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1. Inledning
There is no longer doubt that the performance of small and medium
enterprises is very important for both the economic and the social
development of most developing countries1.

1.1 Bakgrund

Idag är det inte enbart stora och internationellt etablerade företag som
verkar globalt. Fler och fler små och medelstora företag internationaliseras
och är numera av stor betydelse för tillväxten i många länder.2 Det är en
utbredd uppfattning bland ekonomer och politiker att möjligheten att
trygga sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i landet till stora
delar består i satsningar på småföretag och entreprenörer. En följd av att
världen blivit allt mer globaliserad och att fler företag internationaliseras är
att det förekommer ett stort antal handelsutbyten mellan olika länder och
regioner. Den tidigare så tydliga uppdelningen av handeln mellan olika
länder har genom tillkomsten av olika handelssamarbeten nu blivit mer
integrerad. Sverige, som ett förhållandevis litet industriland, är väldigt
beroende av utrikeshandel för att kunna fortsätta växa och ha möjlighet att
upprätthålla nuvarande välfärd.3

…the process of increasing involvement in international operation4. Ett led
i resonemanget ovan om en ökad globalisering, fler handelssamarbeten m
m, är att begreppet internationalisering fått en ökad betydelse i många
olika sammanhang. En ökad internationalisering bland svenska företag har
t ex medfört en ökad export och fler utländska dotterbolagsetableringar,
men även en integrering i olika internationella nätverk.5 Vi tror att världen
kommer fortsätta globaliseras och att svenska företag i framtiden i ännu
större utsträckning än idag kommer att verka internationellt. Detta har
bidragit till vårt intresse att studera svenska företags internationella
agerande och hur de tänker och agerar i internationella miljöer.

                                                
1 Levy, Berry och Nugent, 1999.
2 Moberg, 1990.
3 Byberg, 2000.
4 Levy, Berry och Nugent, 1999.
5 Byberg, 2000.
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Kunskap och möjligheter
För många företag är en internationalisering av verksamheten en möjlighet
att exploatera utländska marknader och kunna utnyttja sina fördelar mot
fler kunder6. En etablering utomlands innebär förutom nämnda möjligheter
även att företagen tvingas beakta en mängd andra aspekter. I en
internationaliseringsprocess krävs det att ett företag skaffar sig kunskap
om vilka faktorer som är viktiga och av avgörande betydelse för att det
skall kunna ha möjlighet att lyckas.7 Kraven på att företagen skaffar sig
medvetenhet om internationaliseringsprocessen ökar genom att
konkurrensen på många marknader numera är global. Enligt de
traditionella teorierna i ämnet internationalisering är ett av de viktigaste
kraven för att ett företag skall nå internationell framgång att det kan
erbjuda marknaden unika och specifika produkter/tjänster, t ex i form av
högteknologi eller kompetent arbetskraft.8

Frågor inför en internationalisering
I enlighet med befintliga teorier inom det aktuella ämnet finns det en rad
frågor som ett företag måste funder över inför en internationalisering. En
första grundläggande fråga är varför företaget skall etablera sig utomlands.
Vad finns det för anledning för ett företag att börja exportera? Ökade
skalfördelar, tillväxtbehov och kapacitetsöverskott är de främsta och
vanligast förekommande orsakerna till varför företag väljer att etablera
verksamhet utanför hemmamarknaden.9

Det är enligt de traditionella teorierna i ämnet internationalisering vidare
även viktigt för ett företag att göra en ordentlig genomgång av vilka
förutsättningar som finns för en lyckad internationalisering. Ett
grundläggande kriterium är att det finns en marknad som efterfrågar den
produkt ett företag tillhandahåller.10 Den eller de marknader ett företag
väljer att etablera sig på måste studeras och undersöks noga, t ex bör inte
de kulturella skillnaderna vara för stora och efterfrågeförhållandena på den
aktuella marknaden bör likna de på hemmamarknaden. På frågan vilken
eller vilka produkter ett företag skall satsa på är svaret ofta att de väljer de
produkter som tidigare visat sig vara lönsamma på hemmamarknaden. Ett
företag har stora initialkostnader vid en internationalisering och det är ofta
riskabelt att satsa på nya och oprövade produkter.11

                                                
6 Vahlne, 1978, i Moberg, 1990.
7 Byberg, 2000.
8 Moberg, 1990.
9 Moberg, 1990.
10 Abrahamsson och Borgström, 1993 och Moberg, 1990.
11 Moberg, 1990.
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En mer övergripande aspekt som är viktig att beakta vid en
internationalisering är vid vilken tidpunkt, när, etableringen skall ske. Det
finns många exempel på företag som lanserat produkter av hög kvalitet på
potentiella marknader, men som valt fel tidpunkt för internationaliseringen.
Ett företag bör undersöka om marknaden är mogen, övermättad, etc för att
ett i övrigt genomtänkt koncept skall ha möjlighet att bli lönsamt.12

Marknadskanaler
När företagen tagit ställning till de ovan nämnda frågorna kring
internationaliseringsprocessen, måste de avgöra vilken eller vilka specifika
marknadskanaler de skall använda. I början av en
internationaliseringsprocess är det vanligt att företagen använder en
representant eller att försäljningen sker direkt till kunden. De främsta
anledningarna är att dessa marknadskanaler inte kräver särskilt stora
finansiella och mänskliga resurser och att de ger företagen större
möjligheter att agera flexibelt. När ett företag etablerar egen försäljning
eller produktion på en marknad kräver det stora finansiella resurser och
följaktligen även en stor produktions- eller försäljningsvolym för att
verksamheten skall bli lönsam. Dessutom är det svårt för företagen att
senare på ett enkelt och smidigt sätt byta marknad och/eller
marknadskanal. Det sistnämnda är särskilt viktigt i initialskedet av en
utlandsetablering, när företaget inte vet om ett projekt kommer att bli
lönsamt.13

1.2 Problemdiskussion
Utvecklingen mot en ökad internationalisering av svenska företag de
senaste åren har uppmärksammats av både folk i media och i allmänhet. En
allt större del människor inom det svenska näringslivet har blivit medvetna
om att export och försäljning och produktion utomlands är av avgörande
betydelse för konkurrenskraften och lönsamheten för många svenska
företag14. Många marknader är idag globala, vilket innebär att svenska
företag nu är mer konkurrensutsatta än tidigare. En internationalisering är
därför en nödvändighet för många företag för att kunna bedriva en lönsam
verksamhet och fortsätta existera. I takt med den ökade globaliseringen
och ovan nämnda utveckling är det enligt de flesta traditionella teorier i
ämnet internationalisering av stor vikt för svenska företag att skaffa sig
kunskap om utländska marknader och bygga upp viktiga nätverk utanför
det egna landets gränser, för att skapa förutsättningar för konkurrenskraft
                                                
12 Abrahamsson och Borgström, 1993 och Moberg, 1990.
13 Moberg, 1990 och Root, 1994.
14 Byberg, 2000.
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på längre sikt.15 Ett flertal handelssamarbeten, främst EU, är en faktor som
bidragit till att öka integreringen med andra länder och regioner16.

Ett led i en ökande internationalisering av svenska företag är att en allt
större mängd företag under det senaste decenniet valt att starta egna
dotterbolag utomlands. Framför allt tog internationaliseringen fart under
1980-talet när det såg ut som om Sverige skulle komma att stå utanför den
framväxande inre marknaden i Europa. Samtidigt har den svenska
industrin gradvis förskjutits i riktning mot kunskapsintensiva sektorer och
branscher. En stor del av ökningen i den kunskapsintensiva sektorn beror
på en mycket snabb teknisk utveckling och kommersiella genombrott på
vissa nyckelområden. Omvandlingen i riktning mot större
kunskapsintensitet är nödvändig om lönebetalningsförmågan och
välståndet ska behållas.17

En ökad internationalisering och ett större fokus mot kunskapsintensiva
sektorer, tillsammans med en ökad betydelse av små och medelstora
företag, har bidragit till vårt intresse att studera både traditionellt
producerande och kunskapsintensiva, högteknologiska företag. Vi har
inom ramen för vår utbildning studerat traditionella teorier i ämnet
internationalisering, vilket vi tidigare delvis beskrivit. Vi var därför
intresserade av att skaffa oss kunskap om hur små och medelstora företag
verkligen går till väga i sin strävan efter att etablera verksamhet utomlands.
Följer svenska företag idag en traditionell stegvis etableringsprocess eller
väljer de att etablera sig globalt? Finns det skillnader i tillvägagångssätt
mellan högteknologiska och traditionellt producerande företag? Vi har
främst valt att studera vilka olika marknadskanaler företagen väljer att
använda sig av och vilka faktorer som påverkar deras val. Förekommer det
skillnader mellan högteknologiska och traditionellt producerande företag
vid val av marknadskanal? För att skaffa sig kunskap kring dessa
frågeställningar krävs det att en mängd specifika och konkreta
frågeställningar beaktas.

Enligt traditionell teoribildning inom området internationalisering är det
viktigt att företagen noga undersöker och analyserar marknader,
konkurrens- och efterfrågeförhållanden m m för att de skall ha möjlighet
att lyckas internationellt. Hur och i vilken omfattning genomförs detta
arbete och vilken typ av kompetens krävs av de som utför arbetet?

                                                
15 Moberg, 2000.
16 Byberg, 2000.
17 Exportrådet, 1999.
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Vi resonerade tidigare om att svenska företag idag väljer bort ett
traditionellt etableringsmönster till förmån för ett globalt dito. Etablerar sig
svenska företag idag globalt redan i internationaliseringsprocessens
inledningsfas? Varför väljer de ett visst specifikt alternativ?

1.2.1 Problemformulering
Från resonemanget i stycket ovan har vi formulerat följande
frågeställningar:

• Hur går svenska små- och medelstora företag till väga när de
internationaliseras?

• Vilka marknadskanaler väljer de?

• Vilka faktorer påverkar företagens val av olika specifika
marknadskanaler?

• Skiljer sig svaren på ovanstående frågeställningar mellan traditionellt
producerande företag och högteknologiska företag inom nämnda
kategori och i så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning?

1.2.2 Syfte
Syftet med rapporten är att studera om det finns skillnader i
tillvägagångssätt mellan högteknologiska och traditionellt producerande
företag vid en internationalisering, hur dessa skillnader ser ut samt vilka
faktorer som påverkar de två kategorierna företag i valet av olika specifika
marknadskanaler.
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2. Metod
I metodavsnittet presenterar vi vår syn på vetenskap, kunskap, den
verklighet vi befinner oss i, samt redogör för hur vi gick till väga vid
insamlingen av empirin.

2.1 Vetenskapligt synsätt

En vetenskaplig undersökning är enligt Lundahl och Skärvad18 inriktad på
att ge teoretiska bidrag, upplagda och genomförda med vetenskapliga
arbetsmetoder. Faktainsamlingen är en viktig del av en vetenskaplig
rapport, men insamlingen måste ske på ett vetenskapligt sätt och
genomföras i syfte att utveckla, verifiera eller falsifiera teorier för att de
vetenskapliga kraven ska uppfyllas19. Det är viktigt att personen som utför
ett vetenskapligt arbete tydligt redogör för och motiverar det perspektiv
som denne använt för att undvika att detta istället sker omedvetet20.

2.1.1 Positivism
Inom samhällsvetenskaperna förekommer framför allt två
forskningstraditioner, positivism och hermeneutik.

Positivismen innebär i huvudsak att olika fenomen beskrivs och förklaras
på ett objektivt sätt. Tillvägagångssättet baseras på formell logik och fakta
insamlad genom iakttagelser.21 Lundahl och Skärvad22 försöker fånga de
viktigaste aspekterna inom det positivistiska tänkandet genom att tala om
positivismens huvudteser:

• Samhällsvetenskapen skall ta avstånd från allt som inte är verkligt och
iakttagbart, vetenskap måste kunna verifieras med empirisk data

• Det vetenskapliga arbetet bör utföras efter en metod, den enhetliga
vetenskapliga metoden

• Vetenskapens mål är att söka orsak-verkan samband; att förklara

                                                
18 Lundahl och Skärvad, 1992.
19 Ibid.
20 Wigblad, 1995.
21 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1993.
22 Lundahl och Skärvad, 1992.
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• Inom samhällsvetenskaperna är ett primärt och viktigt mål att försöka
hitta generaliserbara kausalitetssamband

• I samband med vetenskapligt arbete är ett viktigt mål att skilja på fakta
och personliga värderingar

Det är inte inom samhällsvetenskapen utan framför allt inom
naturvetenskapen, som positivismen förekommer i stor utsträckning23.

2.1.2 Hermeneutik
En stark skolbildning inom samhällsvetenskapen är hermeneutiken.
Hermeneutik betyder ungefär tolka 24. Enligt det synsätt som
hermeneutiken förespråkar är det många gånger fel eller omöjligt att utöka
sina kunskaper genom empiriska undersökningar, vilket gör att denna
skolbildning kan ses som en motsats till positivismen. Enligt detta synsätt
får forskaren en helt annan betydelse. Dennes förståelse och
tolkningsförmåga blir av avgörande betydelse för undersökningen och dess
resultat. Forskarens förkunskaper inom det studerade ämnet är till följd av
detta också av stor betydelse för undersökningens kvalitet.25

Den hermeneutiska cirkeln
Den hermeneutiska cirkeln innebär i grund och botten att forskaren har en
viss förkunskap om det studerade fenomenet. Dessa kunskaper kommer
under undersökningens gång kontinuerligt att förändras genom att
forskaren för en dialog, som denne sedan tolkar. Det sistnämnda leder till
ny kunskap och den beskrivna processen fortsätter sedan likt en cirkel,
vilket gett upphov till begreppet den hermeneutiska cirkeln.26

2.1.3 Egen ståndpunkt
En insamling av fakta om det valda problemområdet var en förutsättning
för vårt arbete, men dessutom krävde frågornas karaktär att vi tolkade de
erhållna resultaten för att uppnå syftet med vår studie. Vår undersökning
innehåller följaktligen både positivistiska och hermeneutiska element av
ett vetenskapligt arbete.

                                                
23 Ibid.
24 Molander, 1992.
25 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1993.
26 Ibid.
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Vår målsättning var att genom att samla in empiri och studera och
analysera materialet utifrån egna förkunskaper och teorier, bidra till
specifik och intressant kunskap inom det studerade området.

2.1.4 Objektivitet
Ett viktigt begrepp i vetenskapliga sammanhang som diskuterats flitigt i
samband med vetenskaplig forskning är objektivitet. Begreppet kan
studeras på flera olika nivåer. Den mest elementära och grundläggande
nivån av objektivitet kräver saklighet, korrekt återgivning av empiri och
data, inget medvetet utelämnande av uppgifter, inga vinklade slutsatser och
inga medvetna redigeringsåtgärder. På den mest grundläggande nivån finns
ingen motsägelse mellan ovan nämnda perspektiv och kraven på
objektivitet. För att uppnå trovärdighet måste samtliga av de ovan nämnda
kraven vara uppfyllda.27

När begreppet objektivitet studeras på en högre nivå ökar komplexiteten
och enligt Lundahl och Skärvad28 går det att urskilja tre huvudsakliga
ståndpunkter:

• Fullständig objektivitet är möjlig och bör eftersträvas

• Fullständig objektivitet är inte möjlig, men största möjliga saklighet bör
eftersträvas, vilket t ex kan innebära att forskaren tydligt visar och
förklarar sina antaganden och sitt val av perspektiv

• En medveten subjektivitet är försvarbar i samhällsvetenskapliga
kontexter på grund av att det medför intressantare resultat

I vår studie har vi medvetet, subjektivt, valt undersökningsobjekt,
vetenskapligt perspektiv och metod för att uppnå önskad kvalitet, men vi
har samtidigt försökt vara så objektiva som möjligt i vårt arbete. När en
kvalitativ studie används som tillvägagångssätt i ett vetenskapligt arbete29,
anser vi att det i princip är omöjligt att undgå att vara subjektiv. Vi anser
dock inte att detta utgjort något problem eftersom vi så långt det varit
möjligt redogjort för den subjektivitet som förekommer i rapporten.

                                                
27 Lundahl och Skärvad, 1992.
28 Lundahl och Skärvad, 1992.
29 Se avsnitt 2.2.1 Kvalitativ undersökningsinriktning.
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2.2 Forskningsinriktning

2.2.1 Kvalitativ undersökningsinriktning
I valet mellan en kvalitativ och kvantitativ undersökningsinriktning är det
viktigt att komma ihåg att ingen metod, eller grupp av metoder, är bäst
lämpad för all typ av forskning. Forskningsmetoden måste väljas med
hänsyn tagen till vald problemställning. Det gäller vidare även att ta
ställning till vilken typ av data forskaren är intresserad av att samla in och
bearbeta. Kvantitativa undersökningar baserar sina slutsatser på data som
kan kvantifieras, medan kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser
på icke kvantifierbar data. Attityder och värderingar är exempel på
uppgifter som inte är möjliga att kvantifiera30.

Vi anser att det för vår del är naturligt med hänsyn till tidigare nämnd
problemställning och vetenskapssyn, att välja en kvalitativ
undersökningsansats. Vi tror att mycket av förklaringsvärdet och det vi är
intresserade av att undersöka kring företagens internationalisering, består i
subjektiva, icke mätbara, processer och samband.

Wallén31 anger tre huvudskäl till varför en kvalitativ studie behövs:

• Vid tolkning av observationer i ett teoretiskt sammanhang för att
fastställa vad för slags fenomen det rör sig om och för att finna
karakteristiska drag

• Vid tolkning från del till helhet

• När fenomenet i fråga är vagt, mångsidigt och/eller subjektivt

2.2.2 Tolkning av innebörder
Vi anser att samtliga ovan nämnda skäl för användandet av en kvalitativ
studie stämmer överens med vårt problemområde. Internationalisering är
ett vitt begrepp (jämför inledningsavsnittet) och vår ambition är att genom
att studera ett fåtal företag32 finna karakteristiska drag och särdrag. När det
gäller möjligheten att göra tolkningar från del till helhet, d v s att göra
generella slutsatser utifrån ett fåtal undersökningsobjekt, är vår uppfattning
att detta varken är möjligt eller önskvärt i vårt fall. En väldigt stor del av

                                                
30 Wallén, 1998.
31 Ibid.
32 Se avsnitt 2.3.3 Omfattning.
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den information vi samlat in är i stor utsträckning specifik för de enskilda
företagen och det är därför inte möjligt att utifrån den dra generella
slutsatser avseende en större population. Den främsta fördelen med ett
kvalitativt tillvägagångssätt är enligt vår uppfattning istället möjligheten
att kunna studera undersökningsobjekten mera ingående.

2.2.3 Studiens undersökningsansats
En typ av kvalitativ undersökning är fallstudien. Yin33 menar att en
fallstudie är ”en empirisk undersökning som använder flera
informationskällor för att undersöka ett fenomen i sin naturliga miljö, där
gränserna mellan fenomenet och den kontext där det förekommer inte är
klart åtskilda”.

Merriam34 menar att en fallstudie har förmågan att ”studera komplexa
sociala enheter som består av multipla variabler som kan vara av
betydelse för att förstå företeelsen i fråga”. Fallstudiemetoden är vidare
”förankrad i verkliga situationer och resulterar därför i en rikhaltig och
holistisk redogörelse”35.

Både Wiedersheim-Paul36 och Lundahl och Skärvad37 påtalar fallstudiens
användbarhet avseende skapandet av hypoteser. För vår undersökning är
Wiedersheim-Pauls påpekande att ”det kan vara så att man önskar skaffa
sig en ny och mer fruktbar infallsvinkel på ett redan tidigare studerat
område”, särskilt intressant, framför allt p g a tidigare resonemang om en
väl utvecklad forskning inom ämnet.

Vi vill inte definiera vår studie fallstudie i enlighet med ovan nämnda,
eftersom en fallstudie oftast används för att studera processer, d v s
förändringar över tiden38. Vi har inte studerat enbart ett specifikt fall över
en viss period, men vi har gjort relativt djupgående studier av ett fåtal
företag. Vår studie kan därför sägas vara av fallstudieliknande karaktär.

Vi anser att den ovan beskrivna fallstudieliknande undersökningsansatsen
är av explorativ, men till viss del även förklarande, karaktär. En explorativ
undersökning är lämplig när ett problem är svårt att avgränsa, när det är
svårt att få en uppfattning om en lämplig modell eller när det är svårt att
                                                
33 Yin, 1984, i Carlsson, 1991.
34 Merriam, 1998, i Söderlund och Gustavsson, 2001.
35 Ibid.
36 Wiedersheim-Paul och Eriksson, 1997.
37 Lundahl och Skärvad, 1992.
38 Patel och Davidson, 1994.
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avgöra vilka egenskaper och relationer som är viktiga i sammanhanget.39Vi
anser att samtliga ovan nämnda förhållanden stämmer väl överens med vårt
problemområde, vilket kommer att bli tydligt för läsaren i den efterföljande
referensramen. Wiedersheim-Paul och Eriksson menar att det i förklarande
undersökningar krävs hypoteser för att testa orsak-verkan relationer. Vår
problemställning består bl a i att undersöka vilka faktorer som påverkar
företagens val av olika specifika marknadskanaler, vilket visar att vår
undersökningsansats till viss del kräver förklarande inslag.

                                                
39 Wiedersheim-Paul och Eriksson, 1997.
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2.3 Tillvägagångssätt

Struktur
Läsaren av rapporten bör ha en förståelse för det tillvägagångssätt vi
använde vid genomförandet av denna studie. Här redogör vi för varför vi
valde att inrikta vår studie mot dels små och medelstora företag, dels
högteknologiska respektive traditionellt producerande företag. Därefter
följer en beskrivning av de kriterier och definitioner vi utvecklade för att
möjliggöra ytterligare urval. Vi diskuterar även studiens omfattning, d v s
det antal företag vi valde att studera. Slutligen behandlar vi valet av
litteratur och de problem vi upplevde under arbetets gång, vilka kan ha
påverkat undersökningens kvalitet.

2.3.1 Val av undersökningsobjekt
En stor del av den tidigare forskningen kring internationaliseringen av
svenska företag har sin grund i studier av traditionellt producerande
företag. Den beskrivna forskningen resulterade under 70-talet i den s k
Uppsalaskolan.

