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Sammanfattning 

 
Inom det företagsekonomiska ämnesområdet har Johanson och Vahlnes Uppsalamodell sedan 

1970-talet varit en dominerande teori vad gäller företags internationaliseringsprocesser. Enligt 

denna teori bör företag gradvis expandera internationellt och inhämta kunskap om utländska 

marknader innan en expansion genomförs. I kontrast till denna har på senare år Born Global, 

en teori som ifrågasätter Uppsalamodellen, vunnit mark. Detta då det har blivit allt vanligare 

att företag redan initialt expanderar till avlägsna marknader utan att inneha den kunskap som 

Uppsalamodellen förespråkar. Då Uppsalamodellen fokuserar på vinstdrivande tillverkande 

företag är syftet med denna uppsats att analysera Uppsalamodellens relevans i förhållande till 

de icke vinstdrivande tjänsteorienterade hjälporganisationerna Läkare Utan Gränser och 

Läkarmissionen, vilka kan anses vara exempel på Born Globalföretag. Detta för att bidra med 

nya tankegångar, infallsvinklar och perspektiv till ett mycket omdiskuterat forskningsområde.  

 

Uppsalamodellens resonemang har genom åren vidareutvecklats ett antal gånger. Med hjälp 

av kvalitativa undersökningsmetoder, inklusive intervjuer, har författarna av denna uppsats 

tagit del av information som tyder på att den ursprungliga Uppsalamodellens applicerbarhet 

på tjänsteorienterade hjälporganisationer av Läkare Utan Gränser och Läkarmissionens slag 

kan ifrågasättas. Dock har senare versioner av Uppsalamodellen visat sig innehålla mycket 

relevanta tankegångar i förhållande till de två studerade hjälporganisationerna. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Inom det företagsekonomiska ämnesområdet för strategi och styrning har många forskare, 

såsom professorerna Jan Johansson, Jan-Erik Vahlne och Kjell A. Nordström, under lång tid 

intresserat sig för hur organisationer och företag expanderar internationellt. Hur företag och 

organisationer väljer att gå tillväga när de expanderar till nya marknader är avgörande för hur 

väl de lyckas uppnå uppsatta mål. Sedan dess uppkomst under 1970-talet har Johanson och 

Vahlnes Uppsalamodell (1977) varit en dominerande och allmänt accepterad teori vad gäller 

organisationers internationaliseringsprocesser. Enligt denna teori bör organisationer och 

företag expandera internationellt gradvis och först inhämta kunskap om och förståelse för de 

utländska marknader de vill penetrera, innan expansionen genomförs. Enligt Johanson och 

Vahlne innebär detta i praktiken att företag i första hand ofta vänder sig till både geografiskt 

och kulturellt närliggande marknader, för att därefter söka sig till mer avlägsna marknader när 

tillräcklig kännedom om dessa har uppnåtts. Ett av de främsta antagandena inom 

Uppsalamodellen är att avsaknad av kunskap om nya utländska marknader är ett stort hinder 

för lyckade internationaliseringsprocesser.  

 

I kontrast till ovan nämnda traditionella teori har under de senaste tjugo åren en ny 

internationaliseringsprocessteori som ifrågasätter Uppsalamodellen vunnit mark. Enligt 

professorerna Erik S. Rasmussen och Tage Koed Madsen (2002) har det blivit allt vanligare 

att företag och organisationer redan från start expanderar till avlägsna marknader, och även 

till ett flertal länder på samma gång, utan att inneha den kunskap som Uppsalamodellen 

förespråkar. Detta expansionsmönster har föranlett uppkomsten av en teori kallad Born 

Global, vilken belyser att det kan finnas fördelar med att organisationer expanderar 

internationellt i en snabb takt, samt att en gradvis kunskapsinhämtning inte behöver vara ett 

villkor för en optimal internationell expansion. (Bals m.fl. 2008)  

 

Den forskning som har bedrivits inom området för internationaliseringsprocesser har 

mestadels fokuserats kring vinstdrivande och tillverkande företag. Med detta som 

utgångspunkt är det intressant att applicera ovan nämnda internationaliseringsprocessteorier 

på ett mindre utforskat område, såsom icke vinstdrivande tjänsteorienterade 

hjälporganisationer. Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen är två internationella icke 
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vinstdrivande hjälporganisationer som sedan de grundades under den andra hälften av 1900-

talet har bedrivit sin verksamhet i spridda delar av världen, på platser både geografiskt och 

kulturellt avlägsna från huvudkontoren i Europa. Den internationella expansionen för dessa 

organisationer, som båda ägnar sig åt att ge humanitär sjukvårdshjälp till människor i nöd runt 

om i världen, har skett i snabb takt (Läkare Utan Gränser 2011; Läkarmissionen 2011) och 

kan därför anses vara exempel på expansionsmönster i enlighet med Born Globalteorin.  

 

Om Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen ses som exempel på Born Globalteorin, har det 

inneburit svårigheter för dem att de inte har expanderat gradvis i enlighet med 

Uppsalamodellen? En undersökning av detta slag, där två valda Born Globalföretag studeras 

med hjälp av Uppsalamodellen som referensram, är relevant för alla som är intresserade av 

och involverade i hur olika typer av organisationer expanderar internationellt.  

 

1.2 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att analysera och ifrågasätta huruvida den allmänt accepterade 

Uppsalamodellens antaganden, vilka fokuserar på vinstdrivande tillverkande företag, om vilka 

villkor som krävs för en optimal internationell expansion gäller för icke vinstdrivande 

tjänsteorienterade hjälporganisationer. 

 

Genom uppsatsen kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

 Har de sjukvårdsinriktade hjälporganisationerna Läkare Utan Gränser och 

Läkarmissionen upplevt, i så fall på vilket sätt, de svårigheter som Uppsalamodellen 

menar uppstår om företag inte gradvis expanderar internationellt? 

 

 Finns det några indikationer, i så fall vilka, på att hjälporganisationerna Läkare Utan 

Gränser och Läkarmissionen har expanderat internationellt i en alltför stor 

utsträckning?  
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1.3 Avgränsningar  
 

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har teorier inom ämnesområdet 

för internationaliseringsprocesser avgränsats till två motstridiga huvudteorier; 

Uppsalamodellen och Born Globalteorin, samt två kompletterande teorier; Vahlne och 

Nordströms 3*3-matris och professorerna Farok J. Contractor och Sumit K. Kundu samt 

docent Chin-Chun Hsus trestegsteori. Kopplingen mellan Uppsalamodellen och Born 

Globalteorin har diskuterats ovan. Författarna av denna uppsats har valt att kalla den matris 

som Vahlne och Nordström (1993) presenterar i sin artikel “The internationalization process: 

Impact of competition and experience” för 3*3-matrisen då denna saknar namn i 

artikeln.  Matrisens relevans för denna uppsats grundar sig i att den uppkommit som ett 

alternativ till Uppsalamodellen, som svar på den kritik som lyfts fram med anledning av 

Uppsalamodellens oförmåga att förklara vissa alltmer förekommande internationella 

expansionsmönster. Trestegsteorin används i denna uppsats som en länk mellan 

Uppsalamodellen och Born Globalteorin då den bland annat belyser svårigheter som kan 

uppstå för tidigt internationellt expanderande företag.  

 

Inom den tjänsteorienterade sektorn har endast två hjälporganisationer, och då 

sjukvårdsinriktade sådana, valts. Dessa är Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen. Vad 

gäller Läkarmissionen, som ger behövande stöd inom ett flertal olika områden, har främst 

dess internationella expansionsmönster beträffande sjukvård studerats. Då båda dessa 

organisationer grundades under ungefär samma tidsera och eftersom hela deras 

internationaliseringsprocesser kommer att behandlas i denna studie, har ingen avgränsning 

vad gäller tidsram gjorts. 

 

1.4 Disposition 

 
Uppsatsen kommer att inledas med ett metodkapitel där studiens tillvägagångssätt beskrivs. 

Därefter följer en utförlig presentation av de valda teorierna inom ämnesområdet för 

internationaliseringsprocesser, vilket utgör referensramen för den återstående delen av 

uppsatsen. Fokus kommer att ligga på aspekter som är gemensamma för eller kan kopplas till 

de olika teorierna. I denna uppsats kommer Born Globalteorin att behandlas som en 

kontrasterande teori till Uppsalamodellen. 
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Vidare följer en empirisk del som behandlar Läkare Utan Gränser respektive Läkarmissionens 

internationella expansion. Både historiska beskrivande fakta och subjektiva erfarenheter och 

uppfattningar kommer här att presenteras.  

 

Uppsatsens avslutande del kommer att inledas med en analys av de valda 

hjälporganisationernas utvecklingsmönster utifrån uppsatsens referensram. Likheter och 

skillnader mellan de två organisationerna kommer här att belysas. Uppsatsen kommer att 

avslutas med en slutsats där syfte och frågeställningar besvaras.   
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2. Metod och material 
 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

 
Denna studie klassificeras som en flerfallsstudie då ett fåtal teorier inom ämnesområdet för 

internationaliseringsprocesser har applicerats på två empiriska fall och de valda fallen har 

studerats och analyserats ingående och detaljerat (Bryman & Bell 2007). Anledningen till att 

två fall har valts är för att kunna jämföra dessa och därmed ge bredare underlag till analysen.  

 

Inför genomförandet av denna undersökning har en interpretivistisk kunskapsteori valts som 

utgångspunkt. Med detta förhållningssätt menas enligt metodförfattarna Alan Bryman och 

Emma Bell (2007) att det som studeras, människor och institutioner, inte kan studeras på 

samma sätt som naturvetenskapliga fenomen, vilket anhängare av positivismen menar. Detta 

val av tillvägagångssätt bygger på en uppfattning att sociala företeelser kräver en annorlunda 

undersökningsprocedur som tydliggör att samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

fenomen har olika karaktäristiska drag. I denna uppsats har de två valda hjälporganisationerna 

Läkare Utan Gränser och Läkarmissionens internationaliseringsprocesser studerats. För att 

kunna utvärdera om organisationerna har upplevt svårigheter med att expandera 

internationellt i snabb takt, i enlighet med Born Globalteorin, har vad gäller Läkarmissionen 

intervjuer med aktörer inom organisationen genomförts. Vad gäller Läkare Utan Gränser har 

utgivna böcker innehållande intervjuer genomförda med aktörer inom organisationen 

studerats. Hur respektive organisations aktörer upplever Läkarmissionens och Läkare Utan 

Gränsers internationaliseringsprocesser är en subjektiv uppfattning. I egenskap av 

samhällsvetenskapliga författare av denna studie har uppgiften därför legat i att tolka dessa 

aktörers agerande samt hur de upplever sin situation utifrån deras egen synvinkel. Målet har 

varit att få kännedom om den subjektiva betydelsen av organisationernas agerande.  

 

Vad gäller ontologiska överväganden har konstruktivismen valts som utgångspunkt. Enligt 

denna synvinkel ses inte sociala fenomen, såsom organisationer och deras interna kultur, som 

oberoende av sociala aktörer, vilket objektivismen hävdar. Istället menar konstruktivismen att 

denna typ av sociala fenomen är en produkt av att sociala aktörer interagerar med varandra, 

vilket medför att organisationer och deras interna kultur ständigt förändras. Sociala 

erfarenheter inom organisationer kan enbart förstås genom att ta del av de involverade 

individernas perspektiv på dessa. (Bryman & Bell 2007) Då denna studie delvis undersöker de 
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två hjälporganisationernas internationaliseringsprocesser utifrån interna aktörers perspektiv, 

och eftersom organisationernas utveckling i denna uppsats ses som en produkt av individernas 

uppfattningar av verkligheten och deras ageranden utifrån dessa, är konstruktivismen enligt 

Bryman och Bell (2007) den mest passande ontologiska positionen.  

 

2.2 Val av metod  

 
Vad gäller informationsinsamlingen till denna studie har kvalitativ metod använts som 

tillvägagångssätt. I jämförelse med den kvantitativa metoden stämmer den kvalitativa bättre 

överens med valet av interpretivism och konstruktivism som vetenskaplig utgångspunkt 

(Bryman & Bell 2007). Dessutom är inte målet för denna studie att förklara något eller att 

analysera “sifferdata” med hjälp av statistiska metoder, vilket är vanliga kännetecken för den 

kvantitativa metoden (Fejes & Thornberg 2009). Denna studie ämnar snarare förstå det som 

undersöks och analyseras. Tolkning är enligt metodförfattarna Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2009) en viktig del av den kvalitativa metoden och även ett viktigt inslag i denna 

undersökning. Vidare har denna undersökning inneburit en utmaning vad gäller att hitta och 

urskilja betydelsefulla mönster i den insamlade datan, samt haft ett förhållningssätt som har 

inneburit att det är de studerade aktörernas perspektiv som är i fokus, inte författarnas. Båda 

dessa aspekter kan relateras till den kvalitativa undersökningsmetoden. Utöver detta läggs stor 

vikt vid detaljrika beskrivningar, vilket medför att kvalitativa studier ofta innehåller utförlig 

information om de sociala fenomen som studeras. (Bryman & Bell 2007) Detta 

tillvägagångssätt stämmer väl överens med denna studies upplägg.  

 

Den kritik som enligt Bryman & Bell (2007) riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden 

menar att denna metod är alltför subjektiv då forskare som använder sig av den i sitt arbete 

kan få svårt att bortse från sina egna åsikter om vad som är betydelsefullt och viktigt. Vidare 

hävdar Bryman & Bell att kritiker anser att denna metod är subjektiv eftersom forskare lätt får 

en personlig relation till sina studieobjekt, vilket kan påverka undersökningens resultat. En 

annan kritik som riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden är att studier av detta slag är 

svåra att replikera, samt att det är svårt att generalisera undersökningarnas resultat.  

 

I denna uppsats ses kritiken om subjektivitet och svårigheten att replikera utfallet inte som 

några problem. Främst har tillgänglig, officiell information legat till grund för denna studie 

och de intervjuer som har ägt rum har inte att varit tillräckligt omfattande för att skapa någon 
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betydande personlig relation. Visserligen kan den information som har framkommit i 

samband med intervjuerna delvis vara svår för andra att replikera. Detta beroende på särskilda 

omständigheter såsom personkemi och yttre omständigheter oberoende av författarnas 

påverkan, vilket metodförfattarna Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och 

Lena Wägnerud skulle kalla intervjuareffekter, (2007) som kan ha haft inverkan på hur 

intervjupersonerna har svarat. Dock ses inte detta som något större problem eftersom de 

frågor som har ställts i stor utsträckning bör få samma svar oavsett vem som ställer dem. 

Kritiken mot svårigheter att generalisera är emellertid något som kan anses vara ett problem 

då särskilt en av de grundteorier som valts är väl förankrad inom sitt ämnesområde, vilket 

innebär att det kan krävas fler än två studiefall för ett eventuellt ifrågasättande av denna teori.  

 
2.3 Material 

 
De teorier som har legat till grund för denna uppsats är de redan nämnda Vahlne och 

Johansons Uppsalamodell, Born Globalteorin, Contractor med fleras trestegsteori samt 

Vahlne och Nordströms 3*3-matris. Dessa teorier och modeller har valts med anledning av 

författarnas gemensamma intresse för och tidigare kunskaper om 

internationaliseringsprocesser. Inom detta ämnesområde är Uppsalamodellen en av de mest 

välkända äldre teorierna och med denna som utgångspunkt uppstod intresse för att jämföra 

denna teori med en relativt ny kontrasterande teori. Trestegsmodellens relevans härleds, som 

redan nämnts, från dess koppling till både Uppsalamodellen och Born Globalteorin, då den 

innehåller inslag av både effekterna av en för tidig internationell expansion samt 

konsekvenserna av överinternationalisering. Vahlne och Nordströms 3*3-matris har valts som 

ett komplement till övriga teorier då just sjukvårdsindustrin i kombination med en global 

internationaliseringsprocess enligt denna modell förutsätter vissa egenskaper som är 

intressanta att koppla till övriga tre modeller. Målet med valet av teorier har varit att 

sammanföra dessa till en helhet som passar studiens syfte.  

 

Uteslutande har information om ovan presenterade teorier inhämtats från facklitteratur och 

vetenskapliga artiklar inom området. I den mån det har varit möjligt har flera olika källor 

använts för att på så sätt undvika att få felaktig eller vinklad information. Av samma 

anledning har också främst förstahandskällor generellt studerats i de fall där det har varit 

genomförbart. Genomförandet av materialsökning inleddes med en genomsökning av 

Linköpings Universitets humanistiska och samhällsvetenskapliga biblioteks 
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universitetskatalog, där söktermer såsom Uppsalamodellen, Born Global och 

internationaliseringsprocess valdes. Vidare användes liknande söktermer för att hitta 

vetenskapliga artiklar inom detta område på internet. Vad gäller samtliga teorier utom Born 

Globalteorin har även teoriernas upphovsmän använts som söktermer, då flera vetenskapliga 

artiklar publicerade av dessa upphovsmän har visat sig presentera samma teori.  

 

De två sjukvårdsinriktade hjälporganisationerna, Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen, 

vilka uppsatsen bygger sin empiriska del på, har valts med anledning av författarnas 

personliga intressen för denna typ av organisationer samt eftersom teorier inom 

ämnesområdet för internationaliseringsprocesser traditionellt har applicerats på och 

uppkommit genom studier av vinstdrivande och tillverkande företag. I och med valet av dessa 

två icke vinstdrivande tjänsteorganisationer som studiefall är förhoppningarna att uppsatsen 

skall bidra till att väcka nya tankegångar, infallsvinklar och perspektiv till ett mycket 

omdiskuterat forskningsområde.  

 

Vad gäller empirisk information om Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen har respektive 

organisations hemsida studerats grundligt. För att genomföra studien har även tryckt 

information om och från organisationerna undersökts, såsom utgivna böcker, till exempel 

Dorthe Ravns bok Läkare Utan Gränser, Dan Bortolottis bok Hope in Hell - inside the world 

of doctors without borders, samt Berthil Åkerlunds bok Uppdraget - Läkarmissionen 50 år, 

årsredovisningar, årsberättelser och artiklar i dagstidningar och tidskrifter. De nämnda 

böckerna hittades med hjälp av en sökning i det nationella bibliotekssystemet Libris där 

organisationernas namn användes som söktermer. Denna sökning genomfördes med 

anledning av ett tips från en av Läkare Utan Gränsers medarbetare angående Ravns bok 

Läkare Utan Gränser. För att kunna ta del av Läkarmissionens subjektiva uppfattningar har 

intervjuer genomförts med organisationens direktor Johan Lilja, projektansvarige John 

Bäcknäs och insamlingsansvarige Conny Sjöberg.  

 

2.3.1 Metod i intervjusammanhang 

 
I samband med denna studie har så kallad indirekt informationsinsamling utförts, (Ekholm & 

Fransson 2002) vilket innebär att författarna genom intervjuer har tagit del av observationer 

och erfarenheter gjorda av organisationernas aktörer. Vid valet av intervjupersoner har 
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centralitet använts som urvalsprincip. Detta innebär ett försök att nå viktiga och centrala 

personer som besitter stor kunskap om för studien relevant information (Esaiasson m.fl. 

2007). Inför intervjuerna har intervjuobjekten informerats om intervjuns och uppsatsens syfte 

och innehåll, detta för att undvika missförstånd och klargöra anledningen till varför de valda 

frågorna har ställts. Intervjuerna som har genomförts har varit semistrukturerade för att ge 

möjlighet till att ställa följdfrågor men samtidigt hålla resonemanget inom ämnesområdet.  

 

För att undvika problemet med misstolkningar har ambitionen varit att ställa så tydliga frågor 

som möjligt. Dessutom har enbart en fråga åt gången ställts för att undvika att vissa frågor 

glöms eller väljs bort av den intervjuade. Då ledande frågor anses vara icke önskvärda 

eftersom de reflekterar intervjuarens förförståelser, (Ekholm & Fransson 2002) har sådana 

frågor undvikits i största möjliga mån. Metodförfattarna Mats Ekholm och Anders Franssons 

(2002) råd inom intervjuteknik är att intervjuaren bör vara väl påläst och inte ställa frågor som 

kan besvaras genom redan tillgänglig information. Med detta i åtanke har Läkarmissionens 

hemsida och publicerade material noggrant studerats innan intervjuerna genomförts. De 

genomförda intervjuerna har spelats in elektroniskt och transkriberats, detta för att minimera 

risken för omtolkning av informationen i efterhand.  

