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Sammanfattning 

Svensk titel: Svenska entreprenörers etablering på en främmande marknad - en studie om 

strategiska val och kulturella svårigheter  

English title: The establishment of Swedish entrepreneurs on a foreign market - a study of 

strategic choices and cultural difficulties 

Författare: Daniel Dagerstål och Johan Strandberg 

Handledare: Fredrik Tell 

Bakgrund: De senaste 60 åren har karaktäriserats av företags flytt till nya marknader. 

Sveriges integration med EU tillåter fri rörlighet av varor, tjänster och arbetskraft vilket har 

bidragit till att både stora och små företag har större valmöjligheter till vidare expansion. 

Svenska entreprenörer som startar sin verksamhet på marknader som är tydligt skilda från den 

egna till både avstånd och kultur blir en allt vanligare syn. 

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera de problem och viktiga faktorer att ta hänsyn 

till som uppstår vid en marknadsetablering i ett annat land för svenska entreprenörer. Vidare 

ämnar studien även undersöka varför svenska entreprenörer förflyttar alternativt startar sin 

verksamhet i utlandet.  

Slutsats och resultat: Viktiga faktorerna att ta hänsyn till för svenska entreprenörer som 

etablerar sig i Spanien verkar utifrån denna studie framförallt vara kulturskillnader, legala 

problem som uppkommer under etableringen samt vikten av relationer och nätverk vid 

affärsuppgörelser. Den primära anledningen till etablering i Spanien förefaller sig vara sociala 

skäl och inte de eventuella affärsmöjligheterna som finns.   

Nyckelord: Entreprenörskap, utlandsetablering, kulturella skillnader, entreprenörsprocessen, 

nätverk och relationer 

  



 

Abstract 

Swedish title: Svenska entreprenörers etablering på en främmande marknad - en studie om 

strategiska val och kulturella svårigheter  

English title: The establishment of Swedish entrepreneurs on a foreign market - a Study of 

strategic choices and cultural difficulties 

Autors: Daniel Dagerstål och Johan Strandberg 

Supervisor: Fredrik Tell 

Background: The last 60 years have been characterized by the moving of companies to 

foreign markets. The Swedish integration with the EU allows for free movement of goods, 

services and labor which has contributed to that both small -and big companies have more 

strategy options for further expansion. Swedish entrepreneurs that commence their business in 

foreign markets clearly separated from their own in terms of both distance and culture is 

becoming a more common sight. 

Aim: The aim of this study is to identify the problems and important factors to consider when 

Swedish entrepreneurs establish their companies in a foreign market. Furthermore the study 

intends to investigate why Swedish entrepreneurs move or start their company abroad. 

 

Conclusion and results: Important factors for Swedish entrepreneurs to consider when they 

establish their company in Spain seems, according to this study, particularly to be the 

differences in culture, legal problem and the importance of relations and network when doing 

business. The primary incentive for establishment in Spain appears to be social reasons rather 

than eventual business opportunities 

Keywords: Entrepreneurship, establishment in a foreign market, cultural differences, 

entrepreneurial process, networks and relations 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Tack vare den fortgående globaliseringen, som kan definieras som ökade internationella 

ekonomiska flöden och politisk avreglering på nationell nivå (Glimstedt, 1999), så har 

Handelsbarriärer gällande direkt investering över det egna landets gränser reducerats, och ny 

teknologi som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt transportera sina resurser över 

hela världen samtidigt som en kontinuerlig kommunikation effektiviserar och granskar hela 

denna process från början till slut (Savvidou, 2007). Sverige har integrerats med resten av 

Europa i och med ingången i EU som tillåter fri inre rörlighet av varor, tjänster och arbetskraft 

för medlemmarna. 

 

De senaste 60 åren har karaktäriserats av företags flytt till nya marknader. Detta fenomen 

benämns internationalisering som idag är en genomträngande kraft som har skapat en helt ny 

form av företagsmiljö med konkurrens från hela världen (Grant, 2010). Denna process har 

varit en källa för ökande möjligheter för företagare och enskilda individer. Att de nationella 

marknaderna har öppnats har resulterat i att bredda utbudet av varor och kunderna har mer att 

välja på. Företagen har ökat sin effektivitet och deras valmöjligheter av strategier för fortsatt 

expansion har blivit flera för både stora och små organisationer (Grant, 2010). 

 

Internationalisering bedrivs genom två huvudsakliga mekanismer; Handel (export) och direkta 

investeringar i landet man väljer att etablera sig i. Handel sköts genom försäljning och frakt 

av varor och tjänster från ett land till ett annat. Denna studie kommer dock att fokusera på 

direkta investeringar som kan definieras som byggandet eller anskaffningen av produktiva 

tillgångar i ett annat land. Krafterna som driver dessa två mekanismer är viljan att utnyttja 

resurser, arbetskraft och kompetenser som finns på främmande marknader och att hitta 

möjligheter som inte finns i hemmamarknaden (Grant 2010).  

 

Förutom de stora svenska multinationella företag som redan finns på många marknader 

världen över så finns det idag även utrymme för mindre företagare att starta sitt företag 

utomlands. Entreprenörer som internationaliserar sig innan de ens startat sitt första företag i 

sitt hemland verkar bli en allt vanligare syn. 

 



 

 
2 

 

Entreprenörskap har en lång historia och sträcker sig i den ekonomiska litteraturen ända 

tillbaka till 1700- och 1800 – talen. Svenska entreprenörer har dock inte fått så mycket 

utrymme i företagsskrifter vilket uppmärksammas av den amerikanske journalisten Jerry 

Hagström (2001) i en bok om Sveriges ekonomiska historia. Han uppmärksammade när han 

besökte Sverige att entreprenörerna ifrån Sverige var väldigt anonyma i den ekonomiska 

historielitteraturen. Det fanns dock många skrifter om företagen men sällan om de som 

skapade dessa.   

 

De nationalekonomiska forskarna har olika synsätt om hur detta fenomen ska klassificeras 

och vad det egentligen är. En förklaring till de olika teorierna är att entreprenörskap har 

utvecklats under många år och har därför påträffats som olika. En gemensam faktor för 

forskarna är dock deras undran om vilken effekt och funktion entreprenörskap har på 

marknaden. Landström (2005) presenterar en sammanställning av flera olika teorier 

framarbetade av ett antal författare där entreprenören delas in i fem kategorier, nämligen som 

risktagare, kapitalist, innovatör, alert möjlighetssökare och slutligen som koordinator av 

begränsade resurser. De tidigare forskarna kopplade enligt Landström (2005) ihop 

entreprenörskap med risk och kapital men allteftersom större företag etablerade sig ändrades 

synsättet till att entreprenörer borde ses mer som innovatörer, där bland annat Schumpeter 

hade en framträdande roll. (Landström, 2005) 

 

Med hänsyn till dessa olika klassificeringar som entreprenörskap innebär presenterar 

Landström (2005) två dominerande synsätt. Det första är i enlighet med Schumpeters syn, 

vilket är att en entreprenör ska ses som en innovatör som skapar förändringar på marknaden. 

Fokus ligger på det innovativa vilket leder till ojämnvikter på marknaden. Den andra 

dominerande delen är att entreprenörer ses som etablerade, vilket betyder att det skapas nya 

affärsmöjligheter oavsett om de är innovativa eller inte. I motsats till den föregående delen så 

drar den här typen nytta av de marknadsimperfektioner som finns vilket leder till ökad 

jämvikt (Landström, 2005). En arbetsstudie gjord av OECD (OECD 1994) argumenterade för 

att entreprenörskap är en av nycklarna till en välfungerande ekonomi som är kapabel att 

anpassa sig och justeras i en ekonomisk miljö som är under ständig förändring. 

1.2 Utvecklad syn på entreprenörer 

Entreprenörens roll i den ekonomiska utvecklingen framkom mycket tack vare Richard 

Cantillon då han gav begreppet en mer analytisk prägel. Det mest framstående i dennes 
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analyser var fokuseringen på risk, där han anser att en entreprenör köper varor för ett säkert 

pris utan att veta hur stor efterfrågan kommer att vara vilket även illustreras i modellen nedan. 

De individer som lyckades identifiera obalans mellan utbud och efterfrågan och som sedan 

lyckades dra nytta av detta kallade han för entreprenörer (Landström, 2005).  

 

Investering  Transformation  Vinst/Förlust  

Figur 1, Entreprenörsmodell (Landström, 2005 s. 28) 

 

Landström (2005) presenterar Schumpeters syn på entreprenörskap som innebär, som tidigare 

beskrivits, att ekonomin befinner sig i jämvikt. Han anser att handeln är ett slutet cirkulärt 

flöde där varor går i en riktning och de monetära medlen i motsatt. Vidare menar Schumpeter 

(Ibid) att detta inte motsätter förändringar men att alla aktörer kommer att anpassa sig till de 

nya förutsättningarna så fort som möjligt. Emellertid uppkommer dock radikala förändringar i 

det ekonomiska systemet vilket innebär att nya konstellationer av givna resurser genomförs. 

Nya förutsättningar kan genomföras genom nya produkter, nya produktionsmetoder, nya 

marknader, nya insatsvaror eller genom en ny organisation. Med ovanstående möjligheter till 

förändringar anser Schumpeter (Ibid) att det här finns möjligheter för entreprenören att bryta 

det invanda mönstret och tack vare det differentiera sig gentemot andra företag. Som nämnt 

tidigare innebär detta således att den tidigare jämvikten på marknaden övergår till ojämnvikt. 

För att möjliggöra nya och stora förändringar på marknaden krävs det kapital, varför 

Schumpeter framhäver detta som elementärt för entreprenörerna (Ibid).    

 

Det finns inga speciella recept för att lyckas som entreprenör utan varje individ är unik och 

inga entreprenörer är den andre lik även om det finns vissa personlighetsdrag som är 

representativa för entreprenörer (Johnson, 2002). Många är sociala talanger och väldigt 

utåtriktade men kan också uppfattas som självupptagna och svåra att ha att göra med eftersom 

de också ofta måste ha hög självtillit, uthållighet och koncentration för att lyckas med sina 

affärer.   

1.3 Problem 

1.3.1 Problembakgrund 

Eftersom vi lever i en alltmer globaliserad värld, där ländernas gränser alltmer suddas ut blir 

det lättare för entreprenörer att starta sin verksamhet i nya länder. Trots detta så blickar 

vanligtvis svenska entreprenörer och företag mot framförallt sina grannländer där det psykiska 
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avståndet inte är så stort (Johansson och Vahlne, 1977) samtidigt som andra författare hävdar 

att trots att det psykiska avståndet inte är så stort så kan man inte förlita sig på bara denna 

faktor för att lyckas med sina affärer (O´Grady och Lane, 1996). Man kan beskriva det 

psykiska avståndet som skillnader i språk, kultur och politiska system som på något sätt stör 

flödet av information mellan företagen och marknaden.  

 

Det finns de som avviker från denna norm och istället för att utnyttja de relativt kända 

grannmarknaderna etablerar sig på marknader som skiljer sig till stor grad från 

hemmamarknaden. Det finns många svårigheter att överkomma om man som svensk vill söka 

sig till ett sydeuropeiskt land eftersom kulturen där skiljer sig väsentligt mot den egna (Ibid).  

Anledningarna till att man vill ta detta steg kan vara många och det är svårt att klargöra hur 

svenska entreprenörer tänker när de väljer marknad. Spanien har sedan länge varit ett land dit 

många svenskar åker för att både spendera sin semester och/eller bosätta sig och många 

entreprenörer har valt att starta sitt företag där även fast det troligtvis finns stora skillnader 

och svårigheter som de inte skulle ha haft vid en företagsetablering i sitt hemland.  

 

Författarna väljer att fokusera på svenskar som har överkommit eller håller på att försöka ta 

sig förbi dessa hinder och etablera sig i Spanien. Ett fokus på Spanien görs av författarna 

eftersom det är en marknad med stora kulturella skillnader gentemot Sverige och trots detta så 

är det ett populärt land att etablera sig i för svenska entreprenörer. Detta gör det till ett 

intressant land att studera ur svensk företagarsynvinkel.  

1.3.2 Frågeställning 

Frågorna som författarna då ställer sig är: 

 Vilka faktorer är viktiga att beakta för svenska entreprenörer som etablerar sig i Spanien? 

 Varför väljer svenska entreprenörer att starta sin verksamhet i Spanien? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera de problem och faktorer som man behöver ta hänsyn 

till vid en etablering på en främmande marknad för svenska entreprenörer. Vidare ämnar 

studien även undersöka varför svenska entreprenörer förflyttar alternativt startar sin 

verksamhet i utlandet.  
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1.5 Avgränsning 

Studien riktar in sig mot svenska entreprenörer i Spanien och därför har det exkluderats andra 

potentiella respondenter som är näringsidkare utanför Sverige. Entreprenörerna har klassats 

som mikroföretag i enlighet med EU – kommissionens klassificering av små – och medelstora 

företag vilket innebär att ingen av entreprenörerna har mer än tio stycken anställda (‖Small 

and medium-sized‖, 2003). Den del av entreprenörsprocessen som analyseras begränsas från 

idéskapandet tills dess att företaget tar sina första steg in på marknaden. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition är indelad i sex kapitel där det första ger en övergripande inledning till 

det valda ämnet och sedan en relevant diskussion och formulering av problemet. Efterföljande 

kapitel presenterar det valda tillvägagångssätt som använts under arbetets process bland annat 

vad gäller insamling av data och hur vår syn på relationen mellan teori och empiri ser ut. 

Fortsättningsvis presenteras de teorier som anses vara relevanta för studien, därefter empiri 

som sedan leder till analys och diskussion. Avslutningsvis presenteras de slutsatser författarna 

kommit fram till i kapitel sex.

 

Figur 2, Disposition (egen bearbetning av författarna) 

 

  

Inledning Metod Teori Empiri Analys Slutsats
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2 Metod 

Innan undersökningen började valdes en genomtänkt metod, för att på bästa sätt kunna svara 

på studiens syfte och frågeställning. I figuren nedan demonstreras författarnas arbetsprocess 

och dess olika steg för att ge läsaren möjlighet till en lättöverskådlig bild.  

 

 

 

Figur 3, Författarnas arbetsprocess (egen bearbetning av författarna) 

2.1 Forskningsansatser  

Strävan efter kunskap kan delas in i två huvudkategorier där dessa anses vara varandras raka 

motsatser. Positivismen och hermeneutiken där den förstnämnda anses ha sitt ursprung ur 

naturvetenskapen medan den andra är mer av en humanistisk inriktning. Positivisterna söker 

efter absolut kunskap om att en företeelse är som den är medan hermeneutiker är mer 

relativistiska mot sina tankegångar (Thurén, 2007). Skillnaderna mellan dessa två kan sägas 

vara att hermeneutiken söker förståelse för exempelvis mänskligt beteende medan 

positivismen söker förklaring till mänskligt beteende (Bryman, 2011). I nutida debatter är 

synsätten således att positivisterna står för en mer kvantitativ, statistisk hårddatametod för 

analys som är objektiv och osynlig medan hermeneutikerna anses stå för en kvalitativ 

förståelse som är mer öppen, subjektiv och engagerad (Patel och Davidsson, 2003).  

Val av ämne

Litteraturgenomgång

Formulering av syfte 
och frågeställning

Val av MetodDatainsamling

Analys av data

Slutsats
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Enligt Kvale och Brinkmann (2010) bör alla positivistiska forskningsmetoder vara utformade 

ur en objektivitet så att studien går att utföra trots att forskare byts ut, det vill säga så ska en 

forskares egna intressen och värderingar inte spela in i forskningen. Vidare menar Kvale och 

Brinkmann (2010) att det föreligger en skillnad mellan Comtes klassiska positivism och den 

metodologiska positivism som har dominerat litteraturen inom området sedan mitten av 1900 

– talet. Författarna skriver att positivism ofta anses vara antitesen till kvalitativ forskning. De 

menar vidare att den klassiska positivismen inte strider mot det kvalitativa intervjuandets 

praktik till skillnad från den mer moderna metodologiska positivismen. Med detta som grund 

menas att en kunskapslära som utgår från att subjektiviteten bör minimeras inom forskning 

leder till att den kvalitativa intervjun är ovetenskaplig då den bygger på interpersonell 

interaktion och tolkning (Kvale och Brinkmann 2010).  

 

Hermeneutiken användes först och främst som en metod under 1600 –och 1700 – talet för att 

tolka bibeltexter men övergick sedan till hjälp för tolkning av andra texter. Inte förrän under 

1900 – talet utvecklades den till en mer existentiell filosofi som verktyg för att förstå 

omvärlden och den mänskliga existensens grundbetingelser (Patel och Davidsson, 2003). 

Hermeneutiken kan enligt Patel och Davidsson (2003) tyckas vara den raka motsatsen till 

positivism. Med detta menar författarna att hermeneutiker inte är intresserade av att försöka 

förklara vissa företeelser utan istället fokuseras det på förståelsen i en kontext. Det 

grundläggande i detta förhållningssätt är tolkningen av en mening och tyngdpunkten ligger i 

uttolkarens förkunskap inom ämnet (Kvale och Brimann, 2010).  

 

Avslutningsvis kan tilläggas att den hermeneutiske forskaren arbetar med forskningsobjektet 

utifrån sin egen förståelse, tankegång, intryck och känsla och tidigare kunskap om ämnet. 

