigt att undersöka de omgivande och inflytelserika faktorer
som driver processen framåt och påverkar företagens
internationaliseringsmöjligheter. Dessa bakomliggande drivkrafter
kan vara av skiftande karaktär och för att förstå hela processen
måste man först förstå delarna.
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De viktigaste faktorerna som påverkar enskilda företags
internationaliseringsprocess är enligt Welch och Luostarinen (1988)
följande faktorer: resurser, attityder, kunskap, risk, osäkerhet,
kontroll och engagemang. Liten hemmamarknad är ytterligare en
faktor som Albaum et al (1989) tar upp.

3.3.1 Resurser
Möjligheten för ett företag att etablera sig på utländska marknader
är mycket beroende av vilka resurser som finns tillgängliga i
företaget (t ex finansiell kapacitet). För mindre företag är begränsade
tillgångar ofta en orsak till varför de inte etablerar sig på utländska
marknader förrän i ett senare skede. I och med detta borde större
företag genomföra sin internationaliseringsprocess i ett mycket
tidigare skede och rent generellt genomgå processen i en snabbare
takt. Welch & Loustarinen (1988) menar dock att tidigare forskning
visar på att det inte finns något samband mellan storlek och
internationella prestationer, utan vad som har betydelse för
framgång är ledningens attityd.

3.3.2 Attityder
Mycket av den forskning som finns om företags
internationaliseringsprocess fokuserar på ledningens roll och dess
attityder. Beroende på ledningens uppfattning om utländska
marknader, och hur ledningen uppfattar företagets möjlighet att
etablera sig på dessa, påverkar företagets potential att etablera sig
utomlands. Speciellt för mindre företag har ledarens inställning till
internationalisering en avgörande roll då beslutsfattandet kan bero
på endast en person (Albaum et al, 1989; Boter & Holmquist, 1996)

Faktorer som påverkar ledares attityder är den beslutsfattandes
ålder, utbildning, nationalitet, resefrekvens, språkkunskaper och
social integrering, t ex medlemskap i olika nätverk och
branschorganisationer. (Albaum et al, 1989; Johanson et al, 1994)

Autio (1999) menar dock att branschstruktur och företagsstrategier,
tillsammans med företagsinterna faktorer, är det som påverkar
företags utveckling mot internationalisering. Han anser att
exempelvis branschstruktur är viktigare för den organisatoriska
tillväxten än företagsledningens egenskaper och attityder.
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3.3.3 Kunskap
Enligt Autio, Sapienza och Almeida (2000) är kunskap och lärande
en viktig faktor för företags internationella utveckling. Vid
internationalisering är ett företag, som ny aktör, tvunget att lära sig
om den nya marknaden för att kunna konkurrera med etablerade
företag som har viss kunskap om hur marknaden fungerar. Detta
kan exempelvis vara teknisk kunskap, kunskap om olika sätt att
göra affärer eller om nyckelpersoner i köporganisationer. (Welch &
Luostarinen, 1988)

Den kunskap som ett företag lättast tar till sig är sådan som ligger
relativt nära den kunskap som redan finns inom organisationen. Det
innebär att den kunskap företaget kan ta till sig är beroende av den
existerande kunskapsbasen. Mycket av den informationen och
kunskapen uppnås genom tidigare erfarenheter av
utlandsetableringar, så kallade ”learning-by-doing” processer, d v s
att man utvecklar och ökar sin kunskap genom erfarenheter. (Ibid)

Det faktum att tidigare kunskap påverkar vilken ny kunskap företag
kan tillskansa sig gör att Autios (1999) teori kring en organisations
kunskap och lärande, är nära sammankopplad med
Uppsalamodellen. Den säger att marknadskunskap är
erfarenhetsbaserad, d v s att man måste agera på en marknad för att
kunna tillskansa sig kunskap om den. Med ökad erfarenhet ökar
sedan ett företags engagemang på marknaden och med den, dess
konkurrenskraft.

3.3.4 Risk och osäkerhet
Internationaliserade företag har lägre risk än andra företag (allt
annat lika), på grund av verksamhetens geografiska spridning. Man
förutsätter att en ekonomisk svacka inte sker överallt samtidigt eller
med samma kraft på alla marknader världen över. Därför reduceras
risk som är förknippad med vinst från försäljning då man säljer på
flera marknader. (Albaum et al 1989) Däremot kan osäkerheten öka
om ett företag befinner sig på marknader som det inte har
tillräckligt mycket kunskap om. (Welch & Luostarinen, 1988)

3.3.5 Kontroll
På grund av att företag generellt sett ofta har begränsad kunskap
och erfarenhet om utländska marknader, i inledningsfasen av
internationaliseringsprocessen, använder de ofta utländska
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mellanhänder för att skapa en marknadsetablering. Behovet av
kontroll visas genom att företaget på olika sätt anstränger sig för att
styra mellanhänderna och ha en närmare kontakt, och därmed
kontroll, över deras verksamhet. De företag som befinner sig på
utländska marknader har en benägenhet att noggrant granska sina
mellanhänder för att ha total kontroll, vilket med tiden bidrar till ett
ökat engagemang på den utländska marknaden. Ökat engagemang
innebär mer kostnadskrävande etableringsformer vilket kan leda till
ökad risk. (Albaum et al 1989)

3.3.6 Engagemang
Engagemanget representerar ytterligare en dynamisk och viktig
drivkraft i internationaliseringsprocessen som helhet. De anställdas
engagemang i företaget är viktigt för att
internationaliseringsprocessen ska kunna fortlöpa på ett effektivt
sätt. (Welch & Luostarinen, 1988)

Welch och Luostarinen (1988) menar att om man sammanför alla de
faktorer som nämnts ovan hjälper det till att förklara företags
internationaliseringsprocess. Vidare menar de också att de förklarar
varför successiv utveckling har varit den mest frekvent använda
beskrivningen i de flesta studier som gjorts om
internationaliseringsprocessen.

3.3.7 Liten hemmamarknad
Ytterligare skäl till utlandsetableringar kan enligt Albaum et al
(1989) vara på grund av att hemmamarknaden är för liten och
saknar potential för framtida tillväxt. För en del företag kan inte
hemmamarknaden erbjuda tillräcklig försäljningsvolym eller
stordriftsfördelar. Internationalisering kan då bli en strategisk
lösning till problemet. En mättad marknad kan också verka som ett
starkt incitament för företag att se efter nya möjligheter på andra
marknader, vilket ofta kan ses som en lämplig strategisk lösning för
att förbättra företagets framtida förutsättningar. En mättad
hemmamarknad visar på att outnyttjade produktions faktorer
existerar i företaget. Detta stimulerar till etablering på nya
marknader.
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3.4 ÅLDER OCH INTERNATIONALISERING

Autio, Sapienza och Almeida (2000) menar att det inte bara är
tidigare kunskap och erfarenhet som är avgörande för företags
internationella expansion, vilket många forskare hävdar. De menar
att framgångarna också är beroende av hur länge företaget har
funnits på den inhemska marknaden vid tillfället för första
utlandsetableringen.

Det handlar fortfarande om att organisationen skall lära, men Autio,
Sapienza och Almeida (ibid) påstår att hur snabbt en organisation
kan lära är av avgörande betydelse för företagets internationella
tillväxt. Möjligheten till snabbt lärande beror på vid vilken tidpunkt
i ett företags ”liv” som internationaliseringen sker. Om ett företag
internationaliseras efter att ha agerat en lång period endast på
hemmamarknaden, löper det större risk att misslyckas på grund av
den starka kopplingen till en enskild marknad. Då ett företag har
”rotat” sig på en marknad är det mycket svårt att lära om och på
nytt bygga upp kunskap om en marknad. Man fastnar lätt i gamla
mönster och ser risker med etableringar på andra marknader.
Istället för att anpassa organisationen till en ny marknad prioriteras
hemmamarknaden vilket gör det svårt att ta till sig nödvändig
kunskap om de utländska marknaderna där man etablerar sig.

Ett företag som istället väljer att internationalisera sig vid ett tidigt
stadium har helt andra chanser till internationell anpassning. Då har
de inte samma starka band till hemmamarknaden i form av t ex
kundrelationer och samarbetspartners och det är enklare för
företaget att skapa en internationell identitet. Resonemanget
mynnar ut i att snabbare lärande innebär snabbare internationell
organisatorisk tillväxt. (Autio, Sapienza & Almeida, 2000)

De flesta undersökningar beskriver dock
internationaliseringsprocessen som en successiv process som stegvis
ökar företagets internationella engagemang (Ball & McCulloch,
1985). Exempel på detta är Johanson och Vahlnes (1990)
Uppsalamodell, som är en av de mest vedertagna teorierna om
företags internationalisering.
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3.5 UPPSALAMODELLEN

Enligt Uppsalamodellen ses internationaliseringsprocessen som en
process i vilken företag gradvis ökar sitt internationella
engagemang. Med engagemang menas vilket intresse och
prioriteringsgrad ett företag har för en utländsk marknad.

Modellen säger att ett företag först utvecklas på hemmamarknaden,
på grund av bristande kunskap om andra marknader. Efter att
önskad expansion inte går att uppnå på hemmamarknaden startas
den stegvisa internationaliseringsprocessen. Denna process
utvecklas genom ett samspel mellan ökad kunskap om utländska
marknader och verksamheter å ena sidan, och ett ökat
internationellt engagemang å andra sidan. Detta antas påverka
beslut som rör resursfördelningen till olika marknader. (Johanson &
Vahlne, 1990)

Uppsalamodellen förklarar företags internationalisering genom två
faktorer, dels att man utgår från att valet av ny marknad
huvudsakligen baseras på det psykiska avståndet och dels att
företaget utvecklar en förbindelse med den potentiella marknaden
enligt en etableringskedja (se figur 2).

Figur 2

Källa: Bearbetad figur från föreläsning med Per Åman under
Strategi och internationellt företagande, 10p, 2000-10-19.
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3.5.1 Psykiskt avstånd
Vid val av marknad utgår man ifrån att företag börjar sin
internationalisering på de marknader med minst psykiskt avstånd
och fortsätter sedan successivt med mer psykiskt avlägsna
marknader. Med psykiskt avstånd avses skillnader i faktorer såsom
språk, kultur och politiska system vilka stör flödet av information
mellan företaget och marknaden. (Andersen, 1993; Johanson &
Vahlne, 1990) Exempelvis börjar ett svenskt företag sin
utlandsetablering på någon av de nordiska marknaderna, då dessa
ligger nära både geografiskt och psykiskt. Enligt modellen sker den
första etableringen genom en agent. Med tiden ökar företaget
stegvis sitt engagemang på den utländska marknaden och etablerar
slutligen egna dotterbolag.

Det psykiska avståndet är en mycket viktig faktor att ta hänsyn till
då det kan vara helt avgörande för hur internationaliseringen
lyckas. Om den marknad som väljs inte är den med minst psykiskt
avstånd måste således ett mer omfattande arbete läggas på att
utreda hur affärskultur och dylikt fungerar. Det kan exempelvis röra
sig om att tidsuppfattningen skiljer sig åt mellan kulturerna eller att
olika stor vikt läggs vid relationer mellan personer. Psykiskt avstånd
påverkar på så sätt valet av marknad genom att de marknader som
är psykiskt nära hemmamarknaden prioriteras då det är lättare att
anpassa sig till förutsättningarna och förstå hur saker och ting
fungerar där. (Andersen, 1993; Johanson & Vahlne, 1990)

Genom att internationalisera sig land för land kan företag successivt
etablera sig på marknader som är både geografiskt och kulturellt
sett mer avlägsna. På detta sätt får ett företag bättre
marknadskunskap och att gå vidare med ytterligare investeringar i
utlandet upplevs som mindre riskabelt än tidigare. (Andersen, 1993;
Moberg, 1990)

3.5.2 Etableringskedjan
Johanson och Vahlne (1990) förklarar etableringskedjan i fyra steg,
där de successiva stegen representerar en allt högre grad av
internationellt engagemang:

Steg 1: Inga  regelbundna export aktiviteter
Steg 2: Export via oberoende representanter (agenter)
Steg 3: Etablering av utländskt säljbolag
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Steg 4: Etablering av producerande dotterbolag
(Steg 5: Reexport)

Företag som vill etablera sig på utländska marknader börjar enligt
Uppsalamodellen först att exportera till utländska marknader på
grund av att export inte innefattar några stora risker och man
behöver inte göra några stora investeringar. Exporten kan antingen
vara indirekt eller direkt. (Ball & McCullochs, 1985)

De flesta företag börjar med indirekt export, då företaget inte
behöver ha någon speciell kunskap på exportområdet eller stå för
några större kostnader. Indirekt export innebär att man tar hjälp av
någon i det land man tänkt exportera till, i form av t ex agenter.
Företag kan också använda sig utav återförsäljare som köper
företagets produkter och i sin tur säljer dem på en utländsk
marknad. Dessa tillvägagångssätt leder dock till minskade
vinstmarginaler då företaget använder sig av ett extra led i
distributionskedjan. (Ibid)

Förr eller senare övergår de flesta företag till direkt export, vilket
innebär att företag exporterar direkt till kunden utan att använda sig
av mellanhänder. Ett företag som har haft en framgångsrik export
och ökat sin försäljning på den nya marknaden öppnar som nästa
steg i processen upp ett säljbolag. (Ibid)

Moberg (1990) stödjer Uppsalamodellen och menar att etablering av
egna säljbolag på utländska marknader ligger långt fram i ett
företags internationaliseringsprocess och att detta leder till
fördjupade marknadskunskaper för ett exportföretag. Han menar
också att etablering av egna säljbolag eftersträvas på de viktigaste
marknaderna för att kunna öka kontrollen över försäljningen. En
etablering av eget säljbolag leder till ytterligare marknadskunskap
vilket kan innebära att man vidareutvecklar sitt engagemang på en
marknad. Detta kan ses som steg fyra i etableringskedjan.