 

Då de två valda organisationerna är offentliga organisationer som till stor del är beroende av 

insamlade medel från både privatpersoner och företag finns en viss risk att intervjuobjekten, 

både de författarna av denna studie har varit i kontakt med och de som har intervjuats i de 

böcker författarna har tagit del av, kan ha undvikit att ge ut information som på något sätt kan 

ge negativ inverkan på organisationerna. Detta är ett allmänt problem inom intervjuteknik 

(Ekholm & Fransson 2002). Då denna studie ämnar applicera teorier på de valda 

organisationerna snarare än att ifrågasätta och utvärdera deras tillvägagångssätt har extra 

fokus lagts på att informera om studiens syfte, enligt ovan. Ytterligare ett problem som kan 

uppkomma i samband med intervjuer är människors svårigheter att korrekt minnas sådant som 

inträffat långt tillbaka i tiden (Ekholm & Fransson 2002). Detta kan ha varit ett problem i 

denna studie då ett syfte med intervjuerna har varit att undersöka just historiska händelser, 

ageranden och uppfattningar. Ytterligare en sak att ha i åtanke är att intervjupersonerna kan ha 

känt sig obekväma med och hämmade av att intervjun spelats in med bandspelare (Ekholm & 

Fransson 2002). I största möjliga mån har målet varit att intervjuobjekten ska känna sig 

bekväma med intervjuns upplägg.  
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2.3.2 Bearbetning av det skriftliga materialet 

 
När den insamlade skriftliga datan om och från hjälporganisationerna har bearbetats har 

kvalitativ textanalys använts som metod. Detta på grund av att denna metod passar för 

undersökning av skriftliga texter såsom dagstidningar, informationsbroschyrer och formella 

handlingar. Vad gäller kvalitativa textanalyser ligger det centrala i att försöka förstå texternas 

innebörder, (Fejes & Thornberg 2009) samt att utröna mönster och teman i det studerade 

materialet (Bryman & Bell 2007). En alternativ definition är att den kvalitativa textanalysen 

innebär att ta fram det väsentliga innehållet i den text som studeras genom att noggrant 

undersöka dess delar, helhet och kontext. Vidare innebär detta analyssätt att forskaren under 

läsningens gång ställer frågor till texten, med förhoppningen att få svar på dessa. (Esaiasson 

m.fl. 2007) För att få reda på de två hjälporganisationernas tillvägagångssätt under sin 

internationella expansion har ett omfattande material av skriftliga texter undersökts. I denna 

undersökning har ambitionen varit att förstå hur organisationerna har expanderat 

internationellt, samt hur de har upplevt denna expansion.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 
För att uppnå en hög grad av validitet, vilket innebär huruvida den undersökning som 

genomförs studerar det som avses studeras, (Fejes & Thornberg 2009) har studiens syfte 

ständigt hafts i åtanke under studiens gång. För att undvika utsvävningar har ett fokuserat 

förhållningssätt tillämpats. Begreppet validitet kan delas in i ett flertal underkategorier, varav 

intern och extern validitet är två av dessa. Vad gäller intern validitet, som behandlar hur 

trovärdiga studiens upptäckter är, (Bryman & Bell 2007) bör denna studie anses inneha detta 

då den till stor del bygger på rena historiska fakta. Vad gäller extern validitet, vilket innebär i 

vilken utsträckning det går att generalisera och applicera undersökningars upptäckter till andra 

kontexter, (Bryman & Bell 2007) kan detta vara svårt att uppnå genom denna studie. Detta ses 

dock inte som något större problem då syftet med denna uppsats inte är att generalisera 

hjälporganisationers internationaliseringsprocesser, utan snarare att applicera teorier inom 

ämnesområdet för internationaliseringsprocesser på mindre undersökta empiriska fall.  

 

Med begreppet reliabilitet menas huruvida studiens resultat är tillförlitliga och upprepbara, det 

vill säga att om studien genomförs på nytt av någon annan än författarna av denna uppsats så 

kommer denne att komma fram till samma resultat (Bryman & Bell 2007). Återigen, stor del 
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av underlaget till denna studie byggs på historiska fakta och i detta avseende bör dess resultat 

vara upprepbart och tillförlitligt. Emellertid, vad gäller den information som har inhämtats 

från intervjuer kan den variera beroende på valt intervjuobjekt och även intervjuperson med 

tanke på att de erfarenheter som aktörerna inom organisationerna besitter är subjektiva och 

inte nödvändigtvis gäller för alla. För att uppnå en hög grad av reliabilitet har författarna av 

denna studie i största möjliga mån försökt att inta ett objektivt och värderingsfritt 

förhållningssätt. Detta gäller genomgående för hela uppsatsen.  

 

2.5 Källkritik 

 
Enligt Esaiasson med flera (2007) är källkritik relevant för alla studier med 

samhällsvetenskapliga beskrivande frågeställningar av typen: Vad hände? Hur gick det till? 

De uppger vidare fyra regler som kan vara användbara vid källkritiska överväganden. Dessa 

regler innefattar äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Med äkthet menas att de källor 

som används faktiskt har uppkommit när och på de vis som de påstås ha uppkommit. 

Oberoende innebär bland annat möjligheten att bekräfta ett påstående med hjälp av ett annat 

oberoende påstående samt huvudregeln att primärkällor är att föredra då de är mer trovärdiga 

än sekundärkällor. Vidare innebär oberoende att källor ska vara opåverkade av andra personer 

eller yttre omständigheter. Den tredje regeln, samtidighet, innebär betydelsen av att historiska 

händelser nedtecknas då de inträffar för att undvika minnesfel. Avslutningsvis handlar den 

fjärde regeln om vikten av opartiska källor, för att undvika att den information som uppges 

visar en snedvriden bild av verkligheten.  

 

Vissa av de regler som just nämnts har redan behandlats i denna studies metoddel. 

Exempelvis har, som redan uppgetts, ett medvetet val gjorts vad gäller fokus på primärkällor 

samt att särskilda omständigheter, beträffande minnesfel, för historiska händelser har 

diskuterats.  Huruvida de källor som har använts är äkta och oberoende eller ej har dock ännu 

inte diskuterats. Med avseende på den empiriska informationen om Läkare Utan Gränser bör 

denna kunna anses vara oberoende då organisationen tydligt understryker sitt avståndstagande 

till all form av beroende. Vad gäller Läkarmissionen, som enligt organisationen själv har en 

tydlig koppling till en kristen värdegrund, kan dock dess oberoende ifrågasättas. Ett eventuellt 

beroende är dock irrelevant för denna uppsats då det som studeras enbart är organisationens 

internationella expansionsmönster. I sökandet efter information om båda dessa organisationer 
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har målet varit att kunna bekräfta påståenden med hjälp av flera källor. Vad gäller äkthet och 

tendens har bedömningen gjorts att de empiriska källor som har använts uppfyller kraven för 

äkthet och brist på snedvridenhet. Detta gäller särskilt Läkare Utan Gränser då denna 

organisation öppet diskuterar de problem som har uppstått i samband med dess utveckling.  
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3. Internationaliseringsprocessen 
 
Hur företag strategiskt går tillväga när de expanderar internationellt har, som tidigare nämnts, 

debatterats av forskare under flera årtionden. En av de mest omtalade teorierna i denna debatt 

är den så kallade Uppsalamodellen, med svenskt ursprung, från 1970-talet. Denna teori har 

sedan dess publicering reviderats och uppdaterats flera gånger och trots att den har funnits 

under lång tid är den fortfarande relevant och omdiskuterad av både anhängare och kritiker. 

På senare år har Uppsalamodellen utmanats av den så kallade Born Globalteorin, som i 

jämförelse med den traditionella Uppsalamodellen innehåller kontrasterande 

internationaliseringsmönster. I detta kapitel kommer båda dessa teorier beträffande 

internationaliseringsprocesser att behandlas. Som redan uppgetts i inledningskapitlet kommer 

även Vahlne och Nordströms 3*3-matris och Contractor med fleras trestegsteori att 

presenteras och relateras till övriga teorier.  

 

3.1 Uppsalamodellen 
 
Uppsalamodellen har fått sitt namn genom sitt ursprung från Uppsala Universitet, där 

professor Jan Johanson och docent Finn Wiedersheim-Paul år 1975 publicerade resultaten av 

en empirisk studie gjord på svenska företags internationaliseringsmönster. Studiens 

upptäckter lade grunden till en utvecklad teoretisk modell för hur företag går tillväga när de 

expanderar internationellt, en internationaliseringsprocessmodell som år 1977 publicerades av 

redan nämnda Johanson och professor Jan-Erik Vahlne. Denna modell kom senare att kallas 

Uppsalamodellen. Drygt 30 år senare, år 2009 och år 2011, publicerade Johanson och Vahlne 

två uppdaterade versioner av sin ursprungliga modell. Orsaken till dessa uppdateringar var att 

modellen bättre skulle kunna appliceras på moderna internationaliseringsförhållanden. Nedan 

följer en beskrivning av Uppsalamodellens utveckling samt dess olika beståndsdelar.  

 
3.1.1 Etableringskedjan 

 
De upptäckter som den empiriska studie Johanson och Wiedersheim-Paul publicerade år 1975 

innehöll kan sammanfattas med hjälp av något som forskarna själva kallar etableringskedjan. 

Denna kedja bygger på antaganden om att företag i första hand utvecklas på sin inhemska 

marknad för att sedan stegvis expandera internationellt, samt att betydande hämmande 

effekter för en internationell expansion är brist på resurser och kunskap om utländska 
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marknader. Dessa hinder kan dock övervinnas genom att företag intar ett stegvist 

tillvägagångssätt i sin internationella expansion och successivt lär sig om de utländska 

marknader de penetrerar. Även företags upplevda risk beträffande investeringar på nya 

marknader har inverkan på deras internationella expansion. Denna risk minskar i takt med att 

företagen gradvis etablerar sig på och får ett förhållande till nya marknader, eftersom de 

därmed får ökad kännedom om exempelvis marknadens efterfrågan. Ytterligare något som får 

upplevd risk att minska är då kontrollbehov av försäljningen successivt ökar.  

 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) poängterar i sin empiriska studie att de inte ämnar 

förklara varför företag exporterar. De vill snarare belysa att brist på kunskap om utländska 

marknader och en vilja att undvika risker leder till att företag i första hand börjar med att 

exportera till närliggande utländska marknader, till marknader som de har stor kännedom om, 

eller till marknader som påminner om det aktuella företagets inhemska marknad. Vidare 

menar Johanson och Wiedersheim-Paul att företag påbörjar sin internationaliseringsprocess 

genom att exportera via självständiga representanter och agenter på utländska marknader, då 

detta inte innebär resursåtaganden i samma utsträckning som det gör för filialer.  

 

Den etableringskedja (se figur 1) som har utvecklats av Johanson och Wiedersheim-Paul 

(1975) har fyra olika steg som företag normalt genomgår under sin internationella expansion. 

Till att börja med förekommer ingen regelbunden export utan företaget säljer främst till den 

inhemska marknaden. Efter en tid börjar företaget att exportera till utländska marknader via 

självständiga representanter och agenter, enligt ovan. Därefter följer upprättandet av filialer 

på den utländska marknaden. Som ett avslutande steg i kedjan är det inte ovanligt att företag 

förlägger delar av sin produktion till den utländska marknaden. Sammanfattningsvis innebär 

de fyra stegen successivt ökande resursåtaganden till utländska marknader samt ett alltmer 

utvecklat informationsflöde. Johanson och Wiedersheim-Paul förtydligar dock att företags 

internationella expansion inte alltid exakt följer dessa steg då särskilda omständigheter kan 

medföra undantag, såsom att företag som innehar stora kunskaper om andra utländska 

marknader inte nödvändigtvis genomför samtliga steg.  

 

 

Figur 1: Etableringskedjan och dess fyra steg. 
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3.1.1.1 Psykiskt avstånd 

I sin studie från 1975 utvecklar Johanson och Wiedersheim-Paul ett koncept som de kallar 

psykiskt avstånd, vilket de hävdar påverkar hur företag genomför en internationell expansion. 

Med detta koncept menas att det finns faktorer som kan utgöra hinder för ett effektivt 

informationsflöde mellan företag och de utländska marknader som de har kontakt med. Dessa 

faktorer utgörs av olikheter i bland annat språk, kultur, politiska system, utbildningsnivå och 

industriell utvecklingsnivå. Psykiskt avstånd är generellt ofta sammankopplat med geografiskt 

avstånd. Det finns dock undantag. Även om till exempel England och Australien ligger långt 

ifrån varandra geografiskt är deras psykiska avstånd litet. Det psykiska avståndet är enligt 

Johanson och Wiedersheim-Paul inte konstant eftersom det kan förändras på grund av olika 

typer av socialt utbyte. Johanson och Vahlne förtydligar resonemanget ovan i sin artikel The 

Mechanism of Internationalisation, från 1977, genom att hävda att företag generellt påbörjar 

sin internationella expansion med att söka sig till marknader som de har lättast för att förstå. 

Det är på dessa marknader, som företagen bedömer som mindre riskabla, som möjligheter kan 

upptäckas. Utöver psykiskt avstånd är den utländska marknadens storlek ytterligare en faktor 

som kan påverka hur företag genomför sin internationella expansion (Johanson & 

Wiedersheim-Paul 1975).  

 
3.1.2  Johanson och Vahlnes teoretiska internationaliseringsprocessmodell 

 

Med den ovan nämnda empiriska studie som utgångspunkt, där företags internationella 

expansion ses som en process med successivt ökande internationellt engagemang och 

resursåtagande, publicerade Johanson och Vahlne år 1977 en teoretisk modell över hur 

företags internationaliseringsprocesser normalt ser ut. Nämnas skall att Johanson och Vahlne i 

sin studie poängterar att även då empirin som deras modell bygger på enbart berör svenska 

företags expansionsmönster, har de genom att ta del av andra studier upptäckt att dessa 

mönster även gäller för företag från andra länder (Johanson & Vahlne 1977; 1990). Enligt 

denna modell ligger fokus på vikten av ökande kunskap och kännedom om utländska 

marknader och utländsk verksamhet, samt på företags successivt ökande åtaganden till dessa 

(Johanson & Vahlne 1977). Företags internationaliseringsprocesser anses utvecklas genom ett 

samspel mellan båda dessa aspekter (Johansson & Vahlne 1990). Enligt modellen ger brist på 

kunskap om intressanta utländska marknader hämmande effekter på företags internationella 

verksamhet och tillräcklig kunskap anses främst uppnås genom just verksamhet utomlands. 
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Detta resonemang utgör kärnan i Johanson och Vahlnes internationaliseringsprocessmodell. 

(Johanson & Vahlne 1977)  

 

I sin internationaliseringsprocessmodell från år 1977 (se figur 2) utvecklar Johanson och 

Vahlne resonemanget kring marknadskunskap och resursåtagande till utländska marknader 

genom att påstå att företags internationella expansionsprocesser är cykliska. Det vill säga att 

utfallet av nuvarande händelser och beslut ligger till grund för framtida händelser och beslut. I 

detta resonemang görs en uppdelning mellan den internationella expansionens så kallade 

tillstånds- och förändringsaspekter. Internationaliseringens tillståndsaspekter är 

marknadsåtagande, vilket innebär hur mycket resurser som tillägnas utländska marknader, 

och marknadskännedom, det vill säga företagets kunskap om utländska marknader. Den 

internationella expansionens förändringsaspekter utgörs av nuvarande affärsverksamhet och 

beslut om resursåtaganden till utländsk affärsverksamhet. Tanken är att beslut om 

resursåtaganden till utländska marknader och hur den nuvarande affärsverksamheten 

genomförs påverkas av marknadsåtagande och marknadskännedom. Sambandet är cykliskt då 

marknadsåtagande och marknadskännedom i sin tur påverkas av hur den nuvarande 

affärsverksamheten genomförs och av beslut om resursåtagande till utländska marknader.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Johanson och Vahlnes internationaliseringsprocessmodell från år 1977. 

 

Vad gäller kunskap och kännedom om utländska marknader gör Johanson och Vahlne (1977) 

en uppdelning mellan två olika sorters kunskap, beroende på hur den förvärvas. Den första 
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typen av kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, enbart kan förvärvas genom personliga 

upplevelser och erfarenheter. Enligt Johanson och Vahlne är förvärv av erfarenhetsbaserad 

kunskap oerhört viktig i samband med företags internationella expansion. Vad gäller inhemsk 

affärsverksamhet innehar företags aktörer nämligen ofta grundläggande erfarenhetsbaserad 

kunskap, som sedan kan byggas på. Vad gäller utländsk affärsverksamhet saknas dock denna 

grundläggande erfarenhetskunskap vilket innebär att den måste förvärvas på plats genom den 

utländska affärsverksamheten. Johanson och Vahlne understryker att vikten av den 

erfarenhetsbaserade kunskapen ökar ju mindre strukturerad och väldefinierad företags 

verksamhet är. Då företags affärsverksamhet är relationsbaserad, det vill säga när 

verksamheten innebär stor kontakt med andra individer, är den erfarenhetsbaserade kunskapen 

extra viktig.  

 

Vidare gör Johanson och Vahlne (1977) ytterligare en uppdelning mellan generell och 

marknadsspecifik kunskap och kännedom. Generell kunskap är kunskap som kan förvärvas 

och innehas oberoende av geografiskt läge, det vill säga kunskap som kan appliceras på flera 

kontexter. Marknadsspecifik kunskap å andra sidan, är kunskap om en specifik nationell 

marknad, till exempel om dess kultur, dess marknadssystem och vad som kännetecknar dess 

kunder. Till skillnad från generell kunskap kan marknadsspecifik kunskap därmed generellt 

inte appliceras på flera kontexter, utan den måste främst förvärvas genom erfarenhet på den 

aktuella marknaden. När företag bedriver affärsverksamhet på utländska marknader krävs 

både generell och marknadsspecifik kunskap.  

 

Johanson och Vahlne (1977) avslutar sitt resonemang beträffande kunskap genom att göra en 

särskiljning mellan erfarenhetsbaserad marknadskunskap och erfarenhetsbaserad 

företagskunskap. De menar att båda dessa är nödvändiga när företag expanderar 

internationellt. Huruvida det går att anställa personal utifrån som redan besitter 

erfarenhetsbaserad kunskap beror på den aktuella positionen. En position som innebär mycket 

kontakt mellan företaget och den aktuella marknaden kräver både erfarenhetsbaserad 

marknadskunskap och företagskunskap, vilket innebär att det är svårt att anställa personal på 

plats som inte känner till det aktuella företaget. Tvärtom gäller att det är lättare att anställa 

personal utifrån när positionen ifråga är mer produktionsorienterad.  

 

Vad gäller förändringsaspekten beslut om resursåtaganden till utländsk verksamhet menar 

Johanson och Vahlne (1977) att dessa beror på vilka problem och möjligheter företag kommer 
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i kontakt med på den aktuella utländska marknaden. Detta innebär att beslut om 

resursåtaganden grundar sig i och är beroende av företagets aktörers erfarenheter och 

upplevelser på plats på marknaden. Både företagsbaserad och marknadsbaserad erfarenhet är 

avgörande i detta avseende. För att förtydliga innebär detta att resursåtaganden till utländsk 

verksamhet är relaterade till företagets nuvarande affärsverksamhet. Företag kan även komma 

i kontakt med problem och möjligheter på den utländska marknaden genom kontakter med 

individer från organisationer och företag som det aktuella företaget interagerar med på 

marknaden. Johanson och Vahlne avslutar sitt resonemang kring beslut om resursåtagande till 

utländsk verksamhet genom att hävda att dessa tas långsamt och successivt, förutom i de fall 

där företaget ifråga innehar en stor mängd resurser och/eller den aktuella marknaden är stabil 

och homogen, eller om företaget innehar mycket erfarenhet från liknande utländska 

marknader.  

 

För att sammanfatta resonemanget kring Uppsalamodellen så här långt kopplar Johanson och 

Vahlne samman Johanson och Wiedersheim-Pauls resonemang från år 1975 kring 

etableringskedjan och psykiskt avstånd med de tillstånds- och förändringsaspekter som 

nyligen har diskuterats. De hävdar att deras internationaliseringsprocessmodell från år 1977, 

innehållande tillstånds- och förändringsaspekterna, manifesterar sig genom etableringskedjan 

och psykiskt avstånd. Annorlunda uttryckt kan stegen i etableringskedjan och psykiskt 

avstånd ses som möjliga indikatorer på tillstånds- och förändringsaspekterna i modellen, 

vilket innebär att det finns ett samband mellan dem (Johanson & Vahlne 1990).  

 

3.1.3 Uppsalamodellen: den uppdaterade versionen 

 
Eftersom mycket har hänt sedan år 1977 då Uppsalamodellen först publicerades, både vad 

gäller företags sätt att bedriva verksamhet och inom det teoretiska fältet för 

internationaliseringsprocesser, publicerade Johanson och Vahlne år 2009 en uppdaterad 

version av den ursprungliga Uppsalamodellen. Modellen har uppdaterats inom ett antal 

områden och en beskrivning av dessa följer nedan.  