Som tidigare beskrivit söker denne typ av forskare att se helheten och betraktar det som större 

än summan av alla delarna (Patel och Davidsson, 2003). Thurén (2007) menar även att 

tolkning är en osäker form att få fram vetenskap på då han beskriver att den sällan eller aldrig 

är intersubjektivt testbar eftersom den påverkas av tolkarens värderingar, dennes förförståelse 

och kontexten.  

 

Med ovan givna beskrivningar om de två vanligaste forskningsansatser i åtanke har studien 

mer karaktärsdrag åt det hermeneutiska synsättet. De intervjuer som genomförts har en 

kvalitativ förståelse och öppnar mer för tolkning än om de hade varit strukturerade på ett mer 
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absolut sätt. Syftet med studien har varit att försöka förstå varför svenska entreprenörer väljer 

att etablera sig på den internationella marknaden, med Spanien i fokus. De frågor som använts 

under intervjuerna tillåter även en mer tolkande synvinkel då svaren har varit av olika 

karaktär. Dessutom har strukturen på intervjuerna tillåtit följdfrågor i de fall detta behövts för 

eventuella förtydliganden. 

2.2 Relationen mellan teori och empiri  

En forskares arbete består av att relatera teori och empiri med varandra (Patel och Davidsson, 

2003). Enligt samma författare är denna relation ett av de stora problemen inom bland annat 

filosofin och vetenskapligt arbete. För att kunna komma fram till slutsatser kan man enligt 

Thurén (2007) använda sig av antingen induktion eller deduktion, där induktion grundar sig 

på empiri och deduktion på logik. En viktig sak som kan tilläggas är att processerna inte är 

helt oskiljaktiga som det först kan tyckas, då inte alltför sällan den ena innehåller drag av det 

andra tillvägagångssättet (Bryman, 2011). Det är således bättre att inte helt särskilja dessa två 

strategier utan istället se på dem som olika tendenser åt vilket håll en undersökning riktar sig 

åt (Bryman, 2011). 

 

Logiken har således en betydande del inom deduktion och slutsatserna betraktas som giltiga 

om de visar sig vara logiskt sammanhängande (Thurén, 2007). Arbetssättet kännetecknas 

enligt Patel och Davidsson (2003) av att slutsatser kan dras gällande enstaka företeelser 

utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Det innebär att hypoteser härleds från en 

redan befintlig teori som sedan empiriskt prövas mot det valda fallet vilket innebär att 

forskare använder sig av både empiri och logik (Thurén, 2007). Därefter bekräftas eller 

förkastas de tidigare formulerade hypoteserna och en omformulering av teorin genomförs som 

ett slutgiltigt steg i processen (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) förknippas oftast 

deduktion med det kvantitativa angreppssättet vilket har sin del i den kvantitativa insamling 

av data som denna metod innefattar.  

 

Det ovan nämnda förfarande kallas ofta för den hypotetiskt – deduktiva metoden. 

Objektiviteten antas även stärkas med hjälp av en deduktiv metod då utgångspunkten tas från 

en redan befintlig teori, vilket innebär att den genomförda forskningsprocessen i mindre grad 

speglar forskarens subjektiva uppfattningar (Patel och Davidsson, 2003). Vidare menar 

författarna att det dock kan vara till en fara att ha sin utgångspunkt från en redan befintlig 

teori då det kan förhindra att nya fenomen upptäcks.           
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Till skillnad från det deduktiva arbetssättet så utgår det induktiva från den empiri som samlats 

in för att sedan låta den generera en ny teori inom det avgränsade området. Syftet är alltså att 

utveckla nya teorier (Bryman, 2011). Framgångarna med det induktiva tillvägagångssättet kan 

vara stora men en viss försiktighet ska enligt Thurén (2007) tas i beaktning då de slutsatser 

som fastställs bygger på empiriskt material som oftast inte utgör en fullständig undersökning.  

 

Avslutningsvis kan sägas att induktion ―endast‖ genererar mer eller mindre sannolika 

förklaringar och att uppnå hundraprocentig visshet anses vara omöjligt (Thurén, 2007).    

Arbetssättet som har använts under studiens gång har varit mer åt det induktiva där målet är 

att upptäcka något som senare kan återspeglas i ny teori inom det avgränsade området. (Patel 

och Davidsson, 2003). Samtidigt har studien en del inslag av det deduktiva arbetssättet i den 

bemärkelsen att författarna först har samlat in nödvändig empirisk data genom intervjuer för 

att sedan analysera den med stöd av befintliga teorier. Det slutgiltiga målet har således varit 

att försöka komma fram till hur de svenska entreprenörernas etableringsprocess har sett ut, 

alternativt bör se ut i Spanien.  

2.3 Forskningsstrategier  

Det finns två olika huvudtyper av strategier vid utformandet av samhällsvetenskaplig 

forskning, nämligen kvantitativ eller kvalitativ forskning. Skillnaderna mellan dessa strategier 

beror i mångt och mycket på vem som definierar dem, det vill säga att vissa anser att de är 

nära relaterade till varandra medan andra menar att de är raka motsatser (Bryman, 2011). Den 

kvantitativa forskningen fokuserar oftast på hård data medan den kvalitativa forskningen 

syftar mer till tolkning av intervjuer och textmaterial. Med detta som bakgrund anser Patel 

och Davidsson (2003) att forskningsstrategierna inom samhälls – beteendevetenskaperna 

hamnar någonstans däremellan.  

 

Den kvantitativa forskningsstrategin utgår till stor del från den deduktiva ansatsen gällande 

sambanden mellan teori och empiri, där syftet är att pröva de befintliga teorierna inom det 

valda området. Den kunskapsteoretiska inriktningen är främst åt det positivistiska hållet och 

med ett objektivt förhållningssätt till synen på verkligheten. Kvalitativ forskning å andra sidan 

syftar till att tolka insamlad data och generera nya teorier vilket är mer åt det induktiva 

tillvägagångssättet (Bryman, 2011). Det är således en forskningsstrategi som fokuserar på 

verbala analyser (Patel och Davidsson, 2003).    
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Utifrån ovanstående beskrivning av dessa strategier har studien tillämpat en mer kvalitativ 

strategi. Resultaten som erhållits från de intervjuer som genomförts har tillåtit ett mer 

tolkande synsätt varför den kvalitativa strategin lämpar sig bättre än den kvantitativa. 

Dessutom lämpar sig den kvalitativa forskningsstrategin bättre tillsammans med det induktiva 

tillvägagångssättet som har använts under processens gång.    

2.4 Studiens design 

Studiens design kan sägas vara av komparativ fallstudiekaraktär, då denna typ av design 

enligt Bryman (2011) tillåter författare att studera flera olika fall inom samma studie. 

Tillsammans med en kvalitativ forskningsstrategi som använts av författarna benämner 

Bryman (2011) studien som en multipel fallstudie. Fenomenet som undersöks är svenska 

entreprenörers etablering på den spanska marknaden och deras erfarenheter, varför denna typ 

av design kan anses vara mest lämplig då författarna har intervjuat flera olika entreprenörer 

där varje entreprenör kan sägas vara ett specifikt och enskilt fall.  

 

Det kan liknas med vad Patel och Davidsson (2003) skriver om fallstudie i sin helhet där de 

menar att en sådan design är lämplig vid undersökning av processer och förändringar, vilket 

är något som även denna studie i grund och botten fokuserar på. Med hjälp av att studera fler 

än ett fall anser bland andra Eisenhardt (1989) att det blir mer trovärdigt vid prövning av 

befintliga teorier samtidigt som Bryman (2011) vidareutvecklar resonemanget och påstår att 

det även underlättar när nya teorier genereras. I tabellen nedan sammanställs studiens 

inriktningar och val för att ge läsaren en lättöverskådlig bild.  

  Studiens inriktning Anledning 

Forskningsansats Hermeneutiskt Tillåter ett mer tolkande synsätt 

Relation mellan teori och 

empiri 

Induktivt Studien försöker att generera nya 

teorier  

Forskningsstrategi Kvalitativt Möjliggör en mer tolkande analys 

av det insamlade materialet 

Design Multipel Fallstudie Tolkning av flera fall inom 

samma studie 

Figur 4, Studiens inriktning (egen bearbetning av författarna)  
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2.5 Urval  

De företagare som har blivit intervjuade är entreprenörer som av en eller annan anledning har 

valt att etablera sig på den spanska marknaden. De äger eller är delägare i små företag. 

Förutom de första två kriterierna ska de även vara svenska medborgare. Det intressanta med 

de företag med verksamhet i Spanien är att de förhoppningsvis innehar värdefull information 

gällande de eventuella svårigheter eller framgångsfaktorer som inträffade under deras 

etableringsprocess. Intervjuer har också genomförts med Exportrådet och Handelskammaren 

som båda är organisationer som hjälper svenska företag att ta sig in på utländska marknader. 

Detta för att även kunna få en mer generell bild av entreprenörsprocessen.  

 

Totalt har författarna intervjuat fem svenska entreprenörer och två organisationer som aktivt 

jobbar med svenska företagsetableringar i Spanien. Urvalsprocessen kan liknas med vad 

Bryman (2011) anser vara ett bekvämlighetsurval då alla respondenter valdes utefter deras 

tillgänglighet när intervjupersonen befann sig på plats i Spanien. Detta tillvägagångssätt är 

enligt samma författare relativt vanligt i kvalitativa studier.  

 

Direkt kontakt togs med de aktuella personerna på plats med undantag för en som 

informerades via e-post från Sverige innan ankomst. Den direkta kontakten med aktuella 

personer togs under anordnade mingelluncher med Handelskammaren och via deras nätverk, 

via Exportrådet och deras nätverk samt även genom en respondents personliga kontakter. De 

kontakter som intervjuaren hade erhållit ringdes senare upp för att boka tid och plats med.  

2.6 Datainsamling 

Datainsamling av det empiriska materialet har skett genom personliga intervjuer. Det har 

tillämpats ett semistrukturerat upplägg på intervjuerna, för att kunna ge intervjupersonen stor 

frihet att själv utveckla svaren men även för att lämna utrymme för spontana följdfrågor under 

samtalet. Denna struktur på intervjun är ett av två olika förhållningssätt inom den kvalitativa 

forskningen (Bryman, 2011). Genom detta tror författarna att svaren kommer bli mer 

representativa för arbetets syfte eftersom det finns utrymme att improvisera utanför ramarna 

och få ett mer beskrivande svar, utan att för den delen tappa relevans inom ämnet.  

Intervjuerna genomfördes på plats i Madrid och Barcelona av en av författarna där majoriteten 

av respondenterna hade sin primära verksamhet. Innan intervjun fick informanterna 

information om studiens syfte, frågeställningar och hur deras svar kan bidra till ett resultat. 

Även tillåtelse om inspelning var en fråga som ställdes till respondenterna vilket de gynnsamt 
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nog inte hade några motsättningar till. Dessutom informerades de om deras val att delta eller 

inte och att de närsomhelst under intervjun eller studiens process fick avbryta deltagandet. 

Frågorna som ställdes skiljde sig något åt mellan de två grupper som intervjuades, eftersom en 

del bestod av entreprenörer och den andra av fristående organisationer (Handelskammaren 

och Exportrådet, se bilaga intervjuguide). 

 

Konfidentialitetsaspekten är något som intervjuaren också delgav i enlighet med vad Kvale 

och Brinkmann (2010) nämner gällande etiska frågor under i intervjuundersökningar, dock 

var det ett perspektiv som inte uppfylls då studien inte presenterar konfidentiella resultat. 

Positivt var att ingen ville vara anonym – snarare tvärtom då det för dem leder till gratis 

publicitet i och med deras deltagande. Platsen för intervjuer valdes av respondenterna själva, 

vilket resulterade i att kontor, caféer och hotell blev intervjuplatser. Tiden för intervjuerna 

varierade och den längsta varade i 41 minuter medan den kortaste enbart i 7 minuter. Snittiden 

hamnade dock ungefärligt runt 30 minuter.  

2.7 Studiens kvalitet  

Reliabiliteten eller tillförlitlighet som många också benämner det, har diskuterats flitigt om 

hur relevant det är för kvalitativa undersökningar. Exempelvis så presenterar Bryman (2011) 

två grundkriterier som Guba och Lincoln (1994) använder sig av för att bedöma huruvida 

kvaliteten är hög i en kvalitativ forskning. De två grundläggande kriterier som framställs av 

Bryman (2011) för bedömning av en kvalitativ forskning är tillförlitlighet och äkthet där de 

båda innefattar ett antal delkriterier som bör vara uppfyllda. Tillförlitligheten består av fyra 

delkriterier som även har en motsvarighet i kvantitativ forskning, vilka är trovärdighet (intern 

validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) och möjligheten att styrka 

och konfirmera (objektivitet), (Bryman, 2011).    

 

Trovärdighet handlar om hur verkligheten framställs. Finns det flera olika uppfattningar om 

hur verkligheten ser ut gäller det att kunna övertyga läsaren om att ens egen beskrivning bäst 

stämmer in på verkligheten. Det vill säga, en forskares resultat och trovärdighet beror till stor 

del på hur andra människor ser på det för att kunna acceptera det. För att kunna skapa en 

trovärdighet är det viktigt att säkerställa att forskningen följt de regler som finns och att 

respondenterna får möjlighet att ta del av resultatet, för att kunna bekräfta att forskaren har 

uppfattat verkligheten på rätt sätt. Det innebär att forskaren söker efter bekräftelse om att de 
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uppgifter som har lämnats ut stämmer överens med verkligheten, vilket även också brukar 

kallas för respondentvalidering (Bryman, 2011).  

 

Respondentvalidering är något som har tillämpats av författarna under studiens process, 

eftersom det med hänsyn tagen till ovanstående resonemang bidrar till en ökad trovärdighet. 

Det transkriberade materialet skickades via mail till respondenterna för att de skulle ha 

möjlighet att lägga till eller ta bort eventuell information som inte uppfattats på ett korrekt 

sätt. Även det färdigskrivna och tolkade resultatet som presenteras i studien skickades om så 

var önskvärt. För att säkerställa sin trovärdighet kan forskare också använda sig av 

triangulering vilket kort kan beskrivas som att fler än en datakälla används för att få en så 

fyllig bild av verkligheten som möjligt (Patel och Davidsson, 2003). Med tanke på att 

författarna använt sig av flera intervjupersoner med olika bakgrund och olika företag fast 

inom samma fenomen kan det anses vara en form av triangulering.   

 

Överförbarhet är det andra steget inom tillförlitlighetsprocessen och eftersom kvalitativ studie 

oftast innebär en intensiv undersökning av en liten population har resultaten en tendens att 

fokusera på det kontextuellt unika i den verklighet som studeras. Därför är det viktigt för 

författarna att tydligt presentera det avsnitt som studien är avsedd för att undersöka och vilka 

avgränsningar som är genomförda (Bryman, 2011), vilket tidigare beskrivits i det inledande 

kapitlet under avsnittet avgränsningar. Vidare hänvisar samma författare till Guba och 

Lincoln som menar att en fyllig redogörelse eller grundlig beskrivning ger andra personer en 

möjlighet att själva avgöra hur pass väl resultaten är överförbara i en annan miljö.  

   

Pålitligheten används inom den kvalitativa forskningen som en synonym till reliabiliteten 

inom kvantitativ forskning. För att kunna bedöma en undersökning utifrån detta delkriterium 

är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid granskningen. I detalj innebär det att 

forskarna säkerställer så att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse över hur alla 

stegen i forskningsprocessen har gått till, vilket bland annat innefattar problemformulering, 

intervjuer och beslut rörande analysen.  

 

Till sin hjälp för granskning kan kollegor användas under forskningens gång, alternativt just 

innan undersökningen börjar bli klar. Uppgiften för kollegorna är att bedöma kvaliteten på de 

procedurer som har använts och hur de har tillämpats av forskarna, vilket är en tidskrävande 
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process varför denna valideringsteknik används i begränsad skara (Bryman, 2011). 

Författarna har under studiens process trots det ändå lyckats få hjälp med detta steg genom 

synpunkter och kommentarer under handledningar och seminarier.   

    

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren utgår från att det inte går att få 

någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, men försöker trots det säkerställa att 

agerandet har skett i god tro. Det innebär att forskare inte medvetet ska ha låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverkat i undersökningsprocessen och dess slutsatser. 

Där menar Guba och Lincoln att granskarens uppgift är att försöka bedöma i vilken 

utsträckning det går att styrka resultaten (Bryman, 2011).          

 

Äkthet, även kallat autenticitet består även den av vissa underkriterier, varav en del är mer 

generella ställningstaganden än andra nämligen rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Studien uppfyller till 

stor del alla de ovanstående kriterierna för äkthet i och med att den förmedlar en rättvis bild 

tack vare den tidigare beskrivna respondentvalideringen, den ger deltagarna en möjlighet till 

att förstå miljön de lever i och hur de personer som lever i den miljön uppfattar den. 

Dessutom kan studien bidra till information om huruvida deltagarna kan förändra sin situation 

och vilka åtgärder som finns att tillgå.         

2.8 Databearbetning 

Ett gemensamt beslut togs av författarna innan transkriberingen av materialet att suckar, 

pauser eller andra fakta som inte hade relevans för studiens syfte inte skulle dokumenteras. 

Tillvägagångssättet för transkriberingen var uppdelat på lika antal intervjuer mellan 

författarna och genomfördes mestadels på skilda håll. Transkriberingen var en ren 

översättning från intervjun och innehöll således talspråk, innan dem skrevs om inför 

presentation i empirikapitlet. Resultaten kategoriserades sedan utifrån varje genomförd 

intervju så att en tydlig och lätt överskådlig bild skulle kunna presenteras i arbetet. 