Efter att ha studerat litteratur inom området för internationaliseringen av
svenska företag har vi fått uppfattningen att det under den senaste tiden
författats en rad rapporter, undersökningar, examensarbeten m m, som
inriktar sig mot högteknologiska företag med hög tillväxttakt. Detta är
positivt, eftersom mycket av den tidigare forskningen kring
internationaliseringsprocessen i enlighet med resonemanget i stycket ovan,
har sin grund i studier av traditionellt producerande företag. Däremot ser vi
en risk i att forskningen ensidigt inriktas mot dessa branscher, vilket kan
leda till att de traditionellt producerande företagen och deras betydelse inte
beaktas. Vi anser att studier med fokus på eventuella skillnader i
internationellt tillvägagångssätt mellan högteknologiska företag och
företag med traditionell produktion, inte förekommit i någon större
omfattning tidigare. En studie inom detta område har därför möjlighet att
bidra till utvecklingen mot en bredare forskning inom ämnet
internationalisering.

Vi nämnde i inledningsavsnittet att svenska små och medelstora företag
idag har en viktig betydelse för sysselsättningen och den ekonomiska
tillväxten i landet. I media uppmärksammas ofta de stora och
internationellt etablerade företagen och deras internationella agerande,
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även om medvetenheten om de mindre företagens betydelse har ökat40.
Detta tillsammans med resonemanget ovan om en begränsad forskning
kring skillnader mellan företag inom olika branscher och deras
internationella agerande, bidrog till vårt val av undersökningsobjekt; små
och medelstora, traditionellt producerande respektive högteknologiska,
företag.

2.3.2 Definitioner och urvalskriterier

Geografiskt område
Från de två ovan beskrivna kategorierna blev det sedan naturligt att välja
företag som exporterar och/eller säljer och producerar utomlands. Vi valde
att enbart intervjua företag i Linköpings kommun41. Vi ansåg att valet av
undersökningsområde inte var avgörande för undersökningens kvalitet,
eftersom vi valt en undersökning av fallstudielikande karaktär av ett fåtal
företag. Dessutom var syftet med vår studie inte att kunna dra generella
slutsatser om en större, bakomliggande population företag. Fördelarna med
att studera företag i Linköpings kommun bestod i att vi undvek
resekostnader och att vi sparade tid, som vi istället kunde använda till det
övriga arbetet i samband med uppsatsen.

Omsättning och antal anställda
Tidigare resonemang om målsättningen att studera små och medelstora
företag i Linköpings kommun, medförde att vi var tvungna att ställa upp
urvalskriterier för företagen i undersökningen. Vi hittade inte
samstämmiga källor med kriterier för hur ett litet respektive medelstort
företag definieras. Därför valde vi att på egen hand ställa upp två kriterier,
som definierar om ett företag är litet respektive medelstort:
1. Företaget omsätter maximalt 200 miljoner kronor per år
2. Företagets personal består av maximalt 100 personer

Traditionell produktion och högteknologi
Nästa steg i urvalsprocessen var att bestämma vilka kriterier som skulle
ligga till grund för om ett företag skall betecknas som högteknologiskt
eller traditionellt producerande. Vi fann inte någon litteratur innehållande
kriterier för att definiera om ett företag är högteknologiskt eller
traditionellt producerande och vi valde därför att på egen hand utarbeta
                                                
40 Byberg, 2000.
41 Vi redogör i avsnitt 2.3.5 Metodkritik för ett undantag från vårt geografiska undersökningsområde.
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kriterier för vidare definition. Vi anser att det finns tre grundläggande
kriterier som måste studeras för att kunna avgöra om ett företag är
högteknologiskt:
1. Forskning och Utveckling (FoU)
2. Utbildningsnivå
3. Produktens livscykel

1. För att ett företag skall anses vara högteknologiskt, måste det
kontinuerligt satsa både finansiella och mänskliga resurser i forsknings-
och utvecklingsprojekt. Avgörande för om ett företag bedriver
forskning och utveckling i tillräckligt stor utsträckning är inte enbart
den specifika verksamhetens omfattning, utan främst om detta ingår
som en del i företagets verksamhet och att arbetet sker kontinuerligt och
är väl planerat och strukturerat.

2. Ett högteknologiskt företag består till största delen av personal med
förhållandevis hög utbildningsnivå. En stor del av personalen arbetar
inom produktutveckling, ekonomi, försäljning, administration m m.

3. Ett högteknologiskt företag är ofta verksamt på en snabbt föränderlig
marknad där produkterna har en förhållandevis kort livscykel. Det krävs
därför, som ovan beskrivits, kontinuerlig forskning och utveckling och
en personal med hög utbildningsnivå för att ett företag ständigt skall
kunna vara konkurrenskraftigt på marknaden.

Vi anser vidare att ett traditionellt producerande företag måste studeras
utifrån två grundläggande kriterier:

1. Produktens livscykel
2. Den operativa kärnan

1. Ett traditionellt producerande företag tillverkar ofta en eller ett flertal
produkter som har en relativt sett lång livscykel. Många av företagen
inom denna kategori satsar inte resurser på forskning och utveckling i
lika stor utsträckning som ett företag verksamt på en snabbt föränderlig,
högteknologisk marknad. Företagens konkurrenskraft påverkas även i
hög grad av t ex skalfördelar, effektiva arbetsmetoder och
råvarutillgång.

2. I ett traditionellt producerande företag utgör ofta den operativa kärnan
den viktigaste delen i organisationen. Antalet anställda verksamma
inom produktionen är stort i jämförelse med de som sysslar med
ekonomi, administration, produktutveckling m m.
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2.3.3 Omfattning
Vid val av undersökningsobjekt är en viktig fråga hur många företag som
skall undersökas. Det finns bäst förutsättningar för en djup studie, baserad
på flera aspekter, när endast ett fall studeras. Nackdelen är att det fall som
studeras kanske är alltför situationsspecifikt för att vara intressant för
andra aktörer i andra situationer. Många gånger är också jämförelser med
andra fall en bra arbetsmetod för att upptäcka det verkligt intressanta i ett
studerat fall. Val av antalet fall i en undersökning är bl a en
avvägningsfråga mellan önskad bredd och djup i studien.42

Den ovan beskrivna avvägningsfrågan berör ytterst frågan om fler
studerade fall kan bidra till en högre generaliserbarhet, d v s studiens
generaliserbarhet. Vi tycker att det är motiverat att använda oss av mer än
ett fall. Därmed ökar möjligheten att få en bredare uppfattning om hur
verkligheten förhåller sig, även om det återigen måste påpekas att  avsikten
med vår studie inte har varit att kunna göra generella uttalanden.

Den exakta mängden företag som skall undersökas är också en praktisk
fråga. Det gäller att ta hänsyn till tidsaspekten och hur många företag som
är beredda att ställa upp i undersökningen. Med hänsyn till denna praktiska
problematik har vi valt att genom ett s k bedömningsurval undersöka
företag ur tidigare nämnd kategori, verksamma i Linköpings kommun.

Vår studie bestod av två traditionellt producerande företag och två
högteknologiska dito. Vi anser att det antal företag vi valt tillgodoser
rapportens syfte genom att vi både kan få tillräckligt djup i undersökningen
och samtidigt utnyttja möjligheten till jämförelser. Det sistnämnda var
väldigt avgörande för vårt val av antalet undersökningsobjekt, eftersom vi
valt att fokusera på skillnaden mellan traditionellt producerande och
högteknologiska företag. Ett större antal undersökningsobjekt hade
förmodligen medfört en bredare kunskapsbas i enlighet med tidigare
resonemang. Vi valde dock att prioritera ökade möjligheter till tydliga och
strukturerade jämförelser mellan de olika undersökningsobjekten, vilket
var en förutsättning för att vi skulle kunna uppfylla syftet med vår studie.
Vi fick samtidigt möjlighet att undersöka företagen mera ingående (se
nästa rubrik).

                                                
42 Lundahl och Skärvad, 1992.
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2.3.4 Val av datainsamlingsmetod
Den största delen av den information som låg till grund för vår rapport
bestod av primärdata. Vi genomförde personliga intervjuer med
verkställande direktör respektive export/utlandsansvarige på företagen. Vi
använde även sekundärdata, främst böcker, rapporter och avhandlingar,
men också olika former av tryckt material med information om de olika
företagen i vår studie och deras produkter. Dessutom använde vi oss av
information från företagens hemsidor på Internet samt en CD-rom skiva43

med information om svenska företag.

Vi kontaktade företagen via telefon och undersökte deras intresse för
deltagande i vår undersökning och informerade dem samtidigt om
rapportens syfte, innebörden av deras medverkan och rätten till
uppgiftssekretess. Intervjutiden uppskattades till drygt två timmar vid varje
intervjutillfälle.

När vi bestämt vilka företag som skulle delta i vår undersökning började vi
studera dessa företag mera ingående för att skaffa oss en grundläggande
förkunskap. Vi studerade respektive företags hemsida på Internet44 samt
allmänt tillgänglig information om företagen på en speciell CD-rom skiva.
Genom att skaffa oss en grundläggande kunskap om antal anställda,
omsättning, produkt, m m på respektive företag var vår förhoppning att öka
förutsättningarna för att sammanställa en kvalitativ frågemall, vilket i
slutändan ökar möjligheterna till en kvalitativ empiri.

Efter att vi genomfört ovan nämnda arbete utarbetade vi en frågemall45 i
linje med uppsatsens syfte. Under intervjutillfällena följde vi frågemallens
struktur, samtidigt som vi försökte ge den intervjuade personen frihet att
utveckla egna resonemang och tankar kring respektive fråga. Vid de
tillfällen då någon av de intervjuade personerna missuppfattade en fråga
eller om vissa omständigheter inom ett företag medförde att ett svar inte
kunde ges, hade vi även möjligheten att omformulera den aktuella frågan.
Intervjuernas karaktär kan därför i enlighet med Lundahl och Skärvad46

beskrivas som semistandardiserade, vilket innebär en blandform mellan en
standardiserad och ostandardiserad intervju. Med hänsyn till rapportens
syfte är det enligt vår uppfattning varken nödvändigt eller önskvärt att
genomföra en alltför standardiserad intervju. Den av oss eftersträvade
flexibiliteten under intervjutillfällena medförde att vi kunde följa den

                                                
43 Market manager, datafil, 2001.
44 http://www.fanerami.se, http://www.ivab.se, http://www.larslap.se, Företag X:s hemsida.
45 Se bilaga.
46 Lundahl och Skärvad, 1992.



17

intervjuades tankegångar och ha möjlighet att ställa frågor som inte fanns
med i frågemallen, men som ansågs relevanta för rapportens innehåll och
syfte. Lundahl och Skärvad47 menar att ostandardiserade intervjuer bäst
lämpar sig för ”insamling av mjuka data om mer kvalitativa
förhållanden…”, vilket ligger i linje med syftet med vår rapport.

Efter att vi genomfört intervjuerna på de utvalda företagen och skrivit ned
och bearbetat den information som vi erhöll, genomförde vi olika former
av uppföljningsarbete. De intervjuade personerna ombads först godkänna
vår tolkning av den erhållna informationen. Nästa steg i
uppföljningsarbetet var att sammanställa en ny, mindre form av frågemall.
Frågorna berörde de områden där vi ansåg att de erhållna svaren var oklara
eller där information saknades. Under bearbetningen av informationen
framkom dessutom nya relevanta och viktiga frågor för uppsatsens syfte.
Vi utarbetade olika frågemallar till företagen beroende på vilka svar som
framkommit under de första intervjutillfällena. Vi skickade sedan över de
nya frågorna till företagen via e-mail. Dessutom intervjuade vi företagen i
telefon för att få ytterligare klarhet i de kompletterande frågor vi utarbetat.
När de uppföljande intervjuerna genomförts sammanställde vi de erhållna
svaren med övrig information. Vi skickade sedan ett nytt utkast av
sammanställningen av informationen vi erhållit genom våra intervjuer för
att få ett slutgiltigt godkännande.

2.3.5 Val av litteratur
Inom ämnet internationalisering finns det en mängd litteratur. Det
förekommer även en förhållandevis stor mängd information inom området
för internationaliseringen av svenska företag. Det ovan nämnda och
kunskap från tidigare studier inom ramen för utbildningen48, medförde att
vi fick tillräckligt med teoretisk information för att skapa en
grundläggande kunskap inom det valda ämnet. Vi använde oss, som
tidigare nämnts, av böcker, tidskrifter, rapporter, uppsatser och register,
vilket indikerar att det finns en stor variation i litteraturen.

                                                
47 Ibid.
48 Kursen internationell marknadsföring, vårterminen 2000, innehöll föreläsningar, litteratur och tentamen
i frågor kring ämnet internationalisering, men även specifikt om valet av marknadskanal. Detta medförde
att vi hade viss förkunskap inom vårt valda problemområde samt att vi hade vetskap om att det fanns en
förhållandevis stor mängd litteratur inom ämnet.



18

2.3.6 Metodkritik
Under planeringsstadiet av intervjuerna var vår förhoppning att vi skulle få
möjlighet att använda bandspelare under intervjutillfällena. Dels för att
bättre kunna koncentrera oss på vad den intervjuade svarar, men också för
att det då finns möjlighet för oss att få intervjuerna återgivna enligt eget
önskemål. Vid ett tillfälle krävde den intervjuade personen att intervjun
skulle ske utan bandspelare, vilket medförde att vi istället fick anteckna de
svar som intervjun gav. Risken finns att vi på grund av det ovan nämnda
inte fick tillgång till all information som den intervjuade personen delgav
oss.

Det ovan nämnda företaget krävde även att vi i vår rapport varken nämnde
företaget eller den intervjuade personen vid namn, samt att viss
information om produkterna skulle behållas konfidentiellt. Detta medförde
att vi i empiriavsnittet inte kunde behandla det aktuella företaget på samma
sätt som övriga företag i undersökningen avseende t ex citat och personliga
kommentarer. Vi tror dock att den totala mängden empiri som vi samlade
in medförde att vi kunde bearbeta informationen enligt våra önskemål.

En annan förhoppning under planeringsstadiet av datainsamlingen var att
enbart intervjua företag i Linköpings kommun. För att få tillgång till att
intervjua tillräckligt många företag, vilka uppfyllde tidigare beskrivna
kriterier, tvingades vi välja ett företag utanför Linköpings kommun. Vi
nämnde tidigare att anledningen till att vi valde företag från enbart
Linköpings kommun var att vi ansåg att möjligheten att få tillgång till
kvalitativ information om dessa företag var lika stor som om vi valt företag
från olika regioner. Vi anser därför inte att detta har påverkat studiens
kvalitet.
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3. Referensram
I referensramen beskriver och förklarar vi de modeller och teorier som
använts i empiri- och analysavsnitten. Avsnittet inleds med en översikt
över frågeställningar ett företag måste beakta inför en
internationalisering, sedan följer en redogörelse över olika teorier kring
företagens internationaliseringsprocess och faktorer som påverkar ett
företags val av marknadskanal. Avslutningsvis sammanfattas och
diskuteras teorigenomgången utifrån uppsatsens syfte, vilket mynnar ut i
en presentation av vår egen modell över faktorer som påverkar ett företags
val av marknadskanal.

3.1 Frågeställningar inför en internationalisering
För att få en grundläggande uppfattning om de problem företag med
ambitioner att internationaliseras ställs inför, är det lämpligt att skaffa sig
en överblick över ett antal tänkbara frågeställningar. Vi hänvisar här till
Claes Moberg49, som konstruerat en modell, hämtad och sedermera
modifierad ifrån ett projektarbete50 genomfört inom Centrum för Ledar
Utveckling (CLU).

Figur 1. Frågeställningar inför en internationalisering.
(Källa: Moberg, 1990, sida 33)

                                                
49 Moberg, 1990.
50 Ahlström, et. al., 1986, i Moberg, 1990.
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Modellen beskriver internationaliseringen likt en process, där företaget
måste ta ställning till ett antal frågor. Enligt Moberg51 är
”frågeställningarna av sådan art att de ständigt bör omprövas, även när
ett företag utökar sitt engagemang på en marknad”. Ett systematiskt
tillvägagångssätt är avgörande för en lyckad utlandsetablering. Även om
Moberg inte nämner det, verkar beslutsfattarna i modellen har tillgång till
en mängd information, både internt och externt. Vikten av ett systematiskt
tillvägagångssätt tyder på att beslutsfattarna antas vara rationella.

Vi har inte för avsikt att fördjupa oss i en diskussion kring ovan nämnda
process. Syftet med modellen är enbart att visa komplexiteten och
interrelationen mellan de olika frågeställningarna. Vi återkommer senare i
teorigenomgången till diskussionen och resonemanget kring antagandet
om rationellt beslutsfattande. Modellens skuggade yta, som belyser frågan
om valet av marknadskanal, relaterar till uppsatsen syfte och ska ge läsaren
en bild över var i modellen uppsatsens fokus är.

                                                
51 Moberg, 1990.



21

3.1.1 Kategorisering av marknadskanaler
Utifrån tidigare diskussion är syftet med detta avsnitt att ge läsaren en
överblick över olika tänkbara marknadskanaler i samband med ett företags
internationalisering.

Vid indirekt export52(�) är det en mellanhand i det egna landet som
ombesörjer kontakten med exportmarknaden, medan företaget vid export
(�) själv står i direktkontakt med slutkunder eller mellanhänder på den
utländska marknaden. Vid lokal tillverkning (�) tar företagen steget fullt
ut och flyttar hela, eller delar av, sin produktion utomlands. Siffrorna inom
parantes relaterar till figuren nedan, vilken syftar till att förtydliga
skillnaden mellan de ovan nämnda grundläggande etableringsformerna.
Den streckade pilen i figuren representerar direktförsäljning till slutkund.

Hemmamarknad Utländsk marknad

�

��

Figur 2. Grundläggande etableringsformer.
(Källa: Egen, 2001)

I framställningen nedan utgår vi ifrån Mobergs53 indelning mellan primära
och sekundära marknadskanaler. Med primära marknadskanaler avses
kanaler mellan marknader/länder, sekundära marknadskanaler avser
kanaler inom ett land. Eftersom syftet med undersökningen är att studera
företagens tillvägagångssätt vid en internationalisering, d v s när de tar
steget från hemmamarknaden, kommer vi endast att redogöra för de
primära marknadskanalerna.

                                                
52 Vi nämner på ett flertal ställen i empiri- och analysavsnitten begreppet indirekt försäljning, vilket inte
syftar till samma sak som ovan nämnda indirekt export. Vi menar med indirekt försäljning kategorisering
2 och 3 ovan: en mellanhand på den aktuella marknaden alternativt egen försäljning eller egen produktion.
53 Moberg, 1990.
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Redogörelsen över olika specifika marknadskanaler på nästa sida syftar
enbart till att ge läsaren en tydlig uppfattning om vilka marknadskanaler
som förekommer bland svenska internationellt verksamma företag för att
underlätta resonemanget i empiri- och analysavsnitten. Vi har i empiri- och
analysavsnitten inte för avsikt att förklara och djupare analysera de olika
marknadskanalerna i sig, utan vi ämnar som vi tidigare nämnde enbart att
studera hur och varför olika tillvägagångssätt används.

Root54, likt Moberg, gör en indelning beträffande kategoriseringen av
marknadskanaler. Root skiljer mellan export entry modes (EEM),
contractual entry modes (CEM) och investment entry modes (IEM).
Förkortningarna inom parantes i figuren nedan relaterar till ovan nämnda
kategorisering. Enligt vår tolkning av Root, syftar hans kategorisering till
att tydliggöra skillnaderna i företagens grad av överföring av tekniska,
mänskliga och finansiella resurser till de utländska marknaderna.

Vid EEM sker ingen resursöverföring, förutom den fysiska överföringen av
produkten, antingen direkt till slutkund eller till en mellanhand som sköter
den vidare försäljningen. Vid CEM sker en överföring av teknologiska
och/eller mänskliga resurser från det exporterande företaget till en
organisation med hjälp av avtal mellan parterna. Vid IEM går
avtalsförhållandet slutligen över till ett fullständigt, eller delvis, ägande av
produktionsanläggningar på den utländska marknaden. Root nämner inte
försäljningsbolag i kategorin investment entry modes, men vi anser att den
här formen av marknadskanal genom överföringen av mänskliga och
finansiella resurser, ryms inom denna kategori.

                                                
54 Root, 1994.
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Handelshus (EEM)

Exportagent (EEM)
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Filial (EEM)
Primära Agent (EEM)
marknads- Representant Kommissionär (EEM)
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Företagsförvärv (IEM)
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Franchising (CEM)

Managementkontrakt (CEM)
Företagsförvärv (IEM)

Tillverkningsbolag Nyetablering (IEM)
Joint Venture (IEM)

Figur 3. Primära marknadskanaler.
(Källa: Egen bearbetning av Moberg, 1990, sida 37)

Det faktum att Roots och Mobergs indelningar ovan inte helt
överensstämmer med varandra, visar att det finns en mängd särdrag och
för- och nackdelar med enskilda marknadskanaler. Med detta resonemang
och framställnigen ovan vill vi påpeka att beslutsprocessen, sett ur ett
rationellt perspektiv, är ytterst komplex. För att kunna fatta ett rationellt
beslut måste företagens beslutsfattare ta hänsyn till en stor mängd
påverkande variabler. Det ligger inte inom ramen för syftet med denna
uppsats att i detalj behandla olika marknadskanaler. För vidare fördjupning
inom området hänvisas läsaren istället till Mobergs55 problematisering
kring företagens etablering av säljbolag, samt Roots56 diskussion om de
olika marknadskanalernas särdrag.

                                                
55 Moberg, 1990.
56 Root, 1994.
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3.2 Uppsalaskolan

Uppsalaskolan är inspirerad av den s k behavioral theory of the firm, en
tradition som ser företaget som en lärande organisation. Mål,
uppmärksamhet och regler för sökprocesser påverkas av tidigare
erfarenheter. Vidare antas beslutsfattarna ha begränsad tillgång till och
förmåga att bearbeta information. Det är enligt detta synsätt inte möjligt för
beslutsfattarna att i initialskedet av internationaliseringsprocessen göra ett
val grundat på helt rationella avvägningar mellan olika alternativ. Istället
ökar företaget stegvis sitt engagemang och skaffar sig därigenom den
marknadskunskap som krävs för en fortsatt internationalisering.
Marknadskunskap är sett till resonemanget ovan, den övergripande
förklaringsvariabeln för Uppsalaskolan.57

I detta sammanhang kan det vidare antas att företagen börjar sitt
internationella engagemang på marknader belägna geografiskt nära
hemmamarknaden, eftersom det är lättast att erhålla kunskap om dessa
marknader. Dessutom är det s k kulturella avståndet till dessa marknader
förhållandevis litet, vilket ytterligare bidrar till att underlätta företagens
etableringsprocess.58 Modellen återges nedan.