 

I den uppdaterade versionen av Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne 2009) läggs stor fokus 

på företags omgivning, detta på grund av att ett stort antal studier har visat att nätverk i 

företags omgivning har en betydande inverkan på deras internationella expansion. Enligt detta 
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resonemang ses marknader som nätverk av relationer där företag länkas samman med 

varandra på olika sätt. För att lyckas med sin internationella expansion krävs att företag är 

involverade i och en del av för dem relevanta nätverk. Genom dessa nätverk sker nämligen 

utbyten aktörer emellan, vilka skapar möjligheter till kunskapsförvärv och förutsättningar för 

förtroendebyggnad och lojalitet mellan det aktuella företaget och relevanta aktörer som det 

interagerar med på den utländska marknaden. Dessa utbyten skapar även förutsättningar för 

att identifiera och utnyttja möjligheter. Johanson och Vahlne understryker att relationer 

uppstår genom socialt interagerande och allt annat lika är det svårare att bygga nya relationer 

ju större det psykiska avståndet är.  

 

Johanson och Vahlne (2009) hävdar att om företag inte är en del av för dem relevanta nätverk 

uppstår problemet med utanförskap. Om ett företag försöker penetrera en marknad där det inte 

är en del av för företaget relevanta nätverk uppstår vidare en situation av främlingskap, som 

innebär att framtida försök att bli en insider inom nätverken försvåras. Generellt menar 

Johanson och Vahlne att utanförskap utgör en större osäkerhet vad gäller hur pass lyckad en 

internationell expansion blir än vad stort psykiskt avstånd gör. Avslutningsvis sammanfattar 

Johanson och Vahlne sitt resonemang kring nätverk med att hävda att företags internationella 

expansion styrs av de relationer de har med viktiga och engagerade inhemska och utländska 

aktörer.  

 

Även om Uppsalamodellens ursprungliga struktur från år 1977 fortfarande är densamma i 

Johanson och Vahlnes modell från år 2009 (se figur 3) vad gäller tillstånds- och 

förändringsaspekterna har vissa förändringar gjorts inom dessa. Till att börja med har 

tillståndsaspekten marknadskännedom utökats med begreppet möjlighetsidentifiering. 

Poängen med att lägga till denna variabel är enligt Johanson och Vahlne att belysa att 

möjligheter utgör den viktigaste och mest avgörande typen av kunskap inom 

marknadskännedomen. Ny kunskap förvärvas för övrigt i relationer. Den andra ursprungliga 

tillståndsaspekten, marknadsåtagande, har i 2009 års internationaliseringsprocessmodell bytt 

namn till nätverksposition. Detta på grund av att internationella expansioner enligt Johanson 

och Vahlne numera genomförs inom nätverk där relationer bygger på kunskap, förtroenden 

och åtaganden mellan olika aktörer.  

 

Vad gäller Uppsalamodellens förändringsaspekter har den ursprungliga aspekten nuvarande 

affärsverksamhet döpts om till lärande, skapande och förtroendebyggnad, för att enligt 
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Johanson och Vahlne (2009) förtydliga det önskade resultatet med den nuvarande 

affärsverksamheten. De har valt att understryka vikten av förtroendebyggnad och skapande av 

möjligheter då dessa aspekter är avgörande variabler inom nätverksrelationer. Vidare menar 

de att relationer som bygger på höga nivåer av kunskap, förtroenden och åtaganden leder till 

mer effektiva och kreativa relationsprocesser. Vad gäller den andra ursprungliga 

förändringsaspekten från 1977 års modell, beslut om resursåtagande till utländsk 

affärsverksamhet, har även denna döpts om till beslut om relationsåtagande. 

Relationsåtagande har lagts till för att betona vikten av företags åtaganden till relationer och 

relationsnätverk när de tar beslut om resursåtaganden till utländska marknader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Johanson och Vahlnes uppdaterade Uppsalamodell från år 2009. 

 

Den uppdaterade Uppsalamodellens genomgående fokus på nätverksrelationer är betydande 

då Johanson och Vahlne (2009) menar att nätverksrelationer har en avgörande inverkan på 

företags internationella expansion. Företag har nämligen en tendens att söka sig till utländska 

marknader där deras partners har värdefulla nätverkspositioner. En annan vinkling av detta 

fenomen är att företag kan söka sig till utländska marknader beroende på att en 

relationspartner vill att företaget ifråga ska expandera dit. Genom att expandera enligt 

partnerns önskan visar det aktuella företaget nämligen att det är engagerat i relationen. Utöver 

detta styrs givetvis företags internationella expansion av var de och deras eventuella partners 

ser möjligheter. Den uppdaterade Uppsalamodellens fokus på relationer och nätverk innebär 
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att internationella företags problem och möjligheter inte längre anses styras av specifika 

länders omständigheter, utan snarare av omständigheter som har med relationer och nätverk 

att göra.  

 

3.1.4 Uppsalamodellen som en globaliseringsprocessmodell 

 
År 2011 publicerade Johanson, Vahlne och docent Inge Ivarsson en artikel som innehöll en 

modifierad Uppsalamodell, denna gång för att kunna applicera modellen på företags 

globaliseringsprocesser. Syftet med detta var bland annat att beskriva och förklara 

globaliseringsprocessens karaktärsdrag. Johanson med flera (2011) inleder sin artikel med att 

påstå att ett företags globala expansion, likt dess internationella expansion, är en tidskrävande 

och successiv process, till och med ännu mer tidskrävande och successiv än vad som är fallet 

för en internationell expansion. De påstår vidare att när företag expanderar internationellt 

utvecklas ofta deras internationaliseringsprocess för att successivt övergå till att bli en 

globaliseringsprocess.  

 

Resonemanget i den modifierade Uppsalamodellen från år 2011 bygger på antagandet att 

utöver internationaliseringsprocessens redan beskrivna dimensioner har globaliseringen 

ytterligare två dimensioner; konfiguration och koordination. Med konfiguration menas 

utformningen och omformningen av ett företags värdekedja. Mer förenklat innebär detta att 

varje aktivitet i värdekedjan bör utföras där bäst omständigheter för hög effektivitet råder. 

Koordination innebär i denna kontext att koordinera funktioner inom företagets olika enheter 

för att de tillsammans ska uppnå företagets övergripande mål. Ett företags koordination, som 

förutsätter en hög grad av kommunikation mellan dess enheter, är delvis beroende av 

företagets konfiguration. I detta sammanhang innebär inte globalisering utökad 

internationalisering utan snarare en omstrukturering av hur företags organisatoriska enheter 

koordineras. (Johanson m.fl. 2011) För att inkorporera de två dimensionerna konfiguration 

och koordination har Johanson med flera modifierat den redan reviderade Uppsalamodellens 

tillstånds- och förändringsaspekter något. En beskrivning av dessa förändringar följer nedan.  

 

Tillståndsaspekten marknadskännedom och möjlighetsidentifiering är i 

globaliseringsprocessmodellen (se figur 4) oförändrad sedan 2009 års version av 

Uppsalamodellen. Johanson med flera (2011) poängterar dock att möjligheter inte enbart 
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uppstår och identifieras externt utan även inom företaget. De poängterar även att den kunskap 

som finns i relationer mellan huvudkontoret på den inhemska marknaden och dess utländska 

enheter ligger till grund för både konfigurations- och koordinationsbeslut. Den andra 

tillståndsaspekten, nätverksposition, är även den oförändrad från 2009 års Uppsalamodell. 

Även här görs dock en poängtering då det åtagande till nätverksrelationer som diskuteras i 

2009 års modell har utökats till att gälla även internt i företaget, mellan företags huvudkontor 

och dess utländska enheter, samt även mellan dessa. 

  

Vad gäller förändringsaspekterna har vissa mer betydande förändringar gjorts. Den 

ursprungliga förändringsaspekten beslut om relationsåtagande från 2009 års Uppsalamodell 

har i 2011 års Uppsalamodell (Johanson m.fl. 2011) ändrats till beslut att rekonfigurera eller 

omkonstruera koordinationssystem. Till skillnad från 2009 års modell läggs nu större vikt vid 

beslut som rör värdekedjans rekonfigurering och omstrukturering av koordinationssystem än 

vid beslut om relationsåtagande. Även om den andra förändringsaspekten, lärande, skapande 

och förtroendebyggnad, från 2009 års modell är oförändrad understryker Johanson med flera 

att denna aspekt nu även inkluderar det globala företagets interna enheter. För att förtydliga 

innebär detta att ett företags samtliga enheter erfar lärande, skapande och förtroendebyggnad 

både internt och externt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4: Johanson och Vahlnes globaliseringsprocessmodell från år 2011. 
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Johanson med flera (2011) avslutar sitt resonemang kring företags globaliseringsprocesser 

genom att återigen påpeka att dessa processer inte innebär snabba förändringar och lösningar. 

Förutom att, som redan nämnts, påstå att globaliseringsprocessen är än mer tidskrävande och 

successiv än internationaliseringsprocessen hävdar de även att den dessutom kännetecknas av 

ännu mer komplexitet och osäkerhet, samt att det är mer oklart vilka organisatoriska 

konfigurationer som är optimala. För övrigt menar Johanson med flera att det generellt är 

svårt att koordinera när de geografiska och psykiska avstånden är stora.  

 

3.2 Vahlne och Nordströms 3*3-matris 

 
Uppsalamodellen har som inledningsvis nämnts länge varit en av de mest accepterade och 

dominerande teorierna inom ämnesområdet för internationaliseringsprocesser. Med tiden har 

dock vissa forskare ifrågasatt modellens relevans då de menar att den inte alltid kan förklara 

hur företag går tillväga när de expanderar internationellt. Till exempel har vissa studier visat 

att det inte är helt ovanligt att företag redan från start söker sig till psykiskt avlägsna 

marknader i sin internationella expansion (Vahlne & Nordström 1993). Som beskrivits ovan 

har uppdateringar av Uppsalamodellen nyligen gjorts i syfte att göra den mer relevant för 

nutida förhållanden. Utöver detta publicerade Vahlne och assisterande professor Kjell A. 

Nordström år 1993 en alternativ modell till Uppsalamodellen; en 3*3-matris. Tanken med 

denna var att på ett alternativt sätt förklara företags internationaliseringsprocesser genom att 

undersöka vilken inverkan företags erfarenheter av internationell verksamhet har, samt 

betydelsen av i vilken utsträckning industrin ifråga är internationell (Vahlne & Nordström 

1993). Nedan följer en beskrivning av Vahlne och Nordströms 3*3-matris.  

 

I Vahlne och Nordströms (1993) resonemang kring internationaliseringsprocesser läggs stor 

fokus på två faktorer; erfarenhet och konkurrens. De betonar vikten av erfarenhet då det har 

visat sig att företag som har mycket erfarenhet av internationell verksamhet är mer aggressiva 

i sin internationella expansion än vad mindre internationellt erfarna företag är. Enligt Vahlne 

och Nordström innebär detta att Uppsalamodellen verkar vara mer relevant för företag som 

befinner sig i ett tidigt stadium av sin internationella expansion. Vidare menar Vahlne och 

Nordström att betydelsen av konkurrens inte har behandlats tillräckligt i den traditionella 

forskningen om internationaliseringsprocesser. Traditionellt har nämligen individuella 

industrier och marknader ansetts sammanfalla geografiskt med nationella gränser, vilket på 
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senare tid har visat sig inte alltid vara fallet då industrier och marknader ofta sträcker sig över 

landsgränser. En orsak till att industrier numer sträcker sig över landsgränser är att lagar och 

bestämmelser har införts, vilka har medfört att inte enbart företag utan även industrier har 

expanderat internationellt. I många fall har dessa industrier till och med blivit globala.  

 

3.2.1 Förklaring av 3*3-matrisens uppbyggnad 

 
De variabler som utgör Vahlne och Nordströms (1993) matris axlar (se figur 5) är industrins 

karaktärsdrag och företagets karaktärsdrag. Industrins karaktärsdrag innefattar alla de 

relevanta faktorer som har inverkan på dess internationaliseringsprocesser, såsom 

stordriftsfördelar, forsknings- och utvecklingsintensitet, produktdifferentiering, statliga 

restriktioner och transportkostnader. För att förenkla sammanförs dessa karaktärsdrag till en 

helhet i matrisen. Detta innebär mer konkret att industrier här delas in i tre olika kategorier 

beroende på om de underliggande karaktärsdragen främjar konkurrens på en nationell, 

regional eller global nivå. I en konkurrensmässigt sett nationell industri, som till exempel 

industrin för byggnadsmaterial, utgör begränsningen av bland annat överförbar teknologi ett 

hinder för internationell handel. Ett exempel på en konkurrensmässigt sett regional industri är 

hemelektronikindustrin. Slutligen kännetecknas globala industrier, såsom bilindustrin och 

flygplansindustrin, av en nödvändighet att dra fördel av globala stordriftsfördelar. I matrisen 

innebär företagets karaktärsdrag på motsvarande sätt en indelning av företag i samma tre 

kategorier som ovan, beroende på om de är nationella, regionala eller globala aktörer. 

Sammanfattningsvis mynnar den beskrivna uppdelningen ut i en 3*3-matris bestående av nio 

celler. En beskrivning av dessa nio celler följer nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Vahlne och Nordströms 3*3-matris. 
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3.2.1.1 Matrisens celler 

De nio cellerna i matrisen representerar olika kombinationer av industriers och företags 

karaktärsdrag. Vahlne och Nordström (1993) poängterar att matrisen bygger på antagandet att 

företag kan välja mellan två generella strategier när de expanderar internationellt. Antingen 

kan de undvika konkurrens genom att hitta sin specifika produktrelaterade eller geografiska 

nisch, eller så kan de följa en aggressiv strategi som innebär att de är orädda och målinriktat 

ger sig in i den etablerade konkurrensen. För att göra matrisen överskådlig följer en kort 

beskrivning av varje cell.  

 

Cell 1: Denna cell, som innebär ett nationellt företag verksamt i en traditionellt nationell 

industri, kännetecknas av en internationell expansion som bygger på fördelar som är specifika 

för företaget ifråga. Vad gäller denna cell gör Vahlne och Nordström en koppling till den 

oreviderade versionen av Uppsalamodellen. Nationella företag som expanderar internationellt 

till en utländsk marknad inom en traditionellt nationell industri vänder sig inledningsvis 

generellt till en psykiskt närliggande marknad. Till att börja med brukar företagen förlita sig 

på lokala agenter och distributörer för att sedan när tillräcklig kunskap om marknaden har 

förvärvats och relationer till den har skapats, ersätta agenter och distributörer med filialer. Det 

är inte ovanligt att även delar av produktionen förläggs till den aktuella utländska marknaden. 

I likhet med Uppsalamodellen söker sig företagen sedan successivt längre bort till mer 

psykiskt avlägsna marknader.  

 

Cell 2: I cell nummer två är regionalt verksamma företag i en traditionellt nationell industri i 

fokus. Denna typ av företag bör vara nytänkande vad gäller strategiskt tillvägagångssätt. I 

likhet med cell nummer ett har denna typ av företag starka specifika fördelar, som i detta fall 

stärks ytterligare av regional koordination. För att förtydliga innebär en internationell 

expansion här att företaget ifråga, vilket redan är verksamt inom en region, söker sig till en 

nationell marknad i en annan region. Expansionsmönstret i denna cell liknar det i föregående 

cell både vad gäller val av marknad och hur företag slår sig in på denna. Trots att företaget 

ifråga redan är internationellt verksamt innebär en ny region ett stort psykiskt avstånd. Då det 

regionala företaget redan har resurser och erfarenhet av att expandera internationellt brukar 

expansionsprocessen gå snabbare än vad som är fallet för företag i cell nummer ett. Det är 

ofta klokt för regionala företag att undvika nationella marknader med starka inhemska 

konkurrenter.  
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Cell 3: I cell nummer tre behandlas expansionsprocessen för globalt verksamma företag i 

traditionellt nationella industrier. Denna typ av företag har vanligtvis en extremt stark position 

på marknaden och mycket erfarenhet av olika kulturer och marknader. De kan i princip söka 

sig till vilka marknader det vill, samt även på vilket sätt de önskar. För dessa företag är det 

ofta tillräckligt att enbart exportera för att penetrera en ny marknad. Generellt brukar dessa 

företag inte ha någon konkurrens att tala om och de kan ta god tid på sig i sin etablering av 

lokala enheter som motsvarar deras önskemål. Vahlne och Nordström nämner IKEA som ett 

exempel på ett globalt företag verksamt i en nationell industri.  

 

Sammanfattningsvis hävdar Vahlne och Nordström (1993) att samtliga tre typer av företag 

verksamma i en traditionellt nationell industri, enligt ovan, är aggressiva i sin internationella 

expansion, samt att de har unika starka fördelar att förlita sig på. Konkurrens har liten 

inverkan på denna typ av företags internationaliseringsprocesser.  

 

Cell 4: I cell nummer fyra läggs fokus på nationella företag som expanderar internationellt 

inom en traditionellt regional industri. Mer specifikt innebär detta att dessa företag expanderar 

till ytterligare en nationell marknad inom den region vilken de redan är verksamma i. När det 

gäller denna typ av företag genomförs en internationell expansion vanligen utifrån en 

nischposition, då de nämligen inte är tillräckligt konkurrenskraftiga för att på ett kraftfullt sätt 

ge sig in i den redan etablerade konkurrensen. Fokus brukar läggas på segment som redan 

etablerade aktörer har valt att lägga mindre fokus på. Efter att dessa företag har förvärvat 

erfarenheter och resurser följer de vanligen expansionsmönstret i cell nummer ett. För övrigt 

brukar inte expansionen för företag i cell nummer fyra ske särskilt snabbt.  

 

Cell 5: De regionalt verksamma företagen inom en traditionellt regional industri i cell 

nummer fem expanderar internationellt genom att söka sig till en ny region. I denna expansion 

har de vanligen två möjligheter. Om företaget ifråga följer en fokuserad strategi brukar 

expansionen vara successiv, i enlighet med Uppsalamodellen. Med andra ord, det aktuella 

företaget börjar med att expandera till en psykiskt närliggande marknad för att successivt söka 

sig längre bort. Om företaget däremot på ett mer kraftfullt sätt ger sig in i konkurrensen blir 

dess internationaliseringsprocess ofta inte successiv i samma utsträckning. När företag i denna 

cell expanderar internationellt spelar överväganden som har med konkurrens att göra vanligen 

stor roll.  
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Cell 6: Denna cell representeras av globalt verksamma företag som söker sig till en ny region 

i en traditionellt regionalt strukturerad industri. Denna typ av företag brukar vara mäktiga och 

erfarna och generellt föredrar de större marknader framför mindre. Vad som är optimalt 

utifrån ett konkurrensperspektiv samt var det är bäst att göra resursåtaganden styr vanligen val 

av marknad samt när och hur denna marknad penetreras. I denna cell är Uppsalamodellens 

expansionsmönster föga relevant.  

 

Sammanfattningsvis hävdar Vahlne och Nordström (1993) att internationaliseringsprocessen i 

regionala industrier styrs av överväganden som har med konkurrens att göra, vilket inte är 

fallet vad gäller ovan diskuterade nationella industrier. Uppsalamodellens expansionsmönster 

tycks enbart vara relevant i de fall där nationella och regionala företag med lite erfarenhet 

följer en fokuserad strategi.  

 

Cell 7: I denna cell står nationella företag verksamma i en traditionellt global industri i fokus. 

I sin internationella expansion är ett nödvändigt villkor för dessa företag att de följer en 

väldefinierad nischstrategi både vad gäller dess produkter och geografiskt tillvägagångssätt. 

Att på ett kraftfullt vis ge sig in i konkurrensen är inget alternativ för denna typ av företag då 

de är svaga i förhållande till industrins regionala och globala aktörer. Företagen i fråga 

expanderar vanligen internationellt till nationella marknader och/eller segment som etablerade 

företag har fokuserat mindre på. Uppsalamodellens traditionella expansionsmönster följs ofta 

av företag i denna cell, förutsatt att de lyckas hitta en specifik nisch. Vad gäller val av 

marknad följer dock dessa företag generellt inte Uppsalamodellens mönster då de måste 

undvika vissa marknader där mäktiga konkurrenter redan har en stark position.  

 

Cell 8: Denna cell innefattar regionalt verksamma företag som söker sig till en ny region inom 

en global industri. I sin internationella expansion kan dessa företag, förutsatt att de är starka 

nog, kraftfullt ta sig an den etablerade konkurrensen på en av regionens viktiga marknader. 

Om tillräcklig styrka saknas för detta expanderar de aktuella företagen vanligen genom att 

följa en fokuserad produkt- och/eller geografisk strategi. Vid en fokuserad geografisk strategi 

finns likheter med Uppsalamodellens expansionsmönster, med undantaget att överväganden 

som rör konkurrens styr valet av marknad. Om företaget har en fokuserad produktstrategi 

behöver inte lika stor hänsyn tas till konkurrensrelaterade överväganden. 