2.9 Kvalitativ dataanalys 

Bryman (2011) presenterar två huvudinriktningar vad gäller analysen av det insamlade 

materialet. De två är analytisk induktion och grounded theory där den sistnämnda har blivit 

det allra vanligaste synsättet vid analys av kvalitativ data. Analytisk induktion innebär att en 

frågeställning formuleras som sedan leder till hypoteser som därefter fortsätter med insamling 
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av data. Insamlingen av data fortskrider tills dess att inga fall som inte överensstämmer med 

hypoteserna har hittats. Grounded theory å sin sida arbetar parallellt med insamling av data 

och analysen. Analysen i denna studie är en blandning av båda delarna eftersom processen 

började med en frågeställning för att sedan gå in på insamling av material vilket är delar av 

arbetets gång i analytisk induktion. Som tidigare beskrivits har målet med studien varit att 

upptäcka något som kan återspeglas i ny teori varför den även kan sägas innehålla vissa 

karaktärsdrag i grounded theory. Anledning till att det inte blir en genomgående analytisk 

induktion beror på att författarna samlade in ett visst antal material fast utan att pröva dem 

mot redan fastställda hypoteser. Detsamma gäller med grounded theory då analysen av 

materialet först gjordes efteråt. 

2.10 Val av teorier 

Innan syfte och frågeställningar formulerades genomfördes en grundläggande 

litteraturgenomsökning inom bland annat entreprenörskap, internationalisering, 

omvärldsanalyser samt företags benägenhet att starta verksamhet i andra länder. Det gjordes 

för att författarna skulle få en förförståelse inom ämnet. Under litteraturgenomsökningen 

insåg författarna att det fanns lite dokumentation om just det syfte denna studie ämnar svara 

på, varför valet att grundligare undersöka svenska entreprenörers etableringsprocess i Spanien 

gjordes.  

Avgränsningen till Spanien gjordes i ett tidigt skede för att enklare kunna formulera ett 

konkret problem. Sökord för att hitta relevanta böcker och vetenskapliga artiklar var bland 

annat international entrepreneurship, business culture, svenska entreprenörer i Spanien, 

entreprenörsprocessen, internationalisering, och entrepreneurship. De teorier som använts av 

författarna för att förklara fenomenet i studien behandlar etableringsstrategi och nätverkande, 

entreprenörsprocessen som tar upp de viktiga etableringsstegen för nya entreprenörer, viktiga 

kulturella skillnader i arbetslivet och marknads -och omvärldsanalyser för att förstå sig på den 

nya miljön som man agerar på. 

2.11 Metod -och källkritik 

De källor som använts under studiens arbetsprocess har varit vetenskapliga artiklar och 

tryckta böcker från välrenommerade forskare och författare, för att kunna få en så bred grund 

som möjligt att utgå från. Genom att använda sådana källor ökar dessutom studiens kvalitet då 

teorierna är accepterade och välkända. Det kan även påpekas att författarna lyckats intervjua 
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flera entreprenörer inom olika typer av branscher samt två objektiva källor med bra insyn i det 

avgränsade området varför trovärdigheten i studien kan anses vara hög.  

Det allmänna problemet med bekvämlighetsurval är att resultaten enligt Bryman (2011) kan 

vara svåra att generalisera, vilket dock oftast är en viktig aspekt att bedöma i kvalitativa 

studier. Vidare är författarna medvetna om att studiens kvalitet hade kunnat stärkas ytterligare 

om det hade funnits möjlighet att gräva djupare i ett fåtal fall istället för flera olika. Dessutom 

om det även hade varit möjligt att genomföra observationer under exempelvis affärsmöten – 

för att genom det få en bättre bild av de kulturella skillnaderna, hade kvaliteten kunnat stärkas 

än mer.  
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3. Teori 

3.1 Uppsalamodellen 

Empiriska undersökningar från studier av internationell handel vid Uppsala universitet visar 

att svenska företag ofta börjar sin internationaliseringsprocess med små inkrementella steg på 

marknader där det psykiska avståndet är minimalt. Johansson och Vahlne (1977) beskriver det 

psykiska avståndet som skillnader i språk, kultur och politiska system som stör flödet av 

information mellan företagen och marknaden  

 

En annan syn på psykiskt avstånd ges av O´grady och Lane (1996) som till viss del håller med 

Johansson och Vahlne med att företag tenderar att börja sin internationaliseringsprocess i 

länder där det psykiska avståndet inte är stort, men samtidigt så framhäver dem att det finns 

en paradox när det gäller det psykiska avståndet. I en studie av 32 kanadensiska företag i USA 

så visades att bara 22% av dessa fungerar på ett adekvat sätt. Paradoxen som påvisas är att 

bara för att två länder ligger nära varandra så betyder inte det att det är lätt att göra affärer i 

grannlandet. De antaganden man gör om att det psykiska avståndet inte är så stort i ett 

närliggande land kan leda till att man inte ser de kritiska skillnaderna länderna emellan som 

vid en etablering skulle vara viktiga att ta hänsyn till (O´Grady och Lane, 1996).  

 

Johanson och Vahlne (1977) skriver i sin artikel att företagen väljer att påbörja sin 

etableringsprocess med små inkrementella steg istället för att göra stora direkta investeringar i 

det land där företagen tänkt etablera sig för att minska risk och för att erfarenheten för att 

lyckas med en sådan process helt enkelt inte finns. 

 

 

 

 

Figur 5, Etableringskedjan (modifierad; Johanson och Vahlne, 1977, s. 24) 

 

En generalisering som de två författarna har kommit fram till ser ut som i figuren ovan. En 

internationalisering börjar med export till utlandet via agenter i området som ser känner till 

marknaden och hjälper till med distribution och marknadsföring. Senare när affärerna 

kommer igång och företaget har skaffat sig nödvändig erfarenhet kan det bli aktuellt att 

etablera ett dotterbolag för att slippa onödiga kostnader till agenter etc. Vid vissa fall så 

Export via agent Etablering av 

dotterbolag för 

försäljning 

Produktion i 

utlandet 
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skapas även en filial som påbörjar produktion i företagets nya marknad (Johansson och 

Vahlne, 1977) 

 

Det kan vara svårt att förklara varför det ser ut på det här sättet menar Johanson och Vahlne, 

de ser inte detta fenomen som ett resultat av företagens egen strategiplanering för optimal 

reallokering av resurser till ett nytt land där olika strategier och tillvägagångssätt har blivit 

jämförda och evaluerade. De ser det snarare som en konsekvens av en rad små inkrementella 

processer som ändrat företaget och dess miljö (Aharoni, 1966). 

 

Vidare beskriver dessa författare att problemen med internationalisering är att varje problem 

och hinder som uppkommer kommer att räknas som helt nya och några lösningar inom 

företaget finns ännu inte på grund av bristande erfarenhet. Att det saknas och att det tar tid att 

erhålla kunskap och erfarenhet från den nya marknaden kan vara en annan anledning till att 

internationaliseringsprocessen ser ut som ovan beskriven. Några av de största hindren från att 

erhålla den kunskapen om marknaden som behövs är skillnaden i kultur och språk som också 

då blir ett hinder från att kunna göra snabba beslut när det gäller internationella affärer 

(Johansson och Vahlne, 1977). Marknadskunskap kan beskrivas som information om 

marknaden och kunskap om hur operationer/handel sköts i dessa marknader och som på något 

sätt finns lagrat inom t.ex. individer, rapporter eller i databaser. 

 

En modell för att beskriva detta tydligare har tagits fram av författarna till Uppsalateorin. Den 

beskriver att det är viktigt att skilja på i vilken fas företaget befinner sig i sin 

internationaliseringsprocess och variablerna som får denna process att gå framåt. Tillståndet 

som företaget befinner sig i visar också vart det är på väg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Basvariablerna i internationaliseringsprocessen, tillstånd -och förändringsaspekter (Johanson och 

Vahlne, 1977, p.26)  
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Tillståndet som företaget befinner sig i kan härledas från marknadskunskap och hur mycket 

man har satsat i den marknaden. Förändringsmekanismerna drivs av beslut att satsa sina 

resurser i den nya marknaden och prestationerna i nuvarande aktiviteter. Kunskap om 

marknaden och förpliktigandet i denna antas påverka både beslut om nya satsningar och sättet 

de nuvarande operationerna görs på. Dessa två påverkar i sin tur kunskap och satsningar 

(Aharoni, 1966). Här följer en beskrivning av de fyra variablerna: 

Marknadssatsning 

Johansson och Vahlne (1977) antar att denna variabel består av två faktorer. Den första är 

mängden resurser satsade på marknaden. Den andra faktorn är graden av 

marknadsengagemang (satsningen) som påverkas av hur svårt det är att hitta alternativa 

användningsområden för dessa resurser och flytta dem dit. 

 

―Graden av engagemang i marknaden är högre ju mer resurserna som används på marknaden 

är integrerade med andra delar av företaget och deras värde kommer från dessa integrerade 

aktiviteter‖ (Johanson och Vahlne, 1977 s.5 st.3) 

 

Detta betyder alltså att ju mer vertikal integration företaget har desto mer engagemang i 

marknaden. 

Marknadskunskap 

Denna variabel ingår i modellen för att marknadsengagemanget beror till stor del på många 

olika kunskapsområden. Carlson (1974) sa att generellt sett så relaterar kunskap till nutida och 

förväntad efterfrågan och tillgång, till konkurrens och distributionskanaler, till 

betalningsvillkor och överförbarheten hos pengar. Dessa saker varierar från land till land och 

från tid till tid (Johansson och Vahlne 1977). Det finns två sorters kunskap och bara en av 

dessa är enkelt överförd mellan individer, den objektiva kunskapen. Den andra kallas kunskap 

genom erfarenhet och den kan bara läras in genom personliga erfarenheter (Penrose, 1966). 

Därför, förklarar Penrose (1966), så är den kunskap som många entreprenörer tillgodogjort sig 

nära relaterad till en särskild typ av omständigheter och kan då också bara nyttjas under just 

dessa omständigheter.  

 

Johansson och Vahlne (1977) tycker att det är just den kunskapen som kommer ifrån 

erfarenhet som är en kritisk faktor i denna kontext. I den inhemska marknaden finns mycket 

av den nödvändiga informationen och kunskapen redan lagrad och lättillgänglig men i en 
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främmande marknad måste denna typ av kunskap erhållas successivt genom att driva 

företagsprocesserna på plats.  

Nuvarande företagsaktiviteter 

Det finns ett mellanrum mellan de aktiviteter som bedrivs i företaget och de konsekvenser 

som dessa bidrar till. Ett exempel på detta är marknadsföringsprocessen som inte visar något 

betydande utslag på företagets resultat förrän den har blivit upprepad under en viss tid 

(Johansson och Vahlne, 1977). Dessa processer faller in i den del av företagets aktiviteter som 

har satsats på marknaden och som går förlorat om företaget skulle välja att gå ur marknaden. 

Ju större detta mellanrum är desto högre måste företagets engagemang vara i marknaden och 

det är rimligt att påstå att en produkt som är väldigt komplicerad och differentierad behöver 

ett högre mått av engagemang från företagaren. 

Beslut gällande marknadsengagemang 

Den sista variabeln beskriver hur mycket resurser företaget är beredd att satsa på den 

utländska marknaden. Detta beslut grundas på vilka alternativ som finns och som Johansson 

och Vahlne (1977) utrycker det så gäller ett antagande att beslut görs som svar på de problem 

och/eller möjligheter som företagaren upptäcker eller har upptäckt. Penrose (1966) menar att 

även de möjligheter som upptäcks är en del av den erfarenheten som man tillgodogör sig vid 

en etablering av verksamheten utomlands. De som upptäcker dessa möjligheter är oftast de 

som är närmst marknaden och redan jobbar på den så de som eventuellt fortfarande befinner 

sig i landet där företaget eller företagaren är ifrån missar dessa i högre utsträckning 

(Johansson och Vahlne, 1977). 

 

Möjligheter som kanske inte det egna företaget ser kan dock uppfattas av de företagen med 

vilka det egna företaget interagerar med. Dessa kan uttryckas i krav eller erbjudanden. 

Möjligheten för företaget att få dessa från dess motparter beror på hur starkt engagerade de är 

i marknaden där de befinner sig (Johansson och Vahlne, 1977). Ett utökat engagemang i 

marknaden kommer troligtvis att göras gradvis, om inte företaget har en väldigt stor mängd 

resurser eller om marknaden är stabil och homogen eller om företaget redan har erfarenhet 

från marknader som liknar den nya. Om marknaden befinner sig i en fas av stark tillväxt 

kommer även besluten att engagera sig mer i marknaden att fattas snabbare och företaget 

kommer att försöka stärka sin position i en snabbare takt (Ibid). 
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3.1.1 Uppsalamodellen reviderad, nätverk 

Sociala nätverk och relationer är allmänt kända som viktiga för entreprenörskapets 

utvecklande och dess möjligheter till framgång. Det tillåter i större utsträckning att bland 

annat hitta finansiärer och socialt kapital som kan visa sig värdefullt i framtiden. Socialt 

kapital kan antingen innebära strukturen på nätverket, kvaliteten på de utbytbara relationerna 

eller både och (Smith och Lohrke, 2008). Det kan framförallt vara av stor vikt med ett brett 

kontaktnät vid en första etablering, när både de ekonomiska och sociala resurserna är 

begränsade (Jack, Drakopoulou, Dodd och Anderson, 2008). Ett antal författare styrker det 

resonemanget och utgår i sin undersökning från att entreprenörer med större nätverk blir mer 

framgångsrika än de med mindre (Witt, 2004).  

 

Johansson och Vahlne skrev en uppföljning till uppsalamodellen där de till viss del ändrar 

sina gamla modeller. De säger att vissa delar av den internationella marknaden fortfarande var 

okänd och att det bara existerade en rudimentär förståelse av marknadskomplexiteter som kan 

förklara svårigheter vid internationalisering. Dagens internationella marknad har visat sig 

bestå av nätverk av relationer i vilka företag är sammanfogade med varandra i flera komplexa 

system som är väldigt svåra att upptäcka och förstå. Därför är det viktigt med insyn och 

deltagande i relevanta nätverk för att lyckas med internationalisering (Johansson och Vahlne, 

2009). På samma sätt som det är viktigt med insidership i nätverk så är det väldigt riskabelt att 

befinna sig utanför nätverken. De relationer man får genom att skapa eller gå med i dessa 

nätverk leder ofta till att företagen kan lära av varandra, och också bygga förtroende och 

lojalitet vilka båda är starka faktorer för en lyckad etablering.  

 

En stor rad författare har skrivit om den viktiga rollen som nätverk spelar när det kommer till 

internationalisering. Coviello och Munro (1995, 1997) hittade att nätverksrelationer har en 

påverkan på både val av marknad att etablera sig i och strategin man väljer för att bedriva 

denna process. De myntade en modell som både är baserad på nätverkande och 

processmodeller (se Coviello och Munro, 1997. s19). 

 

Med hänsyn till dessa faktorer behöver alltså uppsalamodellen uppdateras för att passa in i 

nätverkstänket. Till skillnad från Coviellos modell så fokuserar Johansson och Vahlne på 

företagsnätverk som en marknadsstruktur i vilken internationaliseringsprocessen är inbäddad 

och på den korresponderande företagsnätverksstrukturen i den främmande marknaden. Målet 
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för Johansson och Vahlne var att utveckla en mer generell företagsmarknadsnätverksmodell 

för företags internationalisationsprocess men Coviellos (2006) arbete är ändå av intresse 

eftersom hon visar att insyn och deltagande i nätverk, utvecklat innan man har gått in på den 

nya marknaden, kanske till och med innan man skapade företaget, är användbar i den process 

som internationaliseringen innebär.    

 

Vidare beskriver även Casson och Della Giusta (2007) att entreprenörskap, trots sitt 

individuella tänk oftast är integrerat i diverse sociala nätverk. De beskriver sociala nätverk 

som samverkandet mellan olika element där elementen oftast representerar personer. Styrkan 

med breda nätverk är att det tillåter kontakt med andra som befinner inom samma nätverk, 

trots att man inte känner varandra alltför väl finns det alltid någon som känner någon annan 

som kan vara värdefull för just sitt egna specifika ändamål vilket möjliggör både direkt och 

indirekt kontakt med relevanta personer. Således kan ett brett socialt nätverk underlätta 

ekonomisk vinning för den enskilda entreprenören. Ett vanligt tillvägagångssätt är att 

personer infinner sig utan någon speciell ledare som håller i mötet utan det primära syftet är 

att socialisera sig och utbyta möjligheter och/eller erfarenheter (Casson och Della Giusta, 

2007). Ett av de mest studerade området där sociala nätverk visat sig mest gynnsamma är vad 

gäller möjlighet till anställning, alternativt jobb (Jackson, 2008).   

3.2 Val av marknad 

Det finns ett tema inom litteraturen inom internationellt entreprenörskap som till synes inte 

har undersökts till dess fulla vidd. Med detta refereras valet av internationell marknad 

(Dimitratos et al, 2010). Två andra författare i temat om internationella entreprenörer 

validerar detta påstående i en nyligen publicerad rapport där de skriver att ingen tidigare 

studie har direkt undersökt marknadsval i en internationell kontext (Coombs et al., 2009; 

Keupp och Gassmann, 2009). Det första viktiga steget man tar som en entreprenör som ska 

etablera sig utanför sitt lands egna gränser är att välja vilket land man vill ta sig till (Ayal och 

Zif, 1979).  