Johanson och Vahlne (1990) har preciserat tre undantag då
Uppsalaskolans teori inte är applicerbar. För det första är det när ett
företag har mycket resurser, framförallt kapital. För det andra, när
marknadsförutsättningarna är stabila och homogena. För det tredje,
när företaget har omfattande erfarenhet från marknader med
liknande förutsättningar. (Andersen, 1993; Johanson & Vahlne, 1990)
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3.5.3 Kritik mot Uppsalamodellen
Uppsalamodellens syn på internationaliseringsprocessen har blivit
kritiserad av många forskare. En åsikt är att man menar att
modellen endast är intressant vid ett tidigt stadium av
internationaliseringsprocessen, när avsaknad av kunskap om
marknaden och resurser för den nya marknaden fortfarande är
begränsande faktorer. Dessa kritiker menar att när ett företag redan
har verksamheter i flera länder är dessa faktorer inte längre ett
problem. Då kan företag fördela resurser till andra internationella
verksamheter, på basis av de existerande marknadsvillkoren.
(Johanson & Vahlne, 1990)

Ytterligare kritik har framkommit från en undersökning som visar
att mindre företag som exporterar inte koncentrerar sig på en eller
ett fåtal marknader, som Uppsalamodellen säger, utan att man
exporterar till många slumpvis valda marknader. (Boter &
Holmquist, 1998) Andra kritiker menar att undersökningar som har
gjorts av svenska företags utlandsetableringar inte har stämt
överens med Uppsalaskolans modell. Man anser att detta är på
grund av att det har skett en generell internationalisering av
branscher och marknader, vilket betyder att avsaknad av kunskap
om marknaden inte längre är en faktor som begränsar takten och
tillvägagångssättet för företag att internationalisera sig. Deras
slutsats är att Uppsalaskolans typ av modell för
internationaliseringsprocessen kommer att bli mindre tillförlitlig i
framtiden. (Johanson & Vahlne, 1990)

Vidare hävdar forskare att världen har blivit mer homogen och som
en konsekvens av detta har det psykiska avståndet mellan företag
minskat. Därför kommer företag att vara mer villiga att direkt
etablera sig på stora marknader eftersom vissa av dessa marknader
är lika nära Sverige i ett kulturellt avseende, som exempelvis de
andra skandinaviska länderna, vilka traditionellt sett har det minsta
psykiska avståndet till Sverige. På grund av detta hävdar vissa
forskare att Uppsalasmodellen inte längre stämmer överens med
hur internationaliseringsprocessen faktiskt ser ut. (Ibid)

Undersökningar har även visat att Uppsalamodellen inte lämpar sig
för serviceföretag. Deras utlandsetableringar styrs inte av några
kulturella barriärer och den typ av stegvis växande engagemang till
den utländska verksamheter, som beskrivs i Uppsalamodellen.
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(Ibid) Boter & Holmquist (1998) menar att
internationaliseringsprocessen för mindre företag ofta är mer
omedelbar och mindre organiserad och stegvis än vad de
traditionella teorierna föreslår.

3.6 NÄTVERKSSYNSÄTTET

Enligt nätverksynsättet innebär ett företags internationalisering att
det etablerar och utvecklar en position i utländska nätverk. Detta
betyder att ett företags utveckling mot internationalisering, i hög
grad beror på dess rådande nätverksposition, vilket har lyfts fram
mer på senare tid inom forskning kring internationalisering.
Johanson och Vahlne (1990) har använt sig av nätverkssynsättet för
att komplettera Uppsalamodellen.

Håkansson och Johanson (1992) menar att ett nätverk består av tre
komponenter: aktörer, aktiviteter och resurser. Mellan dessa
variabler skapas det relationer, som i sin tur skapar strukturer som
kan beskrivas som nätverk.

Medlemmarna i ett nätverk är kopplade till varandra genom ett
antal olika band. De kan vara av bl a teknisk, social, administrativ,
ekonomisk eller juridisk karaktär. I ett hårt strukturerat nätverk är
det svårare att etablera sig, det tar längre tid och det kan kräva
större resurser, då man måste bryta upp existerande kopplingar
mellan t ex köpare och säljare. Därför bör företag i hårt
strukturerade nätverk satsa på ett fåtal kundrelationer. På motsatt
sätt kan man i ett löst strukturerat nätverk börja med ett större antal
kundrelationer och sedan säkra sin position genom att förbättra sig
och sedermera anpassa sig till en mer specifik kundgrupp. Vid
etablering på en ny marknad anses möjligheten att agera i ett
nätverk viktigt. Nätverk är dock ett diffust fenomen och därför inte
lätt för en utomstående potentiell nätverksaktör att upptäcka.
(Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1995)

När ett företag tar sig in på en ny marknad är det från början ofta
stora gap mellan säljare och köpare beroende på okunskap om
varandra och även på grund av psykiska och kulturella barriärer.
Dessa gap är möjliga att påverka och minska över tiden. Genom
ökade erfarenheter, bättre kontakt på flera nivåer och kulturell
öppenhet från båda sidorna, finns det potential för att en djupare
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och mer hållbar relation ska utvecklas, vilken kan lägga grunden till
ett djupare engagemang på den nya marknaden. (Welch &
Luostarinen, 1988)

Axelsson och Johanson (1992) menar att ett företags grad av
internationalisering påverkar dess möjlighet till etablering på nya
marknader. Ett företag som agerar internationellt har redan
positioner och kontakter i olika länder och kan använda dessa för att
etablera sig på ännu en ny marknad. Däremot har ett företag som
bara är nationellt verksamt mer begränsade möjligheter att använda
sin position för internationell expansion.

Det nätverk som företaget befinner sig i på hemmamarknaden kan i
en del fall vara till hjälp vid internationalisering om nätverket
sträcker sig över nationsgränserna. Detta kan ske genom att ett
företag i nätverket har relationer utomlands vilka andra företag kan
dra nytta av. Nätverkssynen på internationaliseringsprocessen
innebär att ett företag först är medlem i ett nätverk på
hemmamarknaden och sedan utvecklar affärskontakter med aktörer
i nätverk på andra marknader och i andra länder. (Johanson &
Vahlne, 1990)

Vidare menar Axelsson och Johanson (1992) att nätverkssynsättet, i
kontrast till traditionella sätt att se på företags utlandsetableringar,
tar fasta på bl a vilka aktörer som finns i nätverket på den nya
marknaden och vilken typ av koppling de har med varandra. Den
kan vara av teknisk, social, ekonomisk eller juridisk karaktär.
Nätverkssynsättet tar också fasta på vilken typ av relation ett
företag, som vill etablera sig utomlands, har till aktörerna på den
potentiella marknaden och hur företaget i fråga kan utnyttja dessa
relationer. Slutligen menar de att ett företag tittar på hur andra
nätverksaktörers resurser kan användas för att stödja deras
potentiella marknadsetablering.

Den här typen av processer kan dock inte kontrolleras av en enda
aktör, det är ett samspel. Företaget som vill etablera sig på en
utländsk marknad kan inte själv kontrollera den ström av händelser
som sker, utan bara gissa sig till hur de tror att de framtida
händelserna kommer att utvecklas. Vidare är antagandet om att
relationerna mellan aktörer i ett nätverk är osynliga och bara kan
förstås av medlemmarna i nätverket grundläggande för
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nätverkssynsättet. Detta synsätt antar också att en utomstående
aktör har mycket svårt att identifiera ett nätverk och kan bara få en
svag bild av nätverksstrukturen. (Axelsson & Johanson, 1992)

3.7 EKLEKTISKA PARADIGMET

Det finns även andra teorier som har försökt förklara företags
internationaliseringsprocesser. Det eklektiska paradigmet är en teori
som skapats utifrån direktinvesteringsteorin. (Johanson & Vahlne,
1990) Utländska direktinvesteringar är investeringar som innebär en
långsiktig relation med en utländsk marknad. (Ekström, 1998)

Det Eklektiska paradigmet utvecklades av John H Dunning 1977 och
har sedan dess vidareutvecklats av såväl Dunning själv, som av
andra forskare (ex. Gray, 1996). Paradigmet bygger på tre teorier om
företags utländska direktinvesteringar och vilka företagsspecifika
fördelar som gör att de kan överleva som internationella aktörer.
Dessa företagsspecifika fördelar är (Ekström, 1998):

1. Ägarspecifika fördelar
2. Lokaliseringsfördelar
3. Internaliseringsfördelar

Det eklektiska paradigmet vill erbjuda en helhetssyn som gör det
möjligt att identifiera och utvärdera innebörden av de faktorer som
påverkar företags internationella verksamhet vid ett tidigt stadium
samt företagstillväxten. (Ibid) Enligt det eklektiska paradigmet är ett
företags utländska aktiviteter beroende av dess möjligheter att
skaffa ägarspecifika fördelar, vilka är fördelaktiga att utnyttja i ett
land som erbjuder lokaliseringsfördelar. Ett företags utländska
verksamhet bestäms sedan av förändringarna i dess ägarspecifika-,
lokaliserings- och internaliseringsfördelar. Det är hur företaget
strategiskt utnyttjar dessa fördelar som bestämmer karaktären,
nivån och strukturen för den internationella verksamheten.
(Dunning, 1988)

3.7.1 Ägarspecifika fördelar
Den första utgångspunkten i det eklektiska paradigmet är
ägarspecifika fördelar. Dessa fördelar har ett företag om det kan dra
nytta av mervärdesskapande företagsspecifika tillgångar.
Innebörden av detta är att varje företag på den internationella
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marknaden besitter ett antal speciella tillgångar, skapade på
hemmamarknaden, som deras konkurrenter helt eller delvis saknar.
(Johanson & Vahlne, 1990) Dunning (1988) menar att då ett företag
tar sig in på en ny marknad uppstår kostnader som inte uppstår för
de lokala konkurrenterna. Ägarspecifika fördelar gör att ett företag
kan sänka sina kostnader, eller öka sina intäkter, relativt sett mer än
konkurrenterna, vilket förhoppningsvis innebär överlevnad.
Exempel på ägarspecifika fördelar kan vara överlägsen teknologi,
skalfördelar eller starkt varumärke.

Bland ägarspecifika fördelar skiljer man på så kallade
tillgångsfördelar och transaktionskostnadsminimerande fördelar.
Att ha tillgångsfördelar innebär att ett företag kan utnyttja särskilt
inkomstbringande tillgångar. Genom empiriska studier har man
funnit att de vanligaste tillgångsfördelarna är teknologi, kunskap,
kapital och produktdifferentiering.

Transaktionskostnadsminimerande fördelar baseras på ett företags
förmåga att utnyttja de företagsspecifika tillgångarna och sänka
transaktionskostnaderna. Som internationell aktör gäller det att
kunna koordinera sin geografiskt spridda verksamhet på bästa sätt,
vilket också ökar benägenheten att gå vidare med nya
investeringsprojekt på andra marknader. (Dunning, 1988; Ekström,
1998)

3.7.2 Lokaliseringsfördelar
Den andra fördelen som tas upp i det eklektiska paradigmet är
lokaliseringsfördelar. Det är faktorer som avgör huruvida företaget
väljer att utnyttja sina fördelar utomlands eller på
hemmamarknaden. Ett företag väljer att lokalisera sin verksamhet
på marknader där det är mer fördelaktigt att etablera egen
verksamhet istället för att enbart exportera. Genom att överföra
faktorer som ger ägarspecifika fördelar till en marknad där det finns
lokaliseringsfördelar kan ett företag maximera utnyttjandet av det
som företaget är bra på. (Dunning, 1988; Ekström, 1998)

Ett exempel på hur ett företags lokalisering påverkar den
internationella verksamheten kan vara då ett land förändrar sina
handelshinder. Ett företag exporterar till ett land där man plötsligt
inför en tull på den importerade samansatta varan, men inte på
varans olika komponenter, vilket gör det olönsamt att fortsätta med
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exporten. Företaget ställs då inför vissa alternativ, som t ex att helt
lämna marknaden, lägga ut den olönsamma produktionen på licens
eller starta upp egen produktion på den utländska marknaden,
alternativt köpa en redan existerande produktionsenhet. Det är mer
troligt att ett företag med begränsad erfarenhet av utländsk
verksamhet inte ökar sitt engagemang på marknaden. Däremot har
ett mer internationellt erfaret företag som utvecklat kunskap om
marknaden, skaffat kontakter etc., helt andra möjligheter att
fördjupa sitt engagemang (se figur 3).  Förändrade förutsättningar
på den marknad där ett företag befinner sig kan alltså ha stor
inverkan på grad av marknadsengagemang. (Dunning, 1988)

Figur 3

Källa: Buckley & Ghauri, 1993, sid 168

3.7.3 Internaliseringsfördelar
Då ett internationellt verksamt företag oftast har aktiviteter på fler
än en marknad är det nödvändigt att kunna utnyttja de resurser
man har på alla marknader. Företag som har liknande uppsättning
av ägarspecifika fördelar kan fortfarande ha olika inflytande eller
påverkan på en marknad där man har liknande
lokaliseringsfördelar. Beroende på hur ett företag använder och
kontrollerar ovan beskrivna fördelar har man så kallade
internaliseringsfördelar. (Dunning, 1988; Dunning, 1993; Ekström,
1998)
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Internaliseringsfördelarna förklarar hur ett företag kan utnyttja sina
ägarspecifika fördelar på egen hand istället för att sälja dem eller
överlåta dem till konkurrenter. De hänvisar till företags förmåga att
förflytta företagsspecifika tillgångar inom den egna organisationen
till de internationella marknaderna, ofta mellan moder- och
dotterbolag. För att uppnå internaliseringsfördelar gör det
eklektiska paradigmet gällande att en mer hierarkisk
organisationsstruktur är den bästa lösningen. Genom en starkare
kontroll av verksamheten kan ett företag lättare överföra resurser.
Starkare kontroll innebär mindre inblandning av mellanhänder som
kan skapa osäkerhet för organisationen, d v s
internaliseringsfördelar skapas lättast då man etablerat egna
dotterbolag på en marknad. (Dunning, 1988; Dunning, 1993;
Ekström, 1998)