Figur 4. The basic mechanism of internationalisation – state and change aspects.
(Källa: Johanson och Vahlne, 1977, i Johanson och associates, sida 54)

Johanson och Vahlne59 skiljer mellan state aspects och change aspects.
State aspects består av två delar; market knowledge, som representerar
kunskap om en viss marknad, samt market commitment, som är resurser
bundna till en viss marknad. Anledningen till varför market commitment

                                                
57 Andersson, 1996.
58 Ibid.
59 Johanson och Vahlne, 1977, i Andersson, 1996.
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ingår i modellen är enligt Johanson och Vahlne, att engagemanget på en
viss marknad påverkar ett företags uppfattning om möjligheter och risker
på den aktuella marknaden.

Av modellen framgår att change aspects påverkas av state aspects och vice
versa. Commitment decisions representerar de beslut som fattas utifrån de
hot och möjligheter företagen uppfattar på marknaden. Dessa kan dock
enbart identifieras av en person som både har erfarenhet av markanden och
det egna företaget. Current activities är den största källan till den
erfarenhetsbaserade inlärningen. Det är även här viktigt att det finns
personer med kunskap om både marknaden och företaget. Dessa personer
är ofta svåra att finna och det är en av förklaringarna till att företagens
internationaliseringsprocess i enlighet med modellen är långsam.60

Beslut om ytterligare market commitments sker i små steg, såvida inte
något av följande undantag föreligger61:

• Företaget har mycket stora resurser

• Marknaden är stabil och homogen, vilket medför att kunskap om den
kan förvärvas på annat sätt än genom erfarenhet

• Företaget har erfarenhet från liknande marknader och kunskap från
dessa marknader kan användas på den marknad där beslut om
ytterligare commitments ska fattas

Föreligger inte något av ovan beskrivna undantag, innebär modellen i
praktiken att företagen stegvis ökar sitt engagemang på utländska
marknader. Utifrån det resonemanget kan fyra olika stadier urskiljas:

• Ingen regelbunden export

• Export via fristående representant

• Eget försäljningsbolag

• Eget tillverkande dotterbolag

Denna följd av successivt mer omfattande etablering och därmed högre
grad av resursbindning på markanden, kallar Johanson och Wiedersheim-
Paul62 för etableringskedjan. Modellen har testats empiriskt av Johanson

                                                
60 Johanson och Vahlne, 1977, i Andersson, 1996.
61 Johanson och Vahlne, 1990.
62 Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975, i Johanson, and associates, 1994.
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och Wiedersheim-Paul på ett antal stora, svenska tillverkande företag.
Modellen har fått empiriskt stöd även i senare genomförda
undersökningar63.

Johanson och Vahlne64 tror inte att etableringskedjan är ett resultat av en
medveten strategi för optimal resursallokering till olika marknader, där
olika alternativ jämförs och utvärderas. De menar att det istället handlar
om en process av inkrementella anpassningar till förändrade förhållanden i
företaget och dess omvärld.

Uppsalaskolans modell är enligt vår uppfattning väl värd att beakta,
eftersom vi kan anta att mindre företag, åtminstone i början av
internationaliseringsprocessen, ofta inte ingår i de kategorier av undantag
som presenterades ovan. Det är trots detta nödvändigt att beakta den kritik
mot Uppsalaskolan som förekommer och redogöra för ytterligare
perspektiv på denna komplexa process.

3.2.1 Kritik mot Uppsalaskolan
Uppsalaskolans internationaliseringsmodell har fått stöd i ett flertal
empiriska undersökningar, men det finns ändå anledning att kritisera
modellen. Kritiken är dels av teoretisk karaktär, dels grundad på empiriska
undersökningar som motsäger sig modellen. 65  Den huvudsakliga kritiken
kan sammanfattas enligt nedan:

• Modellen behandlar inte utförligt företagets inre drivkrafter och aktörer.
Modellen blir därmed deterministisk

• Modellen har endast förklaringsvärde för tidiga skeenden i
internationaliseringsprocessen

• Modellen kan inte tillämpas på tjänsteföretag

• Det finns en bristande logisk konsekvens mellan den mer abstrakta
modellen och de två sätt vilken den kan operationaliseras på66

• Modellen tar inte hänsyn till att olika variabler kan ha olika stor
betydelse vid internationaliseringsprocessens olika steg

• Modellen behandlar inte förklarande variabler på en lägre
agregeringsnivå än företaget

                                                
63 Andersson, 1996.
64 Johanson och Vahlne, 1977 i Johanson, and associates, 1994.
65 Andersson, 1996.
66 Etableringskedjan och utvecklingen till alltmer psykiskt avlägsna marknader. Psykiskt närbelägna
marknader kommer senare i empiri- och analysavsnitten att användas synonymt med begreppen
geografiskt och kulturellt avstånd.
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3.3 Den nya versionen av Uppsalaskolan

Nordström67 kom i sin avhandling fram till att Uppsalaskolans modell
fortfarande hade ett stort förklaringsvärde, men att den borde utvecklas
inom vissa områden. Nordström utvecklade modellen genom att införa fler
förklaringsvariabler. Den utvecklade modellen återges nedan.

Figur 5. Uppsalaskolans utvecklade modell.
(Källa: Nordström, 1991, i Andersson, 1996, sida 34)

De huvudsakliga slutsatserna i Nordströms avhandling, vilken resulterade i
modellen ovan, kan sammanfattas enligt nedan:

• Marknadspotentialen är den underliggande faktor som har störst
förklaringsvärde vid utlandsetableringar, även om det psykiska
avståndet fortfarande har en viss betydelse.

• Den internationella branschkarakteristiken påverkar ett företags
etableringsmönster genom att företag i starkt internationaliserade
branscher inte följer det traditionella mönstret, medan företag i mindre
internationaliserade branscher tenderar att följa det traditionella
mönstret.

• Tempot i etableringsprocessen har ökat markant jämfört med de resultat
studier från 1970-talet visade. Företag väljer idag allt oftare att ”hoppa
över” steg i etableringskedjan.

                                                
67 Nordström, 1991, i Andersson, 1996.
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3.4 Internationaliseringsprocessen ur ett rationellt
perspektiv

Den teoribildning som Uppsalaskolan representerar ligger som tidigare
nämnts i linje med the behavioral theory of the firm och bygger på
antagandet att beslutsfattarna är begränsat rationella. Information är
kostsam och svår att inhämta från främmande marknader och det bästa
sättet att skaffa sig kunskap om en marknad är genom egen erfarenhet68.
Detta får till följd att marknader som är psykisk närbelägna är de som
bearbetas först.

Det finns emellertid en annan teoritradition som också är värd att beakta.
Den bygger på ett rationellt beslutsfattande där val av marknad och
marknadskanal sker efter genomförd analys. Olika alternativ undersöks
och det alternativ som ger bäst avkastning väljs. En företrädare för detta
perspektiv är Root69. Han anser, till skillnad från Uppsalaskolan, att ett
företags successiva internationalisering kan förklaras utifrån en ”trade-off”
mellan risk och styrning. Ett ökat självförtroende och större resurser, i
stället för inlärning, är förklaringsvariabler.

När det gäller företagets val av marknadskanal gör Root en åtskillnad
mellan externa och interna faktorer. Skillnaden ligger i att externa
faktorer sällan kan påverkas av företagsledningen. Det slutliga valet är en
avvägning mellan olika faktorer som ofta står i konflikt med varandra.
Ytterst handlar det dock alltid om en avvägning mellan risk och kontroll.

                                                
68 Andersson, 1996.
69 Root, 1994.
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Figur 6. Factors in the entry mode decision.
(Källa: Root, 1994, sida 29)

De olika variablerna som påverkar valet av marknadskanal kan sedan delas
upp i ytterligare ett antal variabler. Roots70 syn på val av marknadskanal
stämmer i stort överens med Moberg,71 som framhåller att
”företagsledningen bör känna till något om de olika marknadskanalernas
särdrag samt skaffa sig någon form av systematik vid inventeringen av de
olika alternativens för- och nackdelar”. Även Moberg ser valet av
marknadskanal som en avvägning mellan risk och kontroll när han påpekar
att ”företagsledningen måste först göra klart för sig om företaget själv
skall sköta om distributionen på marknaden eller om den skall överlåtas
till andra”72.

                                                
70 Root, 1994.
71 Moberg, 1990.
72 Ibid.
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3.5 Nätverkssynsättet

Valet av marknadskanal ur ett rationellt perspektiv kan kritiseras för en
övertro på möjligheten att få tillgång till fullständig information. Ett
perspektiv som betonar relationer till övriga aktörer i en
internationaliseringsprocess är det s k nätverkssynsättet. Förespråkarna för
nätverkssynsättet anser att det är mycket svårt för en enskild aktör att välja
mellan olika alternativ73. Internationaliseringsprocessen måste enligt detta
synsätt fokusera på bindningarna mellan det egna företaget och andra
företag och organisationer. Processen innebär således att företaget
etablerar en position i ett nätverk på en utländsk marknad.74

Johanson och Matsson75 har utifrån nätverkssynsättet analyserat
internationaliseringsprocessen med avseende på företagets grad av
internationalisering och marknadens internationaliseringsgrad (se figur
nedan).

Degree of internationalization of the market

Low High

Degree of Low The early starter The late starter
internationalization
of the firm High The lonely international The international

among others

Figur 7. Degree of internationalisation of the market.
(Källa: Johanson och Mattsson, 1988, i Hood och Vahlne, 1988, sida 298)

Huruvida internationaliseringsprocessen sker i enlighet med den
ursprungliga modellen från Uppsalaskolan beror på i vilken situation
företaget befinner sig. Det är enligt Johanson och Matsson enbart i den
situation som benämns the early starter, där företaget kan förväntas följa
en gradvis internationalisering. I den situation som the late starter och the
lonely international befinner sig i finns mindre incitament för en gradvis
internationalisering. För the international among others är modellen inte
längre relevant.

Utifrån diskussionen ovan är det motiverat att anlägga ett annorlunda
perspektiv och betrakta företaget som en del i ett nätverk. Johansson och
                                                
73 Andersson, 1996.
74 Johansson och Vahlne, 1990.
75 Johansson och Mattsson, 1988, i Hood och Vahlne, 1988.
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Vahlne76 har som följd av kritiken mot den ursprungliga versionen av
Uppsalaskolans modell inkluderat nätverksynsättet i den teoretiska
utvecklingen av företagens internationaliseringsprocess enligt
Uppsalaskolan. En utvidgning av modellen leder enligt författarna till att
konceptet med påverkansfaktorerna commitment, knowledge, current
activities och commitment decisions ses i ett multilateralt perspektiv, i
stället för i ett unilateralt. Resonemanget återspeglas i modellen nedan.

Focal firm Current Commitment and
Commitment business knowledge of other
and knowledge activities actors on the foreign

market

Figur 8. The multilateral aspect of the internationalisation process.
(Källa: Johanson och Vahlne, 1990, sida 19)

Johansson och Vahlne77 hänvisar i sitt resonemang till forskning78, som
visat att företag på industriella marknader utvecklar och underhåller
relationer till andra aktörer. Relationerna leder till att företag engagerar sig
starkt för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och kunskap. Företaget är
på så sätt involverat i ett nätverk som kan bestå av ett antal olika aktörer, t
ex kunder, kunders kunder, konkurrenter, leverantörer, distributörer och
offentliga myndigheter. Även en enskild bransch kan beskrivas på ett
liknande sätt, genom att betrakta den som relationer mellan olika aktörer.
Sådana relationer och nätverk kan endast förstås genom ett aktivt
deltagande inom nätverket, framför allt när det föreligger ett stort kulturellt
avstånd mellan parterna79. Jämfört med Uppsalaskolans ursprungliga
modell leder detta resonemang till att det även tas hänsyn till kunskap och

                                                
76 Johansson och Vahlne, 1990.
77 Johanson och Vahlne, 1990, i Johanson and associates, 1994.
78 Håkansson, 1982; Turnball och Valla, 1986; Hallén, et al., 1987, i Johansson och Vahlne, 1990.
79 Johanson och Vahlne, 1990.
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engagemang av aktörer inom nätverket, därav det multilaterala
perspektivet i figuren ovan.
Personliga relationer och nätverk verkar vara av särskilt stor vikt för
företag verksamma i turbulenta, högteknologiska branscher.
Undersökningar har visat att dessa företag ofta inte följer den traditionella
stegvisa internationaliseringsprocessen, utan att de istället direkt tar steget
till avlägsna marknader och snabbt bygger upp egna dotterbolag. En av
anledningarna till detta verkar vara att entreprenörerna bakom dessa
företag ofta har ett utvecklat nätverk med personer som arbetar med nya,
liknande teknologier80.

                                                
80 Lindqvist, 1988 i Johansson och Vahlne, 1990.
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3.6 Egen ståndpunkt

Det finns tre anledningar till författandet av detta avsnitt:

• Att summera det som tagits upp i referensramen och koppla
teorigenomgången till rapportens syfte

• Att redogöra för våra egna ståndpunkter
• Att presentera en egen modell över vilka faktorer som påverkar valet av

marknadskanal

Företagens internationaliseringsprocess är ett brett forskningsområde, som
kan betraktas från en mängd perspektiv. Vi har i referensramen försökt
redogöra för en bred teoretisering inom ämnet. Valet av marknadskanal
och de faktorer som påverkar processen kan inte betraktas som ett isolerat
problem i samband med beslutsfattande. Det sistnämnda är tydligt i
Mobergs modell över frågeställningar inför en internationalisering, där
valet av marknadskanal utgör en fråga bland många andra.

Det förefaller efter litteraturgenomgången rimligt att anta att valet av
marknadskanal direkt eller indirekt påverkas av faktorer som implicit
beskrivs i teorierna vi tagit upp i referensramen. Uppsalaskolans
internationaliseringsmodell med marknadskunskap som övergripande
förklaringsvariabel, kan i detta sammanhang betraktas som en påverkande
variabel för val av marknadskanal genom att graden av marknadskunskap
kan avgöra vilken typ av marknadskanal företaget väljer. Detta kommer
även till uttryck i den s k etableringskedjan där Johansson och
Wiedersheim-Paul81 explicit behandlar valet av marknadskanal.

Den nya versionen av Uppsalaskolans modell inkluderar fler variabler än
tidigare för att förklara ett företags internationaliseringsprocess. Företags-,
marknads- och branschspecifika faktorer påverkar ett företags val  av
etableringsform, vilket tydligt visar kopplingen till valet av
marknadskanal.

Det avsnitt som beskriver internationaliseringsprocessen ur ett rationellt
perspektiv behandlar valet av marknadskanal mera explicit, vilket Roots82

modell över externa- och interna faktorer som påverkar valet av
marknadskanal indikerar. Vi har tidigare antytt problemen med att se valet
av marknadskanal som en rent rationell beslutsprocess. Även om detta

                                                
81 Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975, i Johansson, and associates, 1994.
82 Root, 1994.
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synsätt förefaller logiskt anser vi att det i verkligheten inte finns möjlighet
för en sådan form av beslutsprocess. Det är dock enligt vår uppfattning
nödvändigt att se ovan nämnda problematik ur ett rationellt perspektiv
eftersom det då blir tydligt vilka faktorer som borde ligga till grund för
företagens val i samband med deras internationaliseringsprocess.

Slutligen har vi behandlat det s k nätverkssynsättet och kopplat det till den
forskning som ledde fram till utvecklingen av Uppsalaskolans modell. Det
är en återkoppling till det mer behavioristiska synsättet, där det rationella
beslutsfattandet ifrågasätts. Johansson och Matsson83 har funnit att
företagets och marknadens grad av internationalisering har en avgörande
betydelse för företagens tillvägagångssätt i en internationaliseringsprocess.
Detta tillsammans med Johanssons och Vahlnes84 utveckling av
Uppsalaskolans modell är enligt oss viktigt att beakta i sammanhanget,
eftersom det finns en risk att betrakta företaget alltför isolerat i sitt
beslutsfattande. Nätverkssynsättet vidgar perspektivet och poängterar
andra aktörers roll och påverkan i beslutsfattandet, vilket vi anser är viktigt
att ta hänsyn till.

3.6.1 Faktorer som påverkar val av marknadskanal
Vid undersökandet av valet av marknadskanal är det lämpligt att utgå ifrån
en modell i likhet med den Root85 presenterar. På detta sätt är det möjligt
att på ett överskådligt sätt dela upp olika tänkbara påverkande faktorer. En
modell underlättar även ett strukturerat tillvägagångssätt vid insamlingen
av empiri. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att avsikten med vår egen
modell inte är att använda den i analysavsnittet för att analysera de
enskilda faktorerna och deras påverkan var för sig. Vi inser att det finns en
risk i att modellen kan ge ett deterministiskt intryck och ge läsaren
uppfattningen att vi ser valet av marknadskanal som en helt rationell
beslutsprocess i enlighet med Root. Vi vill därför hänvisa till föregående
avsnitt där vi redogjorde för vårt ställningstagande i frågan om valet av
marknadskanal kan ses som en rationell beslutsprocess.

Modellen har sin utgångspunkt i de teorier och modeller vi redogjorde för i
referensramen och kan ses som ett komplement till Roots modell genom att
den konkret visar enskilda faktorers påverkan vid valet av marknadskanal.
Roots modell är mer abstrakt eftersom den visar övergripande faktorer och
deras påverkan i internationaliseringsprocessen. Även om det under en

                                                
83 Johanson och Matsson, 1988, i Hood och Vahlne, 1988.
84 Johanson och Vahlne, 1990.
85 Root, 1994.
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specifik kategori ryms ett stort antal direkta påverkande faktorer har vår
ambition varit att utifrån litteraturen identifiera de faktorer som är av
största betydelse.

De olika faktorerna som presenteras i modellen bör inte studeras isolerat,
utan som interrelaterade. Det finns enligt vår uppfattning ingen anledning
att i modellen försöka visa alla tänkbara och möjliga samband, det skulle
medföra att modellen blir oöverskådlig för läsaren.

Efter modellen följer en kort beskrivning av vad vi anser är viktig att ta
hänsyn till vid studerandet av respektive faktor. Det bör påpekas att de
frågeställningar som tas upp under respektive faktor inte helt
överensstämmer med innehållet i den frågemall som vi utarbetade.

Figur 9. Faktorer som påverkar valet av marknadskanal.
(Källa: Egen, 2001)

Motiv
Vilka motiv fanns inom företaget för en internationalisering? En liten
hemmamarknad och en konkurrenskraftig produkt är exempel på motiv för
ett företag att börja verka internationellt. Vilka motiv låg till grund för
företagets val av marknadskanal? Ökade möjligheter till styrning och
kontroll kan vara motiv för att välja  en specifik marknadskanal. Förutom
ovan nämnda direkta motiv förekommer också andra, mer indirekta, motiv
för ett företags val av marknadskanal. En tillfällig kontakt kan medföra att
ett företag väljer en viss marknadskanal.

Motiv

Mål

Marknad

Produkt

Ledning

Resurser

Konkurrenter

Kundrelationer

Val
av

marknadskanal

Strategi

Nätverk



36

Mål
Vilken målsättning hade företaget med sin internationalisering? Har
målsättningen förändrats sedan starten av den internationella
verksamheten? Finns det långsiktiga respektive kortsiktiga mål inom
företaget? Vilka specifika målsättningar har företaget avseende
marknadsandelar, försäljningsvolym, kontroll över marknadsbearbetningen
m m? Har ett företag t ex ambitionen att skaffa sig en stor marknadsandel i
ett visst specifikt land väljer det ofta att starta ett eget bolag om det finns
möjlighet till detta.
Strategi
Har företaget utarbetat speciella strategier för utlandsverksamheten? Finns
det specifika strategier för respektive marknad? Arbetar företaget för att
utveckla dessa? Innebär valet av en viss marknadskanal att företaget i
samband med det utarbetar en strategi?
Marknad
Både makro- och mikroekonomiska variabler påverkar ofta ett företags val
av marknadskanal. Även marknadens försäljningspotential och branschens
struktur på respektive marknad kan inverka på företagen vid val av
tillvägagångssätt. Det kan förekomma handelshinder eller andra särskilda
lagar och regleringar som inskränker företagens valfrihet vid en
internationalisering? Hur och i vilken omfattning analyserar företagen en
marknad? Hur påverkar detta valet av marknadskanal?
Produkt
Vilka egenskaper har produkten som ska exporteras? Serietillverkas
produkterna eller är de kundanpassade? Hur brett är företagets
produktsortiment? Vilka insatser krävs för service- och
efterförsäljningsarbete i samband med försäljningen av produkten? Frågor
kring produktens beskaffenhet påverkar ett företags val av
tillvägagångssätt vid en internationalisering. Är företagets produkt
kundanpassad eller krävs det att företaget är närvarande på marknaden för
att kunna erbjuda en stor service, är t ex valet av en självständig distributör
eller ett eget bolag att föredra.
Ledning
Hur stor internationell erfarenhet finns det inom företaget? Finns det någon
specifik erfarenhet av någon marknadskanal inom företaget? Finns det
allmänna uppfattningar i ledningen om hur företaget bör gå tillväga i sitt
internationella agerande? Hur stort är ledningens engagemang? Vilken
kompetens efterfrågas i samband med företagets internationella
verksamhet? Arbetar företaget för att utveckla denna kompetens? Vilka
språkkunskaper finns inom ledningen? Hur stor är kunskapen om olika
typer av marknadskanaler med dess för- och nackdelar?
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Resurser
Hur påvekar de finansiella, mänskliga och tekniska resurserna företagets
val av marknadskanal? Begränsade resurser kan inskränka företagets
valfrihet vid val av marknadskanal. Ett eget dotterbolag kräver ofta både
omfattande finansiella och mänskliga resurser för att kunna genomföras.
Konkurrenter
Hur många konkurrenter har företaget på respektive marknad? Vilken
marknadsandel har företaget? Hur påverkar konkurrensförhållandena på
respektive marknad företagets val av marknadskanal? Var står företagets
produkter i förhållande till konkurrenterna avseende pris, kvalitet etc?
Kundrelationer
Hur många kundrelationer har företaget? Har företaget många olika kunder
på en marknad främjas valet av t ex ett handelshus eller en distributör,
medan valet att exportera direkt motverkas. Hur ser företagets olika
kundrelationer ut avseende krav på närvaro vid försäljning och
efterförsäljningsarbete? Påverkar detta företagets internationella agerande?
Är företagets kundrelationer homogena eller heterogena? Arbetar man för
att utveckla företagets kundrelationer?
Nätverk
Har företaget redan befintliga kontakter och relationer på olika marknader?
Finns det möjlighet för företaget att få hjälp av andra svenska företag på de
olika marknaderna? Använder sig företaget av någon extern part i dess
internationella agerande, t ex Exportrådet? Hur viktigt är deltagande i olika
nätverk för företaget? Arbetar företaget aktivt för att utveckla deltagandet i
nätverk? Påverkar deltagandet i olika nätverk företagets val av marknad?