  



31 
 

Cell 9: Matrisens nionde och sista cell innefattar ett globalt verksamt företag inom en global 

industri som expanderar internationellt till ytterligare en nationell marknad. Denna typ av 

företag kan fritt välja i vilken ordning de penetrerar nationella marknader, samt på vilket sätt 

de gör detta, beroende på vilket alternativ som passar bäst utifrån den rådande konkurrensen. 

Vahlne och Nordström (1993) avslutar resonemanget kring cell nummer nio med att 

poängtera svårigheten att förklara vissa företeelser i denna cells internationella expansion med 

hjälp av Uppsalamodellen. Mer konkret har modellen ofta svårt att förklara var, när och hur 

företag i denna cell expanderar internationellt, då kunskap om och erfarenhet av utländsk 

verksamhet inte saknas för denna typ av företag. Detta innebär att vad som är optimalt rent 

konkurrensmässigt och utifrån ett perspektiv av resursåtagande styr val av marknad samt hur 

och när denna marknad penetreras.  

 

Vahlne och Nordström (1993) sammanfattar sin 3*3-matris med slutsatsen att teorier såsom 

Uppsalamodellen har svårare att förklara internationaliseringsprocessmönster ju mer 

internationellt erfarna företag är och ju mer internationell industrin inom vilken de verkar är. 

Ju mer erfarenhet företag har och ju mer internationell konkurrensen är, desto större blir 

behovet att hitta förklaringar till var, när och hur internationell expansion sker i 

konkurrensrelaterade överväganden. Rent konkret innebär detta att Uppsalamodellens 

möjlighet att förklara företags expansionsmönster successivt minskar mellan cell nummer ett 

och cell nummer nio enligt modellen nedan (se figur 6).  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 6: Modell som visar Uppsalamodellens möjlighet att förklara företags expansionsmönster. 
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3.3 Born Globalteorin 

 
Då traditionella internationaliseringsprocessteorier som tidigare nämnts har haft svårigheter 

att förklara vissa företags internationella expansionsmönster har en ny teori inom detta 

ämnesområde vuxit fram, kallad Born Globalteorin. Denna teori har sin grund i att forskare 

under slutet av 1900-talet började observera en ny typ av företag; företag som till skillnad från 

tidigare studier verkade expandera internationellt redan från start, (Oviatt & McDougall 1994; 

Knight & Cavusgil 1996; Rasmussen & Madsen 2002) utan att genomgå samtliga processteg 

som Uppsalamodellen presenterar genom att hoppa över steg, eller i vissa fall inte successivt 

expandera internationellt i enlighet med någon process över huvud taget. Dessa företag kom 

att kallas Born Globalföretag.  

 

Som nämnts tidigare har Uppsalamodellen på senare år utmanats av Born Globalteorin, vilken 

ger en något annorlunda syn på företags internationaliseringsprocesser. Istället för att först 

förvärva kunskap om nya marknader för att sedan successivt expandera i enlighet med 

Uppsalamodellen, expanderar Born Globalföretag till nya marknader redan i ett tidigt skede 

och förvärvar kunskap på vägen (Oviatt & McDougall 1994; Knight & Cavusgil 1996). 

Denna typ av företag definierar professorerna Benjamin M. Oviatt och Patricia P. McDougall 

(1994) som företag vilka redan från start vill ta vara på betydelsefulla konkurrensfördelar 

genom användning av resurser från och försäljning i flera länder. Professorerna Mika 

Gabrielsson, V. H. Manek Kirpalani, Pavlos Dimitratos, Carl Arthur Solberg och Antonella 

Zucchella (2008) definierar även de dessa företag på liknande vis och tillägger att Born 

Globalföretag bör ha produkter med global marknadspotential. De belyser även vikten av att 

dessa företag kan kombinera denna potential med en entreprenörsanda vilken innebär 

förmågan att se möjligheter till en snabb internationell expansion.  

 

Vad gäller definitionen av Born Globalföretag läggs vikten vid företagens ålder då de 

expanderar internationellt snarare än på deras storlek, även om Born Globalföretag vanligen 

är små både till storlek och till omsättning (Knight & Cavusgil 1996). Ett företag kan anses 

vara Born Global endast om det redan från start är internationellt verksamt, men det kan vara 

svårt att dra en tydlig gräns huruvida ett företag är detta från start eller ej. Det ligger därför en 

tvetydighet i begreppet. Oviatt och McDougall (1994) menar dock att ett företag får bedömas 

vara internationellt verksamt från start såvida tanken redan initialt är att det ska vara det.  
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”Vi definierar en internationell new venture som en företagsorganisation som, från starten, 

eftersträvar att erhålla betydande konkurrensfördelar från användandet av resurser och 

försäljningen av outputs i ett flertal länder.” 

(Oviatt & McDougall 1994, s. 49)  

 

3.3.1 Uppkomsten av Born Globalföretag 

 
Oviatt och McDougall (1994) hävdar att ett flertal forskare inom ämnesområdet för 

internationaliseringsprocesser i slutet av 1980-talet plötsligt intresserade sig för fenomenet att 

företag expanderade internationellt redan i ett tidigt skede. Uppkomsten av dessa företag 

föranleddes av att homogeniteten på marknaderna hade ökat, vilket gjorde att det var lättare 

att förstå och få kunskap om dessa. Samtidigt som homogeniteten ökade blev humankapitalet 

mer mobilt och det skapades även större internationella finansiella möjligheter. Tilltagande 

transport- och kommunikationskanaler innebar även växande möjligheter till förenklat 

resande och informationsspridande över landsgränserna. Detta föranledde i sin tur möjligheter 

för företag att lättare utöka sin försäljning till nya marknader. Nya marknadsförhållanden 

innebar att det inte längre var möjligt för stora företag att i samma utsträckning som tidigare 

dra nytta av sina stordriftsfördelar. Det var istället innehav av unika tillgångar som alltmer 

bidrog till att företag kunde överleva internationellt, vilket gjorde det lättare för små företag 

att penetrera nya marknader. Vidare blev det betydligt lättare för internationellt erfarna 

personer med kapital att med kommunikations- och transportteknikens hjälp starta företag i 

princip var som helst i världen.  

 

Även docent Gary Knight och professor Tamer S. Cavusgil (1996) diskuterar uppkomsten av 

Born Globalföretag och varför denna typ av företag överlever på exportmarknaden. Forskarna 

presenterar sex olika faktorer som bidrar till att dessa företag kan överleva på marknaden trots 

att de inte följer traditionella internationaliseringsprocessmodellers expansionsmönster.  

 

Till att börja med menar Knight och Cavusgil (1996) att många Born Globalföretag överlever 

på exportmarknaden tack vare att de tvingas söka sig till nischade marknader i och med att 

efterfrågan på anpassade produkter ökar. Som en andra faktor tas framstegen inom 

processteknologin upp, vilka har bidragit till att även mindre företag lättare kan 

massproducera eller specialanpassa sina produkter. Den tredje faktorn forskarna lyfter fram är 
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framstegen inom kommunikationsteknik. Det faktum att det nu är lättare att kommunicera 

över landsgränser, med hjälp av exempelvis datorer, är något även små företag kan dra nytta 

av. En fjärde anledning till att Born Globalföretagen överlever på exportmarknaden är det 

faktum att små företag i regel är mer flexibla än större företag och därför lättare kan anpassa 

sig till förändringar och vara mer kundorienterade. Detta gör det lättare för små företag att 

göra specialanpassningar efter kundens önskemål. Den femte faktorn som presenteras innebär 

att medlen för internationella expansioner i allt större grad har blivit tillgängliga för alla 

företag. Som exempel nämns integrationen av finansmarknaden och teknikglobaliseringen. 

Teknikutvecklingen och kommunikationsutvecklingen anses vara viktiga även av professor 

Tage Koed Madsen och docent Per Servais (1997) och Madsen, professor Erik S. Rasmussen 

och Servais (2000), vilka hänvisar till att många industrier blivit mer globala. Den sjätte och 

sista faktorn som Knight och Cavusgil (1996) nämner är den globala nätverkstrenden, där 

företag etablerar kontakter i form av partnerskap med till exempel distributörer, vilket kan 

leda till långsiktiga samarbeten.  

 

3.3.2Kännetecken för Born Globalföretag 

 
Den nya typ av ofta små och tidigt internationaliserade Born Globalföretag som har nämnts 

ovan skiljer sig från traditionella internationaliseringsprocessteoriers uppfattning om företags 

karaktärsdrag. Flera forskare har lyft fram olikheter mellan traditionella företag och Born 

Globalföretag som kännetecken för de sistnämnda och en presentation av dessa följer nedan.  

 

Utifrån en australiensisk studie från tidigt 1990-tal presenterar Knight och Cavusgil (1996) 

följande kännetecken för Born Globalföretag:  

 

1. Ledningen i företagen ser hela världen som sin marknad redan från företagens grundande 

och delar inte upp världen i inhemsk och utländsk marknad utan ser denna som en helhet. 

Detta kännetecken lyfts av Knight och Cavusgil fram som en av de viktigaste faktorerna till 

att Born Globalföretag har möjlighet att expandera världen över från ett så tidigt stadium.  

2. Företagens export tenderar att vara minst en fjärdedel av deras hela produktion och de 

exporterar en eller flera produkter inom två år från deras etablering.  

3. Företagens produktion är ofta liten och detsamma gäller för deras årliga försäljning. 
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4. De flesta Born Globalföretag är vanligen grundade av drivna entreprenörer och växer fram 

till följd av ett genombrott vad gäller en viss process eller en viss teknik.  

5. Företagen tillämpar ny teknik för att tillverka en unik produkt eller för att hitta ett nytt sätt 

att bedriva affärer.  

6. Företagens produkter är i jämförelse med andra typer av företags produkter i regel 

värdeskapande i större utsträckning.  

 

Enligt den australiensiska studien växer Born Globalföretag ofta i väldigt snabb takt. Vidare 

menar Knight och Cavusgil (1996) att studien har visat att mervärdet hos dessa företags 

produkter, deras teknologifokuserade arbetssätt och fokus på kvalitet, samt erbjudandet av 

differentierade produkter är Born Globalföretags viktigaste konkurrensmedel. 

 

Även Oviatt och McDougall (1994) belyser avgörande konkurrensmedel genom att presentera 

avgörande framgångsfaktorer för Born Globalföretag. Dessa framgångsfaktorer innefattar att 

företagen från start har globala visioner, innovativa produkter, fokus på internationell tillväxt, 

samt ett välutnyttjat nätverk. Professorerna har i en senare artikel från år 1995 utvecklat detta 

resonemang. I denna artikel presenteras följande sju framgångsfaktorer för Born 

Globalföretag:  

 

1. Att den globala visionen finns med från start.  

2. Att företagens grundare har internationella erfarenheter.  

3. Att företagen har starka nätverk.  

4. Att företagen lyckas utnyttja teknologi och marknadsföring till sin fördel.  

5. Att företagen har unika immateriella tillgångar.  

6. Att företagens produkters eller tjänsters vidareutvecklingar är nära kopplade till 

ursprungsidén.  

7. Att företagen är välkoordinerade.  

 

Att en global vision existerar från start är enligt Oviatt och McDougall (1995) en av de mest 

avgörande framgångsfaktorerna och innebär att företagens grundare förbiser nationsgränser 

och eventuella begränsningar, samt förmedlar denna vision till övriga delar av företaget. 

Grundarnas internationella erfarenhet är av betydelse då de i och med denna har förståelse för 

hur andra länder fungerar, vilket leder till att kommunikationsproblem och problem relaterade 

till kulturella skillnader minskar. De starka nätverken syftar i sin tur till vikten av att ha 
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värdefulla samarbeten med till exempel distributörer, leverantörer och finansiärer då Born 

Globalföretag ofta på grund av otillräckliga resurser inte klarar sig utan dessa. Även Madsen 

med flera (2000) ser detta som en viktig framgångsfaktor.  

 

Oviatt och McDougalls (1995) fjärde framgångsfaktor; att lyckas utnyttja teknologi och 

marknadsföring till sin fördel, innebär att Born Globalföretag bör hitta ett nytt segment på 

marknaden och erbjuda detta en differentierad produkt eller tjänst. Vidare hävdar Oviatt och 

McDougall att unika immateriella tillgångar är av betydelse då dessa företag ofta saknar 

resurser och därför måste ta tillvara på sina tillgångar och använda dessa på ett innovativt sätt. 

Den näst sista framgångsfaktorn; att företagets produkters eller tjänsters vidareutvecklingar är 

nära kopplade till ursprungsidén, handlar om att Born Globalföretag bör ta tillvara på de 

konkurrensfördelar de har förvärvat i samband med faktor fyra och vidareutveckla dessa. Den 

sista framgångsfaktorn; att företagen bör vara välkoordinerade, innebär i dessa sammanhang 

att samordning är avgörande även vid en expansion världen över.  

 

3.3.3 Möjligheter och svårigheter i samband med snabba internationella 
expansioner 

 
En av de mest avgörande skillnaderna mellan traditionella internationaliseringsprocessteorier 

och Born Globalteorin är, vilket nämnts ovan, att Born Globalföretag expanderar i en 

betydligt snabbare takt än vad de traditionella internationaliseringsprocessteorierna 

förespråkar. I till exempel Uppsalamodellen ses en successiv expansion som ett villkor för en 

lyckad internationell expansion. Forskare Lydia Bals, docent Heather Berry och professor Evi 

Hartmann (2008) menar emellertid att Born Globalföretag genom sin snabba expansion kan 

dra nytta av ett antal fördelar. Dessa företags snabba internationella expansion innebär 

nämligen att de snabbt får möjlighet att utnyttja de resurser som erbjuds på utländska 

marknader. Bals med flera belyser bland annat möjligheterna att finna billiga inputs, att dra 

nytta av kompetent personal, samt de möjligheter förknippade med en större efterfrågan på 

företagets produkter eller tjänster i och med tillgången till en större marknad. Forskarna 

hävdar dock att det även kan uppstå problem i samband med tidiga expansioner med 

anledning av den komplexitet det innebär att expandera internationellt. Dessa problem kan i 

vissa fall utplåna de eventuella fördelarna med en tidig expansion.  
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Även Gabrielsson och Kirpalani (2004) diskuterar svårigheter som komplexiteten i samband 

med en internationaliseringsprocess kan medföra. De hävdar att den resursbrist som Born 

Globalföretag ofta erfar på grund av deras vanligen ringa storlek kan innebära problem. 

Huruvida dessa företags storlek är av betydelse vad gäller deras internationella expansion är 

en fråga som har diskuterats av flera forskare. Oviatt och McDougall (1999) belyser fördelar 

både med att vara ett större respektive mindre företag och menar att större företag lättare kan 

hantera komplexiteten vad gäller utlandsinvesteringar, det vill säga den stora mängd 

information av olika typer som behöver hanteras. Liksom Knight och Cavusgil (1996) menar 

de å andra sidan att mindre företag är mer flexibla och lättare kan vara lyhörda för kunders 

åsikter och önskningar. Vidare menar Gabrielsson och Kirpalani (2004) att det kan vara svårt 

för nyetablerade företag att få tillgång till resurser då de inte alltid kan påvisa sin lönsamhet 

och därmed får problem med att intressera finansiärer och etablera viktiga affärskontakter.  

 

Medan Gabrielsson och Kirpalani framhäver de problem nyetablerade företag erfar ser 

professor Dharma Deo Sharma och docent Anders Blomstermo (2003) istället Born 

Globalföretagens ringa ålder som något positivt, då denna innebär att de inte är bundna till 

tidigare erfarenheter på samma sätt som äldre företag är. Detta betyder i sin tur att Born 

Globalföretag i regel har lättare för att anpassa sig, är mer innovativa och är mer benägna att 

experimentera. De utnyttjar även sina samarbetspartners mer effektivt, då de genom dessa kan 

ta del av ny kunskap, lärdomar och feedback. Kunskapen är dessutom ofta mer mångsidig då 

den förvärvas på många olika håll. Sharma och Blomstermo menar vidare att Born 

Globalföretags partnerskap till viss del kan väga upp för eventuell resursbrist. Att penetrera 

flera marknader samtidigt med hjälp av olika tillvägagångssätt, tack vare den experimentella 

benägenheten, innebär också att banden till de nya marknaderna och aktörerna på dessa inte 

blir särskilt starka. Detta ser Sharma och Blomstermo som en fördel då svaga band är mindre 

kostsamma att upprätthålla. Madsen med flera (2000) delar Sharma och Blomstermos 

uppfattning att resursbrist kan kompenseras med hjälp av ett stort kontaktnät.  

 

3.4 Trestegsteorin 

 
De internationaliseringsprocessteorier som beskrivits ovan kan kopplas samman och 

analyseras utifrån professorerna Farok J. Contractor och Sumit K. Kundu samt docent Chin-

Chun Hsus trestegsteori. Denna teori kan kopplas samman med både Born Globalteorin och 
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Uppsalamodellen då den diskuterar de svårigheter som kan uppstå för tidigt internationellt 

expanderande företag. Dessa svårigheter innefattar bland annat problem med främlingskap 

och kulturella skillnader, samt att det kan vara tidskrävande att förvärva kunskap om aktuella 

utländska marknader. Contractor med flera tar dessutom resonemanget ett steg längre och 

diskuterar svårigheter med en alltför utbredd internationell expansion. Här är kopplingen till 

Born Globalteorin uppenbar, då företag inom denna teori bedriver en världsomspännande 

verksamhet. De svårigheter som här nämns uppstår internt inom företaget och innefattar 

koordinationsproblem och svårigheter med stora psykiska avstånd mellan företagets olika 

enheter. Detta resonemang kan kopplas till Johanson med fleras Uppsalamodell från år 2011 

där, som nämnts ovan, fokus läggs på företags interna förhållanden. Som en avslutning på 

denna uppsats teoretiska del följer nedan en presentation av Contractor med fleras 

trestegsteori.  

 

Contractor med flera (2003) inleder sitt resonemang med att poängtera att tidigare empiriska 

studier inom ämnesområdet för internationaliseringsprocesser har visat olika förhållanden 

mellan företags utökade internationella expansion och deras påföljande prestationer. Vissa 

studier har visat ett U-liknande förhållande som innebär att företag initialt upplever negativa 

effekter av sin internationella expansion, för att med tiden dra fördel av successivt ökande 

positiva effekter. Andra studier har tvärtom visat ett förhållande som liknar ett inverterat U, 

vilket innebär att en alltför utbredd internationell expansion kan medföra negativa effekter. 

Genom sin trestegsteori förenar Contractor med flera båda dessa förhållanden i en och samma 

modell.  

 

3.4.1 Förklaring av trestegsteorins modell 

 
Contractor med fleras (2003) trestegsteori och dess modell (se figur 7) innefattar den 

internationella expansionens följande tre stadier; tidigt internationaliserande företag, företag 

som är mitt uppe i sin internationella expansion och mycket internationaliserade företag. I 

modellen diskuteras vad som kännetecknar företag som befinner sig i varje stadium och dessa 

kännetecken presenteras nedan.  
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Figur 7: Contractor med fleras trestegsteoris modell. 

 

Det första stadiet innefattar, som redan nämnts, tidigt internationaliserande företag. Den 

negativa lutningen i detta stadium representerar de kostnader och hinder som företag initialt 

utsätts för när de expanderar internationellt. Contractor med flera gör här kopplingar till 

Uppsalamodellen genom att återge Johanson och Vahlnes resonemang kring nödvändigheten 

för företag att förvärva marknadskännedom innan de genomför en internationell expansion. I 

trestegsmodellen motsvaras den negativa lutningen av de kostnader och svårigheter som 

uppstår när ett företag expanderar internationellt i ett tidigt stadium, innan det har den 

marknadskännedom som krävs för en lyckad expansion. Tidigt internationaliserande företag 

erfar nämligen höga inlärningskostnader då kunskap om utländska marknader och dess 

kulturer ännu inte har förvärvats. Om företaget ifråga inte är en del av relevanta 

relationsnätverk kan även problem med främlingskap uppstå. Den negativa lutningen i detta 

stadium grundar sig även i att de tidigt internationaliserande företagen ännu inte kan dra nytta 

av stordriftsfördelar samt att det vanligen initialt ringa antalet penetrerade marknader medför 

att internationaliseringens stora fasta kostnader inte kan fördelas över ett större antal länder.  