 

Generellt sett så finns det två olika tillvägagångssätt när det gäller detta val nämligen det 

systematiska och det ickesystematiska (Dimitratos et al, 2010). Skillnaden mellan dessa är att 

med det systematiska metoden så använder sig företagen av objektiva kriterier medan i den 

senare nämnda metoden så används istället tumregler för att bestämma deras internationella 

marknader. Med det systematiska tillvägagångssättet används statistiska metoder för att 
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analysera potentialen för de internationella marknaderna. Dessa metoder består ofta av besök 

till de intressanta marknaderna, övervakning av dess internationella tidskrifter för 

produktrelaterade aktiviteter och användning av publicerade statistiska källor (Papadopoulos 

och Denis, 1988). Detta sätt att välja marknad har dock några problem, det tenderar att vara 

väldigt normativt (Brouthers och Nakos, 2005) och har inte mycket empiriskt stöd vilket gör 

att dessa system är väldigt komplexa att använda i verkligheten (Papadopoulos, Hongbin, och 

Thomas, 2002).  

 

Ett ickesystematiskt metodval skulle bidra till en mer verklighetsbaserad bild av hur företag 

beter sig när de väljer marknad. De ses som mer ad-hoc inriktade och företagen tillåter detta 

sätt eftersom de ofta har begränsad kapacitet att behandla information (Piercy, 1972). Detta 

känns också som ett naturligare val för företag som är mera opportunistiska (Bilkey, 1978) 

eller när företaget väljer sin nya marknad pga. det psykiska avståndet som nämnts tidigare i 

detta kapitel (Johansson och Vahlne, 1977). Dessa ickesystematiska tillvägagångssätt 

inkluderar väldigt lite informationssökning innan etableringen tar plats, till skillnad från de 

systematiska metoderna. 

 

Andersen och Buvik (2002) beskriver ett tredje sätt som en del företag kan tänkas använda sig 

av i valet av marknad. Detta sätt går ut på att, istället för att titta på vilket land som är av 

intresse, så tittar man först på de affärspartners som företaget har. Enligt dessa författare så 

väljer företaget, som befinner sig i en internationaliseringsfas, först och främst en 

affärspartner som i sin tur drar företaget mot ett specifikts lands marknad.  

 

Studier inom detta område finns att hitta ända från 1960-1970 talet, men intresset för detta 

väldigt viktiga och intressanta område har sjunkit (Papadopolous et al. 2002). Anledningen 

för detta verkar vara att det finns svårigheter att implementera de modeller och ramverk som 

finns inom denna litteratur (Brouthers och Nakos 2006).  

3.3 PESTLE analys 

Majoriteten av entreprenörer föredrar självfallet att göra affärer i stabila och fritt styrda 

länder, men samtidigt finns det även en stor utvecklingspotential i mer osäkra 

marknadsförhållanden. Vid en utlandsetablering är det därför viktigt att analysera ett lands 

politik och stabilitet. Den politiska risken anses oftast vara lägre i länder som har en stabil 

historia men trots det är det viktigt att göra en riskanalys. Den politiska risken omfattar enligt 
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Hisrich (2010) tre huvudkomponenter vilka är, ägandeskapsrisk, operationell risk och 

transfereringsrisk. 

 

Äganderisk innefattar risken att bli av med bland annat egendom vilket kan påverkas av större 

konflikter inom landet eller i värsta fall terrorattacker (Hisrich, 2010). Denna del av politisk 

risk bör tas i beaktning men kan självklart vara nästintill omöjlig att förutspå eftersom det är 

en mängd olika faktorer som spelar in. Den operationella risken hänvisar till störningar eller 

hinder i den pågående affärsverksamheten som företagare inte kan kontrollera. Exempelvis 

kan länder införa nya kontrollregler gällande pris och produktion eller begränsa åtkomst till 

arbetskraft. De ovanstående faktorerna kan givetvis förstöra mycket för en entreprenör eller i 

värsta fall tvinga denne till att stänga ner hela sin verksamhet i det aktuella landet. Den tredje 

delen inkluderar transfereringsrisk vilket inkluderar en företagares risk gällande betalningar 

och finansiering inom och utom landet. Det kan innebära valuta – eller 

penningförsändelserestriktioner som blir en nackdel för entreprenörens fortsatta verksamhet 

(Ibid). 

 

De ekonomiska omständigheter som råder inom det aktuella området är en viktig del att 

försöka få en förståelse för, framförallt då de i sin tur kan påverka viktiga delar såsom 

råvarupriser, hyror och arbetsmarknad. Bland de orsaker som påverkar de ekonomiska 

förhållandena och i sin tur företagens situation nämns oftast löneutveckling, prisutveckling, 

bruttonationalprodukten per capita, skattesatser, valutakursförändringar samt export – och 

importavgifter (Baines et al, 2008).  

 

Socio- kulturella aspekter förändras från generation till generation och inkluderar bland annat 

konsumenters preferenser och livsstilen i samhället i allmänhet. Organisationer som inte kan 

eller förstår de anpassningar som är viktiga för framtida framgång löper större risk att 

misslyckas med sina affärer än de som lyckas identifiera marknadens struktur. Exempelvis 

skiftar ett lands befolkningsstruktur, det vill säga antalet äldre, unga och medelålders 

människor (Baines et al, 2008).  

 

Den teknologiska miljön och dess utveckling är en ständig och snabbt framåtgående process 

som påverkar alla sortens företag, såväl teknologiska som icke-teknologiska. Det blir alltmer 

lättare att utbyta information mellan länder och organisationer mycket tack vare internet som 
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även är en viktig marknadsförings – och försäljningskanal. Nyckeln till vidare utveckling och 

framgång kräver nya produkter och en närhet till ens konsumenter (Baines et al, 2008). 

Legala aspekter kan skilja sig mycket mellan länder och i sin tur påverka ett företag både 

negativt och positivt. Alla organisationer berörs på ett eller annat sätt av de legala föreskrifter 

som finns. Bland de vanligaste faktorerna att ta hänsyn till nämns prisregleringar, 

handelsvillkor, bolagsskatt, minimumlöner, mänskliga rättigheter för de anställda och 

produktsäkerhet. I den Europeiska Unionen råder det gemensamma regleringar för vilka krav 

en vara ska uppfylla för att bli godkänd för handel, vilket även gäller import från en tredje 

part som eventuellt inte ingår i samarbetet (Ibid).    

 

Den sista externa aspekten att beakta är den ekologiska miljön. Konsumenterna har sedan en 

tid tillbaka börjat fokusera alltmer på företagens påverkan på miljön och därmed efterfrågat 

mer ekologiska produkter vilket har tvingat organisationerna att öppet visa deras 

miljöengagemang – för att behålla och vinna nya kunder gentemot ens konkurrenter. Tydligt 

exempel är organisationers effektivitetsförbättringar, främst med hänsyn till 

energiförbrukning och vilken sorts energi som används. Därför är det av stor vikt att 

identifiera och bedöma de krav som ställs på organisationerna i varje enskilt land (Baines et 

al, 2008). 

3.4 Entreprenörsprocessen 

Entreprenörsprocessen förklaras av ett antal författare som jakten på marknadsmöjligheter 

som gör det möjligt att skapa framtida innovativa varor och tjänster (Shane och 

Venkataraman, 2000; Kirzner, 1973 och Dess et al, 1999). När dessa marknadsmöjligheter är 

upptäckta, evaluerade och utnyttjade så är målet att kunna extrahera socialt –och ekonomiskt 

värde från omgivningen som då leder till ett nytt företag (Ibid). Några författare förklarar att 

den komplexa processen av skapandet av ett nytt företag är förkroppsligad i entreprenörskap 

(Hisrich et al, 2005; Baron, 2004a).  

 

I början av entreprenörsprocessen så är alla dess funktioner, aktiviteter och ageranden 

fokuserade på att identifiera och evaluera möjligheter som man har upptäckt samtidigt som 

man samlar ihop de resurser som behövs för att på ett bra sätt kunna skapa ett företag som kan 

ta till vara dessa möjligheter. (Bygrave, 1997; Cornwall och Naughton, 2003). När företaget 

sedan etablerats så fortsätter entreprenörsprocessen med att välja ett tydligt spår och göra de 

strategiska val som gäller allokeringen av knappa resurser som gör att företaget kan dra nytta 
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av komparativa fördelar gentemot andra företag i jakten på att skapa värde (Glancey, 1998; 

Kodithuwakhu och Rosa, 2002) 

 

Det finns flera olika modeller när det gäller skapandet av ett nytt företag som på många sätt är 

olika från varandra, men det finns också likheter (Mueller och Thomas, 2001). Olika 

författare har identifierat mellan två och fem stadier i entreprenörsprocessen. Gruber (2002) 

pekar på tre stadier i denna process. Dessa kallar författaren, ―the prefounding stage‖ 

(identifikation av affärsmöjligheter och evaluering); ―a founding stage‖ (affärsplan, 

resurssamlande, incorporation och marknadsingång) och det sista stadiet kallas; ett tidigt 

utvecklingsstadie (utvecklande av företaget och marknadspenetrering). En annan författare 

(Bhave, 1994) identifierar fyra olika stadier: identifiering av möjligheter, teknologisk 

förberedning, företagsskapandet och utbytesstadiet. Hisrich och Peters (2002) har en modell 

som till stor del stödjer denna teori, deras fyra stadier i entreprenörsprocessen kallas; 

Identifiering och evaluering av affärsmöjligheter, utvecklandet av en affärsplan; beslut om 

vilka resurser som ses som nödvändiga för att skapa företaget och sedan styrningen av det 

skapade företaget. Denna uppsats fokuserar, som beskrivits i metoden, på de inledande 

stadierna av entreprenörsprocessen. 

 

Om man tittar på vad dessa författare har gemensamt kan man komma fram till att de flesta 

författare är överens om att i det inledande stadiet av entreprenörsprocessen är det viktigt att 

identifiera de möjligheter som finns (Kuratko, 2001; Baron, 2004b; Timmons, 1999 och 

Bhave, 1994). Om man inte hittar och identifierar någon bra affärsmöjlighet så är det troligt 

att entreprenörsprocessen kommer att leda till ett misslyckande och företaget kommer inte att 

kunna bli lönsamt (Kodithuwakhu och Rosa, 2002; McCline et al, 2000). En 

marknadsmöjlighet beskrivs av Wickham (2001) som ett mellanrum som lämnats i en, annars 

exploaterad, marknad som ger de som inte redan befinner sig på denna marknad att ta del av 

orealiserat värde genom att prestera på ett annat eller för den delen bättre sätt än sina 

konkurrenter för att på så sätt kunna skapa nya möjligheter. Ett annat synsätt ges av the 

Oxford Dictionary (2011) som beskriver en möjlighet som en fördelaktig tidpunkt eller en 

serie av omständigheter att göra något.  

 

Entreprenören måste vara uppmärksam och ajour för att kunna se och exploatera möjligheter 

som andra missar (Kirzner, 1973), detta kan vara väldigt svårt i praktiken eftersom de flesta 
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möjligheter inte bara uppkommer utan resulterar ofta från entreprenörens förmåga att vara 

uppmärksam på nya affärstillfällen (Hisrich och Peters, 2002). Att identifiera möjligheter 

betyder enligt Man et al (2002) egentligen bara att man kommer på sätt att konkurrera på ett 

bättre sätt. Två andra författare listar några olika steg som möjlighetsidentifieringsprocessen 

går igenom (Markman och Baron, 2003) och i dessa ingår scannande av den informativa 

omgivningen, vara benägen att kunna fånga, känna igen och kunna ta till vara och använda 

abstrakt, underförstådd och information som förändras från de förändrande externa 

omgivningarna. 

 

När marknaden väl har identifierats och valts är det viktigt att se över och förstå ens 

konkurrenter. Baines et al (2008) presenterar en undersökning gjord av Noble et al (2002) 

som visar på att företag som kartlägger sina konkurrenter tenderar i att prestera bättre än de 

som undviker det. Vidare bör därför fem punkter/frågeställningar genomgås för att bättre 

analysera marknaden. Vilka är ens konkurrenter, deras styrkor respektive svagheter, deras 

strategiska mål, vilken strategi de följer och slutligen hur de troligen kommer att agera utifrån 

den nya marknadssituationen som nya företagsetableringar innebär. 

 

För att det tydligt ska framgå vilka krav och/eller behov de olika konsumenterna i en marknad 

har av en viss vara eller tjänst så kan man göra en marknadssegmentering, vilket innebär att 

företagen delar in marknaden i olika konsumentgrupper där dessa faktorer tydligt framgår 

(Baines et al, 2008). Kotler (2000) beskriver segmentering som att en stor och heterogen 

marknad delas upp i mindre och mer homogena marknader. Syftet med segmentering är att, 

med givna resurser, se till att exempelvis marknadsmix, pris och produkter är framtagna så att 

de möter den specifika kundgruppens behov. Eftersom företag har begränsade möjligheter och 

resurser vad gäller både produktion och distribution till dess kunder bör fokus ligga på att 

tillfredsställa utvalda grupper inom kundsegmentet med hjälp av utvalda produkter (Ibid). Det 

just beskrivna tillvägagångssättet möjliggör, enligt Baines et al, (2008), att ett företag kan 

tillfredsställa de specifika kundernas behov på ett så effektivt sätt som möjligt.  

 

För att praktiskt kunna genomföra segmentering av konsumentmarknaden samlas en mängd 

data in, baserad på olika variabler (Baines et al, 2008). Enklast är att göra en profilerad 

marknadsanalys där de demografiska, socialekonomiska, geografiska och geodemografiska 

observationerna tas i beaktning. De andra alternativen är genom psykologiska eller 
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beteendemässiga observationer vilket har visat sig vara mer rättvisande vid prognostisering av 

framtida konsumtion men tar mer tid och är dessutom mer kostsamt än den profilerade 

marknadsanalysen. Det kan därför vara svårt att veta hur mycket mer information som går att 

erhålla med grundligare genomgång och framförallt om det är värt det, varför det vanligaste är 

den profilerade marknadsanalysen med inriktning på de demografiska aspekterna. De 

vanligaste demografiska aspekterna som undersöks är bland annat kön, ålder, inkomst, 

utbildningsnivå och social klass (Ibid). Resultaten av dessa undersökningar gör det lätt att 

klassificera och generalisera ett företags potentiella segment, då de indelade grupperna har 

olika köpbeteenden och preferenser.   

 

För att gå vidare med denna process så är det troligtvis av intresse att bestämma om viss 

fokusering ska ligga på några eller något specifikt segment som har identifierats under 

segmenteringsanalysen. Baines et al (2008) beskriver Kotlers (1984) teori där det krävs fyra 

egenskaper som ett segment ska innehålla för att det ska visa sig effektivt, nämligen; 

 

Distinkta : 

Om alla segment är distinkta från varandra ska de innehålla olika marknadsföringsmix för att 

förhålla sig till traditionellt tillvägagångssätt inom marknadsföring. 

 

Tillgängliga: 

Kan företaget nå ut till köparna genom sedvanlig reklam och distributionskanal? 

 

Mätbara: 

Är valda segment lätta att identifiera och mäta? 

 

Lönsamma: 

En vital fråga att betrakta är om valda segment är tillräckligt stora för att kunna utmynna i 

stabila framtida intäkter och vinster? 

 

När företaget väl har identifierat sina potentiella segment finns det fyra olika tillvägagångssätt 

för att nå ut till kundgrupperna, vilka är odifferentierad, differentierad, 

fokuserad/koncentrerad samt kundanpassad. Vid ett odifferentierat tillvägagångssätt ses hela 

marknaden som ett stort gemensamt segment och företaget använder således samma 
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marknadsföringsstrategi för hela marknaden. Denna strategi används oftast på marknader där 

möjligheterna till segmentering är begränsade och är på grund av sin omfattning relativt 

kostsamma (Baines et al, 2008).  

 

Ett differentierat tillvägagångssätt identifierar flera olika segment som ett företag har intresse 

av, där varje segment bör ha en specifik marknadsföringsstrategi. Den differentierade 

strategin ger företaget möjlighet att fokusera på olika kundgrupper samtidigt, vilket tyvärr 

även innebär en nackdel då det är kostsamt med olika strategier och möjligheterna till 

skalfördelar minskar drastiskt (Baines et al, 2008). 

 

Den tredje strategin innebär en koncentrerad eller nisch – strategi som enbart fokuserar på en 

del, särskilt utvalda segment. De företag som tillämpar denna typ av strategi har oftast 

limiterade marknadsföringsresurser, alternativt vill de representera ett lyxmärke med 

begränsad åtkomst för att framhäva exklusivitet.  Den sista strategin som ett företag kan välja 

är den kundanpassade, där utbudet präglas av kundernas preferenser. Detta tillvägagångssätt 

förekommer oftast i handel mellan företag eller i vissa speciella fall i den vanliga handeln 

mellan företag och konsumenter (Baines et al, 2008). 

 

Efter att ha identifierat och klassificerat de potentiella segmenten återstår det en process som 

innefattar positionering av sitt varumärke inom de attraktivaste segmenten. Positionering ska 

enligt Baines et.al (2008) ses som en viktig del i ett företags marknadssegmentering då det har 

stor betydelse för om kunder kommer köpa deras produkter och varför, alternativt varför inte. 

Det innebär att ett företags förehavanden i de tidigare nämnda processerna blir indirekt 

utvärderade och om positioneringen väljs på bästa möjliga sätt så har företaget lyckats 

differentiera sig rätt och dess produkter kommer troligtvis att sälja bra (Ibid).  