Vi har efter att ha studerat litteratur inom ämnet internationalisering
identifierat samtliga ovan nämnda faktorer som väsentliga för ett företag
vid valet av marknadskanal. Vissa faktorer påverkar varandra och de
kommer därför i presentationen av empirin och i den efterföljande analysen
att behandlas i ett större sammanhang86. Det sistnämnda är en följd av
tidigare nämnda tvivel huruvida valet av marknadskanal kan betraktas som
en rationell beslutsprocess.

                                                
86 Se bilaga Frågeformulär.
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3. Empiri
I detta avsnitt presenterar vi den information vi erhöll om de utvalda
företagen genom intervjuer med verkställande direktör/exportansvarig på
dessa. Företagen redovisas var för sig. Presentationen inleds med en kort
beskrivning av företaget och är sedan strukturerad efter den modell vi
utvecklat på egen hand och som presenterades i referensramen.

3.1 Lars Lap

3.1.1 Företagspresentation
Lars Lap är ett familjeägt företag med 7 anställda, som sedan starten 1988
tillverkar ventilslipmaskiner för underhåll i processindustrin. Idag
omsätter företaget cirka 12 miljoner kronor om året och den allra största
delen av företagets verksamhet består av internationell försäljning.
Försäljningen sker främst till Europa, USA och Kina. Allt sedan starten
1988 har Lars Laps internationella engagemang ökat och företagets
primära målsättning är att fortsätta växa utomlands även i framtiden.

Ett traditionellt producerande företag
Enligt våra kriterier är Lars Lap ett traditionellt producerande företag. En
stor del av företagets anställda deltar i produktionen och den operativa
kärnan i företaget fyller en viktig funktion. De produkter Lars Lap
tillverkar har förhållandevis lång livscykel, enligt företagets verkställande
direktör Lars-Inge Larsson ”har det inte skett någon omfattande,
revolutionerande teknikutveckling i branschen sedan 50-talet”.

Intervju
Intervjun genomfördes den 10 april klockan 14.00 med Lars Laps
grundare, ägare och verkställande direktör Lars-Inge Larsson. Lars-Inge
har sedan företagets bildande 1988 fungerat som verkställande direktör.
Hans akademiska bakgrund utgörs av en maskiningenjörsexamen från
Linköpings universitet.

3.1.2 Internationaliseringsprocessen
Lars Laps internationalisering inleddes i samband med företagets bildande
1988. Det fanns en global efterfrågan på företagets produkter och
dessutom var efterfrågan på den svenska marknaden för liten för att Lars
Lap skulle ha möjlighet att fortsätta existera utan att verka internationellt.
Direkt i initialskedet av verksamheten fick Lars Lap en förfrågan att
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exportera till USA, vilket bidrog till att företagets export inleddes
omedelbart.

I inledningsfasen av Lars Laps internationaliseringsprocess hade företaget
som mål att bearbeta närbelägna marknader för att sedan stegvis öka sitt
globala engagemang. Vid många tillfällen har dock marknaden bestämt
Lars Laps tillvägagångssätt genom att den är väldigt smal och ”nischad”.
Kunderna tar ofta själva kontakt med Lars Lap för att handla, men det är
även enkelt för företaget att hitta potentiella kunder genom att de som
använder dess produkter inte är särskilt många. ”Kunder och aktörer
känner ofta till varandra, vilket gör branschen och marknaden speciell”,
säger Lars-Inge Larsson. En efterfrågan på Lars Laps produkter i USA
innebar, som tidigare nämnts, starten för företagets internationalisering och
det var i det aktuella fallet kunden som tog första kontakten.

Idag är Lars Laps internationella försäljning välutvecklad och omfattande
och enligt företagets verkställande direktör Lars-Inge Larsson är företaget
marknadsledande genom att man erbjuder marknaden en unik produkt.

Motiv
En internationalisering var en förutsättning för att Lars Lap skulle uppnå
lönsamhet i sin verksamhet. Den globala marknaden var för liten för att
företaget skulle ha möjlighet att bara fokusera på vissa delar av den och en
internationell satsning blev naturlig.

Mål
Målsättningen med företagets internationalisering var till en början att
bearbeta geografiskt och kulturellt närbelägna marknader för att sedan
stegvis öka det globala engagemanget. Marknadens utseende kom dock att
bestämma företagets agerande. En global efterfrågan på Lars Laps
produkter innebar att en stegvis internationaliseringsprocess ersattes av ett
globalt tänkande. Företagets målsättning blev istället att bearbeta de
marknader där det fanns en efterfrågan och där man lyckades hitta en
samarbetspartner. ”Vi gick över till att sälja vår produkt där det fanns en
efterfrågan”, säger Lars-Inge Larsson.

Lars Laps internationella engagemang har successivt ökat och företaget har
som målsättning att fortsätta växa globalt, men tillväxtprocessen skall ske
genomtänkt och i lagom takt. En mer specifik målsättning är att företaget
strävar efter att öka sin internationella närvaro genom att ha fler fristående
distributörer på de olika marknaderna.
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Strategi
Lars Laps verksamhet inleddes med export vilket, som tidigare diskuterats,
var en förutsättning för företagets vidare existens. Enligt Lars-Inge
Larsson ”har mycket av företagets agerande bestämts av marknaden”. Den
marknad som Lars Lap verkar på är globalt sett väldigt liten och aktörer
och kunder känner väl till varandra. Kunder som efterfrågar Lars Laps
produkter söker upp företaget genom t ex Internet. Ibland kan förhållandet
vara det omvända. ”Vi bearbetar marknaden där det finns ett behov,
antingen att vi själva söker upp det eller att behovet söker upp oss”, säger
Lars-Inge Larsson.

Kärnkraftverk utgör ett av Lars Laps kundsegment och är ett bra exempel
på att företagets kunder ofta bestämmer valet av marknad och
marknadskanal. Kärnkraftverken är inte särskilt många till antal och det
tillkommer inte nya kontinuerligt. Det sistnämnda gör att Lars Lap har
vetskap om när marknaden innehåller en ny kund inom detta segment och
därigenom kan företaget söka upp kunden i fråga och möta dennes krav
och önskemål.

Lars Lap har etablerat ett antal distributörer, som ofta köper i egen regi.
Den främsta anledningen till valet av denna marknadskanal är enligt
företagets verkställande direktör Lars-Inge Larsson ”att företaget
därigenom själv slipper ansvara för själva försäljningsprocessen”. En
nackdel som Lars-Inge upplevt med distributörerna är att dessa ibland är
för små, d v s att det ibland råder osäkerhet om företagen kan klara av
betalningen av vissa affärer. I dagsläget samarbetar inte Lars Lap med
någon större distributör, men en preventiv åtgärd som företaget vidtagit är
att man i så hög utsträckning som möjligt begär betalning i förskott.

På de marknader där Lars Lap inte lyckats hitta potentiella distributörer har
företaget valt att sälja direkt till kunden, utan någon mellanhand. Enligt
Lars-Inge Larsson är det framför allt företagets begränsade storlek som
medfört att förhållandevis enkla och billiga marknadskanaler valts.

Marknad
Efterfrågan på Lars Laps produkter är global, d v s hela världen kan sägas
utgöra företagets marknad. Det var i USA som Lars Lap inledde sin
internationalisering och USA är idag den största och viktigaste marknaden
och svarar för nästan 70% av företagets totala omsättning. En annan stor
marknad är Asien, där den största delen av försäljningen sker till Kina och
Korea.
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I Europa sker försäljningen främst till Frankrike, Holland och Belgien,
men den europeiska marknaden har varit förhållandevis svår att bearbeta.
Lars Laps förhoppning är att i framtiden öka det internationella
deltagandet genom att hitta nya marknader som efterfrågar företagets
produkter.

Produkt
Lars Lap tillverkar ventilslipmaskiner, som används till underhåll av
produkter i processindustrin. Företaget är världsledande inom en väldigt
smal nisch och har utvecklat en maskin med två olika ventiler, vilken man
är ensam om att tillhandahålla marknaden. Vår produkt är bäst i världen,
den bästa maskinen. I början var vi lite dyrare, men vi kan göra två
ventiler på samma maskin. Nu kostar vi däremot lika mycket, men vi kan
göra två olika typer av ventiler.

Den ovan beskrivna produktens livscykel är cirka 10 år, men i vissa fall
kan maskinerna vara funktionsdugliga väldigt länge. Det har enligt Lars-
Inge Larsson i princip funnits en liknande teknik i branschen sedan 50-
talet, men Lars Lap har genom sin maskin bidragit till att utveckla det
tekniska kunnandet. Företaget satsar kontinuerligt finansiella resurser på
produktutveckling, vilket är en viktig och prioriterad del i företagets
verksamhet.

Kunden kan ofta klara av eventuella problem med produkten själv. Lars-
Inge Larsson menar att företagets produkt inte är särskilt teknologiintensiv,
men att det trots det är viktigt att företaget är närvarande på marknaden och
att kunden ges stora möjligheter till service. Det är ett sätt att konkurrera
och alltid viktigt för att kunna behålla sin marknadsposition.

Ledning
Lars Laps ledning består främst av företagets grundare och verkställande
direktör Lars-Inge Larsson, som i initialskedet av företagets
internationalisering inte själv hade någon internationell erfarenhet eller
konkret erfarenhet av exportverksamhet. Genom olika affärsuppgörelser,
mässor, konferenser m m har företagets ledning skaffat sig internationella
kontakter och en ökad branschkunskap. Enligt Lars-Inge är det sistnämnda
av väldigt avgörande betydelse för ett företags resultat på en globalt liten
och ”nischad” marknad. Den ovan beskrivna erfarenheten har i stor
utsträckning tillkommit genom en form av ”trial and error metod”.

Enligt Lars-Inge Larsson finns det idag inte tillräckliga språkkunskaper
inom Lars Lap och en språklig vidareutveckling av personalen är något
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som företaget förespråkar. Den allra största delen av företagets verksamhet
består som tidigare nämnts av export och en ökad språklig kompetens ger
företaget större möjligheter att lyckas i internationella miljöer. Lars-Inge
säger vidare ”att möjligheterna att avsätta tid för språklig
kompetensutveckling är väldigt begränsade”. Tidsbristen utgör ett
problem för Lars Lap i samband med arbetet att uppnå målsättningen om
en ökad språklig kompetens inom företaget.

Resurser
De finansiella resurserna är en faktor som alltid påverkar frågor rörande
Lars Laps internationella agerande. Ett exempel var företagets försök till
etablering av ett eget bolag i England. Det krävdes en omfattande
försäljningsvolym för att täcka de stora finansiella kostnader som
etableringen innebar, vilket Lars Lap i det aktuella fallet inte lyckades
med. ”Man säljer inte mycket av en sån här produkt på en specifik
marknad, vilket gjorde att det inte fanns möjlighet för vårt bolag att bli
lönsamt”, säger Lars-Inge Larsson.

Lars Lap genomförde tidigare noggranna analyser av marknaden i
Tyskland. Denna typ av arbete tar dock tid och kostar pengar, vilket är en
bristvara i många mindre företag. Enligt Lars-Inge Larsson kunde Lars
Laps årliga omsättning varit 10 gånger större än vad den är idag om
företaget haft obegränsade finansiella resurser.

Konkurrenter
Marknadens begränsade globala omfattning medför att det inte
förekommer speciellt många aktörer. Lars Lap är marknadsledande genom
att företaget utvecklat en tekniskt överlägsen maskin (se tidigare), men
man har en potentiell konkurrent på marknaden. Enligt Lars Laps
verkställande direktör Lars-Inge Larsson är det i princip omöjligt för nya
företag att konkurrera med Lars Lap. Marknaden är så speciell att lång
och specifik erfarenhet är betydligt viktigare än utbildningsnivå för att
lyckas.

Marknadens begränsade omfattning medför också att många av kunderna
väldigt väl känner till vilka aktörer som agerar på marknaden och det gäller
för företagen att specifikt känna till vad som efterfrågas. ”Det är viktigt att
lära sig vad kunderna efterfrågar för att kunna möta deras krav och
önskemål” menar Lars-Inge Larsson. Förmågan att kunna möta kundernas
krav och önskemål är ofta något som företagen lär sig genom att vara
verksamma på marknaden under en förhållandevis lång period. Ett led i
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resonemanget ovan är betydelsen av att skaffa sig bra distributörer, som
har kunskap och erfarenhet av vad som efterfrågas på marknaden.

Kundrelationer
Det är cirka 500 stycken som använder den maskin Lars Lap tillverkar,
men företaget står inte i direkt kontakt med samtliga dessa kunder. En hel
del av dessa relationer sköts av distributörerna, som ofta lägger ned mycket
arbete på att ”få fram” produkten till kunderna, vilket visar betydelsen av
distributörer med hög potential (jämför resonemanget ovan).

Nätverk
Lars Lap står i direkt kontakt med sina distributörer och företaget
prioriterar samarbetet med dessa högt. Det är viktigt för att bl a få
”feedback” till att utveckla verksamheten vidare. Dessutom samarbetar
Lars Lap med en del andra företag för att ”få vissa saker utförda”. Ett
exempel är samarbetet med ett specifikt företag med möjlighet att ge viss
utbildning i samband med användningen av Lars Laps produkter. Företaget
i fråga köper Lars Laps produkter och får i sin tur tillgång till egna kunder.
Det sistnämnda kan beskrivas som en form av ömsesidigt nätverk mellan
företagen där samarbetet skapar en ”win-win” situation för bägge parter.

Genom att marknaden ur ett globalt perspektiv är liten, medför det att Lars
Lap har god kännedom om kunder och konkurrenter (se ovan), vilket
innebär att företaget också kan sägas delta i en form av branschnätverk.
Lars-Inge Larsson menar att företaget i framtiden ”kanske inte helt och
hållet behöver växa av sig självt, utan istället med hjälp av olika
samarbeten och nätverk”.

3.1.3 Marknadskanaler

Fördelar
Den främsta anledningen till Lars Laps val av marknadskanal är att en
distributör är ett relativt billigt tillvägagångssätt och företaget slipper
dessutom ta eget ansvar för själva försäljningsprocessen. En del av Lars
Laps distributörer har stor kunskap om företagets produktutbud och har
dessutom ett internationellt kontaktnät, vilket gör att de på ett bra sätt kan
sköta företagets försäljning. Ett led i att utveckla ovan nämnda fördelar
kring användandet av en distributör, är att dessa i framtiden kommer att
användas till att undersöka nya marknader och kunder för Lars Laps
räkning. ”Det är ett billigt sätt för ett litet företag att skaffa sig resurser”
menar Lars-Inge Larsson.
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På de marknader där Lars Lap inte lyckats hitta en potentiell distributör att
samarbeta med, har företaget valt att sälja produkterna direkt till kunderna.
Målsättningen är dock att i framtiden etablera en distributör på varje
marknad för att kunna överlåta försäljningsansvaret till en utomstående
part.

Nackdelar
En nackdel som Lars-Inge Larsson upplever med användandet av en
distributör för försäljning, är att dessa ibland inte är tillräckligt stora för att
kunna sköta företagets affärer. Det är viktigt att distributörernas
verksamhet är relativt omfattande för att betalningarna till Lars Lap skall
kunna skötas korrekt. En mindre distributör kan ha svårigheter att klara av
vissa leveranser och det kan uppstå problem i samband med betalningen
kring vissa större affärer. Lars Laps samarbete med olika distributörer har
hittills fungerat bra, men Lars-Inge Larsson upplever ändå att det främsta
problemet med användandet av en distributör är risken att denne inte kan
klara av sina betalningar. Förutom ett samarbete med en större distributör i
Kina så arbetar Lars Lap i dagsläget inte tillsammans med någon större
samarbetspartner.
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3.2 FANERAMI

3.2.1 Företagspresentation
Fanerami är ett familjeägt företag som grundades år 1909. Företaget har
idag cirka 60 anställda och är verksamt i Mjölby. Fanerami är
underleverantör till möbelindustrin och tillverkar avancerade fanerarbeten
och möbeljalusier. Företagets försäljning består till stor del av export till
utlandet, främst till Väst- och Östeuropa, men även till Kanada, Kina, Nya
Zeeland och Israel.

En faktor som bidragit till företagets internationella framgångar är att
råvarorna till produktionen importeras direkt från dess ursprungsland.
Finland och Canada är två exempel på länder där mycket av Faneramis
produktionsmaterial hämtas ifrån. Även en hög kvalitet och en hög
leveranssäkerhet är viktiga differentieringsfördelar för Fanerami.

Ett traditionellt producerande företag
Enligt våra kriterier bör Fanerami definieras som ett traditionellt
producerande företag. Företagets produktsortiment har sett ungefär
likadant ut sedan 1960-talet och marknaden man är verksamt på förändras i
relativt långsam takt. Den produktion Fanerami bedriver medför att den
operativa kärnan får en central betydelse, vilket indikerar att företaget
bedriver en form av traditionell produktion.

Intervju
Intervjun genomfördes tisdagen den 17 april klockan 13.30 med Faneramis
verkställande direktör Hans Dahlström. Efter ekonomisk
gymnasieutbildning och en anställning vid Svenska Handelskammaren i
USA, arbetar Hans sedan 1963 som verkställande direktör på Fanerami i
Mjölby.

3.2.2 Internationaliseringsprocessen
Företaget grundades år 1909 och var till en början endast verksamt på den
svenska marknaden. Efter andra världskriget inleddes företagets
exportverksamhet, men till en början sålde man enbart till de nordiska
grannländerna. På 1960-talet övertog nuvarande verkställande direktören
Hans Dahlström ledningen av företaget. Vid denna tidpunkt startade
Faneramis egentliga internationalisering genom att en efterfrågan på vävda
fanerspjälar upptäcktes på den amerikanska marknaden.
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Företaget inledde ett samarbete med ett antal återförsäljare i USA.
Efterfrågan på produkten minskade dock efter en tid och Fanerami började
arbetet med utvecklingen av nuvarande produktsortiment. På grund av en
bristande efterfrågan på den amerikanska marknaden och utvecklandet av
företagets nuvarande produktsortiment, kom samarbetet med
återförsäljarna i USA att avvecklas i ett relativt tidigt stadium.

Hans Dahlström började vid denna tidpunkt att mera aktivt arbeta med
företagets utlandsverksamhet. Nu fanns det en efterfrågan på Faneramis
produkter i Väst- och Östeuropa och företagets deltagande på olika
internationella mässor ledde fram till kontakter med potentiella
återförsäljare och agenter på dessa marknader. Fanerami undersökte
återigen möjligheterna till försäljning på den amerikanska marknaden, men
företaget fann ingen efterfrågan på det nya produktsortimentet i USA.
Utvecklingen av Faneramis utlandsverksamhet tog dock fart på allvar och
idag är företaget verksamt i ett 20-tal länder, främst i Europa. Försäljning
sker, som tidigare nämnts, även till Kanada, Nya Zeeland, Israel och Kina.

Motiv
Fanerami upplevde efter andra världskriget ett behov av att sprida
affärsrisken på flera olika marknader för att minska följderna av möjliga
konjunktursvängningar. Faneramis internationalisering var en åtgärd för att
minska risken för framtida finansiella problem inom företaget.

Mål
Det primära målet med Faneramis internationalisering var inte en önskan
om tillväxt, företaget önskade istället öka dess möjligheter till fortsatt
existens och framgång genom att sprida riskerna till fler marknader.
Internationaliseringen fick dock till följd att Faneramis verksamhet växte,
men det var en minimering av de finansiella riskerna som var företagets
inledande målsättning.

Strategi
Fanerami följer enligt företagets verkställande direktör Hans Dahlström,
ingen speciellt fastlagd strategi när det gäller valet av marknad och
marknadskanal. Vi har helt enkelt sökt oss till marknader där man spått en
efterfrågan. Vart dessa marknader befunnit sig har inte spelat någon roll.

Marknad
Faneramis försäljning sker till i princip samtliga världsdelar. En stor del av
försäljningen sker till Europa. Den europeiska marknaden var den första
marknad där Fanerami mera permanent lyckades etablera sig. Idag är
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Finland företagets största och viktigaste marknad. En stor del av Faneramis
försäljning sker även till Schweiz.

Fanerami har inte genomfört några analyser av målmarknadernas
försäljningspotential eller dess makro- och mikroekonomiska förhållanden.
I två fall har företaget använt sig av extern hjälp i form av Exportrådet för
att avgöra om det fanns en efterfrågan och möjliga samarbetspartners på de
aktuella målmarknaderna. För övrigt litar Fanerami på sin ”egen intuition”
och hoppas på tillfällen som leder fram till kundkontakter. Några problem
med handelshinder, lagar och regleringar har företaget inte upplevt.

Produkt
Faneramis sortiment består av fyra olika produkter; faner i blockvara, faner
i format, faner i avancerat utförande och möbeljalusier. Företagets
tillverkning är inte speciellt teknologiintensiv, även om företagets
verkställande direktör anser att detta är svårt att avgöra.

Faneramis produktion sker på företagets egna maskiner, som är
specialtillverkade efter företagets specifika behov. Produkterna är
kundanpassade avseende form, egenskaper och mått. Hans Dahlström
anser att Faneramis produkter generellt sett är relativt kundanpassade,
vilket medför att det inte krävs någon speciell utbildning av kunderna och
att servicekraven är små. Hans menar att produkternas differentieringsgrad
är låg på grund av att det finns ett utbud av liknande produkter på
marknaden.

När det gäller produkternas livscykel kan nämnas att nuvarande sortiment
har varit i bruk sedan 40 år tillbaka och enligt Hans Dahlström finns det
inga tecken på en minskad efterfrågan på företagets produkter. Det är på
grund av det ovan nämnda därför svårt att avgöra var i livscykeln
Faneramis produkter för tillfället befinner sig.

Ledning
Hans Dahlström fungerar sedan 1963 som verkställande direktör på
Fanerami. Hans bakgrund utgörs av en ekonomisk gymnasieutbildning och
en anställning vid Svenska Handelskammaren i USA. Hans arbete i USA
var den exporterfarenhet som fanns i Fanerami när företagets
internationalisering inleddes.

Hans Dahlström anser att de som verkar i ledningen för ett företag bör,
förutom en formell utbildning, ha ett utpräglat affärssinne och en ”passion”
för den produkt som tillverkas. De som är verksamma i en företagsledning
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måste ha en affärskänsla, d v s känna av vilka produkter som är säljbara
utomlands, kunna sina produkter och känna för de. Hans anser även att
goda språkkunskaper är väldigt viktiga i ett företags ledning och i
Faneramis fall är det framför allt viktigt att ledningen har tyska
språkkunskaper för arbetet i Tyskland och Schweiz.