 

Trestegsmodellens andra stadium, som innefattar företag som är mitt uppe i sin 

internationella expansion, har en positiv lutning som motsvaras av de fördelar den 

internationella expansionen successivt medför. Ett ökat geografiskt spann medför att fasta 

kostnader kan fördelas över ett större antal länder, dessutom erfar företag i detta stadium 
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stordriftsfördelar. En annan bidragande faktor till företagens positiva prestationer i detta 

stadium är enligt Contractor med flera att förvärvad kunskap kan överföras mellan företagens 

olika enheter och appliceras på kontexter på andra marknader. Sammanfattningsvis är de 

fördelar en utökad internationell expansion medför större än kostnaderna i detta andra 

stadium.  

 

Det tredje och sista stadiet i Contractor med fleras trestegsmodell utgörs av mycket 

internationellt expanderade företag. Detta stadium kännetecknas återigen av en negativ 

lutning. Contractor med flera hänvisar här till de ovan nämnda empiriska studier där ett 

inverterat U-förhållande mellan en utökad internationell expansion och dess påföljande 

prestation har påvisats. Med utgångspunkt i dessa studier menar Contractor med flera att 

risken finns att företag expanderar internationellt i för stor utsträckning. När detta sker blir 

kostnaderna som medföljer en utökad internationell expansion till geografiskt och kulturellt 

mycket avlägsna marknader större än vinsterna, därav den negativa lutningen. Det finns flera 

orsaker till att kostnaderna blir större än fördelarna i detta stadium. Företag i detta stadium har 

ofta redan expanderat till marknader med stora potentiella vinster, vilket innebär att mindre 

lönsamma marknader penetreras om de fortsätter sin expansion. De ökade kostnader detta 

medför överskrider då de potentiella vinsterna och expansionen blir på det stora hela inte 

längre lönsam. Utöver detta kan verksamhet i ett stort antal länder innebära att företagets 

koordinationskostnader blir för höga. Särskilt då företaget är verksamt inom en mängd olika 

kulturella områden kan svårigheter uppstå när företagets ledning behöver koordinera mellan 

fysiskt avlägsna enheter inom helt skilda kulturella och språkliga kontexter.  

 

Contractor med flera (2003) nämner två orsaker till att vissa företag hamnar i det tredje och 

sista stadiet. En orsak till överinternationalisering är att vissa företag inte är medvetna om att 

de har expanderat internationellt utöver vad som är optimalt. Den andra orsaken är att företag 

medvetet kan överinternationalisera för att därigenom öka sin marknadsandel eller på så vis 

förvärva värdefull kunskap och information.  

 

I en studie där trestegsmodellen appliceras på ett antal serviceföretag gör Contractor med flera 

(2003) en distinktion mellan två företagsgrupper; kunskapsbaserade servicesektorer och 

kapitalintensiva servicesektorer. Kunskapsbaserade servicesektorer innefattar företag 

inriktade på reklam, marknadsundersökningar och finansiella tjänster etc. Kapitalintensiva 

servicesektorer innefattar i detta resonemang bland annat företag inriktade på logistik, 
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byggnation och hotell- och restaurangverksamhet. Enligt studiens resultat har 

kunskapsbaserade servicesektorer en tendens att nå stadium nummer två tidigare än vad som 

är fallet för kapitalintensiva servicesektorer, vilket innebär att de erfar positiva resultat av den 

internationella expansionen tidigare än vad kapitalintensiva servicesektorer gör. Vidare når 

kunskapsbaserade servicesektorer ofta stadium nummer tre i trestegsmodellen till skillnad 

från kapitalintensiva servicesektorer.  

 

Med de presenterade internationaliseringsprocessteorierna som referensram följer härefter en 

beskrivning av Läkare Utan Gränser och Läkarmissionens internationella expansioner. Dessa 

organisationer kan enligt Contractor med fleras uppdelning klassificeras som 

kunskapsbaserade servicesektorer. Följer dessa hjälporganisationer kunskapsbaserade 

servicesektorers expansionsmönster?  
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4. Läkare Utan Gränser 
 
Läkare Utan Gränser (2011) grundades år 1971 i Paris under namnet Médecins Sans 

Frontières (MSF) av en grupp unga franska läkare som såg ett behov av en oberoende och 

öppen medicinsk hjälporganisation. Idag är organisationen världens största oberoende 

medicinska humanitära organisation och den bistår människor drabbade av kriser, krig och 

naturkatastrofer runt om i världen. Organisationen hjälper människor i nöd oavsett deras 

politiska, religiösa eller etniska tillhörighet och har som mål att verka där den behövs som 

mest. Sedan starten år 1971 har Läkare Utan Gränser utfört medicinskt hjälparbete i över 80 

länder världen över; ett arbete som år 1999 erkändes och belönades med Nobels fredspris. 

 

Hjälporganisationen Läkare Utan Gränser (2011) verkar idag som ett internationellt nätverk 

bestående av 19 landssektioner och som utförare av fältprojekt i omkring 60 länder. Utöver 

detta har organisationen fem operativa center som har till uppgift att ansvara för fältprojektens 

insatser, samt ett internationellt kontor som överblickar hela organisationens arbete och 

samordnar detta mellan alla sektioner. En av de 19 landssektionerna är belägen i Sverige och 

denna bildades år 1993 av tre svenska läkare. Den svenska sektionen klassificeras som en 

partnersektion, vilket innebär att dess verksamhet främst involverar att samla in pengar, 

rekrytera fältarbetare och bedriva press- och opinionsarbete. 

 

4.1 Kärnvärden 
 

“Läkare Utan Gränser grundades för att medverka till att rädda liv och lindra lidande av 

respekt för mänsklig värdighet. Läkare Utan Gränser bistår människor i svåra situationer och 

strävar efter att ge dem möjlighet att på nytt få kontroll över sitt liv och sin framtid.” 

(Läkare Utan Gränser 2011) 

 

Den verksamhet som Läkare Utan Gränser (2011) bedriver är framförallt medicinsk, vilket i 

praktiken innebär att organisationen, i enlighet med medicinsk etik, ger både förebyggande 

och botande vård till människor i nöd oberoende av var dessa människor befinner sig runt om 

i världen. Utöver detta uppstår emellanåt i mycket akuta krissituationer ett behov för 

organisationen att även vidta åtgärder vad gäller vattenförsörjning, sanitet och mat med mera.  
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Som organisation kännetecknas Läkare Utan Gränser (2011) av två tydliga 

ställningstaganden; oberoende och opartiskhet. Dess oberoende gör sig uttryck i att 

organisationen värdesätter självständigt tänkande vad gäller vilka insatser som genomförs, 

dessa insatsers varighet samt hur de finansieras. Rent konkret medför detta att Läkare Utan 

Gränser eftersträvar fullständigt oberoende i förhållande till utomstående politiska, religiösa 

och ekonomiska intressegrupper. Dessutom undviker organisationen att samarbeta i någon 

större utsträckning med andra hjälporganisationer eftersom den inte vill vara alltför 

involverad i utomstående organisationers projekt eller känna sig bunden till dem (Bortolotti 

2005). För att lyckas bedriva en oberoende verksamhet görs ansträngningar för att samla in 

ekonomiska medel från mestadels privata givare. Den grundläggande principen opartiskhet 

uttrycker sig genom att Läkare Utan Gränsers verksamhet bygger på icke-diskriminering och 

proportionalitet. Icke-diskriminering innebär, som nämnts ovan, att organisationen hjälper 

utsatta människor oavsett deras politiska åsikt, etniska tillhörighet, religion eller kön. 

Proportionalitet innebär i dessa sammanhang att hjälpinsatserna i första hand ska bistå de 

människor som befinner sig i störst nöd. (Läkare Utan Gränser 2011)  

 

4.2 Den medicinska verksamheten 

 
En ständig strävan att erbjuda bästa möjliga vård på mest effektiva sätt utgör utgångspunkten 

för organisationen Läkare Utan Gränsers hjälpverksamhet. Utöver att finnas där behoven av 

sjukvård är som störst eftersträvar organisationen att erbjuda världens mest utsatta människor 

tillgång till kvalitativa mediciner och behandlingsmetoder. (Läkare Utan Gränser 2011)  

 

Som ovan nämnts bedriver Läkare Utan Gränser fältprojekt i omkring sextio länder. Dessa 

projekt drivs antingen i Läkare Utan Gränsers egen regi eller i samarbete med lokala 

hälsomyndigheter. Fältprojektens personal utgörs av både lokalt och internationellt anställd 

personal och överlag är den medicinska verksamhet som bedrivs av denna omfattande. 

(Läkare Utan Gränser 2011) Generellt är andelen lokalt anställd fältpersonal i projekten 

betydligt större än den internationellt anställda. Omkring 40 % av Läkare Utan Gränsers 

fältarbetare utgörs av icke-medicinsk personal som koordinerar projekten, ansvarar för 

budgetar, samt utför logistiska och administrativa uppgifter. Vidare utgörs en del av Läkare 

Utan Gränsers personal av jurister och specialister inom internationella relationer, vilka har 
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till uppgift att informera organisationens kontorspersonal och fältarbetare om olika länders 

politiska omständigheter. (Bortolotti 2005)  

 

Organisationen driver projekt på stora sjukhus och små hälsocenter i både städer och på 

landsbygden. På avlägsna och otillgängliga platser där människor inte har tillgång till hälso- 

och sjukvård tillämpar Läkare Utan Gränser mobila kliniker. (Läkare Utan Gränser 2011) 

Generellt för denna typ av projekt gäller att organisationen i första hand genomför ett 

undersökande uppdrag vilket innebär att en mindre grupp fältarbetare skickas ut för att 

bedöma behovet av medicinsk hjälp och eventuell insats i området. Om organisationen anser 

att en insats är nödvändig innebär nästa steg att få tillstånd att bedriva verksamhet i det 

aktuella området. Detta tillvägagångssätt medför att Läkare Utan Gränser ofta uppsöker 

människor i behov av vård istället för att vänta på att dessa människor på egen hand vänder 

sig till sjukvården. (Bortolotti 2005)  

 

Läkare Utan Gränsers (2011) insatser varierar beroende på den aktuella krissituationen. Vid 

akuta insatser i samband med bland annat naturkatastrofer och epidemier krävs snabb 

bedömning av behov, vilket innebär att personal sänds ut i fält med kort varsel. Vid mindre 

akuta situationer bedriver Läkare Utan Gränser projekt under längre tidsperioder. Exempel på 

denna typ av insatser är hälso- och sjukvårdsinsatser i konfliktområden där det inhemska 

sjukvårdssystemet på grund av den aktuella konflikten inte längre är funktionellt. Utöver 

redan nämnda projekt ger Läkare Utan Gränser även vård till vad vi i Europa kallar 

“papperslösa” och andra människor som på ett eller annat sätt är utestängda från det befintliga 

sjukvårdssystemet. 

 

Utöver att erbjuda traditionell sjukvård ligger en viktig del av Läkare Utan Gränsers arbete i 

att erbjuda psykisk vård, samt att utbilda lokalt anställd medicinsk personal. 

Hjälporganisationen är beroende av denna personal för att kunna bedriva sin verksamhet och 

den både vidareutbildar sjukvårdspersonal och lär upp ny personal utan tidigare 

vårdkunskaper.  

 

Läkare Utan Gränser (2011) har en skyldighet att öppet redovisa sin verksamhet för både 

finansiärer och biståndstagare. Organisationen strävar efter att utföra sin verksamhet med 

största möjliga effektivitet och kvalitet, vilket medför att dess hjälpinsatser kontrolleras 

noggrant och utvärderas regelbundet.  
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Den medicinska verksamhet Läkare Utan Gränser (2011) bedriver finansieras, som nämnts 

ovan, till stor del av privata givare och organisationen har som mål att minst 50 % av de 

erhållna bidragen bör komma från dessa. Vad gäller den svenska sektionen uppgick dess 

insamlade resurser år 2009 till 321,5 miljoner kronor och av dessa utgjorde 64 % donationer 

från privata givare. Resterande del utgjordes av bidrag från den statliga myndigheten Sida. 

Vad gäller Läkare Utan Gränser i stort uppgick dess budget år 2005 till 400 miljoner USD 

(Bortolotti 2005). Enligt princip tar inte Läkare Utan Gränser (2011) emot resurser från 

företag verksamma inom tobak-, alkohol-, vapen-, olje/gas-, diamant-, guld- eller 

läkemedelsindustrin. Organisationen undviker även att vara alltför beroende av FN och 

statliga myndigheter då det finns risk för att detta medför att organisationen kan bli 

institutionaliserad, alltför byråkratisk samt ovillig att gå emot dessa organs önskningar 

(Bortolotti 2005). De ekonomiska reserver som finns inom organisationen är under inga som 

helst omständigheter till för att säkerställa organisationens överlevnad på lång sikt, utan 

snarare ämnade för att försäkra att organisationen kan reagera snabbt när så behövs samt ta sig 

igenom tillfälliga svackor (Läkare Utan Gränser 2011).  

 

4.3 Organisationsstruktur 

 
Som tidigare nämnts har Läkare Utan Gränser sedan starten i Frankrike år 1971 utvecklats till 

ett internationellt nätverk med sektioner i 19 länder (se figur 8). Av dessa är fem så kallade 

operationella sektioner vilka är belägna i Frankrike, Belgien, Holland, Spanien och Schweiz. 

Med operationell menas att dessa sektioner driver de olika projekt Läkare Utan Gränser utför 

genom att ta beslut om när, var och vilka insatser som ska genomföras. (Läkare Utan Gränser 

2011) Respektive operationell sektion har i sin tur uppdragsansvariga vilka övervakar olika 

länders projekt. Det finns vidare projektkoordinatorer vilka är ansvariga för specifika 

insatsgruppers dagliga aktiviteter. (Bortolotti 2005) Övriga 14 sektioner, däribland Sverige, 

har till uppgift att rekrytera volontärer, samla in kapital samt genomföra 

informationskampanjer om Läkare Utan Gränsers hjälpverksamhet. Förutom Sverige utgörs 

de 14 nationella sektionerna av Australien, Österrike, Kanada, Danmark, Tyskland, Grekland, 

Hongkong, Italien, Japan, Luxemburg, Norge, Storbritannien och USA. Utöver dessa 

sektioner har organisationen ett internationellt huvudkontor i Genève. (Läkare Utan Gränser 

2011) Läkare Utan Gränser har för övrigt ett kontor i Sydafrika (Bowen 2009).  
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(Läkare Utan Gränser 2011) 

 

Figur 8: Läkare Utan Gränsers internationella nätverk. 

 

Även om Läkare Utan Gränser har en tydlig organisationsstruktur där de fem operationella 

sektionerna ses som fem huvudkontor anser den sig inte vara en formell top-down 

organisation, utan snarare en rörelse av likasinnade medlemmar. De fem operationella 

sektionerna har olika kulturella och personliga drag beroende på vilket land det aktuella 

kontoret är beläget i. Dessa sektioners nationella karaktärsdrag har dock minskat genom åren 

då allt fler volontärer numera kommer från icke-europeiska länder. Av de medarbetare som 

skickas ut i fält är dock fortfarande en stor andel européer. (Bortolotti 2005) 

 

Utifrån sett kan Läkare Utan Gränsers organisationsstruktur tyckas vara ineffektiv då samtliga 

fem operationella sektioner emellanåt arbetar aktivt i samma land. Själv hävdar dock 

organisationen att respektive sektion ansvarar för olika områden och att sektionerna undviker 

att lägga sig i övriga sektioners ansvarsområden. Dessutom har de olika sektionerna utvecklat 

särskilda specialiteter, exempelvis är den holländska sektionen mer inriktad på 

konfliktområden medan den belgiska sektionen är den sektion som arbetar mest med AIDS-

program. Vidare kan organisationens struktur underlätta vad gäller att komma i kontakt med 

människor i nöd då många små grupper med olika kontakter cirkulerar i relevanta 
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problemområden. I vissa situationer kan det hända att en specifik sektion inte kommer 

överens med en regions myndigheter och därmed tvingas avsluta sin insats. Tack vare 

organisationens struktur kan då ändå andra sektioner fortsätta sitt arbete i den aktuella 

regionen. (Bortolotti 2005)  

 

För att uppnå en hög grad av effektivitet har Läkare Utan Gränser etablerat tio specialiserade 

satellitorganisationer vars uppgifter varierar och bland annat innefattar att tillhandahålla 

humanitära biståndsförnödenheter, genomföra epidemirelaterad och medicinsk forskning samt 

genomföra studier beträffande humanitärt och socialt agerande. Dessa satellitorganisationer 

kontrolleras av Läkare Utan Gränser och benämns MSF-Supply, MSF-Logistique, Epicentre, 

Fondation MSF, Etat d’Urgence Production, MSF Assistance, SCI MSF, SCI Sabin, Artze 

Ohne Grenzen Foundation samt MSF Enterprises Limited. (Bowen 2009)  

 

Majoriteten av Läkare Utan Gränsers (2011) medlemmar utgörs av nuvarande eller före detta 

volontärer. Dessa medlemmar väljer en styrelse i respektive sektion, vars ledamöter 

representerar olika vårdyrken, främst läkare. Den valda styrelsen väljer i sin tur en 

generalsekreterare som har till uppgift att kontrollera de uppsatta grundprincipernas 

efterlevnad samt sektionens övergripande verksamhet. Ett internationellt råd med säte i 

Genève bestående av ansvariga för respektive sektion och en internationell president 

(Bortolotti 2005) säkerställer att de 19 nationella sektionerna är enhetliga. Genom sitt 

internationella nätverk har Läkare Utan Gränser som medicinsk humanitär organisation 

genom åren förvärvat både omfattande logistisk kapacitet och stor kunskap inom sitt område, 

för att på ett flexibelt sätt kunna erbjuda medicinsk vård snabbt och effektivt. (Läkare Utan 

Gränser 2011) 

 

4.4 Internationell expansion 

4.4.1 Starten 

 
Fyllda av frustration gentemot västvärldens bristfälliga agerande i samband med 

inbördeskriget i Nigeria under slutet av 1960-talet bestämde sig tre franska läkare, nyss 

hemkomna från att ha deltagit i Röda Korsets hjälpinsatser i det sargade Biafra, att den 20 

december år 1971 bilda en ny oberoende medicinsk hjälporganisation. De unga läkarna ansåg 

att det fanns ett behov av en modernare typ av hjälporganisation som, till skillnad från Röda 
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Korset, inte behövde ta politisk hänsyn eller vara bunden av lagar och förordningar (Ravn 

1998) utan kunde agera fritt och enbart styras av nödställda människors behov (Läkare Utan 

Gränser 2011).  

 

En organisation som Läkare Utan Gränser existerade inte innan år 1971. Självklart fanns 

redan en rad etablerade hjälporganisationer, däribland Röda Korset som enda 

sjukvårdsinriktade organisation med fokus på krigsoffer och naturkatastrofer, men en privat 

nischorganisation av Läkare Utan Gränsers slag existerade ännu inte. Redan från start var 

tanken att den nybildade hjälporganisationen snabbt skulle kunna reagera och agera när 

katastrofer inträffade. Detta blev dock inte fallet. Under det första året höll organisationen en 

låg profil och dess 140 verksamma volontärer hade samtliga anställningar utanför Läkare 

Utan Gränser. Dessutom led organisationen av brist på resurser. Intentionen att på egen hand 

snabbt rycka ut i akuta situationer visade sig initialt vara svår att genomföra. Istället 

involverade organisationens verksamhet att skicka ut läkare i fält i samarbete med andra 

hjälporganisationer. (Bortolotti 2005) Mer konkret innebar detta att Läkare Utan Gränser 

under sina första år främst bistod andra verksamma hjälporganisationer i tredje världen med 

läkare, däribland Röda Korset (Ravn 1998). Trots att Läkare Utan Gränsers tidiga projekt var 

små, dåligt koordinerade och inte särskilt framgångsrika fick organisationen snart rykte om 

sig att genomföra insatser där andra organisationer inte verkade (Bortolotti 2005).  