Förespråkarna för det eklektiska paradigmet menar att det är
möjligt att förstå internationaliseringsprocessen för ett företag
genom att koppla ihop de tre fördelar som diskuterats ovan.
Paradigmet säger att företag först kommer att etablera sig på den
marknad där de har störst fördelar. Företag som kunnat utveckla en
fördel på sin hemmamarknad kommer även att kunna utnyttja den
internationellt genom internalisering. När det blir mer lönsamt att
utnyttja tillgångarna själva istället för att sälja dem till något annat
företag, kommer internationellt verksamma företag att uppstå.
(Dunning, 1988; Dunning, 1993; Ekström, 1998)

3.7.4 Kritik mot eklektiska paradigmet
Dunning, som utvecklade det eklektiska paradigmet, ställer sig
frågande till vad de olika fördelarna egentligen spelar för roll när
det gäller företags etableringar på nya marknader. Han tar upp att
företagsspecifika fördelar kanske inte har avgörande betydelse, utan
att det istället är imperfektioner på de utländska marknaderna som
gör att ett företag kan ta sig in och konkurrera med de lokala
aktörerna. Om dessa aktörer inte kan eller vill utnyttja de tillgångar
som de har möjlighet till, skapar detta tillfälle för etablering av
internationella företag. Inte på grund av att dessa har ägarspecifika
fördelar, utan på grund av de lokala aktörernas outnyttjade
tillgångar. (Dunning, 1988)

Dunning (1988) ställer sig också kritisk till att lokaliseringsfördelar, i
den form de tas upp i det eklektiska paradigmet, påverkar
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internationellt verksamma företags val av marknad. Han menar
även där att hur ett land utvecklas och skapar möjligheter för
inhemska företag påverkar en internationell aktör.
”Marknadsmisslyckanden” kan för ett internationellt företag
innebära goda affärsmöjligheter. Inte för att den marknaden passar
företaget speciellt bra, utan för att utvecklingen gått dåligt för de
företag som redan finns etablerade.

3.8 JÄMFÖRELSE AV DE VIKTIGASTE TEORIERNA

Empiriska undersökningar bekräftar faktumet att förklaringsvärdet
för Uppsalamodellen är högt i de tidiga stadierna av
internationaliseringsprocessen, medan det eklektiska paradigmet
har ett högt förklaringsvärde för redan globala företag. Med globala
menas att företagen har tidigare erfarenheter från flera områden i
världen. Uppsalamodellen bygger på beteendebaserade teorier,
vilket stämmer mer in på oerfarna företag, medan det eklektiska
paradigmet bygger på antagandet att beslutsfattarna har tillgång till
så perfekt information som möjligt, vilket är mer troligt för erfarna
företag. (Dunning, 1988)

En annan skillnad mellan de två teorierna är att Uppsalamodellen
tar fasta på transaktionskostnadernas förändring över tiden. I och
med den stegvisa etableringskedjan ökar kostnaderna successivt i
takt med engagemanget på marknaden. Det eklektiska paradigmet
däremot, antar att de beslutsfattare som är involverade i processen
är rationella och välinformerade redan från början. Då
utlandsetableringar enligt paradigmet bygger på att företaget vet
vilka konkurrensfördelar det har på den nya marknaden behöver
det inte genomgå en stegvis etablering för att minska osäkerheten.
Detta innebär att transaktionskostnaderna, enligt eklektiska
paradigmet, inte förändras över tiden på samma sätt som
Uppsalamodellen hävdar. (Johanson & Vahlne, 1990)

Beroende på vilken strategi ett företag har vid etablering på
utländska marknader, menar det eklektiska paradigmet att olika
typer av etableringsformer kan användas. Det kan vara företagets
storlek, vilken marknad det vill etablera sig på eller produkttyp som
avgör vilken etableringsform som är den mest passande. (Ibid)
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3.9 VAL AV ETABLERINGSFORM

Ett sätt för företag att etablera sig på en marknad man inte känner
till så väl är att använda sig utav agenter. En bra agent har ofta ett
stort antal kundrelationer som kan hjälpa företaget att skaffa sig en
position i nätverket. Många undersökningar visar dock att det är
svårt att hitta en bra agent, vilket gäller speciellt för mindre företag
som i början oftast representerar en så liten försäljningsvolym att de
idealiska agenterna inte är intresserade. Dessutom kan agenter ofta
vara svåra att styra. Problem, såsom skillnad i ambitionsnivå, är ett
vanligt fenomen. Istället för att börja med att skaffa sig en agent och
sedan avsluta etableringskedjan med att starta ett dotterbolag,
menar en del forskare att det oftast är bättre att direkt satsa på ett
dotterbolag och avstå från att använda en agent. Att på egen hand
skapa sig en position i nätverk på en okänd marknad kan dock vara
en kostsam och tidskrävande process och för ett litet företag svårt
att genomföra, just på grund av bristande resurser. (Hammarkvist,
Håkansson & Mattsson, 1995)

Vidare menar Ball och McCulloch (1985) att företagsköp är en bland
många  etableringsformer där man i ett slag skaffar sig såväl
kundrelationer som en förbättrad problemlösnings- och
överföringsförmåga. Även detta är ett kostsamt tillvägagångssätt för
att skaffa sig en stark position i nätverket och är oftast inte möjligt
för små företag som inte besitter dessa typer av resurser.

Ytterligare ett sätt att lösa etableringsproblemet är att gå in i ett joint
venture med ett företag som redan verkar i nätverket.
(Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1995) Ett joint venture kan
vara ett samarbete mellan ett multinationellt företag och ett lokalt
företag. Det kan även bestå utav flera internationella företag som
slår sig samman på en marknad som är främmande för dem alla.
Vidare kan det vara ett samarbete mellan ett antal företag för ett
tidsbegränsat projekt.

En anledning till varför företag väljer att ingå i joint ventures kan
vara att marknaden man vill etablera sig på är starkt nationalistisk.
Det är ett sätt för utländska företag att ”gömma” sin identitet genom
att gå ihop med ett lokalt företag. Vidare kan joint ventures också
bidra till skattefördelar på den nya marknaden. Brist på finansiella
medel, arbetskraft eller lokal marknadskännedom är ytterligare
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anledningar för företag att ingå joint ventures med företag som
redan är etablerade på den marknad där de önskar ta sig in. En
nackdel med joint ventures är att företagen måste dela på vinsten
samt att risken finns att utländska företag förlorar kontrollen över
samarbetet på grund av lokala lagar. (Ball & McCulloch, 1985)

Vidare former av etableringar på nya marknader kan vara
licensavtal. Detta innebär att ett företag ger licens till ett annat
företag att använda sig utav deras teknik eller kunskap för att
producera en viss produkt under det andra företagets varumärke.
Det licenstagande företaget betalar en så kallad ”royalty” till det
företag som gav ut licensen på all försäljning under den tiden som
licensen gäller. (Ibid)

Franchising innebär att ett företag får sälja varor eller tjänster under
ett väl etablerat varumärke, med ett gemensamt tillvägagångssätt
för alla franchisetagare och med en välutvecklad och kontrollerad
marknadsföringsstrategi. Exempel på företag som ofta använder sig
utav franchise för att etablera sig på nya marknader i andra länder
är snabbmatskedjor och hotell. (Ibid)

Slutligen kan företag etablera sig utomlands genom så kallad
kontraktstillverkning, d v s ett företag kan marknadsföra sina
produkter som producerats lokalt utan att behöva investera i en
fabrik för att tillverka produkterna. Enligt detta avtal skriver
företaget som önskar sälja sina produkter på en viss marknad
kontrakt med ett lokalt tillverkningsföretag att producera varorna
för dem enligt företagets specifikationer. Företagsledningar
använder detta sätt av etableringsform för att skapa kännedom för
ett varumärke lokalt, för att senare sätta upp sin egen fabrik. (Ibid)

Hur stora företag etablerar sig på nya marknader skiljer sig dock
något från hur mindre företag går till väga. Under de senaste två
årtiondena har forskningen mer och mer fått upp ögonen för mindre
företags internationaliseringsprocess.

3.10 INTERNATIONALISERING AV MINDRE FÖRETAG

Det finns undersökningar gjorda angående mindre företags
internationaliseringsprocesser, dock i så pass liten utsträckning att
det inte gått att finna någon tillförlitlig modell som beskriver mindre
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företags tillvägagångssätt under företags internationalisering, såsom
exempelvis Uppsalamodellen gör för större företag. Det känns ändå
väsentligt att belysa några utav de resultat som framkommit
angående detta.

McGaughey, Welch och Welch (1997) menar att tidigare studier om
mindre företags internationaliseringsprocess, pekar på att mindre
företag i mångt och mycket följer den utvecklingsmodell som
tidigare teorier beskriver. Det finns dock tecken som visar att vissa
företag går fram i en betydligt snabbare takt mot export aktiviteter.
Mindre företag har blivit en allt viktigare del av länders ekonomi
och tycks involveras mer i internationella verksamheter.
(McGaughey, Welch & Welch, 1997)

Beslutstagarna i mindre företag har en nyckelroll i processen mot
internationalisering då deras beslut har stort inflytande över
företagets utveckling. McGaughey, Welch och Welch (1997) menar
dessutom att beslutsfattarnas personliga nätverk har en stor
inverkan på möjligheten och smidigheten för mindre företag att
internationaliseras.

Eklektiska paradigmet menar att internationellt aktiva företag
skapar företagsspecifika fördelar på sin hemmamarknad som sedan
används för att konkurrera internationellt. Under
internationaliseringsprocessen är företagets mål att behålla
kontrollen över de företagsspecifika interna resurserna som bidragit
till företagets framgång på hemmamarknaden. För mindre företag
antas det att deras prestation i stor utsträckning istället beror på
externa förutsättningar, eftersom små företag sällan har de interna
resurser som krävs för internationalisering. Dessa externa resurser
kan i praktiken uppnås antingen genom samarbete med andra
företag eller med hjälp av andra inrättningar som säljer eller på
annat vis kan bidra med värdefull information. I grund och botten
är den kritiska frågan för mindre företag om de ska genomföra sin
internationaliseringsprocess själva eller tillsammans med andra
företag. (Ahokangas, 1998)

3.11 SAMMANFATTNING

Orsaker till ett företags internationalisering kan vara flera. Tidigare i
referensramen togs det upp att några av de viktigaste orsakerna var
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en liten hemmamarknad, önskan att öka eller skydda vinster och
försäljning samt att globaliseringen bidrar till ökad internationell
konkurrens. Enligt Welch och Luostarinen (1988) är de viktigaste
pådrivande faktorerna som vid en internationaliseringsprocess
resurser, attityder, kunskap, risk, osäkerhet, kontroll och
engagemang.

En av de mest omskrivna teorierna i litteraturen är
Uppsalamodellen. Sammanfattningsvis kan man säga att
Uppsalamodellen försöker förklara och skapa mer förståelse för en
stegvis process vid internationalisering. Teorin tar fasta på företags
engagemang på en ny marknad som beror på kunskap om, och
psykiskt avstånd till, en marknad. Nätverkssynsättet ses av
Johanson och Vahlne (1990) som en kompletterande teori till
Uppsalamodellen. Genom att skapa och utnyttja kontakter i ett
nätverk kan ett företags internationalisering underlättas. Detta
synsätt säger att valet av marknad påverkas av relationer till andra
företag.

Det eklektiska paradigmet är den andra av de två mest vedertagna
teorierna som belyses i referensramen. Paradigmet har som
ambition att ge en flerdimensionell förklaring till
internationaliseringsprocessen och ser på hur ett företag bäst
utnyttjar sina företagsspecifika fördelar. Dessa delas upp i;
ägarspecifika-, lokaliserings- och internaliseringsfördelar.

Rent organisatoriskt finns det flera möjligheter för ett företag att
etablera sig på en ny marknad. De olika typer av etableringsformer
som tas upp i referensramen är inledningsvis möjligheten att
använda sig utav agenter, om marknaden man vill in på är relativt
okänd. Med hjälp av företagsköp skaffar man sig snabbt kunskap
om en ny marknad. Joint venture är ytterligare ett sätt för företag ta
sig in på utländska marknader. Vidare kan licensavtal, franchising
eller kontraktstillverkning användas vid nyetableringar.

När det gäller mindre företag finns det flera uppfattningar om hur
internationaliseringen går till. Somliga forskare menar att den sker
stegvis, men i snabbare takt än hos större företag. En annan fråga för
ett mindre företag är hur tillvida man ska genomföra
internationaliseringen med egna resurser eller tillsammans med
andra.
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4 EMPIRI

I det här kapitlet redovisas resultaten av de empiriska data som
samlats in genom fyra personliga intervjuer på BestLinux,
Factum, IFS och Soliton. Inledningsvis ges en kort beskrivning
av varje fallföretag som bygger på information från respektive
företags hemsida samt intervjuerna.