Hans Dahlström anser att det är svårt att avgöra om Faneramis ledning
påverkats av allmänna uppfattningar inom branschen kring valet av
tillvägagångssättet vid en internationalisering. Detta är sättet man gör det
på inom branschen, men huruvida vi påverkats är svårt att avgöra.

Resurser
De finansiella resurserna påverkade enligt Faneramis verkställande
direktör företagets val av marknadskanal genom att en satsning på ett eget
bolag utomlands aldrig var aktuell. Fanerami var alldeles för litet för att
klara av ett sådant projekt. Företaget var medvetet om vilka
marknadskanaler det kunde välja att använda sig av i sin
internationaliseringsprocess.

Konkurrenter
Fanerami har enligt Hans Dahlström en konkurrent i Norge, tre i Danmark,
två i Tyskland, två i Italien och en i Spanien. Samtliga dessa konkurrenter
är mindre i jämförelse med Fanerami. På hemmamarknaden är Fanerami
ensamt om att tillverka det tidigare beskrivna produktsortimentet.

Konkurrenssituationen upplevs som stark i Finland, som är Faneramis
största och viktigaste marknad. Det sistnämnda har lett till att prisnivån på
marknaden är relativt ”pressad”. På övriga marknader där Fanerami är
verksamt är företaget inte lika utsatt för konkurrens, men Hans Dahlström
menar att konkurrensen ändå ”känns av” överallt. Branschen i sig kan
betecknas som global, eftersom samtliga konkurrenter är verksamma på ett
flertal marknader.

Kundrelationer
Fanerami har mellan 50 och 60 kundrelationer, vilka kan beskrivas som
tämligen homogena. I de flesta fall handlar det om kontakter med
möbelproducerande företag av liknande slag. Eftersom Fanerami verkar
globalt är företagets kunder dock spridda över ett stort geografiskt område.

Nätverk
Vi ingår inte i något nätverk, vi sköter oss själva. Enligt Faneramis
verkställande direktör Hans Dahlström deltar inte företaget i något nätverk.
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Det finns därför inga officiella samarbeten med andra företag eller
organisationer.

3.2.3 Marknadskanaler

Fördelar
Den största delen av Faneramis försäljning sker till den finska marknaden.
Försäljningen till Finland sker direkt till kunden utan några mellanhänder.
En direkt försäljning värderas högt av Hans Dahlström, framför allt p g a
att det möjliggör direkt och omedelbar feedback från kunderna. Fanerami
kan omgående få information om produkternas egenskaper, kundernas
önskemål m m. Hans Dahlström upplever inga nackdelar med att företaget
exporterar direkt till Finland.

Schweiz är Faneramis näst största marknad, främst p g a ett långvarigt
samarbete med en specifik återförsäljare med potential och möjlighet att
bearbeta hela den schweiziska marknaden. Hans Dahlström är mycket nöjd
med den aktuella återförsäljarens arbete, vilket starkt bidragit till att
Fanerami fått en marknadsledande position på den schweiziska marknaden.

På de övriga marknaderna använder sig Fanerami av agenter, vilka arbetar
på provisionsbasis. Agenten söker sig till kunderna och förmedlar på detta
sätt företagets kontakter till kunderna. Agenten får sedan en provision
motsvarande 5% av försäljningsvärdet. Även denna marknadskanal
upplever Hans Dahlström som väldigt positiv. Själv skulle jag aldrig ha tid
att åka runt överallt så som agenterna kan göra. Dessutom får de bara
betalt för det de säljer, vilket är en oerhörd fördel för oss. Det är framför
allt kostnadsaspekten och möjligheten att kunna bearbeta ett stort
geografiskt område som Hans Dahlström upplever som fördelaktigt i
samband med anlitandet av en agent.

Nackdelar
Enligt resonemanget ovan fungerar Faneramis samarbete med företagets
agent på den schweiziska marknaden utmärkt. Hans Dahlström menar att
den enda nackdelen som han upplever med agenten i Schweiz och dennes
arbete är att företaget inte har någon kontroll över prissättningen, d v s det
prispålägg som förekommer i samband med försäljningen. Han betonar
dock att detta inte har någon betydelse så länge försäljningen på
marknaden fungerar så bra som den gör.
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Fanerami använder sig, som tidigare nämnts, på ett flertal marknader av
agenter.  Nackdelen består enligt Hans Dahlström generellt sett främst i att
agenterna ofta även arbetar med andra produkter. Fanerami har därmed
varken kontroll över eller möjlighet att påverka agenternas prioritering
angående arbetsinsatsen för företagets produkter.
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3.3 INNOVATIV VISION

3.3.1 Företagspresentation
Innovativ Vision startades i mitten på 1980-talet av några studenter från
tekniska högskolan i Linköping. Idag är företaget en världsledande
leverantör av system för kvalitetsstyrning inom träindustrin. Innovativ
Visions främsta kunder är verksamma inom vidareförädlande träindustri, t
ex fönster- och parkettillverkare. En stor del av företagets 26 anställda
består av civilingenjörer och på företagets huvudkontor i Linköping sker
bland annat produktutveckling, försäljning och marknadsföring.

Utlandsverksamheten utgör en viktig del av Innovativ Visions verksamhet
och är en förutsättning för företagets existens. I princip all försäljning
består av export och för närvarande är Europa och Nordamerika de största
marknaderna.

Ett högteknologiskt företag
Innovativ Vision uppfyller samtliga våra kriterier för ett högteknologiskt
företag. I princip alla anställda har akademisk bakgrund och företaget
satsar kontinuerligt stora finansiella resurser på produktutveckling.
Innovativ Vision är verksamma i en bransch där många av produkterna har
en relativt kort livscykel, vilket företagets omfattande satsning på
kontinuerlig produktutveckling indikerar.

Intervju
Intervjun genomfördes tisdagen den 10 april klockan 10.00 med Leif
Erlandsson, som sedan januari 1998 är verkställande direktör på Innovativ
Vision i Linköping. Leifs yrkesmässiga meriter består mestadels i
internationellt arbete och hans akademiska bakgrund utgörs av en
internationell ekonomiexamen från Linköpings universitet.

3.3.2 Internationaliseringsprocessen
Efterfrågan på de produkter Innovativ Vision tillverkar var redan i
initialskedet av företagets verksamhet global. Dessutom var
hemmamarknaden för liten för att det skulle finnas möjlighet för företaget
att bli lönsamt genom en etablering enbart i Sverige. Detta medförde att
internationaliseringsprocessen inleddes direkt efter företagets bildande. En
efterfrågan på företagets produkter upptäcktes i framför allt Europa och det
var där som internationaliseringen började på allvar. En konkurrenskraftig
produkt och en global efterfrågan medförde att Innovativ Visions
expandering gick fort och skedde globalt.
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I början av företagets internationalisering var det mycket tillfälligheter som
styrde valet av tillvägagångssätt. ”Man fann ett projekt på en marknad och
arbetade till en början hemifrån, kontakten med en agent eller distributör
togs ofta först senare”, säger företagets verkställande direktör Leif
Erlandsson. Efter hand som den internationella verksamhetens omfattning
ökat har företaget utvecklat ett nätverk av agenter, distributörer och t o m
ett eget försäljningsbolag. Idag exporterar Innovativ Vision till de flesta
delar av världen.

Motiv
Det primära motivet för Innovativ Visions internationalisering var att få
tillgång till en tillräckligt stor marknad för att avsätta företagets produkter.
Det fanns en global efterfrågan på företagets produkter och
världsmarknaden var vid det aktuella tillfället för liten för att företaget
skulle ha möjlighet att fokusera på enbart vissa delar av den. Redan i
initialskedet av Innovativ Visions verksamhet upplevde företaget ett
tillväxtbehov, vilket medförde att internationaliseringen blev naturlig. En
internationell satsning var en förutsättning för att Innovativ Vision skulle
kunna fortsätta existera.

Mål
Målsättningen med Innovativ Visions verksamhet var att bli global, d v s
få ut företagets produkter på så många marknader som möjligt. Den
målsättningen har inte reviderats sedan dess, men numera finns det dock
skillnader mellan de kortsiktiga och långsiktiga målen inom företaget.

På kort sikt prioriteras den europeiska marknaden, som för närvarande har
stor försäljningspotential. Ur ett längre tidsperspektiv är företagets
målsättning att utöka verksamheten på den nordamerikanska marknaden,
vilken förutspås få en växande efterfrågan inom den närmaste framtiden.
Ett led i detta resonemang var Innovativ Visions etablering av ett eget
dotterbolag i USA. En mer övergripande målsättning som Leif Erlandsson
talar om är att Innovativ Vision i framtiden helt ämnar ersätta den direkta
försäljningen med indirekta affärer för att öka företagets närvaro på olika
marknader. Det sistnämnda är en målsättning som arbetades fram i
samband med att företaget bytte ledning 1998.

Strategi
I initialskedet av Innovativ Visions internationella verksamhet bestämdes
tillvägagångssättet i stor utsträckning av tillfälligheter. Företaget kom i
kontakt med ett projekt på en marknad och det inledande arbetet kom till
en början att skötas från hemmabasen. Det var först senare som företaget
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tog kontakt med en lämplig marknadskanal. En stor del av den inledande
försäljningen bestod således av direkta affärer. Innovativ Visions
verkställande direktör Leif Erlandsson använder ordet "ad hoc” för att
beskriva företagets internationella arbete i dess inledningsfas.

I början exporterade Innovativ Vision i stor utsträckning direkt till
kunderna, men efter hand har företaget kommit att anlita olika agenter och
distributörer. I samband med att företaget 1998 bytte ledning, har
målsättningen med den internationella verksamheten till viss del
förändrats. De direkta affärerna skall i framtiden helt ersättas med indirekta
kontakter på de olika marknaderna och tillvägagångssättet skall bli mer
strukturerat. Ett specifikt strategiskt mål som Leif Erlandsson talar om, är
att företaget i framtiden skall sträva efter att göra fler grundläggande
undersökningar på marknaderna innan en specifik kanal väljs. Företaget
skall även försöka finna en form av nyckelkunder på de olika marknaderna
för att skapa en tillfredsställande volym. Genom det sistnämnda hoppas
man kunna bygga upp en form av kunskapsbas för att minska sitt beroende
av olika mellanhänder.

I framtiden kommer Innovativ Vision förmodligen även att skaffa sig egna
säljare på vissa marknader. Leif Erlandsson menar att en egen säljare på en
marknad är, om det finns möjlighet, att föredra framför en agent eller
distributör. Etableringen av ett eget dotterbolag i USA är ytterligare en
konkret åtgärd från Innovativ Visions sida i företagets strävan mot en
större närvaro på olika marknader.

Ett annat led i resonemanget ovan om ett mer strukturerat
tillvägagångssätt, är Innovativ Visions anlitande av ett specifikt företag för
att skaffa sig potentiella agenter på vissa utvalda marknader. Genom att
skaffa sig tillgång till speciell marknadskunskap hoppas Innovativ Vision
kunna utveckla företagets internationella arbete.

Marknad
Efterfrågan på Innovativ Visions produkter är global. Företaget är idag
verksamt i Europa, Nordamerika, Latinamerika och Japan.

För tillfället sker den största försäljningen i Europa. Det är främst i
Skandinavien och Centraleuropa som Innovativ Vision säljer sina
produkter. Finland är företagets största och viktigaste marknad. I
Nordamerika var USA tidigare den största marknaden, men numera sker
den största delen av försäljningen i Kanada. Nordamerika är en marknad
som Innovativ Vision tror kommer ha en gynnsam tillväxt i framtiden.
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Produkt
Innovativ Visions produktsortiment består av olika system för
kvalitetsstyrning av processer inom träindustrin. Företagets främsta styrka
är att det kan erbjuda marknaden cirka 180 olika system, vilket vida
överstiger storleken av konkurrenternas produktsortiment. Det är inte
lösningarna i sig, utan framför allt tillgången till applikationskompetens
och det industriella arbetssättet, som är Innovativ Visions styrka. Leif
Erlandsson säger att ”många av konkurrenterna kan säkert ta fram lika
bra system, men vi kan erbjuda större kompetens i kundens process och
ofta större möjligheter till service och s k after sales”. Det sistnämnda har
utvecklats i takt med utvecklingen av företagets produktutbud och
marknadens krav och är en viktig konkurrensfördel för Innovativ Vision.

Produkternas livscykel är i genomsnitt en bit under 10 år. När nuvarande
ledning tillträdde 1998, skedde en förändring i verksamhetens inriktning
och därför kan dagens produktsortiment sägas vara någonstans i
initialskedet av livscykeln. En följd av produktens relativt korta livscykel
är att Innovativ Vision måste satsa stora resurser på forskning och
utveckling för att kunna behålla sin ledande marknadsposition. Det görs
redan idag stora satsningar på produktutveckling och denna del av
verksamheten utvecklas kontinuerligt och är viktig och av avgörande
betydelse för företaget.

Idag är produkterna mindre standardiserade, vilket är en av anledningarna
till att den direkta försäljningen mer och mer ersätts med indirekt
försäljning. ”After sales” och närvaro på marknaden är två viktiga begrepp
för Innovativ Vision i företagets förhållande till såväl kunder som
konkurrenter.

Ledning
Innovativ Visions ledning har stor internationell erfarenhet och dessutom
specifika erfarenheter av exportverksamhet. Företagets verkställande
direktör Leif Erlandsson har större delen av sitt yrkesverksamma liv
arbetat med olika former av internationella affärer. Han anser att det för att
få till stånd avtal och genomföra försäljning, krävs folk med tidigare
erfarenhet av detta. Det måste även finnas en vilja i ledningen att göra
affärer, om de som utför detta är ekonomer eller ingenjörer spelar mindre
roll på den här nivån.
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En erfarenhet som Leif Erlandsson anser att han själv till viss del bidragit
med, är utvecklandet av olika samarbeten med vissa av företagets
konkurrenter. Företag som tidigare setts som konkurrenter blir istället
samarbetspartners. Genom att t ex låta en konkurrent svara för
produktionen av en produkt på en viss marknad används företagets
resurser på ett mer effektivt sätt.

Den kompetens som ledningen främst prioriterar är, förutom det ovan
nämnda, goda språkkunskaper. För närvarande besitter personalen på
Innovativ Vision god kompetens i engelska och tyska, vilket hittills
fungerat bra i arbetet i Europa och Nordamerika. Med ökade
språkkunskaper ökar dock företagets möjligheter att lyckas ännu bättre på
dessa marknader. En uttalad målsättning inom företaget och ett led i
resonemanget ovan, är tillgången till olika former av språkliga
vidareutbildningar. För att kunna uppnå denna målsättning krävs det att
ledningen samordnar personalen för att t ex kunna genomföra inköpta
kurspaket. Tillgången till fler specifika språkkunskaper, främst spanska för
arbetet i Sydamerika är något som Innovativ Visions verkställande direktör
prioriterar högt i framtiden. Även en ökad tillgång till ”fler nationaliteter” i
företaget är något Leif Erlandsson värdesätter.

Resurser
Det är klart att de finansiella frågorna påverkar det mesta, annars skulle
de flesta företag ha egna bolag utomlands. Varje ny etablering på en
marknad kräver att de finansiella aspekterna kring ett projekt undersöks
noga och detta är något som också sker inom Innovativ Vision vid en ny
internationell etablering.

Konkurrenter
I USA och Europa förekommer ett antal konkurrenter till Innovativ Vision,
men företaget har genom sitt breda produktutbud en stark ställning på
bägge dessa marknader. Innovativ Visions starka ställning beror enligt
företagets verkställande direktör Leif Erlandsson mycket på att företaget
kan erbjuda marknaden ett brett produktsortiment med stora möjligheter
till bl a ”after sales”.

I Japan och Sydamerika är företaget mindre utsatt för konkurrens, framför
allt p g a att efterfrågan på dessa marknader inte är lika stor som i USA och
Europa. Det är svårt för nya, mindre företag att ta sig in på dessa
marknader, främst genom att efterfrågan i Japan och Sydamerika är
begränsad men också p g a att aktörerna på dessa marknader är stora och
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väletablerade. Det förekommer stora inträdesbarriärer på dessa marknader,
vilket gynnar Innovativ Vision.

Kundrelationer
Innovativ Vision står i direktkontakt med kunder och dessutom har
företaget ett stort antal indirekta kontakter med kunder genom agenter,
distributörer och återförsäljare som man samarbetar med.

Innovativ Vision har över 500 dokumenterade, öppna relationer. De flesta
av kunderna är verksamma inom samma bransch, men det förekommer
stora inbördes skillnader mellan dessa företag beträffande storleksgrad. En
del kunder är s k småföretag, medan andra är koncerner. Det sistnämnda
innebär att Innovativ Vision står i kontakt med kunder med väldigt olika
krav och önskemål. Kunder som företaget enligt Leif Erlandsson måste
bearbeta på helt olika sätt.

Nätverk
En viktig del i utvecklandet av Innovativ Visions relationer i allmänhet och
kundrelationer i synnerhet, är de olika nätverk som företaget deltar i.
Deltagande i andra branschorganisationer är något som Innovativ Vision
arbetar med att utveckla och utöka i framtiden. I övrigt medverkar
företaget i t ex svenska- och svenskamerikanska handelskammaren och
man är också medlem i Exportrådet. Eftersom efterfrågan på de produkter
Innovativ Vision tillhandahåller är global, anser företagets verkställande
direktör Leif Erlandsson att ”betydelsen av nätverk för företaget har ökat
och kommer att ha en stor betydelse även i framtiden”. Tidigare
resonemang om företagets samarbete med konkurrenter och framtida
målsättning om en ökad indirekt försäljning, visar betydelsen av nätverk
och dess utveckling i framtiden.

3.3.3 Marknadskanaler

Fördelar
Det är främst agenter Innovativ Vision använder sig av i sin
exportverksamhet. Många gånger består agentens roll enbart i att förmedla
affärer mot provision. I b l a Tyskland, Norge och Japan använder sig
företaget av agenter som arbetar enligt beskrivningen ovan. I Danmark och
Nordamerika har Innovativ Vision även distributörer. Distributörerna
köper och säljer i Innovativ Visions namn och regi.

Inom Innovativ Vision är uppfattningen att en egen etablering på en
marknad är det odiskutabelt bästa sättet att lyckas med en
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internationalisering, vilket företagets målsättning om en större närvaro på
marknaden visar. En förutsättning är givetvis att företaget har tillräckliga
resurser, framför allt finansiella, till att genomföra egna etableringar. Leif
Erlandsson menar att ett företag ”vid en egen etablering har kontroll över
personal, prissättning och vilka insatser som görs på marknaden”. Ett
exempel på det sistnämnda var Innovativ Visions satsning på den
nordamerikanska marknaden och företagets etablering av ett eget
dotterbolag i USA. Den amerikanska marknaden anses ha en stor framtida
försäljningspotential och etableringen av ett eget bolag innebar att
förutsättningar för en god försäljning längre fram i tiden skapades.

Näst efter en egen etablering anser Leif Erlandsson vidare att en egen
filial, alternativt en egen säljare, är det bästa tillvägagångssättet för
internationell verksamhet. Då undviker företagen fortfarande de problem
som är vanligt förekommande bland återförsäljare och agenter, nämligen
att dessa ibland saknar kompetens och att en enskild produkt blir osynlig i
ett stort produktsortiment, samtidigt som de får mer översyn och kontroll
på sin verksamhet. Egna säljare är något Innovativ Vision prioriterar och
som företaget kommer att satsa resurser på i framtiden. Vi kan i framtiden
lika gärna ha en egen säljare som arbetar med olika kunder, som att vi
använder en distributör.

Fördelen med att välja en agent och/eller en distributör är att det är en
billig form att använda sig av för att etablera verksamhet utomlands och att
det ger möjligheter till flexibilitet. Minskar efterfrågan på en marknad kan
företaget snabbt och enkelt flytta sina resurser till en för tillfället mer
potentiell marknad.

Nackdelar
Målsättningen att etablera ett eget bolag får inte påverka ett företags
internationella agerande. Företaget får inte bara fokusera på fördelarna
med denna etableringsform, utan måste även beakta tänkbara nackdelar.
Det är väldigt viktigt att alla specifika omständigheter beaktas noga.

Vid etableringen av ett eget bolag är det av avgörande betydelse att ”det
finns en marknad”, d v s att efterfrågan på den aktuella marknaden är
tillräckligt stor. Den främsta anledningen till det sistnämnda är att ett eget
bolag kräver en förhållandevis stor volym och ett relativt långt
tidsperspektiv för att bli lönsamt. De finansiella aspekterna är överlag av
stor betydelse. När ett företag etablerat ett eget bolag är inte möjligheterna
att byta marknad eller minska etableringens omfattning särskilt stora.
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De flesta av Innovativ Visions marknadskanaler består av agenter. De
främsta problemen med dessa är att de är för stora och att produkten döljs i
ett stort produktsortiment. ”De mindre företagen är ofta mer aggressiva i
sitt arbete och ens produkt prioriteras på ett helt annat sätt. Det är även
viktigt att hitta rätt företag, d v s ett företag som har nödvändig kompetens
och som satsar resurser på just din produkt”, menar Leif Erlandsson.
Enligt de resonemang som förs inom Innovativ Visions ledning bör egna
säljare prioriteras före agenter och distributörer av den ovan angivna
anledningen att dessa på ett helt annat sätt prioriterar företagets produkter.
Leif Erlandsson menar vidare att ett företag ”inte får stirra sig blint på
storleken på ett företag, det är istället viktigt att hitta aggressiva företag i
lagom storlek”.
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3.4 FÖRETAG X87

3.4.1 Företagspresentation
Företag X är ett ”avknoppningsföretag” från Linköpings tekniska
högskola. Företaget startade 1985 och tillverkar och säljer unika
utrustningar för test av industriella processer och telekomsystem. Företag
X var bl a ett av de första företagen i Sverige att bli ISO-9001 certifierat.
Idag har Företag X 23 anställda och omsätter drygt 20 miljoner kronor om
året.

Den allra största delen av Företag X:s försäljning sker till utlandet.
Företaget säljer till i princip samtliga världsdelar och finns representerat på
ett 20-tal marknader genom ett nät av återförsäljare. Företag X har
dessutom ett eget försäljningsbolag i Tyskland.