 

Positionering i sig inkluderar två grundelement, fysiska attribut vad gäller produkters funktion 

samt den psykologiska uppfattningen från konsumenterna vilket är hur de se på varorna 

gentemot dess konkurrenters motsvarigheter men även på vilket sätt produkterna 

kommuniceras ut till konsumenterna. Just kommunikationen är vital för hur uppfattningen 

påverkar slutkunder gällande varumärkets positionering och kan beskrivas genom citatet 
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―It´s not what you do to a product, it is what you do to the mind of a prospect‖ (Ries och 

Trout, 1972, i Baines et al, 2008, s. 252, st. 1) 

 

Baines et al (2008) presenterar även en teori där Kotler (1997) sätter samman dessa två 

element genom citatet  

 

―Positioning is the act of designing the company´s offering and image so that they can occupy 

a meaningful and distinct competitive position in the target costumers´ mind‖. (Kotler, 1997, i 

Baines et al, 2008, s. 252, st. 1) 

 

Positionering handlar således både om en produkts attribut och design men även hur den 

kommuniceras ut till konsumenterna och samspelet mellan dessa två variabler. Inget av dessa 

två grundelement särskilda, är tillräckliga för att lyckas med sin positionering och det kan 

tilläggas att det som verkligen avgör ett företags position är hur väl de lyckas svara mot det 

den förväntas erbjuda gentemot reklam och liknande produkter från dess konkurrenter Baines 

et.al (2008). 

 

När man har identifierat sina möjligheter och analyserat marknaden så är det dags att starta 

företaget och ta beslutet som gör att du tar steget in på marknaden. Motivation att starta ett 

företag kan komma från flera olika källor som kategoriseras som antingen push 

(nödvändighet) eller pull (nya affärsmöjligheter) faktorer (Wickham 2001, Hisrich och Peters 

2002). Watson et al (1998) styrker dessa påståenden och varnar också att motivation kan ha 

en stor inverkan på företagets framtida lönsamhet eller misslyckande. Motivationen anses av 

Nasser et al (2003), McClelland (1987) och Timmons (1999) vara en nyckelfaktor under 

uppstarten av små och medelstora företag.  

 

I motivationen räknas också behovet av att lyckas, självkänsla och ―self efficacy‖ och 

Robertson et al (2003) håller med om att ett företag kan, eller kommer inte att startas eller 

lyckas om motivationen inte finns. För att lyckas med detta steg är även nätverk av väsentlig 

vikt. Entreprenörsnätverken behövs för att kunna mobilisera och ta till vara på de knappa 

resurser som är avgörande för att starta och utveckla ett företag (Jack och Robson 2002; 

Senjem och Reed 2002). 
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3.5 Kulturella affärsskillnader 

En av de tidigaste beskrivningar av kultur gjordes av Tylor (1871) som sa att den komplexa 

helheten vilken inkluderar kunskap, tro, konst, moral, seder och andra färdigheter och vanor 

som man förvärvat som en medlem av ett samhälle (McCort och Malhotra, 1993). Att vidare 

förklara kultur har visat sig vara svårt eftersom det finns problem med att urskilja kultur från 

andra makroekonomiska influenser (Soares et al, 2006). Sekaran (1983) påpekar att beteende 

fläckat av kultur skiljer sig från andra makromiljöfaktorer som till exempel ekonomiska, 

politiska, legala, religiösa, utbildnings, teknologiska och industriella faktorer i vilka 

människor befinner sig. Ändå kan det vara väldigt svårt att på ett bra sätt isolera de rent 

kulturella delarna av dessa interrelaterade influenser (Sekaran, 1983).   

 

Trots ovanstående så beskriver Gesteland (2006) att sättet att göra affärer på kan delas in i två 

kategorier, nämligen relationsbaserat eller fokus på affärsuppgörelse. De mesta av världens 

länder är relationsfokuserade när det gäller att göra affärer och gör således helst inte affärer 

med främlingar, ännu mindre med utlänningar. Med detta som grund vill majoriteten av de 

relationsbaserade kulturerna helst lära känna sin motpart innan det är tillfälle att göra affärer. 

Detta går att relatera till Hofstedes (1991) teorier om att olika kulturer känner sig hotade till 

olika grad när det gäller osäkerhet i affärer. Hans studier visar också till vilken grad som 

människor försöker att undvika dessa situationer.  

 

Den del av världen som är mer affärsinriktad återfinns bara i liten skara men där anses 

människor vara mer öppna till att göra affärer. För dem så krävs inte att affärspartnerna redan 

är kända och en tidigare kontakt är därför inte helt nödvändig (Gesteland, 2006). För de mer 

relationsfokuserade affärsmännen är handelsmässor eller andra liknande evenemang ett viktigt 

steg i att knyta framtida kontakter. Även den indirekta kontakten som innebär att en företagare 

blir introducerad av en tredje part har visat sig vara ett framgångsrikt koncept i den 

relationsbaserade affärskulturen varför personliga kontakter är vitala i dessa länder.    

 

Inte alltför sällan händer det att stora affärer går i stöpet på grund av enkla missuppfattningar, 

av den orsaken att skillnaderna mellan den formella och informella kulturen blir alltför 

påtaglig. Hofstede (1991) talar om power-distance som syftar på till vilken grad de 

medlemmar av lägre rang inom en organisation eller institution (en familj) accepterar att 

makten är distribuerad ojämlikt.  Detta skiljer sig mellan länder i Sydeuropa och Nordeuropa.  
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Den formella kulturen är oftast väldigt noggrant organiserad vad gäller exempelvis hierarkier, 

något som visar sig i den personens befogenhet medan den informella är mer jämlik och 

skillnaderna mellan status och makt är inte lika tydlig. Det är därför viktigt att vara medveten 

om de olika kulturbeteendena för att minimera risken att misslyckas med affärsuppgörelser 

som tidigare nämnts. En vanlig missuppfattning är att de informella uppfattas som nästintill 

slarviga och oseriösa av de mer formella medan de i sin tur kan verka alltför stela och 

högfärdiga av sin motpart (Gesteland, 2006).       

 

Människors syn på tid och tidsplanering skiljer sig drastiskt mellan länder, såväl inom 

regioner (t.ex. Europa) som världen i sin helhet. Den stora skillnaden kan beskrivas med hjälp 

av monokronisk och polykronisk affärskultur, numera finns även begreppet flexibel 

monokronisk affärskultur som befinner sig mellan de ovan nämnda extremgränserna. De 

människor som följer tiden till punkt och pricka, oavbrutna affärsmöten och som är allmänt 

noggranna med att tidsplaner följs benämns som monokroniska. Den raka motsatsen 

betecknas som polykronisk, där tiden oftast inte är det viktigaste samtidigt som affärsmöten 

kan innehålla flera improviserade ämnen som inte återfinns i dagordningen. Bland de 

områden som klassificeras som monokroniska nämns norra Europa medan Sydeuropa 

betraktas som flexibelt monokroniska (Gesteland, 2006).      

 

Vad gäller kommunikation finns det en viktig del i det icke – verbala affärsbeteendet som 

även det skiljer sig betydligt mellan olika länder. Bland de skillnader som finns brukar det 

expressiva och reserverade nämnas, där södra och norra Europa är varandras raka motsatser. 

Runt medelhavsområdet är det vanligt med mycket gester, ihärdig ögonkontakt och ett kort 

avstånd mellan personerna samtidigt som det i norra Europa är vanligare med sporadisk 

ögonkontakt, längre kommunikationsavstånd och begränsat kroppsspråk – åtminstone inte 

lika expressivt (Gesteland, 2006).      

 

Vad gäller den stora skillnaden mellan Sverige och Spanien så befinner sig Sverige bland de 

länder som är mest fokuserade på en affär, vare sig det har varit tidigare kontakt eller inte, 

medan Spanien är mer relationsfokuserade, om än inte i lika hög grad som exempelvis 

Asienländerna (Gesteland, 2002). En tydlig skillnad mellan ländernas sätt att göra affärer på 

kan illustreras med hjälp av en studie som gjordes under förhandlingar mellan svenskar och 
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spanjorer där de sistnämnda avbröt mitt i konversationen fem gånger mer än de andra, något 

som i norra Europa ses som oförskämt medan det anses som mer normalt i den spanska 

kulturen (Gesteland, 1999).  

 

En annan skillnad i kultur som brukar visa sig mellan länder är om de är individualistiska eller 

kollektivistiska. Detta är en av Hofstedes dimensioner som beskriver situationer där 

människor ingår i grupper eller kollektiv som fungerar som stöttepelare i utbyte mot lojalitet 

från dess medlemmar (Orr och Hauser, 2008). I ett kollektivistiskt samhälle så är individerna i 

hög grad integrerade i grupper mer eller mindre sedan de fötts (Hofstede, 1991). Dessa 

grupper kan ofta räknas som en del av familjen där farbröder, mostrar etc. som fortsätter att 

skydda sina släktingar i utbyte mot villkorslös lojalitet. Individualisten finns ofta i samhällen i 

vilka banden mellan individerna är svaga (Marcus och Kitayama, 1991). Alla väntas ta hand 

om sig själva och sin egen familj (Hofstede, 2001).  
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4 Empiri 

Vid insamlingen av det empiriska resultatet har författarna använt sig av semistrukturerade 

intervjuer. Tillvägagångssättet för datainsamlingen beskrivs utförligare i metodkapitlet. 

Nedan kommer sammanställningen av resultaten att kategoriseras utifrån varje enskild 

intervju, för att ge läsaren en lättöverskådlig bild över vad varje respondent har utryckt 

angående svenska entreprenörers etablering på den spanska marknaden.  

4.1 Carl Hallencreutz, Exportrådet 

Exportrådet är en svensk organisation som till 50 % ägs av den svenska staten. De hjälper 

svenska företag att växa internationellt och finns världen över på 60 olika marknader. De 

bidrar med information, strategisk rådgivning och hjälp med lokala lagar och språk till företag 

som ämnar etablera sig i utlandet.  Det exportråd som har intervjuats är det som ligger i 

Madrid och ingår tillsammans med kontoren i Portugal och Italien i en hubb som för ihop de 

tre marknaderna och skapar synergier för svenska företag.  

 

Många olika sorters svenska företag startas idag i Spanien och enligt Exportrådet så går det 

inte riktigt att sätta fingret på vilken sorts företag som är vanligast eller attraktivast att etablera 

på den spanska marknaden. Exportrådet har jobbat med allt från finansbolag till eventföretag 

men de medger också att alla företag som etablerar sig där inte går via Exportrådet så det 

finns ingen statistik som visar på någon speciell trend.  

 

Sättet att göra affärer på skiljer sig markant mellan Sverige och Spanien. I Spanien är det den 

relationsbaserade affären som är i fokus. För att få komma till förhandlingsbordet fordras det 

att de du vill göra affärer med först har lärt känna dig som person. 

 

“Har du rätt relationer och kontakter så kommer du väldigt långt” 

 

Det viktigaste är inte alltid att ha den bästa produkten utan det kan ge mycket mer att känna 

en bekant eller komma rekommenderad från någon närstående till din motpart. Vidare berättar 

Hallencreutz att allt tar längre tid i Spanien. Att få betalt, att få svar på mail och att komma 

fram till ett beslut är alla processer som tar längre tid och som svenska entreprenörer har svårt 

att anpassa sig till. Språket är också väldigt viktigt att lära sig, engelska fungerar i många fall 

men det är en enorm fördel att prata det lokala språket.  
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De problem som uppkommer vid etableringen av ett nytt företag på en ny marknad är på 

många sätt unika för varje enskilt företag och enligt Hallencreutz så är det svårt att inhämta 

den kunskap som behövs för att lösa dessa problem utanför företaget. Exportrådet har 

självklart varit med om många olika situationer och problem med andra företag som de hjälpt 

och därför finns det mycket information och hjälp att hämta från dem men främst så kommer 

företagen få fokusera på att anamma en trial and error strategi för att komma underfund med 

de specifika svårigheterna som företagen blir utsatta för. 

 

En annan svårighet som finns som entreprenör i Spanien är de svåra och krångliga 

redovisningsreglerna. Att komma ner som svensk juridikkunnig och tro att man utan problem 

kommer att lösa allt som har med redovisning att göra är en dum strategi. Hallencreutz säger 

att Exportrådet kan hjälpa företagen med juridiskt pappersarbete när det gäller uppstart av 

företaget men när det gäller bokföring och redovisning så är det nästan ett måste att anlita en 

spansk gestor som är en person som ofta jobbat inom juridik och som nu hjälper företagare att 

hålla sig uppdaterade när det kommer till nya lagar och vilka papper som ska skrivas på och 

så vidare.  

 

Att starta ett företag är en process som kan ta runt en månad att slutföra på grund av det 

svårtolkade byråkratiska systemet som består av många dokument som ska skrivas på i olika 

många exemplar och som svensk, som är van vid att kunna starta ett företag på ett fåtal dagar, 

är det en stor hjälp att anlita en gestor som är expert på sådana saker.  

 

I ett relationsbaserat land som Spanien är det enormt viktigt att hitta rätt nätverk för din 

verksamhet. För att kunna komma upp i hierarkin så måste man jobba sig upp från nivå till 

nivå och det är ofta som det har hänt för Exportrådet att en affär har kommit till skott just på 

grund av att de två affärspartnerna har någon sorts koppling relationsmässigt. Utan den här 

sortens kontakter berättar Hallencreutz kan det vara omöjligt att få prata med chefen på ett 

annat företag. Ett sätt att komma in i dessa nätverk kan vara att ansluta sig till 

Handelskammaren som ofta erbjuder nätverksträffar där entreprenörer kan träffas och bilda en 

relation och dra nytta av varandras kunskap, produkter och tjänster. 

 

“Det är lättast att börja te sig till ett svenskt nätverk och sen får man liksom bygga på det  

spanska” 
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Enligt Hallencreutz anser Exportrådet att Spanien fortfarande är en mycket intressant marknad 

att investera och starta företag i. De befinner sig i kris men marknaden är fortfarande stor och 

på många områden fortfarande oexploaterad. Att lära sig språket kan utnyttjas som en portal 

till Sydamerika och många spanska företag finns redan etablerade på den andra sidan atlanten 

och ett bra nätverk i Spanien kan bidra till enorma möjligheter i Latinamerika. Lika många 

företag som tidigare verkar etablera sig i nuläget även fast finanskrisen har ett fast grepp runt 

Spaniens ekonomi och företag som ICP, Medtec och Lifescience som alla är kunder hos 

Exportrådet har växt under krisens gång.  

4.2 Annika Tingström, Svensk-spanska Handelskammaren/Barcelona 

Svensk – Spanska Handelskammaren i Barcelona (HK Bcn) verkar för att utveckla och stärka 

handelsrelationerna mellan Sverige och Spanien, med utgångspunkt från Katalonien, vilket 

genomförs tack vare ett omfattande och dynamiskt nätverk. HK Bcn etablerades i Barcelona i 

maj 1988. Det finns även en svensk-spansk ―systerkammare‖ i Madrid.  HK Bcn är en 

medlemsorganisation, som är öppen för företag och privatpersoner vilka ämnar att utvidga 

och utveckla sina kontakter inom länderna. Företrädesvis är Handelskammaren verksam inom 

nätverkande, information och kunskapsöverföring och service till medlemmarna. Som en del i 

att hjälpa medlemmarnas egna affärsutveckling och utvecklande av kontaktnät anordnas bland 

annat seminarier och företagspresentationer. 

  

Vad gäller generella problem eller anpassningssvårigheter som uppkommer för svenska 

företag som väljer att etablera sig i Spanien är enligt Tingström att man ofta är;  

 

“för svensk” 

 

Hon menar att om någon flyttar till ett annat land måste man anpassa sig till de seder och 

vanor som finns. Ett exempel som hon berättar om är spanjorernas sena middagsvanor, där det 

skiljer sig markant mot den svenska modellen vad gäller middagstider, vilket är något man 

måste acceptera då de flesta jobbar eller går i skolan till långt in på eftermiddagen/tidigt på 

kvällen. Svenska arbetstider som oftast är runt åtta till fem är inte på tal utan som svensk 

måste mönstren och dygnsrytmen ändras.  
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Vad gäller språkförståelse har Spanien blivit bättre på engelska så det är inte ett lika stort 

problem som tidigare för företagen. Den största svårigheten för svenskar är den byråkrati som 

finns i Spanien så därför bör varje svenskt företag anlita en juridiskt kunnig person, på 

spanska kallad gestor. Hon beskriver denne gestor som en;  

 

“fantastiskt bra person att ha om man ska starta ett företag” 

 

Detta eftersom han är kunnig inom allt vad gäller det pappersarbete som måste genomföras. 

Varför de finns kan enklast beskrivas genom ett citat från Tingström där hon säger att;  

 

―de finns för att det inte är så enkelt att starta företag här‖ 

 

I Sverige kanske det tar tre dagar att få någonting registrerat och godkänt, medan samma 

procedur i Spanien kan ta 30 dagar på grund av allt pappersarbete som måste göras. Gestor 

finns inte i Sverige men kan som bäst beskrivas som en jurist med bred expertis vad gäller 

juridiska finansiella, merkantila, administrativa nya lagar, hur man deklarerar, 

momsredovisning etc. 

 

Det stora problemet i den spanska ekonomin är bankerna och deras ogillande att bevilja lån. 