Vidare jämförs de fyra företagens erfarenheter av
internationalisering, för att senare kunna ge en bild av hur
mönstret ser ut för mindre, teknikbaserade företag. Kapitlets
disposition följer den intervjumall som använts vid
intervjutillfällena (se bilaga).

4.1 BESTLINUX

BestLinux är en avknoppning från det finska bolaget SOT (Finnish
Software Engineering Ltd.). SOT grundades 1991 i Tampere i
Finland. De började sin verksamhet med att utveckla
operativsystem och mjukvara. Sedan 1995 har företaget fokuserat
sin verksamhet på utvecklingen av operativsystem. Det var i det
skedet dotterbolaget BestLinux uppstod.

Idag består BestLinux:s verksamhet av att utveckla skräddarsydda
operativsystem för kunden och att utveckla programvara. Företaget
har idag 40 anställda i såväl Finland som Sverige, Estland
Australien, Nya Zeland, Frankrike, och USA. BestLinux omsatte
1999 en miljon dollar.

4.2 FACTUM

Factum Elektronik AB startades som ett konsultbolag i Linköping
1986 och är idag världsledande inom områden som DAB (Digital
Audio Broadcast) och NICAM (digitalt stereoljud för TV).

1997 började Factum samarbeta mycket med Sveriges Radio och
Teracom. 1998 köpte Teracom upp Factum, som ett resultat av
samarbetet. Idag äger Teracom Factum till 100 procent. Factum lever
dock ett självständigt liv. Företaget sysselsätter 20 personer och
omsätter ca 20 miljoner kronor. Factums produkter säljs i 30 länder
över hela världen.
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4.3 IFS

IFS startade 1982 i Linköping, av fem personer som var direkt
utkomna från universitetet. IFS:s verksamhet inkluderar
utvecklande och leverans av affärssystem. 1985 startade företaget
upp ytterligare ett kontor i Göteborg och från och med 1990 har
bolaget haft en internationell verksamhet. IFS är idag det snabbast
växande företaget bland världens stora affärssystemleverantörer.
Företaget har 3 500 anställda och deras produkter säljs i 46 länder.

4.4 SOLITON

Soliton bildades 1994 som en avknoppning från Linköpings
universitet. Deras produkt bedömer kvalitet och dimensioner på
virke och ger en mer jämn bedömning än en mänsklig granskning.
Kunderna är framförallt sågverk men också möbel- och
fönstertillverkare. Deras produkter utvecklas och tillverkas i
Sverige.

Vid starten försökte man sälja licenser för produktionen till andra
företag, men redan efter något år upptäckte man att det inte var en
lyckad lösning och företaget valde att producera allt själv. Under
1997 fick man första stora ordern från ett sågverk i norra Sverige.

Idag har Soliton åtta anställda och under 1999 omsatte företaget
ungefär fem miljoner kronor. Den internationella satsningen började
under år 2000 i Danmark och Finland.

4.5 INTERNATIONALISERINGSFASEN

Alla fyra företagen var relativt små vid tiden för
internationalisering. Exempelvis Factum hade endast tre anställda
när de etablerade sig utanför Sverige, och Soliton bestod av åtta
personer. Även internationaliseringstillfället kom ungefär vid
samma tidpunkt i företagens utveckling. IFS, BestLinux och Soliton
hade funnits på respektive hemmamarknad under sex till åtta år då
företagen internationaliserades.

Tre av företagen hade stabiliserat sin verksamhet på hemmaplan ett
antal år, men de behövde utvecklas på andra marknader för att
kunna hålla verksamheterna lönsamma. Den svenska marknaden
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var för liten för att företagen skulle kunna växa på ett, för ledningen,
tillfredsställande sätt.

”När jag kom in i bilden, –85, var vi ca 30 personer och då
startade vi upp andra kontoret i Sverige, i Göteborg. Sen efter det
har det vuxit, så –90 kan man säga att bolaget började gå utanför
Sverige.”

(Ulf Annas, IFS)

Det första land som IFS etablerade sig i utanför Sveriges gränser var
Norge.

Även Soliton startade sin utländska verksamhet i Norden. Under
våren 2000 sålde företaget för första gången utomlands, till
Danmark och Finland, för att få ökad försäljningsvolym.

För BestLinux del startade internationaliseringsprocessen i Estland
genom att företaget etablerade ett forsknings- och utvecklingscenter
där, främst på grund av de kostnadsminskningar detta skulle
innebära för BestLinux.

”In Scandinavia costs are high and if you are competing with
people who are located in USA or in eastern countries, costs can
be comparatively very high. Taking that in to account the
company has set up a R&D centre in Estonia.”1

(Sanjay Verma, BestLinux)

Den stora skillnaden mellan företagen, i fråga om tidpunkt för
internationalisering, är att Factum inte utvecklades och växte på sin
hemmamarknad för att sedermera etablera sig utomlands. De
internationaliserade sin verksamhet direkt, i och med utvecklandet
av produkten.

                                          
1 Då intervjun på BestLinux gjordes på engelska skrivs alla citat från denna intervju på engelska
för att inte förlora språkets exakthet.



Internationaliseringsprocessen i mindre, teknikbaserade företag

43

”Kabel-TV byggdes ut och många kanaler som skickade via
satellit hade stereosignal, men inte enligt NICAM, så vi såg en
konvertering för varje TV kanal i princip. Det var en stor
marknad ’world wide’. Vi såg en mycket stor marknad framför
oss och Sverige var i sammanhanget en väldigt liten marknad.
Vår första kund hade vi i Finland, d v s internationella affärer
hade vi egentligen från dag ett.”

(Johan Ericsson, Factum)

Anledningen till att företaget internationaliserades direkt var att det
inte fanns någon efterfrågan i Sverige på den typ av produkt som
Factum sålde, vilket ledde till att den första kunden befann sig på en
annan marknad. Factum utvecklade produkten samtidigt som de
fick en beställning från Finland och sedan drog hela projektet i gång.
På den svenska marknaden startade man strax senare, för att sedan
gå vidare till andra länder i Europa när det skapades en efterfrågan
på Factums produkt. Företaget fick en stabil grund att stå på och
blev etablerat som internationell aktör.

4.6 ANLEDNINGAR TILL INTERNATIONALISERING

Den mest drivande orsaken bakom internationaliseringen, som kan
ses som gemensam för de alla, har varit att hemmamarknaden varit
för liten för den typ av produkt som företagen säljer. För Factums
del var internationalisering ett naturligt steg för att överhuvudtaget
kunna växa inom den bransch de befinner sig. Man ville helt enkelt
sälja till de länder som var intresserade av produkten. Idén att
etablera sig internationellt och vara en internationell aktör, fanns
inom företaget redan från starten.

”Vi skulle sälja till alla företag som ville ha våra produkter. Nu
har det skett lite organiskt, eftersom alla länder inte började
samtidigt heller, så det blev så att det blev efterfrågestyrt. Vi har
inte ’pushat’ på några regeringar att införa NICAM…"

(Johan Ericsson, Factum)

Utvidgningen av företaget till olika marknader har, för Factums del,
skett organiskt och den har varit relativt långsam. Det beror återigen
på produkten haft en trög utveckling världen över. Därför har



Empiri

44

Factum kunnat växa organiskt utan att förlora konkurrenskraft eller
marknadsandelar.

Strategin bakom Factums internationalisering har varit relativt
planerad redan från början. Ledningen har hela tiden jobbat med
internationaliseringsfrågor och varit positivt inställda till en
internationell utveckling av företaget.

Soliton, som just startat sin internationella expansion, kände att den
svenska marknaden var begränsande för företaget och då deras
kostnader till stor del består av fasta utvecklingskostnader är de
väldigt volymberoende.

”…för att kunna öka volymerna så var man tvungen att gå
utomlands. Det har att göra med att vi är nischinriktade och vi
har en speciell produkt. Om vi bara skulle sälja den i Sverige så
räcker det inte. Vi var tvungna att gå utomlands för att få
volymer, helt enkelt.”

”Kan du sälja ett system till kan det vara skillnaden mellan ett
bra och ett dåligt resultat.”

(Rickard Ågren, Soliton)

På Soliton kände de också att det var riskabelt att befinna sig endast
på en marknad. Genom att befinna sig på flera marknader minskar
man risken om företaget skulle få problem exempelvis på den
svenska marknaden.

IFS:s motiv till internationaliseringen var, förutom att man kände
begränsningar på hemmamarknaden, att företaget var tvunget att
följa med kunden ut på andra marknader. IFS är ett företag som
jobbar väldigt nära sina kunder och styrs mycket av deras
önskningar och krav. Planen eller strategin för att internationalisera
sig var i grund och botten att företaget skulle följa sina kunder. På
IFS var man dock noga med att påpeka att företaget aldrig har haft
inställningen att de ska erövra marknader på vinst eller förlust, utan
det har varit beroende på vilken typ av kund och vilket segment det
handlar om.
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”Vi kom väldigt snabbt fram till att kostnaderna för en
internationaliseringsprocess är gigantiska… har du en kund som
är global och säger: ’jag vill installera det här i Kina.’ Visst det
låter bra, vi kan supporta det från t ex Singapore. Sen kommer
nästa kund… och kanske tredje och fjärde kunden… Då kommer
man fram till att det inte är vettigt att supporta det här från
Singapore. Låt oss titta vad vi kan göra i Kina. Då tar vi kontakt
med kunden och säger att vi vill sätta upp vår organisation där,
hur vi kan göra upp vårt supportavtal, om de kan acceptera en
övergångsperiod etc.”

(Ulf Annas, IFS)

För BestLinux del var det ett strategiskt steg för kostnadseffektivitet
att internationaliseras, eftersom Finland ansågs som ett relativt dyrt
land att ha sin verksamhet i.

Marknaden i hemlandet var helt enkelt inte tillräckligt stor och för
att kunna växa som aktör inom branschen valde BestLinux att
internationalisera sig. Konkurrensen från ett stort amerikanskt
företag på den finska marknaden var också en orsak till att
BestLinux kände att de var tvungna att utvidga sin kundkrets för att
kunna överleva.

”The plan of going abroad was common sense.”

(Sanjay Verma, BestLinux)

Inget av företagen, förutom Factum, har i den inledande fasen av
internationaliseringen gått efter någon klart definierad plan när det
gäller beslutet och tillvägagångssättet för företagets
internationalisering. Den drivande faktorn och det som styrt
processen har hela tiden i första hand varit efterfrågan från
kunderna. Det är först i ett senare skede, när företagen blivit vana
internationella aktörer och finns i ett antal länder världen över, som
de använt sig av en strategisk plan för hur verksamheten ska skötas
och hur nästa steg ska se ut.
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4.7 VAL AV MARKNAD

Alla fyra företagen etablerade sig först på en marknad nära sitt
hemland. BestLinux började i Estland, Factum i Finland, IFS i Norge
och Soliton i Danmark och Finland. På IFS menade de dock att de
egentligen inte såg sig själva som internationella aktörer förrän de
etablerade sig utanför Norden. Etableringen på den finska
marknaden kunde de möjligtvis se som ett första internationellt
steg, eftersom det är det enda landet i Norden där man kan få
språkliga och kulturella problem. Det är inte alltid givet att man kan
prata engelska i Finland, vilket kan leda till
kommunikationsproblem. IFS kände att de var tvungna att ha en
inhemsk chef som kunde språket, för att undvika så mycket
problem som möjligt.

IFS, Soliton och Factum uttryckte dock att anledningen till att
företagen först etablerade sig på så pass närliggande marknader var
främst p g a kunder, produkten eller kostnader.

IFS:s internationalisering och val av marknad berodde i första hand
på att man följde med kunden dit de ville, för att uppfylla deras
krav. Ulf Annas menade att anledningen till att IFS etablerade sig i
ett grannland som första land utanför hemmamarknaden, var att
många av företagets kunder var skandinaviska bolag som hade
dotterbolag i de skandinaviska länderna. Därför ville använda sig
av IFS även där.

På grund av att utvecklingen av användandet av den typ av
ljudsystem som Factum säljer har gått väldigt långsamt världen
över, har Factums val av marknad framförallt styrts av var det
funnits efterfrågan på produkten.

”Det var enbart för att det fanns ett företag där som ville ha våra
produkter…”

(Johan Ericsson, Factum)

Rickard Ågren, som i stort sett ensam tagit hand om Solitons
internationella satsning, uttryckte att en orsak till varför man valde
att etablera sig i Norden var att det låg geografiskt nära.
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”Inte så mycket språkliga orsaker, men geografisk närhet. Man
kan få bra effekt på kort tid och det kostar inte så mycket heller.
Om jag ska upp till Norrland där det finns mycket sågverk, så är
det inte så mycket längre för mig att åka ner till Tyskland.”

(Rickard Ågren, Soliton)

Solitons vidare etableringar utomlands, efter Norden, har visat sig
vara kundstyrda, lika som hos de övriga fallföretagen. Genom att
medverka och besöka diverse mässor runt om i Europa har Soliton
skapat mycket kontakter med folk i branschen, än så länge endast i
Europa.

”Den här branschen bygger väldigt mycket på kontakter. Det
finns maskinleverantörer som har funnits massor av år och man
kan snacka med dem och få hjälp av dem, att de säger t ex gå på
den där kunden…”

(Rickard Ågren, Soliton)

Solitons etableringsstrategi innebär att de inte täcker upp hela
marknader, utan de väljer istället vissa kunder på skilda marknader.
Detta gör att potentiella kunder styr företagets val av marknad.

BestLinux:s val av marknad vid utlandsetableringen berodde i
första hand på att man ville få ner kostnaderna i företaget, men även
tillgången till kompetens på andra marknader var en avgörande
faktor.