Ett högteknologiskt företag
Vi anser att Företag X uppfyller samtliga våra kriterier för ett
högteknologiskt företag. Företaget har stora utgifter för forskning och
utveckling och en stor del av de anställda har akademisk utbildning. Det
sker som ovan nämndes, en ständig vidareutveckling av företagets
produktsortiment, vilket tyder på att produkternas livscykel är
förhållandevis kort.

Intervju
Intervjun genomfördes tisdagen den 27 mars klockan 14.00. Den
intervjuade är business controller, har arbetat i Företag X ett halvår och
ingår i företagets ledningsgrupp. Det sistnämnda innebär att den
intervjuade är delaktig i viktiga beslut kring företagets internationella
verksamhet. Den intervjuades akademiska bakgrund utgörs av en
ekonomiexamen från handelshögskolan i Stockholm och de yrkesmässiga
meriterna består främst i affärsutveckling inom tung industri över hela
Europa.

3.4.2 Internationaliseringsprocessen
Efter Företag X:s grundande 1985 visade dåvarande Televerket intresse för
företagets produkt, vilket ledde till insikten att det även borde finnas en
efterfrågan på andra marknader än hemmamarknaden. Det sistnämnda var

                                                
87 En förutsättning för att företaget i fråga skulle delta i vår undersökningsansats var att dess namn, den
intervjuades namn, en del finansiell information samt viss information om produkten behölls konfidentiell.
Detta har medfört att vi valt att kalla företaget för Företag X, den intervjuade personen för den
intervjuade och att viss information har omformulerats för att uppfylla företagets begäran.
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korrekt och det uppstod genast en global efterfrågan på företagets produkt.
Ett nät av återförsäljare och agenter växte snabbt fram med början i
Skandinavien, vissa centraleuropeiska länder och i Asien. Idag exporterar
Företag X till samtliga världsdelar, med undantag för Australien, där det
finns en efterfrågan på dess produkt.

Företag X:s internationaliseringsprocess skedde kontinuerligt och ett led i
det var etableringen av ett eget försäljningsbolag i Tyskland.

Motiv
Det fanns en potentiell, global efterfrågan på Företag X:s produkter, vilket
ledde till att företaget inledde en internationalisering av verksamheten.
Eftersom kunderna som efterfrågar Företag X:s produkt framför allt består
av teleoperatörer, var möjligheten för företaget att fokusera på enbart en
marknad begränsad. Hemmamarknaden var för liten för att kunna
säkerställa företagets fortsatta existens.

Mål
Målsättningen med Företag X:s internationalisering var förknippad med
motivet till att verka utomlands. Målet var att ”få ut” företagets produkt till
en geografiskt optimal marknad, vilket i princip var en förutsättning för
Företag X:s fortsatta existens.

Strategi
Beslut om att välja en viss marknadskanal har för Företag X:s del främst
varit en följd av tillfälligheter, t ex intresse och förfrågningar från olika
företag, men också genom kontakter från utställningar och mässor.
Besluten har också påverkats av tidigare kontakter med kunder och av
analyser av de finansiella konsekvenserna av varje etablering. Företag X
har även tagit råd av revisorer, jurister och Exportrådet vid tidpunkten för
olika etableringar.

I början av internationaliseringsprocessen sålde Företag X direkt till
kunderna eller genom återförsäljare. Företaget har under de senaste åren
förändrat sitt strategiska tänkande till att nu försöka komma närmare
kunderna på marknaden genom mer indirekt försäljning. Etableringen av
ett eget bolag i Tyskland var ytterligare ett led i ett förändrat strategiskt
tänkande där företaget ökar sin närvaro på marknaden.

Marknad
Företag X är som vi tidigare nämnt globalt verksamt på ett 20-tal
marknader. Företaget utvärderar de olika marknadernas
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försäljningspotential, även om olika tillfälligheter har haft stor betydelse
för företagens val av marknad. Det geografiska avståndet har ingen större
betydelse när det gäller användandet av återförsäljare. Företag X anser
istället att det är viktigare att få en så stor geografisk spridning av
återförsäljarna som möjligt, vilket är en del i målsättningen med företagets
internationalisering.

Det kulturella avståndet till de olika marknaderna har inte heller haft någon
större betydelse p g a den globala efterfrågan på företagets produkter.
Lagstiftning, regleringar m m på de olika marknaderna påverkar också
företagets uppträdande. Exportrådet har fungerat som sakkunnig inom
detta område.

Produkt
Efter många år av forskning och utveckling har företaget lyckats ta fram en
helt ny teknik inom området industriell testning. Företagets
produktsortiment består av detektorer och kundspecifika utrustningar för
avancerade tester av utrustning inom Telecom och verkstadsindustri. Även
konsultation inom det aktuella företagets kompetensområde ingår i
verksamheten.

Den marknadsledande tekniken är i specifika tillämpningar billigare och
mäter med högre precision än jämförbara tekniker hos konkurrenterna.

Produkterna inom de nämnda huvudkategorierna är delvis standardiserade,
serietillverkade, men det finns även kundanpassade lösningar som oftast
utarbetas i större projektverksamheter. Företag X:s produkter har en hög
grad av serviceintensitet, framför allt inom projektverksamheten.

Försäljningspotentialen på Företag X:s produkter är stor, eftersom de är
unika på marknaden och genom att de efterfrågas globalt.
Differentieringsgraden och graden av teknologiintensitet är hög genom att
företaget utvecklat en unik och världsledande produktlösning.

Ledning
Den intervjuade anser inte att ledningen inom Företag X påverkat valet av
marknadskanal på ett avgörande sätt. Han medger dock att ledningen
säkert har samlat på sig en del erfarenhet avseende marknadsföring genom
åren, vilket till viss del kan ha bidragit till företagets val att förändra
strategi för att finnas närmare kunderna, men någon konkret påverkan från
ledningen i valet av tillvägagångssätt anses inte ha förekommit. Valet av
marknadskanal kan enligt den intervjuade däremot tänkas ha påverkats av
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ledningens kontakter med kunder och övriga externa parter, t ex jurister,
revisorer och Exportrådet. För att lyckas internationellt anser den
intervjuade att det, förutom internationell erfarenhet och språkkunskaper,
krävs att samtliga i företagets ledning ”drar åt samma håll”. Det måste
finnas en enighet inom ledningen.

Resurser
Företag X:s finansiella resurser har stor betydelse vid valet av
marknadskanal. Vi ser givetvis till initialkostnader vid val av
marknadskanal. Det krävs alltid en viss volym för att en viss kanal skall bli
lönsam. I t ex Tyskland finns en stor potential, vilket gjorde att det där
ansågs lönsamt att etablera ett dotterbolag. De finansiella aspekterna
kring en etableringsform på en marknad utvärderas och analyseras alltid
noga av Företag X.

Konkurrenter
Företag X anser inte att man har några potentiella konkurrenter. Det finns
företag som tillverkar substitutprodukter, men dessa är jämförelsevis dyra
och av mycket sämre kvalitet. De företag som tillverkar ovan nämnda
utrustning finns däremot på ett stort antal marknader och dessa företag är
likt Företag X globalt aktiva.

Kundrelationer
Inom produktkategorin detektorer för testning av kabelsystem, består
kunderna främst av telebolag. Tekniken som Företag X använder möjliggör
även ett kundunderlag som efterfrågar upptäckandet av störningar i vatten-
, värme-, gasledningar m m. Inom produktkategorin för detektorer för
industriell täthetsprövning, finns det kunder som t ex Electrolux, Bosch,
Whirlpool och General Motors.

Företag X:s kunder finns representerade över hela världen. Redogörelsen
ovan och beskrivningen av produkternas huvudkategorier antyder att
kundernas sammansättning varierar och att dessa inte kan beskrivas som
homogena.

Nätverk
Enligt den intervjuade ingår företaget endast i ett officiellt nätverk. Företag
X ”lägger ut” en del av sin produktion till olika legotillverkare. Den
intervjuade betonar dock betydelsen av relationerna till återförsäljarna och
vikten av att ständigt utveckla samarbetet med dessa. En viktig anledning
till nätverkens betydelse är att företagets produktsortiment kräver stora
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möjligheter till service. Det är vidare även en viktig åtgärd i arbetet med att
utöka företagets närvaro på olika marknader.

3.4.3 Marknadskanaler

Fördelar
Företag X har till viss del valt att sälja direkt till kunderna, men företaget
använder sig dessutom av cirka 50 återförsäljare för att exportera sina
produkter. I Tyskland har Företag X valt ytterligare en form av
marknadskanal i form av ett eget försäljningsbolag.

Beslutet att etablera ett eget försäljningsbolag på den tyska marknaden
grundades främst på insikten att det vid ökade försäljningsvolymer krävs
en större närhet till kunderna. På grund av marknadens globala omfattning
behöver inte kunderna i lika stor utsträckning som tidigare ta hänsyn till
det geografiska avståndet vid köp av de produkter som Företag X
tillhandahåller, vilket medfört att det numera är viktigt för företagen att
”vara nära” marknaden. Närhet till kunderna är enligt den intervjuade den
största fördelen med ett eget bolag istället för att sälja direkt till kunden
eller anlita en återförsäljare. Företag X hoppas vidare att det egna
försäljningsbolaget skall innebära en ökad försäljning och bättre
kontrollmöjligheter för företaget.

Direktförsäljning och användandet av återförsäljare är enligt den
intervjuade däremot ”det enklaste sättet att nå ett så stort antal marknader
som möjligt”, vilket det faktum att Företag X är globalt verksamt och att
man i stor utsträckning valt denna etableringsform visar.

Nackdelar
Företag X är medvetet om att en etablering av ett eget bolag på en marknad
innebär ökade finansiella risker. En förutsättning för att ett eget bolag skall
ha möjlighet att täcka dess investeringskostnader och ge lönsamhet, är att
efterfrågan på den aktuella marknaden är tillräckligt stor. Det krävs därför
att företaget gör noggranna analyser av de förhållanden som råder på
marknaden för att ta reda på om etableringen har potential att bli lönsam.
Valet av marknadskanal handlar mycket om frågan huruvida en satsning
är finansiellt försvarbar eller ej. De finansiella resurserna spelar med
andra ord en avgörande roll vid valet. Trots de risker som finns i samband
med etableringen av ett eget bolag har Företag X som målsättning att
etablera fler egna försäljningsbolag i framtiden.
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Den intervjuade menar att samarbetet med företagets olika återförsäljare
”inte fungerar lika bra överallt, vissa är mer aktiva än andra”. De
problem som Företag X anser finns i samband med användandet av
återförsäljare och agenter, är de som generellt sett brukar förekomma när
företag väljer denna etableringsform. Återförsäljaren/agenten har fler
produkter i sitt sortiment och måste även prioritera andra produkter.
Mindre agenter/återförsäljare använder mer tid till att bearbeta sitt
produktsortiment än vad större aktörer gör. Dessutom förekommer
skillnader i återförsäljarnas/agenternas produktkunskaper.
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4. Analys
I analyskapitlet kommer vi med hjälp av teorier och modeller presenterade
i referensramen, analysera och diskutera den information som redovisades
i empiriavsnittet. Kapitlet är strukturerat efter ett antal områden, vilka vi
ansåg relevanta efter att ha studerat den insamlade empirin. Efter en
analys av de två kategorierna företag var för sig, finns en gemensam del
där vi fokuserar på skillnaderna mellan de två kategorierna företag.

4.1 Traditionellt producerande företag

4.1.1 Internationaliseringsprocessen
Empirin om de traditionellt producerande företagen ger ett visst stöd till
teorier avseende en stegvis internationaliseringsprocess. Fanerami
begränsade inledningsvis sin export till geografiskt och kulturellt
närbelägna marknader. Lars Lap började med att exportera till USA, men
företaget hade inledningsvis som målsättning att etablera sig stegvis på
närbelägna marknader.

Mer påfallande är skillnaden i hastighet mellan företagens
internationaliseringsprocesser. Medan Fanerami fram till 1960-talet
begränsade sin export till den nordiska marknaden, började Lars Lap direkt
efter företagets grundande att överge den ursprungliga strategin att etablera
sig på geografiskt närbelägna marknader för att istället etablera sig globalt.
Nordström88 menar att en snabb internationell etablering till geografiskt
och kulturellt avlägsna marknader blir allt vanligare bland företag, framför
allt de som är verksamma på globala marknader. Nordströms resonemang
styrks till viss del av att Lars Laps internationaliseringsprocess skedde
globalt och genom att företaget är verksamt på en global marknad.
Faneramis globala engagemang dröjde, men företagets etablering blev efter
hand global, vilket ger ett visst stöd åt Nordströms teorier.

Enbart Fanerami följde Uppsalaskolans ursprungliga modell89 om en
stegvis etableringsprocess, men endast i initialskedet av
internationaliseringsprocessen. Faneramis beteende stämmer för övrigt väl
överens med en del av den kritik som riktats mot Uppsalaskolan och som
säger att dess ursprungliga modell enbart har ett förklaringsvärde i
initialskedet av företagens internationalisering. Den nya versionen av
                                                
88 Nordström, 1991, i Andersson, 1996.
89 Johanson och Vahlne, 1977, i Andersson, 1996.
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Uppsalaskolan menar att marknadspotentialen har större förklaringsvärde i
ett företags internationella agerande än successivt växande
marknadskunskap genom etablering på geografiskt och kulturellt
närbelägna marknader. Det sistnämnda styrks av Lars Laps globala
etableringsprocess och det faktum att Fanerami i ett tidigt skede övergav
en stegvis internationaliseringsprocess för att verka globalt.

4.1.2 Marknad och efterfrågan
Marknaden för och efterfrågan på Lars Laps produkter är global. Europa är
en stor marknad, men en stor del av försäljningen sker även till USA och
Kina. Fanerami är verksamt på en marknad som kan betecknas som global,
men företagets försäljning sker numera till största delen till den europeiska
marknaden.

Företagens tillvägagångssätt har till stor del styrts av marknadens
efterfrågeförhållanden. Fanerami inledde visserligen sin exportverksamhet
till de närbelägna nordiska marknaderna i linje med Uppsalaskolans
ursprungliga modell, men fortsatte sin internationalisering på den
amerikanska marknaden. När efterfrågan i USA minskade upphörde
Faneramis engagemang på den amerikanska marknaden och istället valde
företaget att satsa vidare i Europa.

Även Lars Lap sökte sig i enlighet med Nordströms resonemang om
marknadspotential som övergripande förklaringsvariabel till marknader
med en potentiell efterfrågan på företagets produkter. En globalt liten och
smal marknad har medfört att Lars Lap även på egen hand kunnat
identifiera och söka upp kunder med potential att efterfråga företagets
produkter. Vi är verksamma i en så smal nisch så att vi vet marknaden i
detalj. Vi vet t ex vilka kärnkraftverk som finns. Vi har sökt dem först och
sedan har vi kollat vem som kan hjälpa oss. Vi har hittat en kanal, i USA,
resten har hittat oss, genom Internet eller någon annan kanal. Marknadens
utseende har till stor del bestämt vårt tillvägagångssätt. Lars-Inge
Larssons uttalande om efterfrågans betydelse för företagets val av
tillvägagångssätt stärker Nordströms påstående att marknadspotential är
den främsta förklaringsvariabeln till ett företags
internationaliseringsprocess.

4.1.3 Kompetens
De intervjuade personerna fungerar bägge som verkställande direktör,
vilket innebär att de har det övergripande ansvaret för respektive företags
verksamhet. Faneramis verkställande direktör Hans Dahlström hade viss
internationell erfarenhet innan han tillträdde sin post, medan Lars-Inge
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Larsson på Lars Lap inte hade någon internationell erfarenhet vid starten
av företagets internationalisering.

Det är svårt att avgöra om dessa förhållanden påverkat företagens
internationella agerande. Det är intressant att notera att Fanerami sökte sig
till den amerikanska marknaden där Hans Dahlström tidigare arbetat för
den Svenska Handelskammaren. Det är möjligt att det bidragit till en viss
kunskap om den amerikanska marknaden, även om Hans Dahlström inte
explicit uttalar sig i den riktningen. Kopplar vi detta resonemang till
Uppsalaskolans ursprungliga modell med marknadskunskap som
övergripande förklaringsvariabel, framgår det tydligt att modellen har ett
visst förklaringsvärde.

När det gäller Lars Laps verkställande direktör Lars-Inge Larsson, finns
det inte underlag för liknande kopplingar. Det som kan noteras är att
marknadskunskap i enlighet med Uppsalaskolans ursprungliga modell i
stor utsträckning är en inlärningsprocess, erfarenheten byggs upp
kontinuerligt, ofta utifrån en ”trial and error” metod. Detta verkar dock inte
ha medfört eller bidragit till en mer långsam etableringsprocess för Lars
Lap genom att företaget tvingats bygga upp en successiv
marknadskunskap. Andra faktorer har haft en mer avgörande roll (se
ovan).

En successiv kunskapsuppbyggnad inom företaget om olika
marknadskanaler är ett faktum. Ingen av de intervjuade hade tidigare
kunskap om olika särdrag hos specifika marknadskanaler. Root90 menar att
ett företag bygger upp sitt internationella agerande genom att göra
rationella val mellan olika alternativa tillvägagångssätt. Det alternativ som
ger bäst avkastning väljs och successivt kommer företagen genom ökat
självförtroende och större resurser att utvidga sitt internationella
engagemang. I Lars Laps och Faneramis fall verkar det däremot som att de
sätt konkurrenterna gör affärer på samt tillfälliga kontakter med potentiella
agenter och distributörer är de faktorer som varit avgörande för företagens
val av tillvägagångssätt. Beslutsprocessen verkar till stor del vara styrd av
tillfälligheter och en successiv kunskapsuppbyggnad i linje med Johansson
och Vahlnes  resonemang. I den ovan nämnda kunskapsuppbyggnaden
ingår en ökad branscherfarenhet och en utvidgning av affärskontakter.

Resonemanget ovan visar att en ökad kunskap om marknader,
marknadskanaler och en utbyggnad av befintliga affärskontakter,
underlättar ett rationellt beslutsfattande. Däremot är inte ett rationellt
                                                
90 Root, 1994.
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beslutsfattande en specifik målsättning inom företagen. Företagen tenderar
inte att prioritera ett mera strukturerat tillvägagångssätt för att öka
möjligheten till rationellt beslutsfattande och en mer effektiv
markandsbearbetning. Ledningarna inom de bägge företagen genomför val
i samband med den internationella verksamheten utifrån en befintlig och
ständigt ökande kunskapsbas.

4.1.4 Konkurrenssituation och produkt
Fanerami är mer konkurrensutsatt än Lars Lap, vilket beror på att
Faneramis produkter inte har en lika stor differentieringsgrad. Lars Lap har
enligt egen utsago utvecklat en världsledande produkt och har idag ingen
potentiell konkurrent på marknaden. Den konkurrenssituation de bägge
företagen möter skiljer sig till följd av detta åt. Medan Fanerami på olika
sätt och i olika stor utsträckning möter konkurrens på samtliga marknader
som företaget är verksamt på är Lars Lap tämligen ensamt på
världsmarknaden. En följd av detta är att Lars Lap mer konsekvent än
Fanerami försöker utnyttja försäljningspotentialen på världsmarknaden
genom att etablera sig på ett stort antal marknader. Konkurrenssituationen
upplevs dock inte som ett problem av Fanerami, även om ”prispressen” är
större på vissa marknader. I huvudsak förefaller det vara så att det inte
finns en efterfrågan på företagets produktsortiment på samtliga marknader,
vilket exemplet om en bristande efterfrågan i USA illustrerar (se
empiriavsnittet). I likhet med Lars Laps situation är efterfrågan på
Faneramis produkter på de enskilda marknaderna för liten för att motivera
en rakt igenom stegvis etableringsprocess i enlighet med Uppsalaskolans
ursprungliga modell.

Tillverkningen av företagens produkter är inte särskilt teknologiintensiv,
utan begränsar sig till användning av mer traditionell utrustning. De
färdiga produkterna är sedan mer eller mindre standardiserade i sin
utformning, vilket medför att kravet på närvaro på marknaden är begränsat.
Faneramis fanerprodukter är enligt företagets verkställande direktör
visserligen anpassade efter kundernas behov avseende form, egenskaper
och mått, men kraven på service och närvaro är trots allt inte särskilt stora.
Detta kan ha haft betydelse för företagens val av marknadskanal, eftersom
kravet på närvaro oftast talar för marknadskanaler där det finns större styr-
och kontrollmöjligheter. Lars-Inge Larsson, verkställande direktör på Lars
Lap, säger att företagets kunder ofta själva kan klara av eventuella
problem, men att det ändå krävs att man är närvarande på marknaden. Det
faktum att Lars Lap i stor utsträckning använder sig av distributörer i egen
regi visar att företaget har en förhållandevis hög närvaro på marknaden. En
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del av företagets produkter tillverkas i projektform, vilket kräver att
företaget kan erbjuda service.

Distributörer i egen regi är en marknadskanal som Lars Lap använder sig
av för att komma närmare sina kunder på marknaden. Fanerami använder
sig av direktförsäljning, agenter och en distributör. Inget av de två
företagen har valt marknadskanaler med några större styr- och
kontrollmöjligheter. Egna försäljningsbolag och i förlängningen även egna
tillverkande dotterbolag är exempel på marknadskanaler som ger företagen
ännu större möjlighet till närvaro och service. Begränsade styr- och
kontrollmöjligheter anses av de intervjuade och enligt allmänna teorier
visserligen vara en nackdel vid valet av en agent eller distributör, men
andra faktorer överväger dessa nackdelar.

Företagens kunder kan beskrivas som relativt homogena, d v s det är
liknande företag som efterfrågar företagens produkter. Det finns få
marknader där en enda kund svarar för en övervägande del av
försäljningen, vilket bidragit till att företagens försäljning sker på ett
geografiskt stort område. Genom olika marknadskanaler får företagen
tillgång till  nödvändig kunskap om olika marknader för att garantera en
tillfredsställande försäljning på ett globalt område. Lars-Inge Larsson
menar att ”fördelen är att det inte kostar oss särskilt mycket och att
använda oss av t ex en distributör, dessutom har de marknadskunskap och
kontakter som vi inte har”.

4.1.5 Resurser
Båda de traditionellt producerande företagen är små i förhållande till det
stora geografiska område de verkar på. Inget av företagen har valt att med
egna finansiella medel etablera sig på en viss marknad, med undantag för
Lars Laps försök att etablera ett eget bolag i England. Detta försök avbröts
eftersom försäljningsvolymen inte kunde täcka de fasta kostnaderna i
samband med etableringen. Man säljer inte mycket av en sån här produkt
på en specifik marknad, vilket gjorde att det inte fanns möjlighet för vårt
bolag att bli lönsamt.