De sitter idag på ett stort antal fastigheter och bostäder som i och med den nyligen försämrade 

bostadssituationen inte ens är nära att ha det förväntade värdet. Önskar du ett lån hos en bank 

är det i ofta svårt, om du inte redan har ett bevisbart kapital. En skillnad mellan svenska 

banksystemet, där det finns några stora banker, är att det i Spanien finns väldigt mycket olika 

banker och sparbanker (Cajas de ahorro, fri översättning av författarna), där de mindre 

sparbankerna nu har blivit tvungna till fusion för att överleva, alternativt blivit uppköpta av 

större banker. Ränteläget just nu är noll men för att överleva, ger de mindre sparbankerna 

högre ränta till kunderna än befogat vilket Tingström ser som ett stort problem för deras 

ekonomi.  

 

Tingström påpekar liksom Exportrådet att när det gäller betalningar av fakturor så är det ett 

problem för företagare att förfallotiden i Spanien är 90 dagar medan den i Sverige bara är 30 

dagar. Oftast beror det på att regeringen har betalningar till de autonoma regionerna som 

måste göras först, sedan kan företagen i sin tur få betalt av regionerna vilket självklart blir en 
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lång process. Hon tillägger dock att dessa autonoma regioner är bra och säkra kunder men för 

en ny företagare är det svårt att komma in i kassaflödescykeln utan startkapital.  

Branschanalyser innan etablering i Spanien är något som Tingström rekommenderar för att se 

vad som finns och vad som behövs.  

 

―Du kan inte komma hit och plötsligt börja sälja löjrom och renkött… det går inte‖ 

 

Det är inte alls ovanligt att det tar upp till sju år innan ett nystartat företag går med vinst. Vid 

en marknadsetablering finns det många metoder att välja bland och det är svårt att veta vilken 

den vanligaste är, men hennes känsla är att svenskar använder sig en del av joint-ventures. Det 

händer att svenskar köper fabriker som inte är lönsamma men som i grunden har ett bra 

produktsortiment.  

 

För att lösa de nya problem som uppkommer vid en etablering, finns det i Barcelona en lokal 

entitet, som heter Barcelona Activa, vilket är en organisation som bland annat hjälper 

entreprenörer att genomföra sina visioner. Vill man inte gå den vägen finns det andra 

möjligheter att få hjälp med sina planer, exempelvis finns det motsvarande Invest in Sweden 

även i Spanien. Tingström poängterar dock vikten med marknadsundersökningar för att se 

vilken efterfråga det finns för ens produkter. Vidare rekommenderar hon att det är bättre att 

tänka igenom en gång för mycket innan det slutgiltiga beslutet tas för hur och var etableringen 

ska gå till.  

 

Vikten av nätverk är något som Tingström lyfter fram, främst då med tanke på att 

distributionsnäten är annorlunda gentemot Sverige, där det är viktigt att hitta kontakter och se 

över vilka alternativ som finns. Problem att finna just det nätverket som passar sin egna 

affärsverksamhet ser hon inte, utan tvärtom finns det nästan för mycket nätverk.  

 

―Alla är entreprenörer här‖ 

 

Det finns entreprenörsorganisationer som är privata, kommunala eller de som tillhör 

handelskamrarna.  
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Trots den ekonomiska situation som Spanien lider av just nu, tycker hon att Spanien 

fortfarande är ett intressant land att investera i eftersom den spanska marknaden är väldigt stor 

samtidigt som det kan vara en språngbräda mot export till Sydamerika. Därför har företagare 

med spanska språkkompetenser ytterligare en fördel om de senare väljer att expandera mot 

Sydamerika. Speciellt framhäver Tingström Barcelona och Katalonien som ett område med 

mycket potential och bra förbindelser i och med flyg, tåg men även genom båt. Mycket tack 

vare de olympiska spelen 1992, som satte Barcelona på världskartan, så kan Barcelona 

marknadsföra sig själva men ett stort problem är dock fortfarande de stora investeringar som 

gjorts bland diverse infrastruktur runt och i staden, som fortfarande skall betalas. 

 

Förutom Katalonien tror hon att Madrid är det mest attraktiva området för framtiden och 

innan den pågående krisen så hade Spanien en årlig tillväxt på över 3 %. Ett annat 

orosmoment för Spanien är den för två år sedan vikande turismen, som är en mycket viktig 

inkomstkälla. På grund av strejkande och strejkhotande personal på flygplatserna har turismen 

under vissa tidsperioder valt andra länder med samma klimat för att vara säkra på att få sin 

semester. Detta hoppas de självklart på att det lugnar ner sig och att turisterna åter igen ser 

Spanien som ett intressant turistmål. 

 

För svenska företag har investeringsmönstret sett ungefär likadant ut som i mer stabila 

perioder och den enda skillnaden är mer småföretag som kommer ner för att göra affärer. Hon 

beskriver profilen som;  

 

―duktiga svenska killar, som tar med sig sin laptop och prövar på Katalonien… som arbetsfält 

fastän många har kvar sina kunder i Sverige. Kanske skönare arbetsklimat med sol, hav och 

pool och en fika på en barservering‖ 

 

Riskanalys av det politiska läget är något som inte Handelskammaren arbetar med, men de har 

värdefulla kontakter som de gärna rekommenderar, men oftast tar företagen direktkontakt och 

inte via Handelskammaren. Tingström bedömer samtidigt att det politiska läget är betydligt 

mycket bättre nu i Spanien än vad det var för exempelvis 30 år sedan. 1975 gick Spanien över 

från en stram diktatur till ett demokratiskt land med autonoma lokala regeringar. 
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4.3 Martin Bastmark, Didmo 

Martin Bastmark bor i Madrid och har varit med och startat flera IT-relaterade företag i 

Spanien. Han kom ner för att han fick ett projekt inom Ideon som gick ut på att etablera deras 

företag nere i Spanien och att marknadsföra det schemaläggningsprogram som hade gjort dem 

framgångsrika i Sverige. Han har också varit involverad i Ikon, Framfab och gjort en mängd 

projekt åt Spray och Jobline under IT boomens glansdagar. Idag konkurrerar han med 

Exportrådet genom att hjälpa företag att etablera sig i Spanien, främst inom IT, och jobbar 

med Didmo som är ett företag som utvecklar ett program som gör det möjligt för användaren 

att göra sina egna mobilapplikationer. 

 

Det var inte företagsklimatet som lockade Martin utan det var mera kulturen. Han var 

utbytesstudent i Salamanca, Spanien ett år och kunde därmed spanska och kände till landet 

bra och såg det samtidigt som en utmaning att kasta sig in i ett nytt land och en ny situation 

för att se om han skulle klara av det. Bastmark beskriver att de största skillnader med att göra 

affärer i Spanien är att förhandlingar ofta bedrivs över en lunch.  

 

―Motparten vill komma dig in på skinnet‖ 

 

De testar dig och försöker lära känna dig innan affären blir av. Det är inte produkten som är 

det mest intressanta utan det är vem du gör affärer med som är det vitala.  

 

Betalningsrutiner är en annan faktor som gör det svårt att starta ett företag i Spanien. Enligt 

lag så ska får man vänta upp till 90 dagar med att betala en faktura men det är många som inte 

tar den lagen på allvar utan betalar först efter 120-150 dagar.  

 

‖det som står i lagtext det står i lagtext och så är det‖ 

 

Man får lägga ut från egen ficka för momsen och det du fakturerat tills du får betalt beskriver 

Bastmark, alternativt att ta ett lån från banken för att tillfälligt få in likviden. Banken tar dock 

aldrig på sig att driva in fakturor utan risken står helt på dig själv. Det största problemet som 

egenföretagare är att ta sig in i kassaflödescykeln, som Bastmark beskriver det. Att komma till 

det stadiet när fakturor hela tiden betalas regelbundet så att du håller dig likvid tar tid, många 



 

 
41 

 

svenskar inser inte detta förrän det är för sent. 

 

Riskanalyser gällande det politiska läget och konjunkturen ser Bastmark som en 

nödvändighet. När Bastmark hade sitt första projekt så gjorde han dock varken en sådan eller 

en marknadsanalys. Han och hans affärspartners insåg dock senare att dessa måste göras och 

med sina senare projekt fick han hjälp med detta av Exportrådet. Problemet med att göra en 

sådan analys eller en marknadsundersökning är att resultatet av dessa kanske leder till att du 

inte vågar tro på din idé och på det sättet inte tar steget. Bastmark sa att om han hade gjort 

detta innan han tog på sig sitt första uppdrag så skulle han troligtvis inte åkt ifrån Sverige och 

missat de möjligheter som han fick när han väl var på plats i Spanien. 

 

En fördel som vi har i Sverige är att det är ganska lätt att ta kontakt med chefer och folk med 

högre positioner. Du ringer dem och du kommer i stort sätt direkt till den du vill prata med. 

Bastmark beskriver att om du vill få kontakt med t.ex. marknadschefen i ett spanskt företag så 

kommer du vara tvungen att prata med flera sekreterare som frågar dig vem du är och vad du 

vill och oftast så säger de att den man vill prata med är upptagen. Känner du någon som 

känner denna person så går det dock mycket lättare. Detta leder oss då in på nätverk som har 

varit en kritisk del för all verksamhet som Bastmark har bedrivit. Dels för att lära sig av de 

mer erfarna och dels för att skaffa sig nya affärspartners. För att få ett respektabelt nätverk har 

Bastmark främst träffat folk på möten och mingelaktiviteter. I Barcelona och i Madrid finns 

något som kallas first Tuesday och last Thursday som är sociala aktiviteter, främst på en 

restaurang den första tisdagen och den sista torsdagen varje månad. Detta är ett initiativ av 

riskkapitalister och entreprenörer för att föra ihop dessa två grupper. 

 

Krisen fortgår i Spanien och det är väldigt dåligt ställt med ekonomin i landet. Bastmark tror 

att detta kommer fortsätta och att det kommer att vara ännu sämre efter sommaren så han tror 

inte att det är ett jättebra tillfälle att investera i Spanien just nu. Men han framhäver ändå att 

som svensk så har man många fördelar. Även fast de är utlänningar så är de väldigt 

accepterade utlänningar och eftersom vi har så många stora och framgångsrika företag 

etablerade i hel världen. Spanjorerna ser oftast svenskar som duktiga enligt Bastmark;  

 

‖Vi tas som väldigt seriösa människor, vi är punktliga‖ 
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4.4 Rebecka Wallesten, Easy Dinner 

Konceptet som easy dinner jobbar med är, precis som middagsfrid och Ninas matkasse i 

Sverige, att göra enkla recept och köpa råvarorna som ingår i dessa för att sedan sälja denna 

matkasse och recept till kunden som själv får laga maten. Tanken är att ge kunderna mera 

fritid och att minska andelen mat som ett normalt hushåll slänger. Innan Wallesten fick idén 

med Easy dinner så jobbade hon redan i Spanien på en advokatbyrå, så hon själv var redan 

väletablerad i det landet innan hon började med sitt egna företag så det vart naturligt att starta 

sin egna verksamhet i Spanien och inte i något annat land. 

 

Problemen som hon har stött på innefattar exempelvis att ekonomin är svagare än i Sverige 

och spanjorer håller hårdare i sina pengar. Barcelona är inte heller en stad som är anpassat för 

barnfamiljer på samma sätt som många städer i Sverige så vi riktar oss mot en annan 

målgrupp än vad de svenska företagen gör så det går inte att kopiera exakt samma koncept 

som de gör berättar Wallesten. Menyerna måste anpassas då spanjorer äter mycket till lunch 

men mindre till middag och recepten måste också passa in i deras matvanor.  

 

‖Vi håller fortfarande på och nischa in oss och anpassa konceptet‖ 

 

Svenskar är ofta väldigt öppna med internationella recept och att pröva på nya saker medan 

spanjorer beter sig mer traditionsenligt och vill ha det som de är vana att äta förklarar 

Wallesten.  

 

En annan svårighet är att spanjorer inte gärna beställer saker på internet. Betalningen för Easy 

dinners tjänst är helt internetbaserad och det är svårt att få en spanjor att skriva in sina 

kontouppgifter medan svenskar beställer det mesta på internet nuförtiden. Wallesten säger 

dock att det har blivit bättre och att snart kommer inställningen till internetbetalning att 

utvecklas för att få ett mer svensk synsätt. 

 

Någon sorts analys av marknaden eller det politiska läget var inget som Wallesten gjorde. 

Hon ville starta ett företag även fast hon visste att Spaniens ekonomi var inne i en negativ 

trend. Hon ser dock krisen som ett bra tillfälle att starta ett företag för då är man redo när 

konjunkturen vänder. 
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Wallesten understryker precis som tidigare intervjuade att nätverk och relationer är väldigt 

viktigt. Hon berättar att hon är medlem i både den svenska Handelskammaren i Barcelona och 

i SWEA, som är ett nätverk för svenska kvinnor i världen, och att de försöker synas på alla 

sociala nätverk de kan ta del av som till exempel facebook och linkedin. Dessa nätverk är 

enkla att ta del av, på Handelskammaren och SWEA så betalar man en avgift mot att få vara 

med på deras event och för att få ha sin logga på deras hemsidor.  

 

“Där är det bara att synas och höras” 

 

4.5 Benjamin Vozmediano, Voz Event 

Allmänt uttråkad och med ett jobb han inte trivdes med, bestämde sig Benjamin att flytta på 

vinst eller förlust till Spanien och Barcelona. Sedan tidigare hade han bara en gammal vän där 

nere men tänkte att jobb alltid löser sig, trots att Spanien vid det tillfället hade drabbats väldigt 

hårt av den finansiella krisen, mycket värre än Sverige som han själv beskriver det. Efter lite 

grundlig genomgång av svenska eventföretag var det nära att han startade upp en filial till 

dem. Det blev dock inte av och istället etablerade han sitt egna eventföretag som heter 

Vozevent.  

 

Som halvsvensk/halvspansk har han alltid förstått sig på hur den spanska och svenska 

mentaliteten fungerar, både på det privata och affärsmässiga planet. De svenska sidorna som 

gör sig mest påminda i Barcelona är att allting inte går lika fort som hemma i Sverige, där 

man oftast kan vänta sig ett svar relativt fort. 

 

―Vi är vana med att allting ska gå fort och att allt är klart‖ 

 

I Spanien får du som köpare nästan jaga försäljare och därför är det mer tidskrävande. Ett 

exempel som han tar upp är hans sökande efter samarbetspartners, allt från fotbollsbiljetter till 

nattklubbar då han får jaga för att få till en kontakt och inte tvärtom som det kanske vanligtvis 

är. En annan stor skillnad är spanjorers oförmåga att återkoppla, det vill säga att allting tar 

väldigt lång tid om man inte säger att det är väldigt viktigt att få ett svar direkt. Det är nästan 

ett tvång att skynda på sina kontakter för man vet att det ändå kommer ta längre tid än vad 

som sägs. En förklaring kan vara att landet är väldigt byråkratiskt och allt ska finnas i 

pappersform för annars blir det i princip ogiltigt och därmed omöjligt att göra affärer.  
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Den stora fördelen med den spanska mentaliteten är deras öppenhet, vilket främst märks vid 

kundbesök och möten. I Sverige är allting mycket striktare och det är viktigt hur man bland 

annat sitter och pratar medan i Spanien blir det mer informellt.  

 

―Man blir mer kompis efter tio minuter‖ 

 

Oftast pratas det om det privata, ens historia och man får en bättre kontakt med sin  

affärspartner än hemma i Sverige. Det tillvägagångssättet är inte heller ovanligt när det även 

gäller möten med högre uppsatta chefer då relationer är ett bra verktyg att använda sig av vid 

affärsuppgörelser i Spanien. Vidare beskriver Vozmediano att han nästintill alltid kan vara sig 

själv vid alla möten och det är inte som hemma i Sverige där folk verkligen förväntar sig en 

viss typ av formellt uppträdande.  

Några speciella svårigheter för svenska entreprenörer att anpassa sig till spansk kultur tror han 

inte att det finns och det kan vara en av anledningarna till att det finns så många svenskar i 

Barcelona.  

 

‖Svenskar och spanjorer har alltid kommit överens, jag tycker inte det är några svårigheter 

faktiskt‖ 

 

Det finns ju alltid några saker att störa sig på men i det stora hela är det försumbart. Det 

största problemet, eller störningsmomentet som han upplever det är att deras 

servicemedvetenhet är betydligt sämre än i Sverige. Det som är bestämt är oftast bestämt och 

att göra personliga affärer kan ibland vara svårt, trots att det gynnar båda parterna i framtiden. 

Servicemedvetenheten bland spanska företag är något som han ser behöver utvecklas vidare 

och är enligt honom själv en affärsidé som han tror skulle vara väldigt framgångsrik – 

samtidigt som deras kunder i sin tur, förhoppningsvis blir nöjdare. Vidare anser Vozmediano 

att Spanien fortfarande är, och alltid har varit ett intressant land att investera i, detta trots att 

det råder delade meningar om huruvida krisen har börjat vända eller om det värsta fortfarande 

inte har slagit ut till fullo.   

 

Någon riskanalys av marknaden gjordes inte innan etablering och en stor förklaring är att 

konceptet som innebär att anordna exempelvis fotbollsresor redan är framgångsrikt för andra 

eventföretag i Barcelona. Barcelona i sig är en populär destination men fördelen för Vozevent 
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är enligt Vozmediano deras lokala närvaro och att han behärskar svenska, spanska och 

engelska. Det möjliggör således ett bredare kontaktnät och att han personligen kan bemöta 

sina kunder på plats, något som minskade risken till misslyckande. Vidare anser respondenten 

att alla nya saker och problem som uppkommer längs vägen blir någon form av ny erfarenhet 

och följer hans motto att bara agera utefter situationer som uppstår. Det finns inga genvägar 

till att lyckas utan det blir learning by doing som han själv uttrycker det.  