”Another reason for that a R&D centre was established in
Estonia is because it is easy to find good programmers in Estonia.
This is due to the fact that many people from Russia are going to
Estonia and they are good at programming… it makes sense cost
wise. So you can say that the major cause for going abroad was
because the company wanted to reduce costs. The second reason
is availability… So those two things, cost and availability of
competent labour”

(Sanjay Verma, BestLinux)
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Estland som marknad har i första hand använts för utveckling av
produkten, då man satt upp ett forsknings- och utvecklings center i
Tallin.

Kundmässigt etablerade sig BestLinux först i Sverige, på grund av
att man ansåg det vara en köpstark marknad för den produkt
företaget marknadsför och säljer. Så även för BestLinux var
efterfrågan på produkten en avgörande faktor.

”One of the reasons why they choose the markets where they are
now, like the Swedish market, was that… they have potential like
per capita income, penetration of computers, use of
telecommunication and other IT products. So it makes much
more sense coming here, rather then going to a very different area
that doesn’t have much penetration.”

(Sanjay Verma, BestLinux)

IFS, BestLinux och delvis Soliton nämner att likheten mellan länder
är en faktor som påverkar varför man valde att börja sin
internationalisering i väldigt närliggande länder. Ingen nämnde
dock detta som huvudorsak. På IFS och BestLinux menade de att
det har viss betydelse om marknaden man etablerar sig på är lik
hemmamarknaden, d v s att man talar samma språk och är
kulturellt sett lika, som exempelvis Estland och Finland, eller
Sverige och Norge. Det uppstår inga större
kommunikationsproblem och man klarar sig väldigt ofta med
personer från hemlandet på ledande positioner. Detta gör att det
också blir en mindre kostsam process att etablera sig i grannländer.

”Åker du till Norge så klarar du dig med en svensk chef, du har
inga kommunikationsproblem och de accepterar väldigt ofta
svensk dokumentation. Så priset är lägre att gå in i Norge än att
gå in i vissa andra länder.”

(Ulf Annas, IFS)

Factum däremot är så pass styrt av sin produkt att de inte har valt
marknad efter geografiska och kulturella faktorer. Johan Ericsson
menade att efterfrågan på produkten är det som styr
internationaliseringen.
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”När marknaden började finnas så har vi inte sett några hinder
om det är i Kina, Sydafrika eller Nya Zeeland… Nya Zeeland
kom redan –92, -93, likaså Sydafrika. Det berodde på att
konkurrenterna var väldigt dyra, så både företaget i Sydafrika
och i Nya Zeeland som kontaktade oss, som numera är våra
representanter, hade fått i uppdrag av respektive ’broadcast’
företag att leta reda på en billigare och bättre produkt.”

(Johan Ericsson, Factum)

4.8 FORTSATT INTERNATIONELL UTVECKLING

Företagens fortsatta internationella utveckling har även den varit
väldigt styrd av kund och produkt. IFS fortsatte efter Skandinavien
till Polen på grund av att de kunder som IFS hade var intresserade
av den marknaden. Det var även en kostnadsfråga som i mångt och
mycket påverkade vilken marknad IFS valde att satsa på först, efter
Skandinavien.

”–91 var vi 150 personer ungefär och då sitter man med en
speciell kassakista, man har inte hur mycket pengar som helst och
då såg vi väldigt snabbt att gå in i Tyskland eller England kostar
otroligt mycket pengar. Polen öppnades upp precis, de bröt sig
loss från östblocket, man såg att det var otroligt mycket
investeringar som skulle göras där och andra bolag flyttade in.
Vad vi gjorde var att vi flyttade med våra kunder till Polen och
öppnade ett bolag väldigt snabbt i Warszawa. Sen har det ju
liksom bara spritt sig där nere.”

(Ulf Annas, IFS)

Efter IFS:s satsning i Polen spred sig deras etablering till stora delar
av övriga Europa, samtidigt som de började närma sig den asiatiska
marknaden. På den amerikanska marknaden etablerade de sig
relativt sent, men det menade Ulf Annas var rätt beslut och berodde
på att det var dyrt att etablera sig i USA. Det var dock ett måste för
företaget att även finnas på den amerikanska marknaden.
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”… vi behövde göra det då vi är i den här branschen, eftersom vi
har en global ekonomi idag och då är USA en utav de viktigaste
marknaderna.”

(Ulf Annas, IFS)

BestLinux har etablerat sig i USA och Australien, såväl som i
europeiska länder. De har valt att etablera sig på marknader där de
sett att det finns en stark köpkraft för produkten, där det har funnits
efterfrågan och där de sett att de kan få en bra avkastning.

”…Sweden, USA, Australia, India, these are the markets where
we are going to get some revenue. In Estonia we are outsourcing
development and also services. The first cause was reducing cost,
the second was to increase revenues.”

(Sanjay Verma, BestLinux)

Factum gick efter Finland till Sverige, men det var fortfarande en
relativt liten och inte speciellt efterfrågestark marknad. De
marknader som företaget etablerade sig på ordentligt efter Finland
var egentligen England och Danmark på grund av att systemet med
NICAM infördes där och sedan har det fortsatt i andra länder där
man har infört NICAM systemet.

Soliton har efter etableringarna i Norden fortsatt söderut i Europa
till Tyskland som är den viktigaste marknaden i branschen, men
också till andra marknader bl a Österrike. Vid intervjutillfället med
Rickard Ågren i slutet av december 2000, var Soliton på väg att
etablera kontakter med kunder på flera marknader i Europa, men
han kunde tyvärr inte avslöja vilka.

Nu har internationaliseringsfasen, motiven som legat till grund för
besluten att expandera till nya marknader samt val av marknad
behandlats. I följande stycken tar vi upp hur de
internationaliserades, d v s vilken organisationsform de valde för att
komma in på en marknad, hur en företagsledning påverkar
internationaliseringsprocessen, hur fallföretagen är knutna till
nätverk samt de problem som företagen upplevt i samband med
internationalisering.
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4.9 ORGANISATIONSFORM VID INTERNATIONALISERING

Det visade sig att respondenterna hade skilda svar angående hur
företagen etablerade sig. BestLinux etablerade sig genom helägda
dotterbolag, vilket kontoret i Linköping är ett exempel på. För att ta
hand om kunderna på bästa sätt och säkerställa god service sade
man på BestLinux att:

”The only option for any company in our industry is to go
abroad yourself and provide your service.”

(Sanjay Verma, BestLinux)

På BestLinux kände de att inblandning av en tredje part ökade
risken och kunde skada företaget i form av sämre service till kund,
vilket var anledningen till varför de använder sig av helägda
dotterbolag på alla marknader förutom USA där man har en agent.

Jämfört med BestLinux går Factum tillväga på ett annat sätt. De
använder sig endast av representanter, eller återförsäljare, som runt
om i världen enbart säljer på provision. Anledningen till att man
enbart använde sig av återförsäljare för den internationella
verksamheten var att försäljningen var väldigt ojämn. Det
förklarades att vid etableringstillfället på en ny marknad så krävs
det ofta stora insatser och just då har de en relativt hög försäljning.
Däremot kan det vid ett senare tillfälle i stort sett inte vara någon
försäljning överhuvudtaget. Genom att använda agenter har
företaget inga kostnader under de perioder då man inte har aktiv
försäljning. I praktiken fungerar det så att återförsäljaren köper från
Factums prislista med viss rabatt och säljer sedan produkten på den
utländska marknaden.

Det har också funnits fall då kunder gjort affärer direkt med Factum
i Sverige, utan att gå via en återförsäljare. Återförsäljaren har ändå
fått en viss procent av försäljningen, vilket har bidragit till att
Factum kunnat bibehålla lojala återförsäljare i de tio, elva länder där
man har representation.

Som tidigare nämnts var man på BestLinux av åsikten att de inte
kunde lita alltför mycket på en mellanhand och därför ville de helst
inte blanda in en tredje part när det gällde att sälja och ”supporta”
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sina produkter. Det fanns en alltför överhängande risk att servicen
kunde försämras. I Factums fall är deras mest spridda produkt
tillräckligt enkel för att de ska kunna lära upp återförsäljarna att
marknadsföra och sälja den. De menade också att produktens
driftsäkerhet har gjort att kunderna inte är i behov av bättre
tillgänglighet till Factum och att det är en annan anledning till att de
nöjt sig med representation i ett tiotal länder.

”…annars kan man tänka sig att man ska bygga upp en
serviceorganisation, men det har gått i 10 år utan att det knakar
någonstans. Det är bra för oss.”

(Johan Ericsson, Factum)

På IFS kom vi i kontakt med andra tankar kring hur man tar sig in
på en ny marknad.

”Det finns inte ETT sätt. Det finns en marknad och sen måste
du titta på marknaden och avgöra hur du ska ta dig in. Det går
inte att lägga ett recept för hur man tar sig in på en marknad.”

(Ulf Annas, IFS)

Det skiljer sig alltså väldigt mellan marknader och IFS har använt,
och använder sig fortfarande av, olika etableringsformer beroende
på marknad. Skillnader mellan marknaders utveckling och
kunnande har gjort att IFS arbetat fram strategier för varje land,
istället för att arbeta efter en mer världsomspännande strategi,
angående vilken etableringsform som ska användas.

”…i en del länder sätter du upp egna verksamheter, i den del
länder har du partners, i en del länder har du bara direkt
distributör. Du måste titta på landet och göra värderingar och
sen gå in efter de planerna.”

(Ulf Annas, IFS)

Idag har IFS ca 3 500 anställda, men vid internationaliseringens
början var man ca 100 personer. Man hade då inte samma resurser
som man har idag för att ta sig in på en ny marknad, men enligt
dem själva påverkade det inte deras sätt att penetrera en ny
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marknad. Exempelvis var en av företagets första utländska
investeringar ett företagsförvärv i Norge.

Förvärv av andra företag är en vanlig etableringsform för IFS idag.
Ett exempel på företagsförvärv var vid företagets etablering på den
amerikanska marknaden 1996. För att bli konkurrenskraftiga i USA
var IFS tvungna att expandera. Alternativen var att växa organiskt
eller att växa genom uppköp. För IFS var expansion genom uppköp
det enda försvarbara alternativet för att skapa sig den position på
marknaden som man ville ha, trots viss kritik från analytiker i
Sverige. Organisk företagstillväxt skulle ha varit alltför
tidskrävande och det hade kostat företaget mer om man ser på lång
sikt. Genom det lyckade förvärvet av ett amerikanskt bolag fick IFS
också chansen att ytterligare fördjupa sitt engagemang på den
kinesiska marknaden, där det uppköpta amerikanska företaget
redan hade knutit kontakter.

På IFS, som är större än de andra bolagen vi studerat, har också
etableringsformerna utvecklats med tiden. Framförallt nämndes
utvecklingen på marknader där man endast använder sig av
distributör. Om tidigare relationer varit goda är ett vanligt steg att
man ingår ett joint venture med distributören. En annan
utvecklingsmöjlighet är då de inte är helt nöjda med en distributör,
eller då de känner att de måste finnas närmare kunderna. De kan då
etablera egen verksamhet parallellt med distributören som fortsätter
mer specialiserat med kunder inom ett fåtal branscher som IFS inte
går in på.

I Solitons bransch är det vanligaste sättet att etablera sig på en
marknad, rent organisatoriskt, att använda sig av agenter. Det är
också det Soliton utnyttjar i de flesta fall. För att ta sig till andra
marknader är det vanligt att Soliton använder sig av
maskinleverantörerna i branschen. Exempelvis i Finland säljer
Soliton genom en kapleverantörs agent. Det gör att agentens
sortiment blir mer komplett och Soliton når lättare ut till potentiella
kunder genom det befintliga nätverket. Solitons korta tid som
internationell aktör har gjort att någon organisatorisk utveckling
mot att ha egna dotterbolag inte skett ännu. Rickard Ågren trodde
att en sådan utveckling ligger flera år framåt för Soliton och att allt
beror på hur snabbt de kan öka försäljningsvolymen.
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4.10 FÖRETAGSLEDNINGENS PÅVERKAN PÅ

INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN

Alla de studerade företagen var förhållandevis små då de för första
gången tog steget att etablera någon typ av verksamhet utomlands.
Något som nämndes var att principen ”learning by doing” var
gällande. Erfarenhet av internationella affärer var det bara Solitons
försäljningsansvarige som hade, dock inom andra branscher. Hos de
övriga företagen var det ingen i ledningen som tidigare hade arbetat
internationellt. Genom egna upplevelser har de tagit lärdom av de
kontakter man hade med andra länder.

Det som också var gemensamt för fallföretagen var att ledningen
bestod av en grupp människor som visste vad man ville med
organisationen.

”Visionerna kanske aldrig skrevs ned riktigt, men vi i kärnan
visste hela tiden vad vi ville.”

(Ulf Annas, IFS)

Både Factum och BestLinux var mindre än 10 anställda vid
internationaliseringstillfället och de flesta av dessa personer hade
del i företagens internationella utveckling. Det ringa antalet
personer inom företaget var det som gjorde att ledningens styrning
inte var så markant som inom ett större företag.

”The company was quite small, so everyone in the company had
an influence over the decisions that were made…”

(Sanjay Verma, BestLinux)

Soliton var också mindre än tio anställda, men de internationella
kontakterna togs till en början enbart av försäljningsansvarig.

IFS hade fler anställda vid tillfället för internationaliseringen, ca 100
personer. Det var ett par personer i ledningen som fungerade som
drivande bakom den ursprungliga ”kärnan” på 15 personer som
hade visionerna om åt vilket håll organisationen skulle gå. En utav
dessa var Bengt Nilsson som idag är VD på företaget.
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”Utan honom hade vi kanske varit ett konsultbolag som hade
varit stort i Skandinavien, men inget mer.”