Faneramis verkställande direktör Hans Dahlström uttalar sig på ett
liknande sätt när han säger att hans företag är alldeles för litet för att klara
av en etablering av ett eget bolag utomlands. Enligt de två intervjuade
personerna påverkar de finansiella resurserna företagen vid valet av
marknadskanal genom att det finns en medvetenhet om att dessa är
begränsade. Företagen har god kännedom om vilka marknadskanaler det
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finns möjlighet att välja. Resurskrävande marknadskanaler väljs bort för
mer enkla och billiga etableringsformer.
Det finns inom företagen inga planer på att genom egna försäljningsbolag
öka närvaron och kontroll- och styrmöjligheterna på de marknader
företagen är verksamma på. Den främsta orsaken till detta är företagens
begränsade resurser. Det är intressant att konstatera att de högteknologiska
företagen, med liknande finansiella förutsättningar, verkar resonera
annorlunda kring denna problematik. Vi återkommer till detta resonemang
vid jämförelsen mellan de två kategorierna företag.

4.1.6 Nätverk och relationer
Medvetenheten om nätverk och dess betydelse i ett företags
internationaliseringsprocess  skiljer sig åt mellan Fanerami och Lars Lap.
Faneramis verkställande direktör menar att företaget inte ingår i någon
form av nätverk, medan Lars Laps dito betonar vikten av samarbete och en
bra relation till distributörerna. Enligt Lars-Inge Larsson är en bra relation
till distributörerna viktigt för att kunna få ”feedback” och därigenom
möjlighet att utveckla verksamheten vidare.

Johansson och Vahlne91 hävdar att påverkansfaktorerna commitment,
knowledge, current activities och commitment decisions utifrån
Uppsalaskolans ursprungliga modell, måste ses i ett unilateralt perspektiv.
Vi anser att detta synsätt är en bra utgångspunkt för förståelsen av
företagets internationaliseringsprocess. Samtidigt kan det upplevas som
abstrakt, vilket kommer till uttryck i Hans Dahlströms kommentar att
”företaget sköter sig självt”. Nätverkssynsättet är ofta inte medvetet
förankrat i de intervjuade företagsledarnas tankesätt. Processen, som den
beskrivs av Johansson och Vahlne, sker  istället omedvetet. Relationer till
distributörer och andra aktörer har stor betydelse för företagens
inlärningsprocess. Lars Lap visade en större medvetenhet för betydelsen av
nätverk. Relationen till ovan nämnda distributörer är något som Lars-Inge
Larsson prioriterar i företagets internationella agerande, främst p g a det
faktum att Lars Lap är ett litet företag med begränsade resurser.

Resonemanget om en successiv kunskapsuppbyggnad i enlighet med
Uppsalaskolan, som vi tidigare redogjorde för, kan kopplas till
nätverkssynsättet. Vi anser att det inte är möjligt att förstå denna form av
kunskapsuppbyggnad om den betraktas som ett isolerat fenomen.
Deltagandet i olika nätverk påverkar ofta företagen i mycket stor
utsträckning. Det är emellertid ett fenomen som är svårt att definiera. Varje
samtal med en distributör kan påverka kunskapsbasen och i förlängningen
                                                
91 Johansson och Vahlne, 1990.
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också företagets beslutsfattande. Utifrån resonemanget ovan och den
empiri vi erhöll om de två traditionellt producerande företagen kan vi, med
en viss reservation som beskrivits ovan, finna stöd för innebörden av det s
k nätverkssynsättet.

Det är även intressant att följa Johanson och Matssons92 analys av
internationaliseringsprocessen med avseende på företagens och
marknadens internationaliseringsgrad. Faneramis situation liknar mest den
situation som benämns the international among others. Företagets
försäljning sker förutom till Europa, även till Kanada, Nya Zeeland, Israel
och Kina. Företagets konkurrenter är dessutom globalt verksamma. Lars
Lap har en marknadsledande position och en global försäljning, vilket
medför att företaget kan benämnas the lonely international. Johanson och
Matsson menar att incitamenten för en stegvis internationalisering i dessa
situationer är små eller obefintliga. Det sistnämnda stämmer överens med
våra iakttagelser och kommentarer tidigare i rapporten, samt med kritiken
mot Uppsalaskolans ursprungliga modell att denna enbart har ett
förklaringsvärde i tidiga skeenden i företagens
internationaliseringsprocess. Företagen kom i ett relativt tidigt stadium att
övergå till en global strategi i deras internationella arbete genom att det
förelåg en potentiell global efterfrågan.

                                                
92 Johansson och Mattsson, 1988, i Hood och Vahlne, 1988.
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4.2 Högteknologiska företag

4.2.1 Internationaliseringsprocessen
Innovativ Vision och Företag X:s internationaliseringsprocesser skiljer sig
åt. Företag X har till viss del följt Uppsalaskolans ursprungliga modell om
en traditionell stegvis etablering. Företaget startade sin internationella
verksamhet i Skandinavien och Centraleuropa. Innovativ Vision valde
direkt i inledningsfasen att exportera till USA. Nordström menar att
branschens grad av globalisering avgör hur snabbt ett företag
internationaliseras. Båda företagen är verksamma i en global bransch, men
Företag X:s mer stegvisa etableringsform strider mot Nordströms
resonemang. Nordström menar att företag idag istället etablerar sig globalt
redan i inledningen av internationaliseringsprocessen, vilket var fallet med
Innovativ Vision. Marknadspotential är enligt Nordström den mest
betydelsefulla och avgörande faktorn för ett företags etableringsmönster
och bägge företagen styrdes i stor utsträckning av aktuella
efterfrågeförhållanden i sin internationaliseringsprocess. Företag X kom,
trots ovan nämnda, i ett relativt tidigt stadium att bearbeta geografiskt
avlägsna marknader, t ex den asiatiska marknaden. Det sistnämnda kan
kopplas till det inledande resonemanget att företaget enbart till viss del
följde en stegvis etableringsprocess i enlighet med den ursprungliga
Uppsala skolan.

4.2.2 Marknad och efterfrågan
Innovativ Vision valde att etablera sig globalt redan i initialskedet av
företagets internationaliseringsprocess. Den första försäljningen skedde till
USA. Det fanns en global efterfrågan på företagets produkter och dessutom
gav inte en globalt liten marknad företaget någon möjlighet att stegvis
etablera sig på närbelägna marknader. Tillvägagångssättet strider mot
Johansson och Vahlnes resonemang om marknadskunskap som den
övergripande förklaringsvariabeln i ett företags
internationaliseringsprocess. Efterfrågeförhållandena på marknaden var en
viktig och avgörande faktor vid Innovativ Visions val av tillvägagångssätt.
Företaget hade inte möjligheten att välja att fokusera på enbart vissa
marknader, utan var tvungna att agera globalt redan initialt.

En global efterfrågan tillhör inte de undantag Johansson och Vahlne
nämner som orsak till varför vissa företag väljer en global
internationaliseringsprocess framför en stegvis dito. Den kritik som
förekommer mot Uppsalaskolans ursprungliga modell består bl a i dess
brist på förklaringsvariabler. Nordström utvecklade Uppsalaskolans
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ursprungliga modell och menade att marknadspotential är den viktigaste
och mest betydelsefulla förklaringsvariabeln i ett företags internationella
etableringsprocess. Innovativ Vision är ett exempel på att företag idag
anpassar sig efter marknaden och dess förhållanden och redan i
initialskedet väljer att etablera sig på geografiskt och kulturellt avlägsna
marknader. En koppling till resonemanget ovan om marknadspotential är
branschkarakteristikens betydelse. Innovativ Vision är verksamt i en global
bransch med få aktörer. Vi nämnde tidigare Nordströms resonemang om att
företag inom dessa branscher i större utsträckning än andra företag
etablerar sig globalt i ett tidigt skede. Man fann ett projekt på en marknad
och arbetade till en början hemifrån, kontakten med en agent eller
distributör togs ofta först senare. Leif Erlandsson, verkställande direktör
på Innovativ Vision, talade under intervjun i enlighet med Nordströms
resonemang ovan om att företaget direkt bearbetade geografiskt avlägsna
marknader med en potentiell efterfrågan och att det inte fanns möjlighet till
en stegvis etablering. Företaget valde att etablera sig där det fanns en
potentiell efterfrågan på företagets produkter.

Företag X etablerade sig till en början på närbelägna marknader.
Efterfrågan på hemmamarknaden var för liten för att företaget skulle ha
möjlighet att bli lönsamt och en unik produkt efterfrågades globalt redan i
initialskedet. Trots detta valde företaget till en början att etablera
försäljning enbart i Europa, men inom en relativt snar framtid började man
exportera till Asien. Enligt den intervjuade personen var det framför allt
tillfälligheter och kontakter som ledde fram till företagets inledande
internationella försäljning. En global efterfrågan tillsammans med ökad
marknadskunskap medförde att Företag X relativt snabbt kom att verka
globalt. Företaget har idag enligt egen utsago ingen potentiell konkurrent,
vilket innebär att branschen har relativt sett få aktörer. Enligt Nordströms
resonemang ovan är företag i globala branscher med få aktörer mer
benägna att ha en global strategi redan i initialskedet av
internationaliseringsprocessen. Företag X bearbetade till en början
närbelägna marknader, men efter hand kom efterfrågan och olika
marknadsförhållanden att styra företagets tillvägagångssätt. I enlighet med
den kritik som utvecklats mot den ursprungliga Uppsalaskolan var det
framför allt marknadspotentialen som i grund och botten påverkade
företagets internationella beteende. Det fanns efter hand inte möjlighet att
successivt bygga upp en stor marknadskunskap och specifik erfarenhet av
olika marknadskanaler.
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4.2.3 Kompetens
Innovativ Visions verkställande direktör Leif Erlandsson har stor
internationell erfarenhet och en internationell ekonomiexamen. Företag X
har en export-/utlandsansvarig funktion i företaget och personen ifråga har
en ekonomiexamen och dessutom stor internationell yrkeserfarenhet. Vi
resonerade tidigare om att företagen i sitt val av tillvägagångssätt styrts av
marknadens utseende och efterfrågeförhållanden. I början fanns det inte
möjlighet, kunskap och erfarenhet att genomföra rationella val i enlighet
med Roots resonemang. Idag är en målsättning inom bägge företagen att
den internationella verksamheten skall bli mer strukturerad och
organiserad. Leif Erlandsson har sedan han tillträdde som verkställande
direktör 1998 arbetat för ett mera strukturerat tillvägagångssätt i företagets
internationella verksamhet. Det internationella arbetet inom företaget
styrdes till en början av tillfälligheter, främst bestående av externa faktorer
i enlighet med resonemanget ovan. Nu är målsättningen att organisationen
kring det internationella arbetet skall bli mindre ”ad hoc” och mer
strukturerad och genomtänkt för att öka effektiviteten i företagets
internationella arbete.

Enligt bägge de intervjuade personerna fanns det i initialskedet av
företagens internationaliseringsprocess inte särskilt stora möjligheter för
dem att agera strukturerat och analysera olika alternativa tillvägagångssätt.
I enlighet med Uppsalaskolan hade företagen begränsad tillgång till
information för att genomföra analyser och rationella val i samband med
det inledande arbetet utomlands. Däremot var inte marknadskunskap den
övergripande förklaringsvariabeln till företagets beteende i inledningsfasen
(se ovan). Företagen byggde inte successivt upp marknadskunskap genom
att inta geografiskt och kulturellt närbelägna marknader. Innovativ Visions
etableringsprocess styrdes, som tidigare nämnts, i initialskedet till stor del
av tillfälligheter. Leif Erlandsson säger att företaget till en början tog sig
an marknader med en potentiell efterfrågan och att arbetet till en början
sköttes från hemmabasen, först senare tog företaget kontakt med t ex en
agent eller distributör. Enligt Leif Erlandsson fanns det ingen möjlighet för
företaget att noga analysera marknaden och utvärdera olika alternativa
marknadskanaler.

Idag är bägge företagen internationellt etablerade och har en omfattande
internationell verksamhet. Företag X har ett eget bolag i Tyskland och
Innovativ Vision har satsart stora resurser och utvecklat ett eget
försäljningsbolag i USA. Enligt de bägge intervjuade finns det idag inom
företagen resurser till att ha ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Genom
internationellt engagemang har företagen idag en stor marknadskunskap
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och erfarenhet, tillsammans med ökade finansiella och mänskliga resurser
har detta bidragit till att de idag har större möjligheter att rationellt
analysera och överväga olika alternativa tillvägagångssätt. Bägge
företagen nämner ökade språkkunskaper och internationell erfarenhet som
nödvändig och efterfrågad kompetens för att öka kvaliteten och
effektiviteten i företagets internationella arbete.

Roots tidigare resonemang om rationellt beslutsfattande stämmer till viss
del överens med den empiri vi erhöll från Innovativ Vision och Företag X.
I initialskedet av företagens internationella verksamhet anser vi dock inte
att ledningen genomförde rationella val mellan olika alternativa
tillvägagångssätt. Däremot beskriver Root företagens agerande idag på ett
bra sätt. Större finansiella och mänskliga resurser och en ledande
marknadsposition har medfört att företagen idag på ett helt annat sätt har
möjlighet att rationellt utvärdera olika alternativa tillvägagångssätt.
Dessutom finns det inom ledningen idag en större erfarenhet av olika
marknadskanaler och en stor branscherfarenhet. När företag får möjlighet
att utvärdera olika alternativa tillvägagångssätt får den specifika
kompetensen en ökad betydelse. I den fas företagen befinner sig i idag har
förklaringsvariabeln marknadskunskap större betydelse än tidigare. Den
marknadskunskap som företagen byggt upp under
internationaliseringsprocessen kan de nu ta till vara på ett annat sätt. På en
marknad med stor framtida försäljningspotential, där företaget redan
etablerat sig genom t ex en agent eller distributör, finns det nu möjlighet att
utvärdera om ett eget försäljnings- eller produktionsbolag kan vara att
föredra.

Kompetensutveckling i olika former prioriteras högt av bägge företagen,
ett exempel är strävan efter att utveckla personalens språkkunskaper. Det
finns inom ledningen för bägge företagen en medvetenhet om
kompetensutvecklingens framtida betydelse. Företag X planerar att
genomföra kompetensutveckling inom en rad olika områden i företagets
verksamhet. En global konkurrenssituation medför att företagen ständigt
måste utveckla sin verksamhet för att behålla sin marknadsposition. De
intervjuade talar bl a om betydelsen av språklig kompetensens för att
behålla och stärka en internationell relation. Innovativ Vision har t ex tagit
hjälp av en extern, utländsk part för att rekrytera kompetenta agenter på
vissa specifika marknader. Genom att anlita en extern part, med hög
kompetens inom det aktuella området och goda språkkunskaper, är
företagets förhoppning att hitta en lämplig kanal för att bearbeta vissa
marknader. Det sistnämnda kan kopplas till resonemanget om ökade
möjligheter för företagen att genomföra rationella val mellan olika



76

alternativa tillvägagångssätt och den specifika kompetensens ökade
betydelse.

4.2.4 Konkurrenssituation och produkt
De intervjuade personerna talade om vikten av att företaget ständigt håller
sig konkurrenskraftigt. Kompetens- och produktutveckling är viktiga
inslag i företagets strategiska tänkande. Såväl Innovativ Vision som
Företag X erbjuder marknaden en unik produkt, vilket i praktiken innebär
att de bägge företagen har en ledande position på respektive marknad. En
annan likhet beträffande företagens produkter är att de både serie- och
projekttillverkas. Produkterna har enligt de intervjuade dessutom en hög
teknologiintensitet. Företagens produkter har vidare ett pris och en
beskaffenhet som innebär att de inte säljs i stora kvantiteter. En globalt
liten marknad i kombination med ovan nämnda var avgörande till att
företagen valde ett globalt etableringsmönster i ett tidigt skede.
Produkternas pris och kvantitet medför också att satsningar på service och
”after sales” är viktigt för att behålla befintliga kunder och attrahera nya. I
dagens globala konkurrenssituation är det viktigt att vara nära kunderna
och utveckla personliga relationer. Innovativ Vision har som målsättning
att helt övergå från direkt försäljning till att mera aktivt verka på
marknaden för att öka företagets närvaro. Leif Erlandsson säger att ”många
av konkurrenterna kan säkert ta fram lika bra system, men vi kan erbjuda
större kompetens i kundens process och ofta större möjligheter till service
och s k after sales”. Företagets målsättning om en större närvaro på olika
marknader visar betydelsen av relationer till kunder, leverantörer och
marknadskanaler (se nätverk och relationer för vidare resonemang).

En unik produkt har starkt bidragit till en marknadsledande position för
företagen, vilket i sin tur bidragit till att de fått större finansiella resurser,
ökad marknadskunskap och mer erfarenhet. I enlighet med Roots
resonemang har företagens målsättning att skapa kontroll över den
internationella verksamheten genom en högre riskbenägenhet, bland annat
lett till att de numera är mera närvarande på marknaden. Bägge företagen
har etablerat egna bolag och Innovativ Vision har som en del i ovan
nämnda målsättning planer att i framtiden etablera egna säljare på vissa
marknader. Egna bolag och en större indirekt försäljning genom t ex egna
säljare eller distributörer hade inte varit möjlig i början av företagens
internationella verksamhet, men har kunnat genomföras bl a beroende på
starka marknadspositioner på globalt små marknader.

4.2.5 Resurser
De finansiella aspekterna beaktas alltid vid val av tillvägagångssätt vid en
internationalisering. De intervjuade hävdade att företagen vid varje
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internationell etablering noggrant analyserar de finansiella
konsekvenserna. Innovativ Vision och Företag X valde till en början enkla,
billiga och flexibla marknadskanaler, t ex direktförsäljning och agenter. I
samband med att verksamhetens omsättning ökar, finns det större
möjligheter för företagen att välja marknadskanaler som kräver mer
resurser. Moberg93 menar att det förutom stora investeringskostnader också
krävs ett långsiktigt arbete för att ett eget försäljnings- eller
produktionsbolag skall uppnå lönsamhet. Mobergs resonemang får
empiriskt stöd genom de intervjuades uttalanden om att det i
inledningsfasen i ett litet eller medelstort företags
internationaliseringsprocess, inte finns möjlighet att starta ett eget
försäljnings- eller produktionsbolag på en specifik marknad. Det är av
större vikt att företaget snabbt, enkelt och billigt kan nå ut med sin produkt
på de marknader där det föreligger en efterfrågan, vilket medförde att
företagen till en början valde att sälja direkt till kunden eller att anlita t ex
en agent på marknaden.

Root menar att när ett företag får större finansiella resurser är det mer
benäget att prioritera ökade kontrollmöjligheter och en större finansiell risk
i samband med valet av marknadskanal. Han hävdar vidare att ett företag
ständigt genomför rationella val och att det i slutändan ständigt är en
avvägning mellan kontroll och risk som avgör valet av marknadskanal.
Innovativ Vision och Företag X valde efter hand mer resurskrävande
marknadskanaler i form av t ex egna bolagsetableringar. En förbättrad
ekonomisk situation medförde att företagens benägenhet att använda sig av
mer resurskrävande etableringsformer ökade. Moberg menar dessutom att
behovet av en ökad kontroll är större när produktions- och
försäljningsvolymen växer. Innovativ Vision förutspådde att den
amerikanska markanden i framtiden skulle få en ökad efterfrågan och ett
eget bolag möjliggjorde en mer effektiv försäljning på marknaden.

Moberg talar om att ett eget bolag förutom större finansiella resurser också
kräver mer mänskliga dito. Det krävs en omfattande organisation för att t
ex etablera ett eget dotterbolag utomlands och det är en viktig anledning
till varför ett långsiktigt tidsperspektiv är av avgörande betydelse för
resultatet av denna etableringsform. I initialskedet av
internationaliseringsprocessen är det svårt för ett företag att vara
tillräckligt solid för att kunna genomföra en så långsiktig etableringsform.

                                                
93 Moberg, 1990.
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4.2.6 Nätverk och relationer
För både Innovativ Vision och Företag X är deltagandet i olika nätverk av
stor betydelse. I likhet med det s k nätverkssynsättet betonar företagen
relationer till andra aktörer i en internationaliseringsprocess. Innovativ
Vision samarbetar t ex med en tidigare konkurrent och Företag X har bl a
en del legotillverkning. Leif Erlandsson betonar vikten av att Innovativ
Vision satsar resurser på att delta i olika branschorganisationer, mässor och
seminarier för att föra fram företagets produkt. Deltagande i olika nätverk
är ett led i Innovativ Visions strategiska tänkande för att uppnå företagets
målsättning att stärka närvaron på olika marknader genom en mer aktiv
bearbetning. Enligt nätverkssynsättet kan inte ett företag göra egna val i en
internationaliseringsprocess. Företaget är istället en del i ett internationellt
nätverk. Empirin vi erhöll från företagen stärker inte det sistnämnda
påståendet. I enlighet med resonemanget i stycket om kompetens har
företagen genom ökad marknadskunskap, större språklig kompetens m m,
idag större möjligheter att analysera och utvärdera olika val i samband med
den internationella verksamheten. De intervjuades resonemang visar
däremot tydligt att företagen är medvetna om vikten av deltagande i olika
nätverk i enlighet med nätverkssynsättet.

Johansson och Vahlne betonar den ökade betydelsen av nätverk i
turbulenta, högteknologiska branscher. Innovativ Vision och Företag X är
båda verksamma i högteknologiska branscher, där förutsättningarna
ständigt förändras. Det internationella agerandet medför att relationerna till
framför allt kunderna får en ökad betydelse för dessa företag.