 

‖Jag har ju lärt mig hur mycket som helst nu… från att inte ha vetat något om det innan‖ 

 

Nätverk och relationer är självklart en viktig del i en sådan etableringsprocess och är enligt 

Vozmediano något som många kan ha problem med. Det beror naturligtvis på vilken typ av 

informationskälla som används, som nuförtiden har internet och sociala medier i allmänhet 

väldigt kraftfull spridning och är ett bra medel för att kommunicera ut sina budskap.  

 

‖Det växer ju väldigt mycket och jag tror att ju mer aktiv och sådär du är… det kan ju gå 

otroligt mycket fortare… än om jag själv går ut och minglar‖ 

 

Han själv utnyttjade sin sociala förmåga och började från dag ett att gå ut för att knyta 

kontakter och samtidigt försöka träffa potentiella kunder vilket snabbt bidrog till ett stort och 

användbart nätverk. Som företagare finns det en del privata konsulter, men framförallt 

Handelskammaren och Exportrådet som erbjuder tjänster alternativt kontakter som de har för 

att svenska företag ska få den hjälp de behöver vid etableringen. 

 

Avslutningsvis poängterar han att svenskar har ett väldigt bra rykte i Spanien om att vara 

ordentliga och ärliga, något som han tror man kan dra nytta av när Spanien blir aktuellt att 

etablera sig i. En viktig person att ha vid etablering är en gestor som kan hjälpa dig med allt 

som rör lagar, pappersarbete och så vidare,  

 

―En gestor är det absolut viktigaste du behöver ha här, en duktig, pålitlig gestor är ett 

måste!‖ 

4.6 Albin Tiusanen, Result 

Result är en global konsultbyrå som hjälper företag att etablera sig på nya marknader. De 

grundades 1999 och finns för närvarande i Europa, Asien, Syd –och Nordamerika.  
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Den främsta anledningen till att Albin flyttade till Spanien och Madrid är den spanska 

kulturen, och inte nödvändigtvis affärsmöjligheterna. Han anser att det är betydligt trevligare 

att leva i Spanien jämförelsevis med Sverige, och han har ett socialare liv eftersom folk i 

allmänhet är mer öppna.  

 

Den största skillnaden mellan Sverige och Spanien vad gäller affärer är vikten av personliga 

relationer. Inte alltför sällan så kommer två parter överens vid en affärsuppgörelse på grund 

av att de känner och litar på varandra, även fast det kanske existerar lönsammare parter att 

göra affärer med så väljer de att göra på detta sätt på grund av att relationen parterna emellan 

är viktigare än affären. Detsamma gäller om du ska få kontakt med en organisation så 

underlättar det mycket att ha känningar inom det området för annars kan det bli svårt att få tag 

i rätt personer eller organisationen överhuvudtaget. 

 

“Du måste ha kontakter på ett större bolag om du ska komma in där och ha möte med rätt 

person” 

 

Just för att personliga nätverk och relationer är viktigt i Spanien tror Albin att det ibland kan 

vara svårt för svenska entreprenörer att anpassa sig och det bästa sättet är att lära sig på den 

hårda vägen.   

 

En riskanalys av det politiska läget eller rådande konjunktur genomfördes inte men däremot 

en enklare riskanalys på den önskade målgruppen och internetanvändning i sin helhet. Det 

som däremot påverkade företaget i negativ bemärkelse var den spanska lagstiftning som fanns 

gällande spelbolag men påverkan av vilket parti som regerar är i princip obefintlig. 

 

Ett problem med internetbaserade företag i Spanien är det ovilja att betala via internet därför 

måste man i princip ha fler betalningsalternativ trots att det kanske inte behövs i exempelvis 

Sverige. 

 

‖Man får ha internetbetalning som en betalmetod… eller kontant betalning vid leverans‖ 

 

Etableringsstrategin har varit fungerande koncept i andra länder som Albin valt att starta upp i 

Spanien varför affärsrisken inte varit alltför stor. För att minimera risken görs det alltid en 
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affärsplan, innan etableringen en marknadsundersökning och självklart en intäkts – och 

kostnadskalkyl. Annars är det learning by doing som Albin anser sig ha ―använt‖ för att få sin 

kunskap och erfarenhet eftersom det oftast är nya problem som uppkommer och som inte har 

varit förutsägbara.  

 

Hjälp som finns att tillgå är annars genom det nätverk som har byggts upp eller genom 

advokater och gestoría med det mer legala och administrativa som kan vara svårt att lära sig 

själv. För att få tillgång till nätverken är det lättast att starta upp ett eget företag och närvara 

vid de seminarier som anordnas av exempelvis Handelskammaren eller andra organisationer 

som även är till för andra än bara svenska entreprenörer.  

 

Framtida affärsmöjligheter är enligt Albin framförallt internetbaserade produkter eller 

tjänster. Gäller det nya varumärken räknar han med att det kommer dröja innan 

konsumtionsmönstren är uppe på normala nivåer varför det krävs en kapitalstark kedja som 

kan överleva förluster. Det positiva för nya återförsäljare är dock de lokalhyror som kraftigt 

har sjunkit till följd av den finansiella krisen. För hans företags del har krisen inte påverkat 

negativt alls, utan snarare tvärtom och de stora medieföretagen ser sig nu om efter nya 

affärsmodeller – något som kan gagna företaget ytterligare.    

4.7 Stefan Lovén, Jensen Store 

Jensen är en av Skandinaviens ledande madrasstillverkare och har butiker i bland annat 

Norden och Spanien. I Spanien finns det för närvarande två butiker, en i Marbella och den 

nyligen öppnade affären i Barcelona. Den första butiken i Spanien öppnades för sju år sedan i 

Marbella och den andra i Barcelona för sex månader sedan men planer finns på att utöka 

butikerna, i första hand till Madrid.  

 

Valet av Spanien som marknad berodde i första hand inte på den potential som fanns utan av 

mer personliga skäl då respondenten hade varit i kontakt med Spanien vid många tillfällen 

innan han valde att etablera sitt företag här. Affärskulturen beskriver han som olikt Sverige 

men att det även beror på vart i landet man befinner sig, eftersom de olika autonoma 

regionerna skiljer sig från varandra i det avseendet. I Sverige beskriver han affärsklimatet som 

mer rakt på, det vill säga att om något är bestämt så dyker man upp, vilket så inte alltid är 

fallet i Spanien. Hans uppfattning är att skandinaviska produkter står högt i kurs rent generellt 
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och en förklaring kan vara att spanjorerna lever kvar i att den svenska modellen är riktig och 

bra att ta efter.  

 

Den största konsumentgruppen är för tillfället utlänningar eftersom den största och första 

butiken ligger i Marbella men målet är att även rikta sig mot spanjorer varav den planerade 

expansionen. Fortfarande vet majoriteten av befolkningen inte vad Jensen är och vad det står 

för. Etableringsprocessen beskriver Lovén som gjord helt på egen hand, utan vare sig 

speciella riskanalyser eller utomstående hjälp. Nätverk och relationer är något som har 

kommit efterhand och har således inte varit av stor vikt under etableringen. Spanien som 

marknad ser han fortsatt intresse i, trots att det råder delade meningar om var Spanien 

befinner sig och är på väg just nu är det ändå en stor marknad. Fördelar att dra nytta av vid 

nyetableringar är främst de låga hyreskostnaderna på lokaler som är för tillfället.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Uppsalamodellen 

Enligt uppsalamodellen tenderar företagare att börja sin internationaliseringsprocess till 

närliggande marknader där det psykiska avståndet inte upplevs som ett alltför stort hinder. 

Ofta upplevs det även som att grannländer har liknande kultur och ibland även språk vilket 

gör att risken för misslyckande förhoppningsvis minimeras (Johansson och Vahlne, 1977). 

Dessutom kan ibland kunskapen om marknader med stort psykiskt avstånd vara bristfällig, 

varav det är, som tidigare nämnt troligen säkrare med marknader nära sin egen 

hemmamarknad.  

 

Vidare pekar uppsalamodellen mot att ett företags etableringsprocess oftast börjar med export, 

detta för att kunna få möjlighet till att lära känna den marknad som finns och dess eventuella 

potential till ytterligare penetration. Våra undersökningar pekar dock mot det faktum att ingen 

av respondenterna har drivit affärsverksamhet i något annat land än i Sverige innan de 

etablerade sina företag i Spanien, detta trots det psykiska avståndet som uppsalamodellen 

antyder och som i det här fallet får anses vara relativt stort. Dessutom har entreprenörerna 

direkt investerat i landet trots ringa erfarenhet av landet som helhet men framförallt om hur 

marknaden fungerar och dess likheter och skillnader gentemot den svenska.  

 

Uppsalamodellen tar upp att alla problem och hinder som uppkommer för internationaliserade 

och nyetablerade företag är helt nya för företaget och kunskapen för att lösa dessa finns ännu 

inte inom företaget eftersom de har begränsad erfarenhet (Johansson och Vahlne, 1977). Våra 

undersökningar pekar på att för att lösa dessa svårigheter har respondenterna använt sig av en 

trial and error metod där de lär sig själva medan företaget utvecklas och flera av de 

intervjuade tror inte att det finns någon bättre metod. Dessutom upplever självfallet många 

entreprenörer det svårt att förutse hur det kommer att se ut i framtiden vad gäller finansiering 

och dylikt varför alla värkar föredra en trial and error metod. Samtidigt pekar några på att 

Exportrådet och Handelskammaren har erfarenhet av de flesta branscher i Spanien och de kan 

därför vara till stor hjälp i början av en etablering.  

 

Den reviderade uppsalamodellen betonar vikten av att tillhöra ett företagsnätverk och 

förlusten av att stå utanför. Den tyder på att företagare kan dra stor nytta av nya 

affärsmöjligheter genom att binda kontakter på den aktuella marknaden, samtidigt som vissa 
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författare tar det ett steg längre och påstår att nätverk även kan ha stor betydelse för vilken 

marknad som väljs (Johansson och Vahlne, 2009; Coviello och Munro, 1995, 1997). Utifrån 

den ovan beskrivna teoretiska utgångspunkten kan vi med hänsyn tagen till våra empiriska 

resultat se att vikten av nätverkande har stor betydelse för att lyckas på en ny främmande 

marknad. Två vanliga och framgångsrika nätverk har för de svenska entreprenörerna visat sig 

vara svensk-spanska Handelskammaren samt Exportrådet, dock finns det som alltid undantag 

där företagare klarat sig utan hjälp. Även Handelskammaren understryker vikten av nätverk, 

samtidigt som det är viktigt att hitta rätt nätverk för att inte ödsla tid på nätverk som inte är 

relevant för sina egna affärer. 

 

Vikten av nätverk är enormt stor i Spanien och enligt tidigare undersökningar finns det ett 

tydligt samband mellan hur stort nätverket är och en entreprenörs framgång (Witt, 2004) 

varför det är av stor vikt för entreprenörer att ingå i sociala nätverk trots sitt individuella tänk 

(Casson och Della Giusta, 2007). Involverandet i nätverk tillåter både direkt och indirekt 

kontakt med potentiella samarbetspartners vilket även poängteras av respondenterna i studien. 

Dessutom säger ett flertal entreprenörer att kontakter kan underlätta mycket när det gäller 

uppstarten av företaget och affärer i allmänhet. 

5.2 Val av marknad 

Det första man ska tänka på när man funderar på att etablera sig i ett annat land är att 

bestämma sig för i vilket land man vill etablera sig i (Ayal och Zif, 1979). Exportrådet och 

Handelskammaren belyser några anledningar till att man ska välja just Spanien. Dels anser de 

att marknaden är stor men fortfarande oetablerad inom vissa områden som nordiska länder 

redan har exploaterat som till exempel internetförsäljning och generell betalning över internet 

som är på väg framåt. En annan stor anledning är språket, att lära sig göra affärer i Spanien på 

spanska öppnar upp möjligheterna att också ta del av den växande sydamerikanska 

marknaden.  

 

Om man som entreprenör är mest intresserad av marknadens potential så tycks det 

systematiska systemet (Dimitratos et al, 2010) vara det tydligaste och säkraste sättet att 

använda sig av vid valet av marknad. Där kan Exportråd och handelskamrar världen över 

bidra med sin expertis om den lokala marknaden i de statistiska metoder som kommer att 

användas för att analysera potentialen i marknaden.  
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För att förklara respondenternas val av marknad måste man titta mer på det icke-systematiska 

tillvägagångssättet. Eftersom företagens resurser och kapacitet att behandla information vid 

etableringstillfället var begränsade (Piercy, 1972) så verkade de välja sin nya marknad på ett 

mer ad-hoc eller opportunistiskt sätt utan att göra den informationssökning som den 

systematiska inställningen till marknadsval kräver. Eftersom respondenterna verkade välja 

marknad mer på grund av kulturen än möjligheterna att göra affärer så är denna teori mer eller 

mindre tillämpbar.  

 

Ett annat sätt att välja marknad på presenteras av Andersen och Buvik (2002). Deras teori går 

ut på att man som entreprenör i en internationaliseringsfas söker sig till de marknader där man 

har affärspartners. Eftersom de intervjuade inte riktigt befann sig i en 

internationaliseringsprocess så kan denna inte tillämpas, men den skulle däremot kunna 

justeras. Om man istället för affärspartners skulle säga vänner, kulturen och andra faktorer 

som gör att entreprenören på ett eller annat sätt känner en koppling till landet så kommer detta 

land vara mer av intresse att göra affärer i än andra eftersom att det är betydligt lättare och 

mindre mödosamt att slå sig in på en marknad som man redan känner till och har erfarenhet 

av. 

 

En klar tendens syns mellan respondenterna att det är viktigare att leva än att jobba, att ha ett 

liv på en plats där man som person känner sig hemma är en högre motivationsfaktor än 

framgång med företaget. Personligheten hos respondenterna var generellt mer öppen än 

många svenskars och ett avståndstagande till den svenska mentaliteten visade sig under 

intervjuerna. Det psykiska avståndet (Johansson och Vahlne, 1977) verkar alltså vara kortare 

mellan de entreprenörer som vi har intervjuat och spanjorer, än mellan respondenterna och 

individerna från deras grannländer. Detta tyder på att det är viktigt att undersöka på ett mer 

personligt plan än att generalisera och säga att psykiskt avstånd mellan två länder är kort på 

grund av att de ligger nära varandra. 

5.3 PESTLE analys 

Vid etablering på nya marknader är det enligt Baines et al (2008) och Hisrich (2010) viktigt 

att analysera och förstå de internt -och externt rådande förhållandena. Som hjälp till analys av 

de externa omständigheter som finns presenterar den förstnämnda författaren en PESTLE – 

analys som i tur och ordning tar upp de politiska, ekonomiska, socio- kulturella, teknologiska, 

legala och ekologiska aspekter som är viktiga att förstå.  
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Den politiska risken symboliserar oftast hur pass stabilt och säkert ett land är, exempelvis vad 

gäller både risken för statskupper alternativt terroristattacker samt transfereringsrisk (Hisrich, 

2010). Spanien som land har på senare år visat sig vara betydligt säkrare än många decennier 

tidigare, men trots det kvarstår en del frågor som bland annat rör Baskiens självständighet 

eller inte och hur den spanska regeringen väljer att ta itu med liknande problem.  

 

De respondenter som vi använt oss av i undersökningen instämmer i att Spanien numera 

känns stabilare än för ett par decennier sedan och de flesta har således inte känt sig tvungna 

till att göra några omfattande analyser av den politiska risken. Emellertid medger en 

entreprenör att han skulle göra en riskanalys av det politiska läget om han fick göra om 

samma procedur. Samtidigt kan det dock finnas en risk i att inte våga tro på sin egen idé om 

det tydligt framgår att risken för misslyckande är för stor, något som säkerligen hade fått en 

del av entreprenörerna på andra tankar.   

 

De flesta anledningarna till etablering i Spanien har dessutom varit av personliga och sociala 

skäl, varför utförliga politiska analyser inte påverkat besluten i så hög grad som de kanske 

vanligtvis brukar göra. Det har i mångt och mycket varit tillräckligt för de svenska 

entreprenörerna att landet är någorlunda politiskt stabilt.  

 

De ekonomiska aspekterna är viktiga att söka förståelse för då de på ett eller annat sätt 

påverkar råvarupriser, lokalhyror och bruttonationalprodukten för att nämna några (Baines et 

al, 2008). Inom det ekonomiska området har hela världsekonomin påverkats kraftigt till följd 

av den ekonomiska kris som inträffat. Spanien är som bekant inget undantag – snarare 

tvärtom, vilket alla respondenter instämmer i. För närvarande upplever Spanien ett tufft 

ekonomiskt klimat men för de svenska entreprenörer som befinner sig där har effekten inte 

alls varit så stor som för många spanska företag då många av dem jobbar med tidigare 

beprövade koncept eller med svenskar som sin främsta kundbas.  

 

Det positiva för nya företagsetableringar är de lokalhyror som rasat kraftigt de senaste åren, 

på vissa håll uppåt 50 % eller mer. Dessutom ser entreprenörerna det som en stor möjlighet att 

redan vara etablerade på en stor marknad när konjunkturen så småningom vänder till bättre. 

En stor negativ effekt för nyföretagande och företagande i allmänhet har dock varit de stora 

bankernas ovilja att låna ut pengar, mycket på grund av deras stora innehav av fastigheter 
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som, tidigare nämnts, inte är nära anskaffningsvärdet. Parallellt med det försöker de små 

bankerna överleva och undvika fusioner genom att ge en högre sparränta än befogat vilket ses 

som ett stort problem. 