(Ulf Annas, IFS)

Factum skilde sig något från övriga fallföretag i den bemärkelsen att
de arbetade något mer strategiskt och medvetet med
internationaliseringsprocessen, redan vid tillfället då företaget
grundades. De har under alla år jobbat aktivt med internationella
frågor och hur företaget ska förhålla sig till sina utländska kunder.
Ledningens vilja till att arbeta internationellt var en starkt
bidragande orsak till att Factum sökte sig utanför den svenska
marknaden.

4.11 NÄTVERK

Respondenterna på IFS, Factum och Soliton uttryckte att
medverkandet i ett nätverk är otroligt viktigt.

”…har du inget nätverk när du kommer in i ett land så är du
blind. Du måste ha ett nätverk!”

(Ulf Annas, IFS)

Johan Ericsson på Factum uttryckte att kontakterna med kunder var
väldigt viktigt för företagets utveckling. Kunderna har stor del i
spridningen av produkterna och det är ofta de som hjälper företaget
att etablera sig på nya marknader.

”Det går ofta från mun till öra, så att säga…”

(Johan Ericsson, Factum)

Samarbete med kommunen och Linköpings universitet har också
fungerat som delar i Factums nätverk. Johan Ericsson tog upp ett
exempel då företaget skulle etablera kontakter i Kina. Genom
kommunens och universitetets kontaktnät kunde företaget lättare
komma i kontakt med rätt personer. Ericsson uttryckte att
kostnaderna för en resa till Kina kan vara mycket höga för ett litet
företag, vilket gör det extra viktigt att få ut så mycket som möjligt av
en sådan resa.
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Factum, som numera ägs till 100 procent av Teracom, har också
kunnat utnyttja det tidigare statliga ”broadcast” företagets nätverk
av kontakter. Dessutom ger Teracom en större tyngd bakom,
förhållandevis lilla, Factum då de gör affärer med stora kunder.

Johan Ericsson nämnde Exportrådet och Ulf Annas kompletterade
med ambassader och tekniska attachéer som exempel på hjälpande
organ till att skapa bra kontakter och komma in i ett nätverk. I
samband med att man bygger upp ett nätverk, eller början till ett
nätverk, ser IFS på sina nuvarande kunders intresse att etablera sig
på den nya marknaden. Ofta fungerar det också så att en kund
uttrycker önskan om att IFS ska följa med dem till en ny marknad.

Som tidigare nämnts är kontakter med andra aktörer inom
branschen väldigt viktigt för Soliton. Genom att knyta kontakter
med leverantörer som funnits på marknaden i årtionden kan Soliton
ta sig in i de hårt strukturerade nätverk som finns.

”I och med att de har lokala återförsäljare i princip varje land så
blir de här nätverken jättestarka och har funnits i kanske 30 - 40
år. Så som ny gäller det att lära sig de här nätverken och kan du
hitta någon kompis någonstans så har du igen den tiden.”

(Rickard Ågren, Soliton)

Sanjay Verma på BestLinux tog upp en del partnerskap och
strategiska allianser som exempel på hur deras nätverk av kontakter
hjälper dem till att lättare etablera sig på en marknad. Samarbeten
med andra aktörer gör man oftast på marknadssidan, då de anser
att de själva inte alltid har expertkompetensen för att nå ut till kund.

4.12 PROBLEM SOM KAN RELATERAS TILL INTERNATIONALISERING

BestLinux, som är ett finskt bolag, har gjort sina första utländska
etableringar i geografiskt närliggande länder. Man har
försäljningsverksamhet i de skandinaviska länderna och en
forskning- och utvecklings enhet i Estland. Enligt Verma har detta
inte inneburit några större problem då marknaderna inte skiljer sig
alltför mycket från den finska.
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”…boundaries don’t matter anymore. It has much more to do
with the local culture than only the boundary.”

(Sanjay Verma, BestLinux)

Då BestLinux inte har etablerat sig på alltför avlägsna marknader
hade de bra kontroll över vad som krävs för att etablera sig på de
olika marknaderna. Sanjay Verma nämnde ändå att det skiljer sig
mellan marknader hur tidskrävande det är  att starta upp
verksamheten, vilket kan skapa vissa problem om man inte har
kunnat förutse tidsåtgången.

På Soliton tyckte man att det största problemet var att få agenten att
jobba för just din produkt.

”Det är ofta så att de har flera produkter, så att man måste sälja
in till dem först innan man kan sälja in till kund.”

(Rickard Ågren, Soliton)

Som tidigare nämnts hade Factum vid tillfället för
internationalisering endast ett fåtal anställda och väldigt begränsade
resurser. Att börja från "noll" och bygga upp verksamheten var
svårt, främst vad gällde finansieringen. Det första kretskortet de
sålde hade de inte kunnat göra tillfredsställande test på, eftersom
det saknades professionell mätutrustning vilken var dyr att
införskaffa.

Andra problem som dykt upp för Factum har framförallt att göra
direkt med produkten. Det har visat sig att deras andra produkt,
DAB, är mer komplicerad än den första, NICAM, vilket gör att
representanterna behöver utbildning för att kunna sälja den. Med
DAB följer också mjukvara som innebär ett ökat krav på service och
support. Som tidigare nämnts är NICAM en produkt med få
komplikationer och Factum har aldrig varit tvungna att bygga upp
en service- och support organisation, men det kommer att bli ett
måste i framtiden. Därför har de på Factum nyligen satt ihop en
service- och support grupp som ska utveckla den delen av företaget.
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Kulturella problem har också uppstått för Factum. Skillnaden
mellan affärstraditioner i olika länder är stor och det är något som
man har fått lära sig med tiden.

"Man har gått in med viss förhoppning, som i Kina t ex, men
samtidigt har man lärt sig göra affärer. Villkoren är helt olika i
olika länder."

(Johan Ericsson, Factum)

Ulf Annas på IFS tog upp många kulturella problem vid
internationalisering som t ex hur man hanterar personal,
betalningsvillkor och överhuvudtaget hur man ser på att göra
affärer.

"När man går in på en marknad måste man snabbt sätta sig in i
marknaden, sen har du hela den biten att även om du har ett
svenskt bolag måste det leva i det landet där det befinner sig,
vilket leder till interna anpassningar…"

(Ulf Annas, IFS)

För att lösa dessa interna anpassningar till de länder där man
bedriver verksamhet har IFS tio personer som stora delar av året
reser mellan huvudkontoret i Sverige och de olika kontoren ute i
världen. Ulf Annas är en av dessa tio och fungerar som en länk
mellan bolagen i Asien och huvudkontoret i Sverige. Genom att ha
täta personliga kontakter med IFS delar i världen kan man ha en
löpande kommunikation vilket också gör att huvudkontoret får
lättare att hålla kontroll över verksamheten.
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5 ANALYS

I det här avsnittet kommer vi att tolka och analysera det
empiriska material vi fick fram från de intervjuer vi genomfört.
Detta kommer att göras med hjälp av de teorier som tas upp i
referensramen om företags internationalisering.

5.1 STRATEGIER FÖR TILLVÄXT

Om man ser till Stevrins (1991) olika strategier för hur företag väljer
att expandera, kan man hos fallföretagen se inslag av flera av dessa
fem strategier för organisatorisk tillväxt. Att växa på egen hand är
den första av Stevrins strategier och detta sätt att nå tillväxt har två
av företagen använt sig av, vid internationell expansion, genom att
de startat upp egna dotterbolag utomlands.

Den nästkommande strategin, som är att växa med andra, har vi sett
tre av de studerade fallföretagen utnyttja. I de flesta fallen har man
använt sig utav representanter när man velat ta sig in på en ny
marknad, eftersom företagen inte ansett sig ha de resurser som är
nödvändiga för att växa på egen hand, eller inte sett det nödvändigt
att starta dotterbolag.

Företagsförvärv som etableringsstrategi har använts för att snabbt
bli en konkurrenskraftig aktör på en ny marknad. IFS etablerade sig
utomlands genom företagsförvärv trots att deras resurser var små.
Att IFS etablerade sig på detta sätt kan bero på att deras bransch var
kraftigt växande och företaget var tvunget att snabbt bli
konkurrenskraftigt för att inte tappa kunder och sin position på
marknaden. Då är en utväg att genomföra företagsköp och
därigenom få tillgång till viktiga nätverk och kunskap om
marknaden.

5.2 ORSAKER TILL INTERNATIONALISERING

En av de mest vedertagna teorierna beträffande hur företags
internationaliseringsprocess ser ut är Uppsalamodellen. Johanson
och Vahlnes (1990) Uppsalamodell för företags internationalisering
beskriver internationaliseringsprocessen som ett mönster då företag
börjar med indirekt export för att stegvis öka sitt engagemang på en
marknad. Uppsalamodellen säger att engagemanget på utländska
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marknader växer successivt och beror på vilken kunskap företaget
har om andra marknader sedan tidigare. Ett företag bygger först
upp tillräcklig marknadskunskap för att senare ha möjlighet att
expandera till andra länder.

Den del av Uppsalamodellen som säger att företag först etablerar sig
på närliggande marknader för att sedan successivt gå vidare till mer
avlägsna marknader stämmer delvis in på fallföretagen eftersom
alla företagen först etablerade sig i något av sina grannländer.
Anledningen till detta var dock inte att de hade mest kunskap om
dessa länder utan på grund av att det kostnadsmässigt var
strategiskt riktigt och att kunderna befann sig på dessa marknader.

5.2.1 Kunskap

Även Welch och Luostarinen (1988) har skrivit om faktorer som
påverkar ett företags internationaliseringsprocess, bland annat just
marknadskunskap.

Att marknadskunskap är viktigt var något som alla företag
påpekade. Det var dock något som inte ansågs nödvändigt för att
etablera sig på en ny marknad utan var något som företagen lärde
sig under resans gång och som därmed underlättade verksamheten
när företaget väl hade etablerat sig på den nya marknaden. Johan
Ericsson på Factum nämnde även samma term som Welch och
Luostarinen (ibid) använder i litteraturen, att man genom ”learning-
by-doing” ökar marknadskunskapen.

Att företag först utvecklas på hemmamarknaden för att sedan
expandera utomlands när hemmamarknaden inte kan erbjuda
önskad tillväxt är något vi kunnat utläsa från fallföretagen, förutom
från Factum som från första stund hade internationell försäljning.
De övriga tre företagen etablerade sig inledningsvis på
hemmamarknaden, dock under förhållandevis kort tid, för att sedan
gå vidare utomlands. Anledningen till att de under de första åren
endast var verksamma på en marknad var inte att de saknade
kunskap om utländska marknader, utan i huvudsak att de behövde
utveckla och etablera sina produkter innan de kunde gå vidare med
att skaffa internationella kunder. Marknadskunskap var inte det
som bestämde tidpunkten för när företagen valde att
internationaliseras.
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5.2.2 Liten hemmamarknad
Det som visade sig vara en viktig orsak till varför fallföretagen har
internationaliserats var att hemmamarknaden är för liten och att
dess potential inte är tillräcklig och därmed begränsar fortsatt
tillväxt, vilket också Albaum et al (1989) hävdar. Inget av företagen
kände att hemmamarknaden kunde erbjuda tillräcklig
försäljningsvolym och det var därför ett måste att ta steget att
etablera sig på andra marknader. Detta berodde antingen på hård
konkurrens eller att produkten var så pass nischad att det inte fanns
tillräckligt med kunder på hemmamarknaden.

När det exempelvis gäller Factum var marknaden för deras produkt
begränsad i Sverige, vilket de insåg från första början. För att
överhuvudtaget kunna överleva och ha möjlighet till tillväxt
expanderade företaget utomlands. I Solitons fall var en mättad
hemmamarknad en viktig orsak till varför de vidgade sina vyer och
började se på andra potentiella marknader. Det faktum att Soliton
har en väldigt nischad produkt gjorde det ännu svårare för företaget
att öka försäljningsvolymen utan att expandera utomlands.

IFS däremot följde redan existerande kunder till andra länder och
menar att om de inte gjort detta hade de riskerat att förlora viktiga
kunder samt att inte få den tillväxt de önskade.

Även för BestLinux var hemmamarknaden för liten för att man
skulle kunna utveckla företaget. Hård konkurrens från ett stort
amerikanskt företag var av avgörande betydelse för att de skulle ta
steget till andra länder. Att konkurrensen blev för hård för
BestLinux på hemmamarknaden kan kopplas till en för liten
marknad där kunderna inte räckte till för båda företagen och att det
därmed blev nödvändigt att söka sig till andra marknader för att
finna nya kunder.

5.2.3 Resurser
Welch och Luostarinen (1988), och även Boter och Holmquist (1998),
tar upp begränsade resurser som en bakomliggande faktor till
företags internationalisering. Enligt dessa författare behöver mindre
företag längre tid på sig för att internationaliseras på grund av brist
på resurser. Detta var något som vi fann inte stämma överens med
de fallföretag vi studerat. Factum etablerade sig utomlands från
första stund, trots mycket begränsade resurser. IFS gjorde



Analys

62

företagsförvärv redan vid ett tidigt stadium. Med mycket små
medel har Soliton lyckats skapa internationella kontakter för att sälja
sin produkt vidare och BestLinux har satt upp flera dotterbolag
utanför Finland, som är deras hemmamarknad.