 

Läkare Utan Gränsers första riktiga uppdrag genomfördes år 1972 när Nicaragua drabbades 

av ett våldsamt jordskalv. Tre kirurgiska lag och tio ton medicinsk nödhjälp skickades iväg 

från Paris, men Läkare Utan Gränser uppfyllde inte sitt mål att vara den första organisationen 

att nå fram. Det fanns andra hjälporganisationer på plats hela tre dagar innan Läkare Utan 

Gränser anlände. (Bortolotti 2005) År 1974 upprepades detta scenario när en orkankatastrof 

inträffade i Honduras, då Läkare Utan Gränser enligt Dorthe Ravn (1998) inte heller denna 

gång var först på plats. Bidragande orsaker var dess svaga organisation, låga budget samt att 

organisationen saknade profil med anledning av dess brist på erfarenhet av nödhjälp. Den nya 

organisationen stod inför obekanta situationer och blev tvungen att på egen hand uppfinna ett 

fungerande tillvägagångssätt för sitt arbete. Sammantaget kantades organisationens fem första 

år enligt Ravn av motgångar och en intern osäkerhet beträffande huruvida det var någon idé 

att fortsätta.  
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4.4.2 Läkare Utan Gränsers internationella genombrott 

 
År 1975 genomförde Läkare Utan Gränser (2011) i Vietnam sin första stora medicinska insats 

i ett krigsområde. Det var dock inte denna krigsrelaterade insats, eller dess insatser i samband 

med den massiva flyktingvåg som under samma tidsperiod strömmade från Pol Pots 

Kambodja, (Bowen 2009) som fick omvärlden att inse att Läkare Utan Gränser var en 

hjälporganisation att räkna med. Det var istället organisationens insatser år 1976 i samband 

med kriget i Libanon som blev dess stora genombrott (Bortolotti 2005). Det var under detta 

krig, där förhållandena under vilka läkarna arbetade var mycket svåra, som Läkare Utan 

Gränser enligt Ravn (1998) levde upp till sin vision; att nå de människor som ingen annan 

kunde nå. Många frivilliga människor som nu sökte sig till organisationen fick avslag då det 

farliga uppdraget i Libanon krävde rutin. Utöver ett ökat intresse från frivilliga medförde 

Läkare Utan Gränsers framgångsrika insatser i Libanon att organisationens bidrag från privata 

givare ökade.  

 

Under den andra hälften av 1970-talet uppstod en rad konflikter runt om i världen som 

medförde att Läkare Utan Gränser sattes i arbete. Antalet flyktingar i världen fördubblades 

mellan år 1970 till år 1979 och Läkare Utan Gränser befann sig nu, om så än i liten skala, i 

många olika länder. Även om Läkare Utan Gränser fram till år 1979 var en förhållandevis 

liten organisation befann sig dess läkare bland annat i krigszoner och inbördeskrig (Ravn 

1998) i Angola, Moçambique, Etiopien, Somalia, Väst Sahara, Djibouti, Sudan, Zaire, 

Nicaragua, Iran och Thailand (Läkare Utan Gränser 2011).  

 

Med ett ökat antal uppdrag höjdes röster inom Läkare Utan Gränser att en ny vision som 

innefattade långvariga insatser och bättre organisering var nödvändig. Alla var dock inte 

överens om organisationens framtid, vilket år 1978 resulterade i en intern splittring. Det fanns 

nu två grupper inom organisationen; de som förespråkade förbättrad logistik och större fokus 

på insamling av ekonomiska resurser för att frambringa mer professionalism, samt de som 

fruktade att en sådan förändring skulle innebära att Läkare Utan Gränsers verksamhet alltmer 

skulle likna en teknisk leveransservice av sjukvård. (Bortolotti 2005) I samband med 

organisationens hjälpinsatser i Thailand under år 1979, då en massiv flyktingvåg av 

hundratusentals kambodjaner strömmade från Kambodja till Thailand, ökade de interna 

motsättningarna. Aldrig tidigare hade humanitära hjälporganisationer stått inför uppgiften att 

bistå så många som 300 000 sargade människor och Läkare Utan Gränsers svagheter blev nu 
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tydliga. Organisationens brister låg inte i att införskaffa och distribuera medicinsk och 

kirurgisk utrustning till dess läkare utan i dess sätt att samordna och organisera arbetet. 

Dessutom var kommunikationen mellan hjälparbetarna och kontoret i Paris bristfällig. (Ravn 

1998) En fransk apotekare vid namn Jacques Pinel på besök i ett utav Läkare Utan Gränsers 

thailändska flyktingläger beskrev organisationens arbete på följande sätt:  

 

“I Thailand var allt en enda röra. … Det saknades kunskap inom Läkare Utan Gränser om 

hur man skulle tackla situationen, med läkare och sjuksköterskor rotandes i pappkassar på de 

stora lagren, för att försöka hitta det de behövde. Bara att få den mest nödvändiga och 

elementära läkarutrustningen att fungera gav mig massor med arbete. … Alla gjorde allt 

annat än det de var utbildade för. Organisationen var helt enkelt inte gjord för den här typen 

av katastrofer. Det var en mycket svag organisation.” 

(Ravn 1998, s. 22-23)  

 

Enligt Ravn (1998) blev den franske apotekaren Pinel efter två år i Thailand ombedd av 

Läkare Utan Gränser att ansvara för all utrustning till organisationens uppdrag. Med Pinel i 

spetsen lades grunden till organisationens framtida världsomfattande logistiska beredskap, 

vilken fyllde en väsentlig funktion i Läkare Utan Gränsers vision att nå de inga andra når.  

 

Situationen i Thailand förstärkte Läkare Utan Gränsers interna splittring. Många läkare inom 

organisationen ansåg att dess tekniska utformning och organisatoriska struktur hade 

betydande brister som kunde utgöra hinder för organisationens överlevnad och utveckling. 

Den mer konservativa gruppen inom Läkare Utan Gränser, som förespråkade fokus på korta 

uppdrag, fruktade att organisationen i och med de nya tankegångarna skulle bli tung och 

byråkratisk. (Ravn 1998) Efter en kraftig dispyt beträffande på vilket sätt organisationen 

skulle ingripa för att undsätta vietnamesiska flyktingar i slutet av år 1979 genomfördes en 

omröstning inom organisationen för att utröna vilken av de två motstridiga grupperna som 

hade mest stöd. I denna omröstning fick den grupp som förespråkade förändring en klar 

majoritet. Insatser gjordes snart för att få Läkare Utan Gränser att bli mer professionell och 

inom ett år tredubblades organisationens budget. (Bortolotti 2005)  
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4.4.3 1980-talet: en period av organisatoriska förändringar 

 
Till följd av Läkare Utan Gränsers omstrukturering och växande fokus på insamling av 

ekonomiska resurser i slutet av 1970-talet ökade organisationens intäkter enligt Ravn (1998) 

kraftigt i början av 1980-talet. Från år 1981 till år 1985 nästan tiodubblades organisationens 

intäkter, från 25 miljoner svenska kronor till 200 miljoner svenska kronor. Dessa ökade 

resurser gav organisationen nya möjligheter och innebar bland annat att organisationens 

fältarbetare och kontorsanställda fick rätt till ersättning för sitt arbete. Detta ledde i sin tur till 

att det blev möjligt för organisationens medarbetare att arbeta för Läkare Utan Gränser under 

längre perioder, då de nu inte var lika beroende av inkomster från andra arbeten. Rätten till 

ersättning innebar även att fler yrkesgrupper inom det medicinska området sökte sig till 

Läkare Utan Gränser, såsom barnmorskor, gynekologer, hälsovårds- och näringsexperter.  

 

När, i slutet av december år 1979, Sovjetunionen invaderade Afghanistan var Läkare Utan 

Gränser den hjälporganisation som först var på plats redan inom några veckor efter 

invasionens start. Organisationen tog sig in i det krigsdrabbade Afghanistan illegalt 

(Bortolotti 2005) och färdades på åsnor i veckor för att nå civila i nöd (Médecins Sans 

Frontièrs 2011). Enligt Ravn (1998) blev den hjälpinsats som genomfördes en av de längsta 

och svåraste i organisationens historia. Fältarbetarna levde under detta uppdrag i fara då de 

ständigt utsattes för hot, fångenskap och förföljelser. 

  

Läkare Utan Gränsers insatser i Afghanistan varade i åtta år (Ravn 1998). För organisationens 

del präglades 1980-talet utöver detta krig av organisatoriska förändringar, då den under detta 

årtionde expanderade utanför Frankrike genom att etablera operationella kontor i Belgien år 

1980, i Schweiz år 1981 (Médecins Sans Frontièrs Schweiz 2011), i Holland år 1984 och i 

Spanien och Luxemburg år 1986 (Médecins Sans Frontièrs 2011). Respektive kontor blev i 

stor utsträckning autonomt. Inledningsvis var expansionen osmidig då kontoret i Frankrike 

tvivlade på huruvida det skulle kunna kontrollera att samtliga sektioner följde organisationens 

principer. Det var särskilt den belgiska sektionen som den franska sektionen hade svårigheter 

att komma överens med, bland annat då de hade olika åsikter om hur de skulle ingripa i 

samband med hungerkatastrofen i Etiopien år 1984. Den belgiska sektionen valde att inte 

protestera mot den etiopiska diktatorn Mengistus felaktiga användning av internationellt 

bistånd, medan den franska sektionen officiellt fördömde Mengistus regim. Fördömandet 

resulterade i att Läkare Utan Gränser utvisades ur Etiopien år 1985. (Bortolotti 2005)  
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Under 1980-talet beundrades Läkare Utan Gränser av omvärlden för dess logistiska kapacitet, 

tekniska expertis och effektiva användning av resurser. Organisationens fältarbetare 

förflyttade sig allt snabbare och effektivare med hjälp av en mängd olika färdmedel för att nå 

utsatta människor på avlägsna platser (Bortolotti 2005) i bland annat Uganda, Sri Lanka, 

Armenien, Sudan och efter Sovjetunionens fall även i Östeuropa. För övrigt genomförde 

Läkare Utan Gränser år 1987 sitt första Västeuropeiska projekt i Frankrike med fokus på 

socialt utslagna människor. (Médecins Sans Frontièrs 2011; Läkare Utan Gränser 2011) Vad 

gäller organisationens insatser i samband med jordbävningen i Armenien år 1988 samarbetade 

enligt Ravn (1998) medarbetare från sektionerna i Belgien, Spanien, Frankrike, Luxemburg 

och Holland för första gången inom ett och samma projekt. Behovet av samarbete mellan 

sektionerna har efter år 1988 funnits ett flertal gånger.  

 

Omvärlden fick under 1980-talet inte bara upp ögonen för Läkare Utan Gränsers insatser utan 

för humanitär hjälpverksamhet i stort. I samband med ovan nämnda etiopiska kris samlades 

en stor mängd pengar in från privata givare genom olika evenemang för att hjälpa människor i 

nöd. (Bortolotti 2005) I och med detta fördubblades Läkare Utan Gränsers intäkter och ett 

stort antal medarbetare sökte sig nu enligt Ravn (1998) till organisationen. Den nya teknik och 

kunskap som nya läkare tillförde innebar att större krav ställdes på organisationen och dess 

insatser. Detta resulterade i utformningen av en stor samling av medicinska handböcker och 

nya avdelningar för kost, vaccination och hygien. Dessutom grundades ett forskningscentrum 

kallat Epicentre vilket hade till uppgift att utveckla, värdera och förbereda 

vaccinationsprogram. År 1989 bildades ännu ett forskningscenter; Fondation Médecins Sans 

Frontières, vilket hade som syfte att öka kunskapen inom Läkare Utan Gränser om de 

politiska och samhälleliga förhållandena i de länder där organisationen bedriver fältprojekt.  

 

4.4.4 1990-talet: en period av krävande uppdrag 

 
Även om många organisatoriska förändringar skedde under 1980-talet var det först under 

1990-talet som Läkare Utan Gränser något motvilligt gick med på att expandera utanför 

Europa. År 1990 öppnades ett kontor i USA följt av ett kontor i Kanada år 1991. Fler 

nyetablerade sektioner följde, vilket innebar att organisationen i mitten av 1990-talet hade 

sektioner i Australien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Italien, Danmark, Sverige, Norge, 

Japan, Hongkong och Grekland. (Bortolotti 2005) 
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Förutom att 1990-talet innebar en expansion utanför Europa kännetecknades detta årtionde 

enligt Ravn (1998) av ett antal större konflikter runt om i världen som medförde att Läkare 

Utan Gränser tvingades genomföra stora och svåra hjälpinsatser. En av de stora konflikterna 

var Kuwaitkriget i början av 1990-talet där organisationen genomförde sitt hittills största 

flyktingprogram. Den katastrofhjälp som erbjöds utsatta kurder motsvarade Läkare Utan 

Gränsers hitintills bäst presterade insats och liksom i Afghanistan år 1980 var nu 

organisationen först på plats med hela 31 fullastade flygplan. Vidare hävdar Ravn att nästa 

stora konflikt vilken krävde omfattande insatser från Läkare Utan Gränsers sida var 

inbördeskriget i Somalia. Detta krig innebar än en gång mycket farliga arbetsförhållanden för 

organisationens fältarbetare och trots påtryckningar från Läkare Utan Gränser att 

världsopinionen skulle intressera sig för situationen i Somalia dröjde det lång tid innan detta 

intresse väcktes och FN involverades.  

 

Nästkommande omfattande konflikt Ravn (1998) nämner var den etniska utrensningen i 

Bosnien vilken påbörjades år 1992. Trots att även Röda Korset bedrev hjälpinsatser i Bosnien 

var Läkare Utan Gränser år 1995 den enda internationella hjälporganisationen som fanns på 

plats när Srebrenica-enklaven föll. Sammantaget var organisationens närvaro i Bosnien-

Hercegovina, Kroatien och forna Jugoslavien omfattande i mitten av 1990-talet. De stora 

konflikterna runt om i världen slutade dock inte här. År 1994 påbörjades folkmordet i Rwanda 

med flera hundratusentals dödsoffer. Läkare Utan Gränser var tidiga med att fördöma den 

massaker som pågick och förlorade i samband med den ett flertal lokala samarbetspartners. 

Hjälpinsatsen i Rwanda var mycket krävande; en av de mest krävande i Läkare Utan Gränsers 

historia hitintills.  

 

Trots alla svåra och krävande hjälpinsatser under 1990-talet växte sig Läkare Utan Gränser 

enligt Ravn (1998) starkare under detta årtionde och kom att bli den hjälporganisation som 

ofta var först på plats vid katastrofer och krissituationer. Vid slutet av 1990-talet bedrev 

organisationen omkring tusen uppdrag i 83 länder med hjälp av fler än 2 000 egna 

medarbetare och 15 000 lokala medarbetare. Läkare Utan Gränsers hjälpinsatser innefattade 

nu inte enbart direkta sjukvårdsinsatser utan till stor del även grund- och vidareutbildning av 

lokala läkare och sjuksköterskor. I slutet av 1990-talet hade Läkare Utan Gränser lärt sig att 

prioritera samarbete med lokala myndigheter då organisationens mångåriga erfarenhet visat 

att detta samarbete är nödvändigt för att uppnå långsiktiga resultat. Dessutom arbetade 

organisationen nu enligt Ravn tillsammans med flera internationella organisationer såsom EU, 
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FN, WHO och UNICEF. För att kunna tackla olika krissituationer hade organisationen i slutet 

av detta årtionde utvecklat nödhjälpen avsevärt i jämförelse med början av 1970-talet, då 

organisationen först genomförde hjälpinsatser. Nu fanns förutom ovan nämnda 

forskningscentra även etablerade logistikcentra med inköpt och testad medicinsk utrustning i 

Holland, Belgien och Frankrike, samt logistiska stödpunkter i Afrika, Centralamerika och 

Asien. Ravn hävdar att utöver dessa logistiska stödpunkter hade nu Nairobi, Bangkok och 

Costa Rica sin egen katastrofberedskap. Läkare Utan Gränser hade i slutet av 1990-talet 

förutom färdigpackade containrar innehållande utrustning för åtminstone sextio olika 

katastrofsituationer även en specialstyrka med beredskap att rycka ut 24 timmar om dygnet.  

 

Sammanfattningsvis var väpnade konflikter som nämnts ovan en stor källa till Läkare Utan 

Gränsers hjälpinsatser under 1990-talet. Även 2000-talet bjöd på ett antal större 

katastrofsituationer, med skillnaden att flera av dessa inte var direkt orsakade av människor 

utan av naturkatastrofer.  

 

4.4.5 2000-talet: organisationens effektivitet konsolideras 

 
Under 2000-talet ökade Läkare Utan Gränsers antal medarbetare kraftigt i jämförelse med 

årtiondet innan. År 2009 bedrev organisationen projekt i 64 länder runt om i världen med 

hjälp av 4 700 egna fältarbetare och hela 22 000 lokala medarbetare. (Mili m.fl. 2009)  

 

Sedan millennieskiftet har Läkare Utan Gränser genomfört en mängd hjälpinsatser på många 

olika platser i världen. Som redan nämnts grundades många av dessa insatser på behov 

uppkomna i samband med förödande naturkatastrofer. I samband med en kraftig jordbävning i 

nordvästra Indien år 2001 genomförde organisationen en massiv insats med bland annat 

läkarvård och distribution av läkemedel. Några år senare, år 2004, var Läkare Utan Gränser 

snabbt på plats när Sydostasien lamslogs av både en tsunami och en jordbävning. (Läkare 

Utan Gränser 2011) I samband med denna humanitära kris fick Läkare Utan Gränser 133 

miljoner USD av privata givare. Dessa resurser var större än nödvändigt vilket föranledde 

organisationen att be givare undvika att märka de ekonomiska medlen till just denna katastrof, 

för att på så vis få tillstånd att använda medlen till andra akuta situationer. (Médecins Sans 

Frontièrs 2011) Ytterligare ett antal år senare, år 2008, fick organisationen akut bistå 

människor i nöd i Burma då landet drabbades av en cyklon. År 2010 var det åter dags för 
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nästa stora naturkatastrof då Haiti utsattes för en kraftig jordbävning. I samband med denna 

jordbävning genomförde Läkare Utan Gränser sin största akutinsats i organisationens historia. 

Samma år skakades även Chile av en förödande jordbävning varefter organisationen 

påbörjade ett samarbete med chilenska myndigheter. (Läkare Utan Gränser 2011) 

 

Givetvis bistod Läkare Utan Gränser (2011) människor drabbade av väpnade konflikter även 

under detta årtionde. För att nämna ett par hjälpte organisationen människor i nöd i Irak år 

2003 och var en av ett fåtal hjälporganisationer som undsatte flyktingar i Darfurregionen i 

västra Sudan år 2004. Under år 2005 och år 2006 utgjordes insatserna i Darfurregionen en av 

de största akutinsatserna i Läkare Utan Gränsers historia (Médecins Sans Frontièrs 2011). 

Vidare lyckades organisationen efter ett flertal försök komma in i Gaza år 2009 för att bistå 

behövande (Läkare Utan Gränser 2011) genom att stödja sjukhus i området och så småningom 

även etablera ett eget kirurgiskt sjukhus (Médecins Sans Frontièrs 2011).  

 

Utöver de insatser som nämnts ovan bedrev Läkare Utan Gränser under 2000-talet även 

omfattande verksamhet för att bekämpa utbredda sjukdomar såsom HIV/AIDS och Malaria. I 

början av 2000-talet påbörjade organisationen HIV/AIDS-projekt i Thailand, Kambodja, 

Kamerun, Guatemala, Kenya, Malawi och Sydafrika. År 2002 ökade Läkare Utan Gränser 

vidare sina insatser för att bekämpa Malaria på den afrikanska kontinenten. (Médecins Sans 

Frontièrs 2011) Utöver specifika sjukdomsprojekt i tredje världen genomförde organisationen 

(2011) år 2004 ett projekt i Sverige för att erbjuda så kallade papperslösa flyktingar vård.  

 

Även om de insatser som beskrivits ovan har bedrivits i en mängd olika länder runt om i 

världen tillägnades år 2009 nästan 50 % av organisationens operativa budget projekt i endast 

tio länder, varav nio var afrikanska. I storleksordning var de tio mest kostsamma insatserna 

under år 2009 förlagda till den Demokratiska republiken Kongo, Zimbabwe, Somalia, Niger, 

södra Sudan, Nigeria, Kenya, Tchad, Haiti och Centralafrikanska republiken. På det stora hela 

genomförde Läkare Utan Gränser under år 2009 hela 32 projekt i Afrika, 28 projekt i Asien, 

nio projekt i Nord- och Sydamerika samt sju projekt i Europa. (Bowen 2009) 

 

Som nämnts ovan kännetecknades 1990-talet av att Läkare Utan Gränser växte sig starkare 

som organisation. Den positiva utveckling vad gäller effektivitet och snabbhet som beskrivits 

i samband med detta årtionde fortsatte även under 2000-talet. Läkare Utan Gränser är nu en 

organisation med mycket erfarenhet som reagerar snabbt och vidtar nödvändiga åtgärder 
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effektivt. Om behovet finns att bygga en ny klinik lyckas organisationen med detta inom 

loppet av några dagar. Inträffar en jordbävning tillhandahåller de logistiska centra i Frankrike 

och Belgien snabbt förpaketerade medicinska kitt innehållande allt som kan behövas för att på 

ett effektivt sätt erbjuda vård till drabbade människor. (Bortolotti 2005) Att nå dit 

organisationen befinner sig idag har dock, som ovan delvis beskrivits, inte alltid varit en 

smidig och problemfri process. Vissa problem som uppstått genom åren diskuteras nedan.  