Johansson och Vahlne menar vidare att ledare inom högteknologiska
företag i större utsträckning än ledare inom andra företag, t ex traditionellt
producerande, har personliga kontakter och relationer inom internationella
nätverk. Internationaliseringsprocessen för dessa företag går snabbare än
för företag i andra branscher. De intervjuade har bägge tidigare
internationell erfarenhet, vilket kan vara en förklaring till att företagen
prioriterar deltagande i olika nätverk. Företagen valde också i ett tidigt
skede att verka globalt i enlighet med resonemanget ovan. Det bör dock
tilläggas att bägge företagen redan innan de intervjuade tillträdde
nuvarande post, deltog i olika nätverk. I Innovativ Visions fall innebar
dock tillsättandet av en ny ledning och verkställande direktör att företaget
började arbeta med att omorganisera den internationella verksamheten och
deltagandet i olika nätverk var en åtgärd. Nordström menar, som tidigare
nämnts, att företag i mer globala branscher tenderar att på ett snabbare sätt
än andra företag etablera sig globalt. Vår empiri visar en del relevanta
orsaker till varför detta ofta är ett faktum.
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Båda företagen tillverkar produkter som till viss del kräver service och s k
”after sales”, vilket medför att relationen till kunden får en ökad betydelse.
Dessutom är produkterna av sådan karaktär att de inte konsumeras i någon
större omfattning, vilket också bidrar till att relationen mellan företaget
och kunden blir viktig. Johansson och Vahlne menar att företag idag
konkurrerar genom att utveckla och underhålla relationer till andra aktörer
i olika nätverk. Företagen försöker bygga upp kunskap och förtroende hos
t ex kunder och leverantörer. Innovativ Visions samarbete med en tidigare
konkurrent och Företag X:s legotillverkning är exempel på åtgärder för att
bygga upp kunskap och förtroende i de nätverk där företagen deltar. Den
globala konkurrenssituationen medför att nätverkens betydelse ständigt
ökar och bägge de intervjuade visar att företagen idag har en medvetenhet
om detta faktum. Resonemanget i stycket ovan om Innovativ Visions
strävan mot ett ökat nätverkstänkande är ett konkret exempel på Johansson
och Vahlnes diskussion om att företagen konkurrerar genom att underhålla
och utveckla relationer i ett nätverk.
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4.3 Traditionella versus högteknologiska företag

4.3.1 Tillvägagångssätt

Internationaliseringsprocessen

De traditionella företagen i vår studie följer i större utsträckning än de
högteknologiska företagen, en stegvis etableringsprocess på kulturellt och
geografiskt närbelägna marknader. Framförallt Fanerami har under en lång
period koncentrerat sin export till de nordiska grannländerna. Innovativ
Vision valde däremot redan i inledningsfasen ett globalt angreppssätt.

Marknadspotential i enlighet med Nordströms resonemang är den främsta
anledningen till att ett av de högteknologiska företagen helt avviker från en
traditionell etableringsprocess. Innovativ Vision valde att bearbeta de
marknader där det förelåg en efterfrågan, oavsett geografisk placering.
Fanerami är det företag som mest skiljer sig från Innovativ Vision i sitt val
av tillvägagångssätt. Fanerami valde till en början att bearbeta närbelägna
marknader, framför allt de nordiska länderna. Det dröjde förhållandevis
lång tid innan företaget på allvar började etablera sig globalt. Efter att
företagets internationella engagemang ökat, skedde dock en tillbakagång.
Idag sker den största delen av Faneramis försäljning till Europa. Lars Lap
och Företag X representerar varsin kategori i vår studie, men företagens
agerande är likartat. Bägge företagen hade som målsättning att i
inledningsskedet av internationaliseringsprocessen etablera sig geografiskt
nära hemmamarkanden, men kom efter en förhållandevis kort period att
verka globalt. Lars Laps inledande försäljning skedde som tidigare nämnts
till USA. Den främsta anledningen till valet av tillvägagångssätt var även
för dessa företag en global efterfrågan på en marknadsledande produkt.

4.3.2 Val av marknadskanal

Beslutsprocess
I inledningsfasen av företagens internationaliseringsprocess var det i stor
utsträckning tillfälligheter som styrde valen av marknadskanal. Det var
framför allt efterfrågeförhållandena på marknaden som var den avgörande
faktorn i företagens etableringsprocess. De marknadskanaler som användes
i början var generellt sett enkla, billiga och flexibla. Företagen använde sig
i stor utsträckning av direktförsäljning, agenter och återförsäljare. Idag, när
samtliga företag har en stor marknadskunskap, branscherfarenhet och
större finansiella resurser tenderar de högteknologiska företagen i vår
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studie att i klart högre utsträckning genomföra rationella val av
marknadskanal i enlighet med Roots resonemang. Framför allt Innovativ
Vision, men även Företag X, prioriterar en strukturerad och organiserad
internationell verksamhet. Företagen efterfrågar kompetent personal med
olika former av specifik kunskap, framför allt internationell erfarenhet och
språkkunskaper. Båda företagen har även tagit hjälp av externa parter i
beslutsprocessen i samband med företagets internationella verksamhet. Vår
studie visade att medvetenheten om betydelsen av en struktur och
organisation i det internationella arbetet var större inom de
högteknologiska företagen. Utbildningsnivån inom dessa företag är även
generellt sett högre, vilket förmodligen är en orsak till att en organiserad
verksamhet prioriteras. Leif Erlandsson, Innovativ Vision, menar att ”folk
med akademisk bakgrund tenderar i större utsträckning att använda sig av
modeller, ett strukturerat tänkande. På den här nivån är det nödvändigt
för att kunna ha en fungerande internationell verksamhet”. Arbetet med
att utveckla företagens marknadskanaler genom att öka närvaron på olika
marknader, visar att de högteknologiska företagen i klart större
utsträckning prioriterar en ständig utveckling och effektivisering av den
internationella verksamheten.

De traditionellt producerande företagen i vår studie använder sig
fortfarande i hög utsträckning av enkla, billiga och flexibla
marknadskanaler. En förhållandevis stor del av företagens försäljning sker
direkt till kunden. Fanerami säljer t ex direkt till den finska marknaden,
vilken är företagets största och viktigaste marknad. Företagen har inte i
någon större utsträckning tillgång till olika former av specifik kompetens.
Vidare prioriteras arbetet med att utveckla strukturen och organisationen
kring företagets internationella verksamhet inte alls i samma utsträckning
som i de två högteknologiska företagen. Fanerami och Lars Lap har inte i
lika stor utsträckning som de högteknologiska företagen en strukturerad
organisation och omfattande kompetens för att rationellt analysera och
utvärdera olika alternativa tillvägagångssätt på en marknad i enlighet med
Roots resonemang.

De högteknologiska företagen har generellt sett en klart större andel
indirekt försäljning än vad de traditionellt producerande företagen i studien
har. De har dessutom etablerat egna bolag på vissa specifika marknader.
Innovativ Vision har som tidigare nämnts en uttalad målsättning att i
framtiden öka sin närvaro på olika marknader. Det förändrade strategiska
tänkandet, mest tydligt i Innovativ Vision men även förekommande hos
Företag X, är ett konkret exempel på att de högteknologiska företagen
prioriterar en effektivare bearbetning av olika marknadskanaler. Analyser
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och utvärderingar av olika alternativ är viktiga inslag i företagens
internationella strategiska tänkande.

Närvaro och aktiv marknadsbearbetning
De högteknologiska företagen i studien har en klart högre närvaro på
marknaden än de traditionellt producerande företagen. En uttalad
målsättning inom bägge de högteknologiska företagen är att utveckla den
internationella verksamheten genom att öka andelen indirekt försäljning
och i förlängningen även genom att etablera egna bolag. Distributörer i
egen regi, egna säljare och egna bolagsetableringar är exempel på specifika
målsättningar inom Innovativ Vision och Företag X i företagens framtida
internationella arbete. De två traditionellt producerande företagen,
Fanerami och Lars Lap, nämner framför allt brist på tid och finansiella
resurser som orsak till varför företagen inte i önskvärd utsträckning
genomför analyser, undersökningar och utvärderingar av olika markader
och marknadskanaler. Arbetet med att utveckla befintliga tillvägagångssätt
är bristande. Innovativ Vision valde att utveckla sin verksamhet i USA
genom att etablera ett eget bolag, eftersom marknaden ansågs ha en stor
framtida efterfrågan. Företaget har även planer att i framtiden övergå till
egna säljare på en del marknader för att öka företagets internationella
närvaro. Utvecklandet av företagets val av marknadskanal förutsätter ett
strukturerat och organiserat tillvägagångssätt.

Innovativ Vision och Företag X:s produkter kräver att företagen arbetar
aktivt på marknaden, nära kunderna. För att behålla en marknadsledande
position är det viktigt att företagen erbjuder kunderna hög service och en
omfattande ”after sales” organisation. Många av konkurrenterna kan
säkert ta fram lika bra system, men vi kan erbjuda större kompetens i
kundens process och ofta större möjligheter till service och s k after sales.
Leif Erlandsson menar att ett aktivt arbete på marknaden är avgörande för
att Innovativ Vision skall kunna behålla sin marknadsposition. En indirekt
försäljning ökar företagens möjligheter att ha en stor närvaro på
marknaden. Idag, när företagens internationella verksamhet är omfattande,
är det på vissa marknader nödvändigt att öka kontrollen genom t ex en
säljare i egen regi, för att kunna bedriva en effektiv försäljning.

Enligt Johansson och Vahlne är relationer och nätverk särskilt viktiga i
turbulenta, högteknologiska branscher. Medvetenheten om betydelsen och
förekomsten av nätverk i företagens internationaliseringsprocess är mer
utvecklat hos de två högteknologiska företagen. Det går att se en tydlig
skillnad, vilket stärker Johansson och Vahlnes resonemang ovan. De säger
vidare att företag idag utvecklar och underhåller relationer till andra
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aktörer i en internationaliseringsprocess. Vi nämnde tidigare exempel på
åtgärder som de högteknologiska företagen vidtagit för att utveckla
nätverken och relationerna till kunder, leverantörer m m. Det bör dock
påpekas att betydelsen av nätverk också uppmärksammats inom Lars Lap,
även om företaget inte prioriterar satsningar på utvecklingen av befintliga
och potentiella nätverk i samma utsträckning som Innovativ Vision och
Företag X. Lars-Inge Larsson, verkställande direktör på Lars Lap, menar
att företaget ” kanske inte helt och hållet behöver växa av sig självt, utan
istället med hjälp av olika samarbeten och nätverk”. Det sistnämnda
indikerar att Lars Lap har vetskap om betydelsen av att delta i olika
nätverk, även om företaget inte har resurser att göra det i den utsträckning
man önskar.

Johansson och Vahlne hävdar att företag i sin internationaliseringsprocess
utvecklar och underhåller relationer för att bygga upp ett förtroende hos
kunder, leverantörer m m, men också för att bygga upp en kunskap.
Företag i högteknologiska branscher har en större benägenhet att satsa
resurser på och prioritera utvecklandet av nätverk och relationer. Dessa
företag har enligt Johansson och Vahlne en tendens att snabbare nå en
global etablering än vad andra företag har. Empirin om företagen i vår
studie styrker författarnas uttalande. Innovativ Vision var det företag i vår
studie som verkade ha utvecklat tänkandet och satsningarna på nätverk och
relationer mest, samtidigt var man det företag som snabbast etablerade sig
globalt. Faneramis verkställande direktör Hans Dahlström hävdade att
företaget inte deltog i något nätverk, samtidigt var Fanerami det företag
som hade en internationaliseringsprocess som låg närmast i linje med
Uppsala skolans ursprungliga modell om en stegvis
internationaliseringsprocess.
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5. Slutsats

Vår studie visade att:

De högteknologiska företagen hade en genomsnittligt högre hastighet i
internationaliseringsprocessen än de traditionellt producerande företagen

Marknadspotentialen var den främsta och mest avgörande faktorn för
samtliga företag vid valet av tillvägagångssätt

De högteknologiska företagen har en mer organiserad och strukturerad
internationell verksamhet

De högteknologiska företagen satsar mer resurser än de traditionellt
producerande företagen på utvecklingen av olika former av specifik
kompetens

De högteknologiska företagen i större utsträckning än de traditionellt
producerande företagen genomför rationella val mellan olika alternativa
tillvägagångssätt

De högteknologiska företagen i större utsträckning än de traditionellt
producerande företagen är medvetna om betydelsen av deltagande i olika
internationella nätverk

De högteknologiska företagen i större utsträckning än de traditionellt
producerande företagen satsar resurser på att öka sin närvaro på olika
marknader och erbjuda kunderna service och ”after sales”

Samtliga företag i initialskedet av internationaliseringsprocessen valde
enkla och billiga marknadskanaler

De högteknologiska företagen i större utsträckning än de traditionellt
producerande företagen har förändrat sina val av marknadskanal

De två högteknologiska företagen använder sig av mer resurskrävande
marknadskanaler än de traditionellt producerande företagen
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rom skiva, Uppsala, 2001



BILAGA
Frågeformulär

Struktur
1. Bakgrundsfakta om företaget
2. Bakgrundsfakta om respondenten
3. Finansiella resurser
4. Organisationsform
5. Internationalisering

När?  Varför?  Hur?  Val av marknadskanal
6. Internationaliseringsprocessen

Förändringar över tiden
7. Övriga frågeställningar

1. BAKGRUNDSFAKTA
• Vilken/vilka produkt/er tillverkar företaget?
• Vilken/vilka marknad/er är företaget verksamma inom?
• Vilka produkter exporteras?
• Hur många anställda har företaget?
• Vilken kompetens/utbildning efterfrågas/krävs hos de anställda?
• När startade företaget?
• Hur ser ägarstrukturen i företaget ut?
• Vilken/vilka bransch/er är företaget verksamt inom?
• Är företaget traditionellt producerande eller högteknologiskt?

2. FAKTA OM RESPONDENTEN
• Hur länge har Du arbetat inom företaget?
• Vilken befattning har Du?
• Vilken utbildning har Du?
• Har Du någon internationell erfarenhet?
• Har Du någon erfarenhet från exportrelaterad verksamhet?
• Vilka språkkunskaper har du?

3. FINANSIELLA RESURSER
• Omsättning?
• Tillgångar?
• Resultat?
• Soliditet?
• Likviditet?
• Övrigt?



4. ORGANISATIONSFORM
• Hur ser företagets organisationsform ut?
• Hur sker beslutsfattandet inom företaget?
• Är organisationsformen på något sätt anpassad efter företagets utlandsverksamhet?
• Finns det någon export-/utlandsavdelning?
• Om ja, hur många arbetar inom avdelningen?
• Om ja; hur ser beslutsgången mellan export-/utlandsavdelningen och övriga

organisationen ut?
• Fungerar beslutsgången inom och mellan export-/utlandsavdelningen och övriga

företaget på ett bra sätt?

5. INTERNATIONALISERING
NÄR?
• När startade företagets export/utlandsverksamhet?

VARFÖR?
• Vilka motiv för en internationalisering fanns inom företaget vid tidpunkten för

internationaliseringen?

HUR?
• Vem/vilka fattade beslut om en internationalisering?
• Är dessa personer fortfarande aktiva i export-/utlandsverksamheten?
• Om ja; på vilket sätt?
• Hur stor har personalomsättningen inom export-/utlandsavdelningen varit?
• Hur tycker Du att det har påverkat export-/utlandsverksamheten?

• Hur såg beslutsprocessen i samband med företagets internationalisering ut?
Alt 1: Utvärderade först olika marknader och valde sedan en lämplig marknadskanal
Alt 2: Marknadskanalen valdes först och sedan bestämdes marknaden
Alt 3: Annat tillvägagångssätt?

• Vilken/vilka marknadskanal/er valdes? (Utgångspunkt modell Moberg (1990))

• Vilka fördelar anser Du ert val av marknadskanal har medfört?

• Vilka nackdelar anser Du ert val av marknadskanal har medfört?

Hur, om överhuvudtaget, påverkade följande faktorer valet av marknadskanal?
• Finansiella resurser

Ex 1: vissa marknadskanaler måste väljas bort p g a begränsade finansiella resurser
Ex 2: vissa marknadskanaler valdes p g a stark finansiell ställning

• Mål / Strategi
Anser du att ert företag valt en stegvis- eller global internationaliseringsprocess?
Beskriv och motivera!



• Hur såg det strategiska tänkandet i företaget ut?
Alt. 1: Hade en medveten strategi från början om hur vi skulle gå tillväga. Vissa
marknadskanaler rymdes inte i denna strategi och kunde därför inte beaktas.
Alt. 2: Det fanns aldrig någon strategi. Allting utvecklades som en process, ledd av
tillfälliga händelser.
Alt. 3: Marknadskanalen valdes spontant utan noggranna analyser. Strategi och mål
utvecklades efteråt
Alt. 4: Övrigt.

• Vem/vilka utformar strategier för exportverksamheten inom företaget?

• Har någon extern part anlitats i utvecklandet av strategi/er i samband med företagets
internationalisering?

• Finns det skillnader mellan de långsiktiga och kortsiktiga målen med företagets
exportverksamhet?

• Har målsättningen med exporten förändrats på något sätt sedan starten av
verksamheten?

• Om ja, varför har målen förändrats (nya intressenter, ägarförhållanden, ekonomisk
utveckling m m)?

• Ingår internationalisering som ett mål i företagets affärsidé?

• Har det alltid varit så eller har affärsidén förändrats över tiden?

• Produkten
- Grad av standardisering (kundanpassning)
- Grad av serviceintensitet
- Höga, resp. låga produktionskostnader
- Hög, resp. låg försäljningspotential
- Differentieringsgrad
- Grad av teknologiintensitet
- Hur lång är produktens livscykel?
- Var i livscykeln befinner sig företagets produkt/er?
- Påverkar detta företagets agerande på den internationella marknaden? På vilket sätt?
- Var står produkten i förhållande till konkurrenterna vad beträffar:
Pris?
Kvalitet?
Konkurrensfördel/ar (differentiering)?
Rykte?
Övrigt?



• Ledning
– Fanns det inom ledningen tidigare erfarenhet av en viss marknadskanal?
– Fanns det personliga relationer inom ledningen till andra företag som använder sig av
en viss marknadskanal?
– Fanns det tidigare relationer inom ledningen till hjälpinstitutioner, t ex Exportrådet?
– Förekom det inom ledningen relationer till möjliga samarbetspartners på
målmarknaden?
– Hur är din uppfattning om gängse spelregler inom branschen?
– Hur såg de personliga internationella kontakterna inom ledningen ut?
– Övrigt?

• Marknad
- Hur ser konkurrenssituationen på målmarknad ut?
- Vilka importregleringar och vilken lagstiftning förekommer?
- Hur ser målmarknadens finansiella marknad ut (t ex svårt att låna pengar)?
- Hur ser målmarknadens ekonomiska förhållanden/utveckling ut?

Beskriv målmarknaden/rna sett till:
- växelkurs
- politisk risk
- geografiskt avstånd
- kulturellt avstånd

• Kundrelationer
• Hur många kunder/relationer har företaget?

• Kundernas krav/önskemål på målmarknaden/rna
 t ex service, utbildning (d v s krav på närvaro eller ej)

• Sammansättningen av kundrelationerna på målmarknaden/rna
heterogen eller homogen (se frågan ovan)?
geografiskt spridd eller koncentrerad?

• Deltar företaget i något samarbete/nätverk (leverantörer, piggy backing m m)

• Om ja, på vilket sätt och i vilken omfattning?

• Har detta samarbete/nätverk förändrats över tiden?

• Arbetar Ni på något sätt för att utveckla detta samarbete/nätverk?

• Om ja, på vilket sätt?

• Konkurrenter
Antal konkurrenter



• Konkurrenternas ställning på målmarknaden
konkurrenternas marknadsandelar på målmarknaden

• Branschens nätverk på målmarknad
hårt, resp. löst strukturerade nätverk

• Konkurrenternas distributionssätt

• Sett till resonemanget i avsnittet om internationalisering, vilken specifik
orsak/kriterium grundades valet av marknadskanal på?
- Tillfällighet
- Tidigare kontakt
- Tidigare erfarenheter (se tidigare frågor)
- Hjälp av externa aktörer (t ex exportrådet)
- Härmade konkurrenter med tidigare erfarenhet
Noggrann analys av olika tänkbara marknadskanaler med avseende på:
- Finansiella konsekvenser
- Budgetering
- Kontroll / Risk
- Spridning
- Övrigt



6. INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN -FÖRÄNDRINGAR ÖVER TIDEN

Vid fortsatt internationell verksamhet, sett som en stegvis process (Uppsala skolan), hur
såg det fortsatta tänkandet och agerandet i företaget ut?

• Förändrades motiven/målen i den fortsatta internationaliseringen? Hur?

• Hur såg beslutsprocessen ut?

• Hur har tillvägagångssättet i fråga om strategin förändrats över tiden?

• Förändrades valet av marknadskanal?

• Om ja, hur?

• Vad grundades valet på nu? Hade motiven till valet/valen av marknadskanal/er
förändrats?

• Hur påverkade de tidigare berörda faktorerna nu valet?
Finansiella resurser
Mål / Strategi
Produkten
Ledning
Marknad
Kundrelationer
Konkurrenter

• Var det någon tidigare icke berörd faktor som nu påverkade företagets val av
marknadskanal/er?

7. ÖVRIGA FRÅGESTÄLLNINGAR

Humankapital
• Har kompetenskraven förändrats i takt med företagets internationaliseringsprocess?

• Arbetar företaget aktivt för att utveckla kompetensen inom den export-
/utlandsrelaterade verksamheten? På vilket sätt?
– Anställer personer med utlandserfarenhet och/eller relevanta språkkunskaper
– De anställda får möjlighet att jobba i exportmarknaderna
– Grad av kunskap om exportmarknaderna hos de anställda

• Vilka kompetenshöjande åtgärder erbjuder företaget, även vid sidan om
exportverksamheten



• Vilken kompetens hos ledningen anser Du är viktigast för att lyckas
internationellt?
Utbildning (t ex program med internationell inriktning)
Arbetslivserfarenhet
Engagemang / Motivation
Övrigt

Produkt- och teknikrelaterade frågor

• Vilka av de tidigare nämnda faktorerna (produktrelaterade) har förändrats sedan
företaget inledde export-/utlandsverksamheten?

• Har exportsortimentet förändrats i samband med att företaget internationaliserats?

• Om ja, på vilket sätt?

• Hur fungerar produktutvecklingen inom företaget?

• Finns det någon koppling mellan produktutvecklingen och företagets
export/utlandsverksamhet?
Om ja, hur ser den i så fall ut?

Marknads- och konkurrensrelaterade frågor

• Hur skulle Du beskriva branschen/rna ni är verksamma inom? I Sverige-
(På respektive exportmarknad)

Alt. 1: Konkurrenterna är verksamma på den svenska marknaden
Alt. 2: Konkurrenterna är verksamma på den europeiska marknaden
Alt. 3: Konkurrenterna är globalt verksamma

• Hur skulle Du beskriva konkurrenterna, avseende;
Storlek (finansiella medel, antal anställda m m)?
Produkter/Produktsortiment?
Marknadsandelar, både i Sverige och utomlands?

• Hur ser prisnivån på hemmamarknaden ut?

• Hur ser prisnivån på den/de aktuella export-/utlandsmarknaden/rna ut?

• Hur ser du på den framtida utvecklingen, i fråga om;
- Företagets framtid?
- Produktutveckling?
- Branschens sammansättning (t ex sammanslagningar, uppköp e t c)?