Då företagen var små vid internationaliseringstillfället var
resurserna knappa, men det var inte något som förändrade
företagens beslut om att internationaliseras eller gjorde att de
väntade längre med att etablera sig på nya marknader. Detta kan
istället bero på just det faktum att de var små vid tidpunkten för
internationaliseringen och hade därför inte råd att skjuta upp
beslutet om en utlandsetablering. De var tvungna att agera när
kunderna agerade för att dels ha en chans att växa som företag och
dels för att behålla sina kunder. Den knappa tillgången på resurser
påverkade, för Soliton och Factums del, organisationsstrukturen.
Däremot var man hela tiden fast besluten om att starta
internationaliseringen av företagen.

5.2.4 Attityd
Vidare i Welch och Luostarinens (1988) uppräkning av påverkande
faktorer är företagsledningens inställning och attityd till ett företags
internationella utveckling. De hävdar att för mindre företag har
ledningens roll större betydelse då beslutsfattandet kan bero på
endast en person. Detta kan man se på BestLinux organisation i det
tidiga stadiet av beslutet att internationaliseras, då företagets
ledning endast bestod av två personer och det var dessa två som tog
beslutet, men i samråd med de andra anställda.

Att tidigare erfarenhet av internationell verksamhet hos en
företagsledning skulle vara av betydelse för en utlandsexpansion
verkar inte vara avgörande för företag liknande de vi studerat. I alla
fallföretagen fanns det en grupp människor som varit med från ett
tidigt stadium i företagets utveckling och som var drivande när det
gällde att ta verksamheten till andra länder. Däremot var det bara
hos Soliton som någon av dessa personer hade tidigare erfarenheter
av internationell affärsverksamhet. Detta gjorde dock inte att
företaget internationaliserades tidigare än de andra fallföretagen,
tvärtom så var det ett företag utan någon som helst erfarenhet av
verksamhet på utländska marknader som snabbast
internationaliserades, nämligen Factum.
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Företagen tillhör branscher som är internationellt spridda och deras
hemmamarknader är i sammanhanget små. Detta gör att
internationaliseringen av företagen blir en naturlig del i
tillväxtprocessen, mer än att de drivande krafterna i företaget haft
en speciellt internationellt vinklad attityd och förespråkat den
internationella aspekten som något unikt.

De som har drivit på processen att internationaliseras i de olika
bolagen har mer eller mindre haft en vision om att växa och bli stor.
Den enda chansen att kunna växa har varit att gå utanför sin
hemmamarknad. Detta kan bero på att steget till en internationell
marknad inte ses som ett stort problem, utan blir en naturlig
utveckling för många företag. Det krävs inte att företagsledare har
internationell erfarenhet för att de ska ta initiativ till
internationalisering. Den globala konkurrensen hårdnar och alla
måste tänka på att överleva.

Ökad globalisering har skapat bättre kommunikationsmöjligheter
och skillnader mellan marknader har blivit mindre, vilket har
bidragit till att företagen internationaliserats tidigt i sin utveckling.

5.2.5 Risk och osäkerhet
Vidare faktorer som enligt Welch och Luostarinen (ibid) påverkar en
internationalisering är risk och osäkerhet. Genom att etablera sig på
fler än en marknad sprider man risken. Om en marknad skulle visa
sig svag vid något tillfälle kan det vägas upp genom att en annan
marknad är starkare. Detta var något som nämndes av
respondenterna för fallföretagen som en delorsak till internationell
expansion, men det var inget som drev dem till att bli globala
aktörer.

5.2.6 Kontroll och engagemang
Kontroll och engagemang är de två sista faktorerna som Welch och
Luostarinen (ibid) tar upp. Kontroll var inget som specifikt nämndes
när det gäller fallföretagens internationella etableringar. Det som
kan sägas är att IFS hade ett system med tio personer som ständigt
reste mellan Sverige och utländska marknader. Dessa personer
rapporterade till huvudkontoret i Sverige och gjorde att kontakten
med IFS:s delar utomlands var god, vilket i sin tur ökade företagets
kontroll.
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Att starta dotterbolag kan vara ett sätt för företag att ha större
kontroll över verksamheten på andra marknader och också över
kunder och hur marknaden fungerar. Detta var en av anledningarna
till varför BestLinux beslutade att byta etableringsform från agent
till säljande dotterbolag, för att ha mer kontroll över
produktsupport och dylikt.

De anställdas engagemang vid fallföretagens internationalisering
anser vi ha varit mycket gott i alla fyra fallen och haft ett visst
inflytande över beslutet att etablera sig utomlands. Alla fallföretag
hade relativt få anställda då man tog steget utomlands och de
anställda hade förhållandevis stor del i utvecklingen, något som
gjorde att engagemanget var stort och alla kände sig delaktiga i
beslutet att etablera sig utomlands. Det verkade dock inte vara
något som är avgörande för att processen ska genomföras. Så länge
ledningen är överens går beslutet igenom.

5.3 ÅLDER OCH INTERNATIONALISERING

Förutom de olika faktorerna till varför ett företag väljer att börja
med internationell verksamhet menar Autio, Sapienza och Almeida
(2000) att även tidpunkten för internationaliseringen av företaget  är
en påverkande faktor. Ett företag som internationaliseras vid ett
tidigt stadium har bättre förutsättningar att anpassa sig till
internationell verksamhet. Banden till hemmamarknaden i form av
exempelvis kundrelationer och samarbetspartners har inte hunnit
växa sig alltför starka, vilket underlättar skapandet av en
internationell identitet för företag.

Detta var något vi fann hos fallföretagen. Internationaliseringen
skedde vid ett tidigt stadium i företagens utveckling och de hade
inte hunnit ”rota” sig på hemmamarknaden så till den grad att det
försvårade deras internationalisering. Att företagen vid
internationaliseringstillfället var unga kan ha bidragit till att man
inte såg etableringar i utlandet som något riskfyllt, utan snarare som
en möjlighet till utveckling och tillväxt.

5.4 VAL AV MARKNAD

Enligt Uppsalamodellen sker den första utlandsetableringen på en
marknad som ligger både geografiskt och kulturellt sett nära
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hemmamarknaden. Alla fyra företagen följde denna teori och valde
att starta sin internationella verksamhet i ett grannland, men
grundorsaken var, enligt respondenterna, inte att det var psykiskt
närliggande länder utan berodde på att det kostnadsmässigt var en
bra strategi och dessutom relativt enkelt att genomföra. Eftersom
företagen var små vid den första utlandsetableringen var resurserna
begränsade vilket motiverade etableringar i grannländer. I och med
detta kan man ändå se vissa likheter med Uppsalamodellen, men
orsakerna till varför man skulle välja närliggande marknader skiljer
sig mellan respondenternas förklaringar och teorin.

Fallföretagens strategi för internationalisering styrdes framförallt av
efterfrågan, d v s kunderna. När företagen väljer vilken marknad de
ska etablera sig på sker det slumpvis, beroende på var någonstans
kunden finns, eller till vilken marknad en befintlig kund vill. Detta
gör att företagen är väldigt styrda av sina kunder i allt de gör. För
Factum var det mer eller mindre en slump att deras första kund
befann sig i Finland. Det hade kunnat vara en kund i vilket land
som helst. Det förklarades med att Factum kort efter etableringen i
Finland gick vidare med kunder i exempelvis Sydafrika och Nya
Zeeland.

Att följa efterfrågan på sina produkter till andra marknader verkar
vara en stor drivkraft för företagen vid beslut att internationaliseras.
Detta tyder på att företagen fungerar mer i enlighet med det
eklektiska paradigmets tankar om en
internationaliseringsprocessen. Det eklektiska paradigmet tar upp
tre företagsspecifika fördelar som ett företag kan utnyttja för att
konkurrera på utländska marknader och söker sig, beroende på var
man har dessa fördelar, till vissa marknader.

5.4.1 Ägarspecefika fördelar
Det som framförallt har kunnat utläsas från fallföretagens
tillvägagångssätt vid internationalisering är att de söker sig till
marknader där de har ägarspecifika fördelar och inte till marknader
som ligger psykiskt nära. Ägarspecifika fördelar hos fallföretagen
kan vara tekniskt kunnande, starkt varumärke, goda kundrelationer
och billig produkt.

Som tidigare nämnts har det varit framförallt kunderna som styrt de
fyra företagens val av marknad. De har etablerat sig på marknader
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där de skapat kundkontakter som givit företagen möjligheter att
konkurrera internationellt inom branschen. Företagen erbjuder
kunden något som konkurrenterna inte kan erbjuda, vilket gör att
de kan etablera sig på en viss marknad.

På Soliton deklarerades att de, istället för att ta beslut om att
penetrera en specifik marknad, sökte upp kunder på flera olika
marknader. Factum gjorde likaså och dessutom har de etablerat sig
på en del marknader där de kunnat erbjuda en billigare produkt än
konkurrenterna. IFS har också etablerat sig på ett flertal marknader
då de följt enskilda kunder från hemmamarknaden till utlandet. Det
här resonemang bekräftar Boter och Holmquists (1998) teori om att
mindre företag inte koncentrerar sig på en eller ett fåtal marknader
utan väljer enstaka kunder på olika marknader. Detta gör också att
företag inte etablerar sig på marknader som psykiskt sett är lik den
egna.

BestLinux skilde sig något från de andra med kostnadssänkningar
som ett av motiven till internationaliseringen och val av marknad.
Genom att förlägga utvecklings delen i Estland fann man en
kostnadsminskande åtgärd. Detta resonemang för oss närmare den
andra företagsspecifika fördelen som tas upp i det eklektiska
paradigmet, lokaliseringsfördelar.

5.4.2 Lokaliseringsfördelar
Lokaliseringsfördelar har ett företag på en marknad där de bättre
kan utnyttja företagets tillgångar jämfört med en annan marknad.
Detta är något som flera av företagen använt sig av som en grund
för att välja en specifik marknad. Exempelvis i BestLinux fall där det
var billigare att förlägga all utveckling i Estland än att behålla det i
Finland. Detta innebär att BestLinux har lokaliseringsfördelar på
den estniska marknaden. IFS har också utnyttjat
lokaliseringsfördelar vid internationell expansion. Tidigt i IFS:s
internationaliseringsprocess gick företaget in på den polska
marknaden, istället för att etablera verksamheten i västländer, som
kan tyckas vara mer säkra investeringar. Orsaken till detta var att
kostnaderna för en etablering i Polen låg långt under en etablering i
exempelvis Tyskland. Polen hade just öppnats upp efter öststaternas
fall och IFS fick möjligheten att följa med flera kunder dit.
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5.4.3 Internaliseringsfördelar
Den tredje företagsspecifika fördelen som tas upp i eklektiska
paradigmet är internaliseringsfördelar. Ett företag som bättre än
sina konkurrenter förflyttar sina ägarspecifika fördelar inom
företaget, från en marknad till en annan, kan åtnjuta
internaliseringsfördelar. För att lättast komma åt dessa är en
hierarkisk organisationsform det bästa, enligt eklektiska
paradigmet. Med starkare kontroll över organisationen kan ett
företag lättare överföra de ägarspecifika fördelarna till ett annat land
och på sätt utnyttja det som företaget är bra på.

Detta var något vi inte fann i så stor utsträckning i fallföretagen.
Soliton och Factum är företag som ännu inte byggt upp egna
organisationer på olika marknader, vilket gör det svårare att
kontrollera verksamheten och överföra ägarspecifika fördelar. Deras
verksamheter, som de ser ut idag, kräver heller inte den kontroll
som är nödvändig för att en organisation ska kunna dra fördel av
internalisering. Detta beror på att utnyttjandet av representanter
inte ger samma kontrollmöjligheter, som egna dotterbolag gör. Vid
påbörjandet av ett nytt samarbete med en representant tar dock
Factum själva hand om utbildning och utvecklandet av
produktkännedom för representanten, men då överföringen av
information sker mellan två skilda organisationer anser vi inte att
det kan tolkas som internalisering.

BestLinux och IFS, som har etablerat egna dotterbolag, har andra
möjligheter till internalisering. Då de olika utlandsetableringarna
ingår i samma organisation underlättas informationsutbytet mellan
marknader, vilket gör att de lättare kan sprida de ägarspecifika
fördelarna. IFS, som av de fallföretag vi studerat är det största, har
kommit längre i sin internationaliseringsprocess än de andra
företagen. De har en annan möjlighet till kontroll inom
organisationen, exempelvis genom personliga kontakter. Detta kan
vara ett resultat av att de har större resurser och därmed möjligheter
att kontrollera organisationen på ett annat sätt. Att kunna ha egen
verksamhet på de olika marknaderna leder till att
informationsutbytet underlättas och därmed möjligheten att
överföra fördelar mellan de olika marknaderna.
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5.5 VAL AV ETABLERINGSFORM

Uppsalamodellen förklarar företags stegvisa
internationaliseringsprocess med hjälp av etableringskedjan. Från
att ett företag endast har exporterat sporadiskt går man vidare till
att utnyttja agenter på utländska marknader, som ett första steg till
en vidare internationell utveckling, för att avsluta med att företagen
sätter upp producerande dotterbolag.

Mönstret man kan se hos fallföretagen är att den stegvisa modellen
inte stämmer överens med verkligheten, vilket bekräftar Boter och
Holmquists (1998) resonemang om mindre företags
internationalisering. Det är inte en långsam och successiv process
som sker i enlighet med en stegvis utveckling. Tvärtom har
internationaliseringen för fallföretagen varit en process som
inneburit en snabb och direkt etablering på utländska marknader,
då man direkt använt sig av agenter, etablerat egna dotterbolag eller
gjort företagsförvärv, istället för att börja med sporadisk export och
successivt bli mer engagerad på den nya marknaden. Detta beror på
att produkterna som företagen säljer är starkt nischade och därför är
företagen styrda av var efterfrågan finns. Eftersom företagen
befinner sig i tekniska branscher som mestadels präglas av snabb
utveckling, ökar konkurrensen och innovationstakten och därmed
kravet att ta steget att bli en internationell aktör.