 

4.5 Interna och externa utmaningar genom åren 

 
Som diskuterats ovan bedrev Läkare Utan Gränser under 2000-talet ett flertal krävande 

hjälpinsatser i samband med inträffade naturkatastrofer runt om i världen. På senare år har 

dock röster höjts inom organisationen som ifrågasätter om Läkare Utan Gränser bör ägna sig 

åt denna typ av insatser. Dessa röster menar att en organisation som Läkare Utan Gränser inte 

kan bidra med särskilt mycket i samband med exempelvis en jordbävning, då det vanligtvis 

avgörs inom loppet av några få dagar huruvida människor som drabbats av denna katastrof 

överlever eller ej. Detta är ett problem då Läkare Utan Gränser trots sin snabbhet ändå 

behöver några dagar för att sätta igång sin verksamhet. Vid exempelvis jordbävningar är ofta 

behovet av räddningspersonal större än behovet av medicinsk personal, vilket har fått Läkare 

Utan Gränser att överväga om deras insatser kan komma till större nytta inom andra projekt. 

Denna insikt medförde vid tsunamikatastrofen i Sydostasien år 2004 att organisationen valde 

att fokusera sina insatser på Indonesien då det var där de mest akuta medicinska behoven 

fanns. Arbetsuppgifter som innefattade räddningsverksamhet och långsiktig återuppbyggnad 

lämnade organisationen till andra bättre lämpade hjälporganisationer. (Bortolotti 2005)  

 

Det som just diskuterats är ett exempel på utmaningar som Läkare Utan Gränser under sin 

existens har ställts och ställs inför. Ett annat exempel på betydande utmaningar är de 

svårigheter nationella, språkliga och kulturella skillnader har medfört i samband med Läkare 

Utan Gränsers internationella expansion. De nationella kontextuella skillnaderna har gjort sig 

uttryck i att det emellanåt har varit nödvändigt för organisationens fältarbetare att på plats, på 

nytt inom respektive projekt, lära sig förhandla med aktuella regioners regeringssoldater och 

rebelledare för att kunna utföra sitt arbete. Korruption är något som är utbrett i många länder 

och för att undvika att stödja denna har Läkare Utan Gränsers fältarbetare varit tvungna att, 

ibland på kreativa sätt, lära sig och förstå hur de ska hantera den lokala ekonomin. Till 
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exempel har det inträffat att fältarbetare har svarat korrupta soldater med att erbjuda 

kondomer istället för pengar. Den varierande lokala inställningen till sjukdomar är ytterligare 

något som samtliga Läkare Utan Gränsers medicinska fältarbetare nödvändigtvis har fått lära 

sig. På många platser uppsöker människor vård först när de är väldigt sjuka och det är inte 

ovanligt att människor är okontaktbara efter att de har lämnat vårdinrättningen, vilket 

försvårar uppföljningsarbetet. Ytterligare ett hinder är att det inom vissa kulturer inte är 

tillåtet att manliga läkare undersöker kvinnliga patienter utan kläder. (Bortolotti 2005)  

 

Ännu en nationell kontextuell skillnad som Läkare Utan Gränsers fältarbetare har erfarit är att 

olika kulturer behandlar sjukdomar på olika sätt. I vissa fall har det varit frustrerande för 

organisationens fältarbetare att acceptera då lokala ineffektiva behandlingar erbjuds. 

Dessutom försvåras arbetet av att sjukvårdsinrättningar i exempelvis afrikanska länder inte 

har lika sofistikerade instrument som västerländska sjukhus. Däremot har många fältarbetare 

med tiden insett att de har underskattat den lokala sjukvården och kommit till insikten att 

många lokala sjukvårdsarbetare mycket väl kan vårda sitt eget folk, då den ovärderliga 

kontextuella erfarenhet de besitter ofta är mer betydelsefull än den kompetens Läkare Utan 

Gränsers fältarbetare innehar. (Bortolotti 2005)  

 

“Det finns sjuksköterskeskolor överallt i Afrika. Alla sjuksköterskor jag har arbetat med var 

kunniga, de hade sina examina, de hade studerat, men vi underskattar deras diagnostiska 

kapacitet och deras förmåga att behandla människor, och vi tar stora risker när vi gör detta. 

De är fullt kapabla att ta hand om sitt eget folk - mycket bättre än vad jag kan, för de känner 

till sjukdomarna, de känner till parasiterna ... Jag har lärt mig så mycket av att arbeta med 

och förstå min nationella personal.” 

Sagt av sjuksköterskan Leanne Olson (Bortolotti 2005, s. 150).  

 

Enligt Läkare Utan Gränsers fältarbetare är relationen de har med den lokala medicinska 

personalen avgörande för hur pass lyckat ett projekt är. Denna relation bygger på ömsesidig 

respekt vilket många fältarbetare är medvetna om. Då organisationens fältarbetare och den 

nationella personalen har ett väl fungerande samarbete utbyter de information och lär på så vis 

av varandra. (Bortolotti 2005) Läkare Utan Gränsers logistiker David Croft beskriver 

fältarbetarnas relation till lokal personal på följande sätt:  

 



58 
 

“Jag är inte den mest kulturellt känsliga personen, men jag försöker att vara respektfull 

gentemot människor, vilket man kommer långt på. Det är en tuff situation, eftersom de ser 

många utländska fältarbetare komma och gå, och de är alltid de samma - de är verkligen 

klistret som håller hela operationen samman. De kan sina jobb och varje gång en utländsk 

fältarbetare kommer vill han göra något annorlunda.” 

(Bortolotti 2005, s. 201)  

 

Förutom relationen till lokal personal är de relationer inom den grupp Läkare Utan Gränsers 

fältarbetare arbetar avgörande för utgången av organisationens projekt. I de 

förberedelsekurser organisationen anordnar inför ett första uppdrag läggs förutom information 

om organisationens filosofi och praktiska kunskaper även stort fokus på betydelsen av 

fältarbetarnas samarbetsförmåga. (Bortolotti 2005) Patrick Lemieux uttrycker sig i dessa 

sammanhang på följande vis:  

 

“Vad som får ett uppdrag att lyckas eller ej beror på gruppen du arbetar i.” 

(Bortolotti 2005, s. 83)  

 

I den utsträckning det är möjligt försöker Läkare Utan Gränser anpassa den medicinska 

personalen efter respektive projekts behov. Detta är dock av olika omständigheter inte alltid 

genomförbart. För övrigt har organisationen överlag svårigheter med att hitta tillräckligt 

många läkare, då nyutbildade läkare inte uppfyller Läkare Utan Gränsers villkor för 

anställning som innebär att läkarna måste inneha ett eller ett par års klinisk erfarenhet. En 

uppfattning inom organisationen är att fältarbetare skickas iväg på nya projekt för snart efter 

att de avslutat ett projekt. (Bortolotti 2005) Sjuksköterskan Leanne Olson poängterar vikten 

av vila mellan projekten:  

 

“Du behöver tid till att reflektera över vad som var bra, såväl över vad som var dåligt. För 

om du inte gör dig av med det dåliga innan du åker på ditt nästa uppdrag, tar du med dig allt. 

Jag tycker att många människor åker på deras nästa uppdrag för snabbt, utan att ha haft en 

chans att varva ner hemma. … Det är alltid ont om folk, och de säger alltid, “Är du redo att 

åka än?” och det är svårt att säga nej. Ju mer erfarenhet du har, desto mer pressar de dig.” 

(Bortolotti 2005, s. 230)  
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Som nämnts ovan har Läkare Utan Gränsers fältarbetare erfarit svårigheter kopplade till 

språkliga skillnader. Dessa har bland annat inneburit att det emellanåt har varit svårt för 

organisationens sjukvårdspersonal att diagnostisera patienter då de inte har förstått vad 

patienten har sagt om sitt tillstånd. Även om intentionen numera är att den personal som 

skickas iväg i fält ska kunna det aktuella landets språk går detta inte alltid att genomföra i 

praktiken. Vidare har svårigheter kopplade till kulturella skillnader uttryckt sig på flera sätt. 

Då många av Läkare Utan Gränsers projekt främst innebär att lära upp eller stödja det aktuella 

landets lokala sjukvårdspersonal är ett väsentligt villkor för att lyckas med detta att den 

internationella fältpersonalen förstår de kulturella kontexterna. Detta kan vara svårt då Läkare 

Utan Gränser är en hjälporganisation som ämnar bedriva insatser för och nå de ingen annan 

når, vilket innebär att organisationen har som mål att söka sig till för andra 

hjälporganisationer okända kulturer. (Bortolotti 2005)  

 

“Vi är inte antropologer, men när du befinner dig i bushen i södra Sudan och har att göra 

med Dinka- och Nuerfolken, är du på Mars. Det finns absolut ingenting som länkar samman 

dessa människor med ditt sätt att leva. … Men du strävar efter att förstå deras lidande, vad de 

har gått igenom. Din förståelse av detta kommer alltid att vara ofullkomlig.” 

Sagt av en utav Läkare Utan Gränsers logistiker vid namn Martin Girard.  

(Bortolotti 2005, s. 260)  

 

Trots att kulturella skillnader kan innebära svårigheter värdesätter Läkare Utan Gränser att 

dess hjälparbete involverar möten mellan människor från olika samhällen och kulturer. 

Organisationen kan dock inte alltid påverka hur de människor den ämnar hjälpa upplever 

dessa kulturella möten. Vissa ber Läkare Utan Gränsers fältarbetare att informera omvärlden 

om deras situation medan andra upplever dem som ett instrument för den amerikanska 

regeringen och ber dem försvinna med sin kulturella imperialism. På de platser där 

hjälporganisationer har verkat under en längre tid, såsom i vissa afrikanska länder, har dessa 

och dess fältarbetare blivit en naturlig del av samhället. Detta på grund av att de erbjuder 

tjänster som annars inte är tillgängliga i det aktuella området. (Bortolotti 2005)  

 

För att förbereda fältarbetare på kulturella skillnader informerar Läkare Utan Gränser om 

dessa aspekter i de förberedelsekurser organisationen håller innan fältarbetarna genomför sitt 

första uppdrag. Då ingen situation är den andra lik och det i princip är omöjligt att vara fullt 

förberedd på vad som komma skall har organisationen intentionen att förse utresande 
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fältarbetar med en vilja att lära, observera och lyssna, snarare än att informera dem om 

specifika kulturella kontext. Inför ett första uppdrag vet nämligen ingen fältarbetare vad de 

har att vänta. (Bortolotti 2005)  

 

Som inledningsvis nämnts behandlar denna uppsats förutom Läkare Utan Gränser även den 

humanitära hjälporganisationen Läkarmissionen. Härefter följer en beskrivning av denna 

organisation och dess internationella expansion.  
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5. Läkarmissionen 
 

Grundandet av Läkarmissionen började år 1958 med ett upprop i tidningen Svenska Journalen 

där tidningens chefredaktör uppmanade dess läsare att skänka pengar till minne av Svenska 

Journalens chefredaktörs, Harry Lindquists, nyligen bortgångna fru. En missionär vädjade 

senare till Lindquist att de insamlade pengarna skulle gå till ett projekt i Ngodini i Sydafrika 

och därmed var bildandet av Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och 

Hjälpverksamhet, förkortat Läkarmissionen, ett faktum. Läsarnas reaktion på notisen var stark 

och i dagens mått mätt skulle bidragen ha uppgått till omkring 750 000 kr. Svenska 

Journalens styrelse beslutade att de insamlade medlen dels skulle gå till projektet i Sydafrika, 

där Läkarmissionens insamling bidrog till att bygga ut och rusta upp ett missionssjukhus i 

White River, dels till ett uppbyggnadsprojekt av en klinik i Indien. (Åkerlund 2007)  

 

Hjälporganisationen Läkarmissionen har vuxit avsevärt under de drygt 50 år som har passerat 

sedan grundandet och miljontals människor har genom dess verksamhet hjälpts till ett bättre 

liv. Idag stöder organisationen ett 90-tal projekt ekonomiskt i sammanlagt omkring 30 länder 

(se figur 9) på fyra kontinenter; Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. (Läkarmissionen 

2011) Dessa projekt bedrivs främst av lokala partners varav en majoritet är NGO: s; frivilliga 

organisationer, och i vissa fall sjukhus (J. Bäcknäs, personlig kommunikation 2011-04-05).  

 

 

Figur 9: De 30-tal olika länder Läkarmissionen för närvarande stöder biståndsprojekt i. 

(Läkarmissionen 2011) 
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5.1 Kärnvärden 

 
“Vi ska genom utvecklande och effektiva metoder stödja utsatta människors vilja och förmåga 

att förändra sina livsvillkor. Vi ska utifrån ett rättighetsperspektiv bekämpa fattigdom och 

bidra till hållbar utveckling inom våra prioriterade områden. Vi ska också med information 

engagera människor för Läkarmissionens vision.” 

(Läkarmissionen 2011)  

 

Läkarmissionen presenterar fyra kärnvärden (Läkarmissionen 2011) som utgör grunden för 

organisationens verksamhet. Dessa är fattigdomsbekämpning, rättighetsperspektiv, hållbar 

utveckling och helhetssyn. Fattigdomsbekämpning innebär att utplåna orättvisor i världen. 

Dessa orättvisor kan visa sig genom exempelvis bristande ekonomiska resurser, avsaknad av 

boende och hälsovård samt medföra att människor blir maktlösa eller saknar möjlighet att 

påverka sin egen livssituation. Rättighetsperspektivet handlar i sin tur om att varje individ ska 

ha lika rättigheter och Läkarmissionen ser detta som en förutsättning för att fattigdomen ska 

kunna bekämpas. Det tredje kärnvärdet, hållbar utveckling, innebär en ständig strävan efter en 

ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling vilken innefattar hushållning av människors och 

naturens resurser. Avslutningsvis innebär det fjärde kärnvärdet, helhetssyn, ett sätt att 

sammanföra resterande kärnvärden och det syftar till intentionen att ständigt ha dessa i åtanke. 

 

Enligt Läkarmissionen bygger dess hjälpverksamhet på en kristen värdegrund. Värdegrunden 

tar sig uttryck i organisationens syfte; att erbjuda hjälp till självhjälp. Vidare fokuserar 

organisationen på att arbeta utifrån den enskilda människans möjlighet och potential, både vad 

gäller den verksamhet organisationen bedriver och de resurser som den förvärvar. 

(Läkarmissionen 2011) I praktiken innebär de två sistnämnda aspekterna enligt Johan Lilja, 

Läkarmissionens direktor, (personlig kommunikation 2011-05-04) att organisationen inte 

nöjer sig med att säkerställa att insamlade medel når de människor de är ämnade att nå eller 

att de planerade projekten genomförs. Alltmer betonas nämligen vikten av vilket resultat och 

vilken långsiktig effekt de insatser Läkarmissionen stöder har. Enligt Lilja handlar 

organisationens arbete om att hjälpa människor som befinner sig i ett beroendeskap att 

försörja sig själva och på egen hand klara av sitt liv. För att uppnå långsiktiga effekter är de 

utsatta människornas vilja och förmåga att själva förändra sina livsvillkor avgörande.  
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För att lyckas hjälpa människor att förändra sina livsvillkor är Läkarmissionen en 

hjälporganisation som arbetar inom en mängd olika områden. Även om det mest akuta 

problemet exempelvis kan vara att erbjuda en sjuk människa vård är även andra komponenter 

avgörande, såsom utbildning. Av denna anledning är inte Läkarmissionen en 

enfrågeorganisation, vilket dess namn något missvisande antyder. Istället har organisationen 

som mål att se till helheten. (J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04)  

 

Lilja (personlig kommunikation 2011-05-04) avslutar sitt resonemang kring Läkarmissionens 

kärnvärden genom att poängtera att organisationens existens egentligen inte är ett naturligt 

förhållande, då stater har i uppdrag att ta hand om sin egen befolkning. För att förtydliga är 

det arbete som utförs av hjälporganisationer enligt Lilja i själva verket nationella staters 

uppgift. Enligt Läkarmissionens grundsyn måste dock organisationen agera då det uppstår 

situationer där stater är oförmögna eller ovilliga att förbättra utsatta människors livsvillkor.  

 

5.2 Organisationsstruktur 
 

Läkarmissionen är en svensk hjälporganisation med huvudkontor i Stockholm. Då 

organisationen inte är en medlemsorganisation, utan en stiftelse, har den enligt Lilja 

(personlig kommunikation 2011-05-04) en styrelse som organisationen är ansvarig inför. 

Styrelsen består av tolv ledamöter vilka väljs av ett så kallat huvudmannaråd bestående av 25 

personer (Läkarmissionen 2011). Utöver styrelsen har Läkarmissionen en stabsfunktion som 

bland annat arbetar med frågor rörande personal, IT, ekonomi och kvalitet (J. Lilja, personlig 

kommunikation 2011-05-04).  

 

Inom Läkarmissionen finns en projektorganisation vilken enligt Lilja (personlig 

kommunikation 2011-05-04) ansvarar för de olika projekten som organisationen stöder i fält. 

Denna projektorganisation är för närvarande under utveckling då den just har etablerat en 

struktur med regionala resurscentra, motsvarande regionala kontor, för varje kontinent där 

organisationen är verksam. Även om ännu endast ett resurscenter har upprättats för 

Sydamerika är organisationens mål att fler centra ska etableras på fler kontinenter. De 

regionala resurscentra har till uppgift att uppehålla kommunikation och direktkontakt mellan 

Läkarmissionen och dess lokala partners i fält. Lilja understryker att dessa regionala 

resurscentra inte enbart är ämnade för att verka som regionala kontrollerande kontor, genom 
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att poängtera att deras syfte är att vara en partner som bygger kompetens över tid och drar 

nytta av lärdomar förvärvade genom erfarenheter i en kontext och applicerar dessa på en 

annan kontext. 

 

“... när vi besöker olika lokala partners kan vi identifiera väldigt många bra projekt, med 

andra ord, vi kommer i kontakt med många drivna människor som har utvecklat någonting 

fantastiskt bra. De har ett stort engagemang för sitt projekt men har inte möjligheten att 

förflytta det här alldeles utmärkta projektet till någon annan plats, men Läkarmissionen 

däremot, vi kan ta de goda idéerna och erfarenheterna och förflytta dem till nya länder och 

andra världsdelar. Våra resurscenters blir en plats där vi tar de nya erfarenheterna dels till 

de nya projekten och dels för att de nyvunna erfarenheterna förs vidare till 

ursprungsprojektet. All ny kunskap blir därmed en del i den metodutveckling som vi 

eftersträvar. Ordet resurscenter pekar på interaktionen och utbyte, medan ordet regionalt 

kontor känns som om det är betoning på kontroll och revision. Vi har självklart höga krav på 

kontroll och revision, men vi vill också se oss som en partner i metodutveckling och 

kunskapsöverföring. Därför vill vi arbeta som ett resurscenter då det känns mycket bättre att 

få känna att man är en utvecklande part, där vi kan få agera som kunskapsöverförare mellan 

olika insatser och på så sätt se att projekten utvecklas med tiden.” 

(J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04)  

 

Enligt Läkarmissionens projektansvarige John Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-

04) bedömning är möjligheten att sprida arbetsmetoder mellan olika länder och platser 

generellt stor. Han menar att grundproblematiken och dess lösningar i många fall är desamma 

oavsett var i världen de insatser Läkarmissionen stöder bedrivs. Givetvis är lokala 

anpassningar ett måste vad gäller kontakt med myndigheter etc., men i övrigt kan samma 

mekanismer och verktyg i stor utsträckning användas. Nämnas skall att det finns undantag då 

Läkarmissionens arbetsmetoder inte har gått att överföra mellan olika kontext. Lilja (personlig 

kommunikation 2011-05-04) nämner ett exempel där organisationen har arbetat med ett lyckat 

fosterfamiljsprojekt i Sydafrika, vilket har gått att sprida till ett flertal olika länder. Dock inte 

Etiopien, där fosterbarn inom projektet har behandlats som arbetskraft av sina fosterfamiljer. I 

fall såsom detta, där de kulturella skillnaderna är betydande, kan inte Läkarmissionen 

applicera sina program fullt ut utan någon form av anpassning är nödvändig. På det stora hela 

är dock Lilja positivt inställd till möjligheten att dra nytta av erfarenheter från en kontext och 

applicera dessa på en annan:  
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“Väldigt många gånger ser vi att det ändå finns så många komponenter som fungerar väl och 

då drar vi nytta av de erfarenheterna och applicerar dem på nya platser. Just nu jobbar vi 

tillsammans med Hand in Hand i Indien … och vi jobbar med en kontextualisering av det 

programmet i Brasilien. Där kan man säga att vi flyttar någonting från en väldigt speciell 

struktur till en helt annan. … Men ändå så kan man använda det mesta av komponenterna, 

men inte allt, i ett nytt sammanhang.” 