 

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är den socio- kulturella struktur som finns i det 

land etableringen sker. Befolkningsstruktur skiftar, varför det är viktigt att förstå hur och på 

vilket sätt det kan komma att påverka efterfrågan på ens varor eller tjänster. Det går hand i 

hand med den nästkommande faktorn, den teknologiska miljön och dennes påverkan på 

konsumtionsmönster och marknadskommunikation (Baines et al, 2008). Internet har förändrat 

mycket av människans livsstil och kommunikation med varandra och har medfört ytterligare 

försäljningskanaler som underlättar att nå ut till en större kundgrupp trots att det är mindre 

resurskrävande än tidigare. Det poängteras även av respondenterna som beskriver att sociala 

medier och internet möjliggör att ens budskap når ut till en större befolkning än tidigare.  

Många upplever att problemet med internetbaserade företag beror på spanjorernas ovilja att 

betala över internet, då de istället föredrar mer traditionella betalningsmetoder. 

 

Legala aspekten i Spanien skiljer sig mycket från den svenska motsvarigheten, framförallt vad 

gäller de handelsvillkor som finns. Vad gäller förfallotid på fakturabetalningar är det i 

Spanien vanligt med 90 dagar om man har tur medan det i Sverige är vanligast med 30 dagars 

förfallotid. Det kan således innebära en väldigt svår första tid för nyetablerade företag då det 

tar lång tid innan man är helt med i kassaflödescykeln. I övrigt omfattas både Spanien och 

Sverige av samma regleringar och krav som ställs tack vare medlemskapet i den Europeiska 

Unionen (Baines et al, 2008).  

 

Problemet, som många beskriver det med att starta företag i Spanien, är deras tydliga formella 

och hierarkiska struktur där det krävs många års erfarenhet för att kunna tolka alla formella 

krav, lagtexter och papper som ska fyllas i. Som tydligt framgår av de resultat vi presenterat i 

tidigare kapitel rekommenderar de flesta att ta extern hjälp när det gäller de juridiska frågorna. 

En person som är värdefull för att kunna starta företag är en gestor med mångårig erfarenhet 

inom juridiken och med ett brett kontaktnät. En entreprenör påstår till och med att en gestor är 

det absolut viktigaste som behövs. 
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5.4 Entreprenörprocessen 

Målet i början av entreprenörsprocessen är att identifiera och evaluera de möjligheter som 

finns och samtidigt försöka samla ihop de resurser som behövs för att driva igenom den vision 

som entreprenören har företag (Shane och Venkataraman, 2000; Kirzner, 1973 och Dess et al, 

1999). Flera av de intervjuade hade innan de funnit sin vision fastnat för Spanien och dess 

kultur och var därför tvungna att blicka på möjligheter på denna marknad istället för den 

svenska vilket kan göra det svårare att upptäcka de möjligheter som finns.  

 

Något som svenska entreprenörer verkar vara bra på är dock att ta idéer som redan fungerar 

och är väletablerade i Sverige och pröva dessa utomlands som t.ex. Rebecka Wallesten gjorde 

när hon tog svenska middagsfrids koncept och anpassade det till den spanska marknaden. 

Flera av de intervjuade identifierade en möjlighet, men de säger inte mycket som tyder på att 

de också evaluerade denna möjlighet mot andra som de också hade upptäckt utan de har 

fokuserat på ett mer experimentellt stadium utan att först undersöka andra möjligheter. De 

flesta nämner också att de önskat att de gjort en tydligare plan och marknadsundersökning 

innan de började med sin affärsplan och resursinsamlande vilket absolut kan leda till en 

starkare start för företaget men det kan också innebära höga kostnader eller till att företaget 

inte startas överhuvudtaget. Som en av de intervjuade nämnde när han fick frågan om 

marknadsundersökning är viktigt att göra; 

 

“Ja absolut, men hade vi gjort så hade det kanske blivit så att vi inte hade dragit igång över 

huvud taget.” (Bastmark, Intervju) 

 

Konkurrentanalys är något som enligt Baines et al (2008) är viktigt att göra när ens potentiella 

marknad väl är identifierad. Det handlar bland annat om att förstå vilka konkurrenter som 

redan finns etablerade, deras styrkor respektive svagheter och vilken övergripande strategi de 

har. Fristående organisationer såsom Handelskammaren och Exportrådet rekommenderar nya 

företag att genomföra konkurrentanalyser men det är något som de svenska entreprenörerna 

oftast inte gör. De har oftast sin affärsidé klar från början och ser mest möjligheter med att 

etablera sig Spanien.  

 

En del anser vi har gjort något vi kan likställa med marknadsanalys då de tar över ett redan 

beprövat koncept i andra länder, alternativt kopierar de större företagens strategier och satsar 
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istället på närvaro och personliga kontakter. Genom det förfarandet gör de ändå någon form 

av marknadsanalys, även om den inte är så omfattande som kanske skulle behövas. I många 

fall kan det vara tillräckligt att veta vem ens konkurrenter är utan att för den del överanalysera 

deras övergripande strategier, framförallt om det är stora företag som inte är ens huvudsakliga 

konkurrenter.  

 

När etableringen väl är gjord presenterar Baines et al (2008) ett tillvägagångssätt som 

inkluderar segmentering, målsökning och positionering. Dessa processer är omfattande och 

tidskrävande samtidigt som de är viktiga för att få företagets kunder att uppfatta företaget på 

det sätt som företaget avser. Utifrån våra empiriska resultat har entreprenörerna endast gjort 

väldigt grundliga, i de flesta fall nästan inga ansträngningar till att genomföra någon eller 

några av dessa processer. Den viktigaste av dessa tre, som vi ser det för relativt små och nya 

entreprenörer, är det sista steget, nämligen positionering då marknaden måste vara medveten 

om att företaget finns, vad de erbjuder för produkter eller tjänster och vad det står för. Om 

inte, blir det väldigt svårt att driva affärsverksamhet överhuvudtaget. 

 

Motivationen att starta ett nytt företag kan komma från många olika källor som kan 

karaktäriseras som antingen pull eller push faktorer (Wickham 2001, Hisrich och Peters 

2002). De intervjuer som har gjorts har visat att det också finns andra faktorer som motiverar 

såsom viljan att klara sig själv i en ny miljö och möjligheten att ta något som fungerar bra i 

Sverige och utnyttja detta i det landet som intresserar entreprenörerna mer än Sverige. Den 

största motivationen till att flytta utomlands har varit driften att byta miljö, och motivationen 

till entreprenörskap har gått hand i hand med detta. Detta kan till viss del hänvisas till Nasser 

et al (2003), McClelland (1987) och Timmons (1999) som alla tre argumenterar för att 

behovet att lyckas och att en sorts själveffektivitet är en del av motivationen.  

5.5 Kulturella affärsskillnader 

Spanien ses som ett relationsbaserat land och de individer som deltagit vid författarnas 

intervjuer styrker detta påstående. I hundra procent av fallen så visas att affärsuppgörelsen 

mellan två parter börjar med relationsbaserat samtal för att bättre lära känna den som man vill 

göra affärer med. Anledningen till detta kan vara att de vill vara säkra på att affärspartnern är 

en bra människa som inte i framtiden har för avsikt att bedra för sin egen vinning. Det skulle 

alltså vara ett sätt att minska osäkerheten (Hofstede, 1991) i affären. Skillnaden mot Sverige 

är stor, då man i Sverige gör affärer utan att känna sin motpart eller ha för avsikt att lära 
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känna denne medan man som Spanjor inte kan tänka sig att komma till avtal med någon som 

man inte känner (Gesteland, 2006). Gesteland (2006) skriver även att relationsbaserade länder 

inte gärna gör affärer med utlänningar men detta är inget som de svenska respondenterna har 

märkt av. Antagligen på grund av att Svenskar har ett väldigt bra rykte utomlands, vilket de 

flesta respondenter också påpekar och har tagit till sig under sin tid utanför Sverige.  

 

Som Gesteland (2006) vidare beskriver så är de relationsfokuserade måna om att träffa nya 

människor och utvidga sitt nätverk vilket kan jämföras med de olika entreprenörsevent som 

anordnas av exempelvis Handelskammaren som finns till för svenska entreprenörer i Spanien. 

Det blir ytterligare ett exempel på att kontakter är viktiga i affärssammanhang, såväl indirekta 

som direkta. Vidare beskriver några av respondenterna att det är betydligt svårare att komma i 

kontakt med rätt person på ett företag, framförallt om denne är en relativt högt uppsatt chef. 

Därav kan det även här vara viktigt att ha kontakter i olika företag, för att på så sätt lättare 

komma till rätt person och för att slippa onödiga väntetider.  

 

Skillnader i affärssammanhang inträffar också vad gäller klädsel och andra formella eller 

informella regler. Som Gesteland (2006) beskriver är det inte alls ovanligt att affärer bryts på 

grund av olika missuppfattningar vad gäller vett och etikett vid förhandlingar. Vid 

förhandlingar upplever någon enstaka att det är mer informellt beteende i Spanien 

jämförelsevis med Sverige där människor förväntar sig att man ska uppträda på ett formellt 

och korrekt sätt. Det kan förklaras med hjälp av det tidigare nämnda, det vill säga att 

relationer är viktigare än affären i sig vilket kräver ett mer avslappnat förhållningssätt. 

Svenskar kan därmed upplevas som betydligt stelare och tråkigare under 

förhandlingssituationer än den spanska motparten. Vad gäller hierarkiska skillnader mellan 

länderna är Spanien ett mer hierarkiskt land än Sverige och oftast tar formella processer lång 

tid och helst ska det fortfarande vara i pappersform. 

 

Människor är som bekant olika över hela världen och synen på tid och tidsplanering är inget 

undantag. Bara i Europa skiljer sig tidsplaneringen och hur hänsyn bör tas till bestämd tid 

(Gesteland, 2008). Han anser att Sydeuropa är av den mer flexibla monokroniska 

affärskulturen vilket innebär att tiden inte är det viktigaste och att det finns utrymme till mer 

improviserade inslag under affärsmöten jämförelsevis med den helt monokroniska 

affärskulturen i främst norra Europa, där tid och dagordning ska följas till punkt och pricka.  
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Resultatet från intervjuerna visar tydligt samma intentioner som Gesteland (2006) presenterar 

och avbrott mitt under sitt framförande under ett möte ses inte som något konstigt i Spanien 

utan det visar snarare intresse medan det i Sverige kan upplevas som oförskämt. Dessutom tar 

det enligt respondenterna mycket längre tid att få saker ordnade, exempelvis att starta företag 

kanske bara tar några dagar i Sverige men i Spanien kan det ta uppåt tre månader på grund av 

all byråkrati och pappersarbete som måste göras och därtill även deras syn på tid, är det 

förståeligt att allting tar längre tid. För att få saker gjorda, kunna bestämma leveranser från 

leverantörer eller till köpare och liknande krävs det att hela tiden påminna sin motpart för att 

få saken gjord i tid för annars kan det dröja tills den personen själv känner för att göra något åt 

saken, vilket i sig är en obestämd tid.  

 

Det finns även en stor skillnad mellan dessa två kulturer vad gäller kommunikationen i det 

icke – verbala affärsbeteendet som till en början kan vara ovant för svenskar. Spanjorerna är 

mer expressiva i sitt beteende, pratar mer med kroppen och närmare varandra vilket kan bero 

på deras relationsfokuserande när det gäller sättet att göra affärer. 
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6 Slutsats 

 Vilka faktorer är viktiga att beakta för svenska entreprenörer som etablerar sig i Spanien? 

 Varför väljer svenska entreprenörer att starta sin verksamhet i Spanien? 

 

Det föreligger stora kulturella skillnader mellan länderna, främst när det gäller sättet att göra 

affärer på. Den aspekten är något som samtliga respondenter lyfter fram som en viktig del att 

vara medveten om. Därför är det av stor vikt att så småningom anpassa sig till hur 

affärsuppgörelser går till. I de flesta fall spelar relationer och nätverk en stor roll för om en 

affär blir av eller inte. Följaktligen är det nästan ett måste att känna någon på det företag som 

ska kontaktas, annars blir det svårt att komma i kontakt med dem.  

 

Legala problem och svårigheter har drabbat de flesta av respondenterna varför en juridisk 

kunnig person såsom en gestor i princip är ett måste vid etablering. Trots att du besitter 

kunskap i svensk juridik så krävs det mer än så för att lyckas med en etablering i Spanien. 

Oftast tar en företagsetablering betydligt längre tid i Spanien än hemma i Sverige och en 

förklaring kan vara deras hårt styrda byråkratiska process vilken är en aspekt som är viktig att 

vara medveten om. 

 

Nätverk och relationer verkar, som tidigare nämnts, vara väldigt viktigt för framgång i 

Spanien på grund av deras mer relationsbaserade kultur. Utan nätverk är det svårt som svensk 

entreprenör att komma ner till Spanien och starta företag och göra affärer. De 

rekommendationer som de flesta respondenterna delar med sig av är att svenska nätverk, som 

till exempel Exportrådet och Handelskammaren, är en bra grund att börja bygga på.   

 

Som svensk är det viktigt att inte fortsätta vara alltför svensk i det vardagliga livet eftersom 

levnadsvanor skiljer sig mycket. Exempel på detta är matvanor och den allmänna 

dygnsrytmen. Det gäller således att acklimatisera sig till den kultur och livsstil som existerar i 

landet.   

 

Sociala skäl till etablering och överlevnad visar sig vara de mest prioriterade aspekterna hos 

respondenterna. Det tyder således på att det är den spanska kulturen och levnadsstilen som 

lockar de svenska entreprenörerna att etablera sig i Spanien och inte affärsmöjligheterna. 

Nästan inga av de intervjuade entreprenörerna gjorde undersökningar om marknaden, varken 
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internt eller externt, innan etablering. En förklaring till det kan vara att de bara flyttar dit av 

sociala skäl och inte fokuserar på hur lönsam marknaden är. Respondenterna medger dock att 

om de skulle starta nya företag så skulle etableringsfasen genomförts mer noggrant varför 

entreprenörer inte bör bortse från denna process. Som nämnts i tidigare kapitel kan det dock 

ändå ibland vara till ens fördel att endast satsa på sitt företag utan utförliga analyser, för att 

inte riskera att bli avskräckt i de fall analyserna pekar mot en sämre framtidsutsikt.   

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det finns en del ämnen som denna uppsats inte går till djupet med. Till exempel vidare 

forskning om nätverk skulle vara intressant, speciellt om forskningen riktas in på ett särskilt 

segment inom marknaden för att kunna bestämma mer specifikt vilka nätverk som är bra att 

vara med i och hur man ska gå tillväga för att gå med i dessa. 

 

Att på ett mer konkret sätt beskriva entreprenörsprocessen från början till slut och därmed 

redogöra för allt mellan affärsidé till färdigt företag för en svensk entreprenör i utlandet skulle 

vidare förklara på ett tydligare sätt var problemen och svårigheterna ligger i en 

utlandsetablering.  

 

Hur lönsamma dessa små svenska företagen i Spanien är framgår inte heller av denna uppsats 

så kalkyler som redogör för hur lönsamt det är att driva företag på den spanska marknaden 

vore av intresse att göra samt hur man finansierar en utlandsetablering och kommer in i 

kassaflödescykeln. 
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Bilaga  

 

Intervjuguide 

 

Handelskammaren/Exportrådet 

 

Hur hjälper ni företagen som vill etablera sitt företag här? 

 

Hur skiljer sig sättet att göra affärer på i Spanien jämförelsevis med Sverige? 

 

Är det någon speciell sorts företag som brukar etablera sig i Spanien? 

 

Vilka problem och svårigheter möter de entreprenörer ni pratar med? 

 

Hur viktigt är det med nätverk och relationer under etableringsprocessen? 

 

Hur kan man som entreprenör ta del av de nätverk som redan existerar? 

 

Enligt Uppsalas internationaliseringsmodell så etablerar sig företag först via export genom en 

agent i det nya landet. Stämmer det överens med svenska entreprenörers etablering i Spanien? 

 

Är Spanien fortfarande ett intressant land att investera i? 

 

Anses en riskanalys rörande den politiska miljön och konjunkturen relevant att göra för minde 

entreprenörer? 



 

 
67 

 

 

Varje problem och hinder som uppkommer för företagen är i grova drag nya och det finns 

ingen mall för hur man ska bete sig och agera. Hur ska man få den erfarenheten för att kunna 

lösa dessa problem? 

 

Finns det någon fördel i att vara svensk i Spanien? 

Entreprenörer 

 

Varför valde ni att etablera er i Spanien? 

 

Är det stora kulturella skillnader mellan Sverige och Spanien? 

 

Hur skiljer sig sättet att göra affärer på mellan Sverige och Spanien? 

 

Är det svårt att anpassa sig till de eventuella skillnaderna som svensk? 

 

Var ligger de största problemen? 

 

Genomfördes någon riskanalys av den politiska situationen och konjunkturen innan 

etablering?  

 

Hur gjorde ni för att minimera risken vid etablering? 

 

Hur har ni fått den erfarenhet och kunskap som krävs för att driva ett företag på ett lönsamt 

sätt? 
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Hur viktigt är det med nätverk och relationer under etableringsprocessen? 

 

Hur kan man som entreprenör ta del av redan existerande närverk? 

 

Hur har krisen drabbat er? 

 

Är det en bra möjlighet att etablera sig under en sådan här kristid? 

 

Har svenskar fördelar av att vara svenskar vid affärsuppgörelser? 

 

 

 