I exempelvis BestLinux och IFS:s fall befinner sig företagen i
expansiva och föränderliga branscher. Att snabbt bli en stark aktör
på en ny marknad är vitalt för att de ska kunna överleva.
BestLinux:s internationalisering startade i princip med att de
etablerade egna dotterbolag. Företagsköp är en annan gångbar
strategi för att snabbt ta sig in på en ny marknad, vilket IFS använde
sig av, trots att företaget egentligen inte hade de resurser som
krävdes för detta.

Factum har använt sig av agenter då deras bransch haft en relativt
trög utveckling. Företaget har därför haft tid att växa organiskt och
de har inte behövt vara lika offensiva i sin form av etablering på nya
marknader.

Anledningen till att företagen valt att använda sig utav den ena eller
andra etableringsformen har inget med grad av kunskap om den
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utländska marknaden att göra, vilket Uppsalamodellens
etableringskedja tar upp. Istället är det mer en fråga om resurser och
hur mycket företaget anser sig ha råd att investera i den nya
marknaden, samt kundernas efterfråga.

Det verkar inte vara så att det finns ett speciellt mönster eller
standardiserad mall på hur mindre företag går till väga för att
etablera sig på en utländsk marknad, utan det är i mångt och
mycket beroende på produkten man säljer och den typ av marknad
företaget vill etablera sig på. Istället för att anlita en agent, som i
många fall är ett idealiskt sätt för mindre företag med begränsade
resurser att etablera sig på en ny marknad, menar en del forskare att
det är bättre att direkt starta upp dotterbolag eftersom mindre
företag kan få problem med agenters lojalitet. Det anses dock svårt
att genomföra då mindre företag ofta anses sakna de resurser som
krävs för detta.

Att begränsade resurser skulle hindra mindre företag att etablera
egna dotterbolag stämmer inte alltid. Exempelvis BestLinux, som
visserligen började med agenter, märkte snart att detta inte var en
lyckad strategi och övergick relativt snabbt till att etablera egna
dotterbolag på nya marknader, trots att detta var en mer kostsam
och resurskrävande etableringsform. På grund av produktens
karaktär ansågs det mer effektivt med egna dotterbolag på de
utländska marknaderna för att upprätthålla god service och support
till sina kunder.

Factum befinner sig i den unika situationen att de inte har speciellt
mycket konkurrens och har därför kunnat utvecklas i en mer
långsam takt. De har inte varit tvungna att göra företagsköp eller
starta dotterbolag för att skaffa sig en position på en ny marknad.
Det faktum att produkten är relativt enkel att sälja rent tekniskt, har
bidragit till att företaget inte behövt vidareutveckla
etableringsformen på utländska marknader. Det har inte funnits
någon anledning att investera i dotterbolag på de utländska
marknaderna då konkurrensen är relativt liten. De har under alla år
som internationell aktör kunnat använda sig av representanter för
att nå sina kunder på de nya marknaderna, vilket har varit ett bra
och effektivt sätt att agera på när det gäller den produkt man säljer.
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Soliton har också genomgående använt sig utav agenter på de
utländska marknader de etablerat sig på. Detta menar företaget bero
på bristen på resurser och inte att marknadskunskap spelar in vid
val av etableringsform. De anser dock denna etableringsform vara
ett effektivt sätt att få ut sin produkt på utländska marknader till en
rimlig kostnad.

För IFS:s del skedde den första etableringen utanför Sverige genom
företagsköp, trots att företaget var litet vid tiden för
internationaliseringen och hade knappa resurser. Att göra
företagsköp ansågs dock nödvändigt för att inte tappa
konkurrenskraft på den nya marknaden och för att skaffa sig en
hållbar position. Även BestLinux startade, som tidigare nämnts,
dotterbolag trots knappa resurser. Detta tyder på att storleken på
företaget och dess resurser inte har någon avgörande roll för
beslutet om en utlandsetablering, utan företagen gör vad som är
nödvändigt för att klara konkurrensen och överleva. Detta trots att
det i många fall innebär riskfyllda investeringar.

5.6 NÄTVERK

Nätverkssynen på internationaliseringsprocessen innebär att ett
företag först är medlem i ett nätverk på hemmamarknaden och
sedan utvecklar affärskontakter med aktörer i nätverk på andra
marknader. Detta tycker vi stämmer in på de fallföretag vi studerat
då alla har haft nätverk på hemmamarknaden och sedan genom
dessa nätverk fått kontakter med kunder på andra marknader och
etablerat sig där. Nätverkens betydelse har haft en stor inverkan på
företagens möjlighet att internationaliseras och etablera sig på
utländska, och oftast okända, marknader.

Axelsson och Johanson (1992) menar att ett företags grad av
internationalisering påverkar dess möjlighet till etablering på nya
marknader. Detta stämmer inte med vad vi har sett när vi pratat
med de fyra fallföretagen, då inget av dessa verkar ha haft större
problem eller svårigheter att internationaliseras trots att de inte haft
internationella kontakter sedan tidigare. Detta kan bero på att
många nätverk som företagen ingått i på hemmamarknaden är
internationellt kopplade. Internationell verksamhet har blivit ett
måste i många branscher, bl a  beroende på ökad global konkurrens.
Därför har företagen redan från början haft en god möjlighet att
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skapa kontakter på andra marknader, t ex genom kunder med
internationella kontakter.

Olika typer av organ såsom Exportrådet, ambassader och tekniska
attachéer är exempel på viktiga kontakter som kunnat hjälpa
företagen att etablera sig i ett nytt land och lära känna marknaden.
Även kommunen och Linköpings universitet nämndes som delar av
nätverk vilka hjälpt företagen att lättare etablera sig på nya och
okända marknader. Dessa kontakter är ovärderliga för företagen när
de ska ut i världen och göra investeringar i nya länder. Även genom
sina kunder skapar företagen kontakter med nya marknader vilket
verkar som incitament för företagen att etablera sig utomlands.

De organ som nämndes ovan kan hjälpa företag med språkbarriärer
och andra problem som kan uppstå vid en utlandsetablering. Det är
ett kostsamt sätt att gå till väga på, men ansågs som en väl värd
investering. Möjligtvis kan det bl a vara dessa väl utarbetade
kontaktnät som gör det möjligt för företagen att etablera sig på
marknader vilka psykiskt sett inte är närliggande. De bidrar även
till att öka möjligheten för företag att tidigt i sin utveckling etableras
utomlands.

McGaughey, Welch och Welch (1997) tar upp beslutstagare som
nyckelrollsinnehavare vid mindre företags internationalisering.
Deras personliga kontakter kan ha stort inflytande på företags
internationella utveckling och kan ses som en annan typ av nätverk.
Detta är något som har visat sig utnyttjas hos fallföretagen.
Framförallt valet av marknad påverkas av personliga nätverk i form
av exempelvis kundkontakter.
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6 SLUTSATSER

Detta kapitel syftar till att belysa de viktigaste resultaten från
studien av mindre, teknikbaserade företags
internationaliseringsprocesser och avslutas med förslag till
vidare forskning.

Mindre företags möjlighet att etablera sig utomlands anses av
många forskare som svårt, på grund av deras storlek. Enligt det
traditionella synsättet måste mindre företag vänta med detta till
längre fram i sin utveckling. I vår undersökning har det visat sig att
ett mindre företags beslut om internationalisering inte har något
samband med företagsstorlek. Det har varit företags inställning till
internationalisering och benägenhet att ta risker för att överleva,
som styrt besluten om att etablera sig på en ny marknad utanför
hemlandet.

Vi anser Uppsalamodellens resonemang om hur
internationaliseringsprocessen påverkas av marknadskunskap inte
stämma överens med orsakerna till varför mindre, teknikbaserade
företag internationaliseras. Marknadskunskap plockas istället upp
allteftersom företagen etablerar verksamhet utomlands. Vad som
visat sig vara den mest betydande orsaken till varför mindre,
teknikbaserade företag internationaliseras är att hemmamarknaden
är för liten. Detta beror på att produkterna för den här typen av
företag är starkt nischade vilket gör att efterfrågan på
hemmamarknaden begränsas. Som en konsekvens av detta
internationaliseras denna kategori av företag vid ett tidigt stadium i
sin utveckling.

Den successiva utvecklingen och det ökade engagemanget, som
enligt Uppsalamodellen uppnås allteftersom företag ökar sin
internationella verksamhet, menar vi inte heller stämmer överens
med mindre, teknikbaserade företags internationaliseringsprocess.
Enligt Uppsalamodellen borde fallföretagen vid det här laget ha
genomgått fler steg i etableringskedjan, eftersom de är etablerade
aktörer på utländska marknader, vilket innebär att de skulle
tillskansat sig marknadskunskap och därigenom förändrat sin
organisationsform. Ökad internationell erfarenhet har dock inte lett
till att etableringsformerna förändrats. Mindre företag väljer istället
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en etableringsform som sällan vidareutvecklas vid ökat
engagemang på marknaden.

Vad som bestämmer vilken etableringsform som används vid en
internationalisering beror på vad själva produkten kräver för typ av
engagemang och vilka resurser företag har att tillgå. Skillnader i
produkters komplexitet leder till olika krav på företags närvaro på
en marknad och därmed vilken etableringsform som bör väljas.

Det kan tyckas att mindre, teknikbaserade företag vid sitt val av
marknad i inledningsfasen av internationaliseringsprocessen följer
Uppsalamodellen. Orsakerna till varför de valt att inleda sin
internationella verksamhet på närliggande marknader är dock inte
överensstämmande med Uppsalamodellen, vilken säger att detta
beror på företags begränsade kunskap om utländska marknader.

Anledningen till att mindre, teknikbaserade företag börjar sin
internationella bana på närliggande marknader beror på efterfrågan
på produkter. Att följa befintliga kunder till andra marknader bidrar
till att företag först etablerar sig i grannländer. Slumpens inverkan
på att kunderna funnits på närliggande marknader har också varit
en orsak till att fallföretagen inledningsvis etablerat sig i
grannländer. Att tillgången till resurser ofta är begränsad för
mindre företag visade sig till en början också påverka företagens val
av marknad, då det anses mindre resurskrävande att gå in i ett
grannland.

Efter inledande etableringar i närliggande länder har valet av
marknad påverkats av företagsspecifika tillgångar, såsom
överlägsen teknik eller starkt varumärke. Vidare
utlandsetableringar har skett på psykiskt sett skilda marknader
vilket gör att det eklektiska paradigmet stämmer bättre överens, än
Uppsalamodellen, med hur mindre, teknikbaserade företag väljer
marknad. Beroende på etableringsform är överföring av
ägarspecifika fördelar mellan marknader, d v s internalisering,
något som företag utnyttjar. Det framgår att ett företag med egna
dotterbolag kan ha internaliseringsfördelar. Däremot innebär
avsaknad av egen organisation på en marknad att det är svårt att
utnyttja möjligheten till internalisering. Lokaliseringsfördelar är
något som mindre företag kan dra nytta av i form av etableringar på
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marknader med exempelvis bättre kostnadsläge och tillgång till
kompetent arbetskraft.

Vidare kan det konstateras att kontakter med nätverk har en stor
betydelse för mindre företags etableringsprocess. De nätverk som
existerar på hemmamarknaden är ofta internationellt relaterade, då
många företag idag är verksamma på en global nivå. Det
internationella kontaktnätet är många gånger det som ger mindre
företag nya affärsmöjligheter på utländska marknader.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att orsakerna till varför
mindre, teknikbaserade företag beslutar om att internationalisera sig
framförallt är liten hemmamarknad, starkt nischad produkt och
kunders efterfrågan. Därför kan det fastslås att Uppsalamodellen
som helhet har spelat ut sin roll när det gäller mindre,
teknikbaserade företags internationaliseringsprocesser. Den teori
som bättre speglar hur den typen av företag går tillväga är det
eklektiska paradigmet, då företagsspecifika fördelar bättre förklarar
val av marknad och etableringsform.

6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Då vi inte funnit någon väl utvecklad teori för mindre företags
internationaliseringsprocesser skulle utvecklingen av en modell för
denna kategori av företag vara på sin plats och är vårt förslag till
vidare forskning.
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8 BILAGA

8.1 INTERVJUGUIDE

1. Företagsinformation.
- När startade verksamheten?
- Storlek – antal anställda, omsättning.
- Berätta kort vad ni gör.

Internationaliseringsprocessen:

2. När startade internationaliseringen av företaget?
- I vilken utvecklingsfas befann sig företaget vid det tillfället?

3. På vilka marknader etablerade man sig först?
- Varför valdes just dessa?
- Hur har den internationella utvecklingen fortsatt?

4. Vilka var anledningarna till att företaget internationaliserades?
- Vilken var huvudorsaken till beslutet att expandera internationellt?
- Vilka strategier hade/har företaget för internationaliseringen, finns där en

utarbetad plan?

5. Hur internationaliserades företaget? Vilken organisationsstruktur valdes för att
gå in på en ny marknad?
- Varför valdes den organisationsformen?

6. I vilken utsträckning anser du att företagsledningen har påverkat
internationaliseringsprocessen?
- Hur har ledningens attityd mot internationella affärer påverkat

internationaliseringen?
- Hade ledningen tidigare erfarenheter av internationell verksamhet?

7. Har kopplingen till ett nätverk av företag påverkat expansionen till andra
marknader?
- Om så är fallet; hur har relationen till andra företag påverkat

internationaliseringen?

8. Vilka problem kan relateras till företagets internationalisering?
- Anpassningsproblem till en ny marknad?
- Kulturella problem?
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