(J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04)  

 

Vad gäller Läkarmissionens möjligheter att dra nytta av stordriftsfördelar i sina projekt, alltså 

huruvida ett växande antal insatser i ett allt större antal länder har haft en positiv inverkan på 

organisationens ökande internationella expansion, säger Bäcknäs följande: 

 

“Över tid har man samlat erfarenheter om vilka metoder och typer av insatser som kan vara 

effektiva för att möta ett visst behov eller ge människor hjälp till självhjälp.  På många platser 

är behoven likartade, men det är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till den lokala kontexten 

men också vilka lagar som styr hur en verksamhet kan utformas. Har man goda rutiner, ett 

bra sätt att arbeta och möjlighet att bistå med kompetensutveckling kan man tala om att 

stordriftsfördelar i den bemärkelsen att man kan sprida goda idéer och insatser till flera 

länder och partners.”  

(J. Bäcknäs, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Som nämnts ovan har Läkarmissionen för närvarande enbart ett resurscenter för Sydamerika, 

vilket enligt Lilja (personlig kommunikation 2011-05-04) är beläget i Miami. Anledningen till 

att organisationens första resurscenter har etablerats för Sydamerika är att Läkarmissionen har 

upprättat ett lyckat alfabetiseringsprojekt på denna kontinent finansierat med hjälp av statliga 

medel. Just Miami har valts som lokaliseringsort med anledning av att staden är en betydande 

logistisk knutpunkt, då många flyg mellan sydamerikanska länder flyger via staden. I nuläget 

ses det sydamerikanska resurscentret som ett provprojekt vilket ska medföra erfarenheter som 

kan vara användbara när Läkarmissionen etablerar resurscentra på andra kontinenter. Enligt 

Lilja är ambitionen att Läkarmissionen inom de kommande fem åren ska ha två resurscentra i 

Afrika, där behoven av hjälp är som störst och där över 50 % av organisationens engagemang 

finns, samt ett i Asien. För att skapa den närhet och interaktion Läkarmissionen eftersträvar 

till sina lokala partners har bedömningen gjorts att endast ett resurscenter inte är tillräckligt 
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för den afrikanska kontinenten. Vad gäller Europa menar Lilja att fler kontor utöver det 

beläget i Stockholm inte är nödvändigt.  

 

Vad gäller Läkarmissionens finansiering har organisationens årliga omsättning ökat i storlek i 

stort sett varje år sedan dess grundande år 1958 (SET Revisionsbyrå 2010). Organisationens 

arbete finansieras till största del med hjälp av gåvor från privatpersoner (Läkarmissionen 

2011) och år 2009 uppgick de till ett totalt värde av 100 miljoner kronor (SET Revisionsbyrå 

2010). Utöver detta får Läkarmissionen ekonomiska resurser via bland annat SIDA-bidrag, 

organisationens second hand-föreningar och testamenten (Läkarmissionen 2011). 

 

Då Läkarmissionens insamling av ekonomiska medel främst används till att bistå lokala 

organisationer och hjälparbetare omsätter organisationen smidigt pengar i handling med kort 

varsel. Detta är extra betydelsefullt vid katastrofer då det i dessa situationer är avgörande att 

biståndet snabbt kommer fram till de som är i behov av hjälp. (Läkarmissionen 2011) 

Läkarmissionens hjälpinsatser har tack vare detta varit effektiva redan från starten, även om 

hjälpinsatserna inledningsvis inte var lika omfattande som de är idag (Åkerlund 2007). 

 

5.3 Läkarmissionens hjälpverksamhet 
 

Läkarmissionens hjälpverksamhet har sedan år 1958 utvecklats från att enbart bistå med 

ekonomiska medel till sjukvårdsrelaterade projekt till att idag vara verksamt inom tre 

huvudområden; social omsorg, utbildning och självförsörjning (J. Lilja, personlig 

kommunikation 2011-05-04). Hälsa och sjukvård är dock fortfarande en viktig del av 

Läkarmissionens hjälparbete, då god hälsa ses som en förutsättning för arbetet inom övriga 

områden. Därför försöker organisationen väva in sjukvårdsrelaterade frågor även i projekt 

som inte har hälsa och sjukvård som primärt syfte. (Åkerlund 2007) 

 

Arbetet inom sjukvårdsområdet sker både genom förebyggande hälsovård i form av 

information till lokalbor i de områden där organisationen stöder insatser och genom att bistå 

exempelvis sjukhus och kliniker med ekonomiska medel för att på så sätt möta direkta behov. 

Hälsa och sjukvård är även nära kopplat till Läkarmissionens kärnvärde fattigdom, då 

fattigdom ofta medför brist på mediciner, kunskap och rent vatten. Kunskapsbrist leder i sin 

tur ofta till att sjukdomsutbredning ökar. Av denna anledning har Läkarmissionens arbete att 
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sprida information om förebyggande åtgärder en avgörande inverkan och organisationen ser 

detta arbete och sina hälsovårdsutbildningar som en oerhört viktig del av sin verksamhet. 

(Åkerlund 2007) År 2010 bedrev Läkarmissionen sex projekt fokuserade på detta runt om i 

världen vilka genomfördes i Asien, Afrika och Europa. Utöver att fokusera på rena 

sjukvårdsinsatser satsar Läkarmissionen även resurser på projekt med syfte att motverka 

könsstympning, främja byutveckling, samt etablera spädbarnshem och mobila 

hälsovårdskliniker. (Läkarmissionen 2011) Organisationen stöder även kringresande grupper 

av sjukvårdspersonal som besöker områden som saknar sjukvård (Åkerlund 2007).  

 

Enligt Berthil Åkerlund (2007), redaktör till boken Uppdraget 1958-2008 – Läkarmissionen 

50 år, kommer Läkarmissionen i framtiden att lägga stort fokus på att bekämpa aidsepidemin, 

ge ut mikrokrediter för att hjälpa främst kvinnor att bli självförsörjande, motverka 

klimatförändringar och minska barnarbete.  

 

Vad gäller valet av projekt att stödja föredrar Läkarmissionen projekt med en tydlig start och 

ett tydligt mål för att på så vis lättare kunna mäta resultatet av arbetet, vilket är viktigt för att 

kunna påvisa att organisationens verksamhet gör nytta (SET Revisionsbyrå 2010). Till 

skillnad från vissa andra hjälporganisationer utförs de projekt Läkarmissionen stöder enligt 

Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-04) till största del av lokala aktörer, vilket 

innebär att Läkarmissionen sällan sänder ut operativt aktiv projektutförande personal i fält. 

Bäcknäs hävdar dock att Läkarmissionen på enstaka platser numer aktivt tar större ansvar för 

uppstart, utveckling och strukturering av verksamhet i fält. Ett exempel på detta är ovan 

nämnda alfabetiseringsprojekt i Sydamerika där organisationen bidrar med teknisk expertis 

och på organisationsnivå verkar kapacitetsstärkande.  

 

“Läkarmissionen har traditionellt haft en roll att bidra med ekonomiskt stöd till projekt. Vi 

söker i allt högre grad komplettera detta med att skapa ett mervärde för våra partners i form 

kunskapsöverföring mellan olika projekt, erbjuda kompetensutveckling och utvärdering av 

insatser och partners.”  

(J. Bäcknäs, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Vad gäller Läkarmissionens val att fokusera på samarbeten med lokala partners säger Bäcknäs 

följande: 
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“Vi tror på idén att jobba med lokala samarbetspartners. För oss är de en förutsättning för 

att lyckas med vårt arbete. En lokal partner känner till sin närmiljö och samhället. De kan 

vara en kanal och ett språkrör för målgruppen. Genom dem identifieras både behoven och 

relevanta insatser. På så sätt ser vi att projektutformningen blir mer relevant och 

förhoppningsvis mer långsiktig.” 

(J. Bäcknäs, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Lilja instämmer: 

 

“Ni vet ju själva vilka kostnader det skulle innebära att ha svensk personal ute i fält. 

[Läkarmissionens arbetssätt är] det mest kostnadseffektiva plus att man når mycket lättare 

fram, eftersom man känner till kontext, man känner till miljöer och så känner vi att det är 

mycket bättre att jobba med en part som förstår platsen där man ska genomföra de här 

projekten.” 

 (J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Även om Läkarmissionens samarbetspartners enligt Bäcknäs (personlig kommunikation 

2011-05-04) har god kännedom om lokala kontexter, såsom nationella och kulturella 

förhållanden, känner organisationen ett visst behov av att sätta sig in i dessa innan ett projekt 

organisationen stöder påbörjas. Lilja (personlig kommunikation 2011-05-04) menar dock att 

detta behov på grund av organisationens val av arbetssätt är mindre i jämförelse med 

hjälporganisationer vilka har stor andel fältpersonal.  

 

“... skulle vi gå in i ett nytt land så måste vi naturligtvis kunna någonting om kontexten och 

landet. Men eftersom vi inte är den implementerande parten så minskar behovet att kunna allt 

det specifika om den enskilda platsen, då det är den implementerande parten som besitter den 

kunskapen.” 

 (J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-04) upplever inte att Läkarmissionen har erfarit 

några större problem i relation till nationella, kulturella eller språkliga skillnader. Vad gäller 

språkliga skillnader utgör inte dessa något problem för organisationens arbete då dess 

handläggare besitter den språkkompetens som motsvarar de projekt den stöder. Med andra 

ord, de handläggare som står i direktförbindelse med kontaktpersoner för organisationens 
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samarbetspartners i fält kommunicerar utan problem med dessa, via både e-mail, telefon och 

terminsvisa fältbesök. Vad gäller nationella och kulturella skillnader kan dessa i vissa fall 

utgöra problem då vissa länder skiljer sig dramatiskt från andra, både vad gäller kriminalitet 

och samhällets uppbyggnad. Dessa problem kan innebära situationer som medför utökade 

kostnader och försvårande omständigheter för Läkarmissionens samarbetspartners 

fältpersonal. Bäcknäs nämner Afghanistan som ett exempel på ett land där fältpersonalen 

emellanåt inte planenligt har kunnat utföra sina uppgifter på grund av diverse oroligheter. I 

vilken utsträckning Läkarmissionen och de länder inom vilka organisationen stöder projekt är 

likasinnade har dock ingen inverkan på vilka insatser den väljer att stödja. Enligt Lilja 

(personlig kommunikation 2011-05-04) påverkas inte heller valet av insatser av vilken 

kännedom Läkarmissionen på förhand besitter om det aktuella området, utan det är enbart 

behoven som styr.  

 

“Jobbar man i den här branschen och i en sådan här organisation ligger det ju i själva 

uppdraget att hjälpa människor i syd. ... Det är ju närmast en utmaning och någonting som 

alla uppskattar som en del av arbetet att just kunna ha den förmånen att jobba med skiftande 

kulturer och människor från olika bakgrund. Så det är ingen barriär. Det är klart att i 

kommunikationen och hur man hanterar sakfrågor, så finns de här kulturella inslagen som 

man alltid kan se som en utmaning och någonting man behöver hantera och lära sig 

kommunicera, och bli bättre på kommunikation och få en dialog.” 

(J. Bäcknäs, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

5.4 Internationell expansion 

 
I vilka länder Läkarmissionen har bistått projekt berodde inledningsvis, med få undantag, på 

var dragkraften från missionskyrkor och deras missionärer var som störst. Dessa missionärer 

skrev nämligen brev till Läkarmissionen via kyrkan där de vädjade om ekonomiska resurser, 

vilken i sin tur bistod missionärernas projekt med ekonomiska medel under kortare eller 

längre perioder. Med andra ord drevs Läkarmissionens arbete framåt med hjälp av människor 

som i många fall redan hade en idé om vad som behövde göras eller redan bedrev 

hjälpverksamhet i utsatta områden. (Åkerlund 2007) 
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Sedan Läkarmissionens grundande år 1958 har enligt Bäcknäs (personlig kommunikation 

2011-05-04) organisationens verksamhet till stor del gått ut på att bistå utländska projekt via 

svenska partners vilka har haft lokala kontakter i fält. Dessa partners har främst utgjorts av 

svenska samfund. Då Läkarmissionens hjälpverksamhet främst har involverat att stödja dessa 

ekonomiskt, vilket har inneburit att organisationen under en stor del av sin verksamhetstid har 

haft få egna partners i fält, finns ingen tydlig historisk sammanställning av vilka länder den 

har bistått projekt i. Bäcknäs understryker dock att samfunden inte på något sätt har kunnat 

fördela de ekonomiska medel Läkarmissionen har bidragit med efter eget önskemål. 

Partnerskapet har alltid inneburit specifika projektansökningar från de svenska samfunden där 

Läkarmissionen har fått ta ställning till vilka projekt den vill stödja och informerats om deras 

utformning och geografiska plats. På så vis är organisationen väl medveten om var i världen 

den har bistått projekt genom åren. Dock finns ingen datoriserad sammanställning av dessa 

platser. 

 

Enligt Läkarmissionens insamlingsansvarige Conny Sjöberg (personlig kommunikation 2011-

04-19) har organisationen på senare år ändrat tillvägagångssätt från att låta projekt uppsöka 

organisationen till att på egen hand söka upp de projekt som den vill stödja. Sjöberg påstår 

vidare att organisationen i dagsläget har direktkontakt med organisationer i fält, vilket medför 

att biståndet når projekt i fält direkt istället för att förmedlas via samfund. Grundidén att låta 

utomstående aktörer ansvara för och bedriva projekt har med andra ord utvecklats till att 

organisationen numer går in som partner och i vissa fall även deltar aktivt i fält, enligt ovan. I 

och med detta har Läkarmissionen byggt upp sin egen projektavdelning vilken sköter all 

administration beträffande projekten; något som tidigare enligt Sjöberg inte var nödvändigt då 

de svenska samfunden ansvarade för administrationen.  

 

Enligt Bäcknäs och Lilja (personlig kommunikation 2011-05-04) beror Läkarmissionens 

ändrade arbetssätt på att deras svenska partners på senare år har förändrat sitt sätt att arbeta, 

genom att minska sin närvaro av egen personal i fält. I och med detta har Läkarmissionen 

behövt se över sitt sätt att säkerställa att det finns en god förankring lokalt, en god kontakt och 

möjlighet till uppföljning. Med anledning av det som just har diskuterats tog Läkarmissionens 

styrelse ett beslut år 2007 om att organisationen ska ha direkta samarbetsrelationer med 

partners i fält, bland annat då den enligt Lilja inte upplevde ett behov att gå via svenska 

partners i samma utsträckning.  
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“... minskat antal svenskar i fält hos de olika samfunden gjorde att vi kände att förtjänsten 

med att gå via någon annan försvann, det kostade bara pengar och administration, det känns 

mycket bättre att ha en direktdialog med lokala partners och på det sättet få vara med i en 

aktiv kompetensutveckling av såväl partner som projekt.” 

 (J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Poängteras bör att även om ett formellt beslut om direktkontakt med aktörer i fält togs år 2007 

hade Läkarmissionen enligt Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-04) redan sedan 

1990-talets början direktrelationer i bland annat Sydamerika. De direktrelationer 

organisationen har etablerat på senare år har delvis haft sin grund i de nätverk och kontakter 

organisationen har fått genom de svenska samfunden. Då dessa samfund historiskt sett har 

bedrivit omfattande insatser i Afrika har denna kontinent blivit en naturlig källa till 

organisationens direktrelationer och därmed stöd av insatser. Asien har inte prioriterats i lika 

stor utsträckning då det på grund av att Läkarmissionen har haft begränsade resurser, ett 

engagemang för Afrika har funnits inom Svenska Journalen och de etablerade indirekta 

relationer organisationen har haft i Afrika och Sydamerika, har varit naturligt att söka sig till 

dessa kontinenter i första hand. Rent generellt styrs Läkarmissionens insatser enligt Bäcknäs 

av de relationer organisationen har med aktörer i fält.  

 

Enligt Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-04) har den ovan nämnda förändring som 

har skett inneburit ett behov av ett förtydligande av vilka projekt och samarbeten 

organisationen vill stödja. I dessa sammanhang har organisationens kompetens varit 

avgörande på grund av att relationerna med utomstående aktörer har byggt på denna. Lilja 

(personlig kommunikation 2011-05-04) instämmer och menar att det är avgörande att 

Läkarmissionen besitter kompetens inom de områden där organisationen vill driva någon 

slags förändring. Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-04) menar vidare att ett större 

fokus på direktkontakter med lokala partners har krävt mycket arbete från organisationens 

sida att förvalta dessa relationer samt fördjupa dem och kompetensutveckla. Enligt Lilja 

(personlig kommunikation 2011-05-04) förpliktigar ett direkt partnerskap med organisationer 

i fält att en hjälporganisation som Läkarmissionen bygger upp intern kompetens genom att ha 

kompetenta projekthandläggare och människor som kan följa upp de insatser som genomförs.  

 

I detta avsnitt har Läkarmissionens relationer till yttre aktörer diskuterats. Detta område 

kommer nu att diskuteras mer ingående. 
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5.4.1 Nätverk  

 
Som nämnts ovan har de direktrelationer Läkarmissionen har etablerat på senare år haft sin 

grund i de nätverk och kontakter organisationen har fått genom dess samarbete med svenska 

samfund. Det är dock inte endast på detta sätt som organisationen har etablerat relationer med 

samarbetspartners i fält. Organisationens handläggare reser enligt Bäcknäs (personlig 

kommunikation 2011-05-04) ofta ut i fält för att besöka projekten och i samband med dessa 

resor är det inte ovanligt att de kommer i kontakt med nya insatsbehov och möjligheter till 

partnerskap. Genom Läkarmissionens redan etablerade lokala nätverk finns dessutom 

möjligheter att utveckla detta ytterligare. Bäcknäs tror att de resurscenter som är under 

utveckling kommer att underlätta uppsökandet av relevanta lokala samarbetspartners. Att 

komma i kontakt med nya samarbetspartners upplevs inte vara svårt av Bäcknäs, som inte kan 

minnas att organisationen någon gång har upplevt att den har tvingats stå utanför ett för den 

relevant nätverk. För övrigt upplever inte Bäcknäs att den industri inom vilken organisationen 

befinner sig påverkas i någon större utsträckning av konkurrens vad gäller nätverksrelationer.  

 

När Läkarmissionen tar emot en projektansökan från en lokal organisation, vanligtvis en 

NGO, undersöker Läkarmissionens projekthandläggare enligt Bäcknäs (personlig 

kommunikation 2011-05-04) huruvida projektet i fråga överensstämmer med organisationens 

riktlinjer och prioriterade ämnesområden. I dessa sammanhang görs även en utvärdering av 

den aktuella samarbetspartnern. Enligt Bäcknäs är det avgörande att samarbetspartnern delar 

Läkarmissionens värderingar och kan implementera de metoder organisationen vill 

implementera så att insatser genomförs på ett kvalitativt vis. De lokala partners 

Läkarmissionen samarbetar med är representanter för respektive projekts målgrupp och 

organisationen ser detta som en förutsättning för sitt engagemang. Organisationen ser gärna 

att dess partners har kontakter både inom relevanta myndigheter och i det aktuella landets 

civila samhälle. (Läkarmissionen 2011) Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-04) 

poängterar att Läkarmissionen anser det vara en stor fördel om dess samarbetspartners har ett 

gott samarbete med lokala myndigheter, dels för att de långsiktigt ska kunna förbättra utsatta 

människors situation genom att lokala myndigheter involveras och engageras i 

organisationens insatser och underlättar en fortsatt positiv utveckling av dessa.  
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Läkarmissionen uppmuntrar enligt Bäcknäs (personlig kommunikation 2011-05-04) även sina 

lokala samarbetspartners att ha goda relationer till och samarbeten med andra organisationer i 

fält. Han hävdar följande i dessa sammanhang: 

 

“Fördelen är att de inte behöver göra allt själva utan man kan söka samarbete med andra 

organisationer som kan tillföra kompetens. Det ger också ett erfarenhetsutbyte som i sig har 

ett värde.” 

 (J. Bäcknäs, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Enligt Lilja (personlig kommunikation 2011-05-04) är en idealbild att lokala 

samarbetsorganisationer utför de insatser som de är bäst på. Med detta menar han att när 

Läkarmissionen stöder en insats genom en samarbetspartner skulle det vara optimalt om 

denna partner, så till vida denna saknar relevant kompetens, tar hjälp av den på plats mest 

kompetenta organisationen för att utföra insatsen, istället för att på egen hand försöka 

utveckla den kompetens som uppgiften kräver. Lilja resonerar enligt följande: 

 

“Det kan åstadkomma två problem, dels att en partner som inte har erfarenhet ifrån det 

aktuella området implementerar det långsammare och att det då kan ta längre tid att få 

avsedd effekt, och dels kan det också ta fokus ifrån det område där de har sin egentliga 

kompetens. Om man redan är duktig på ett område, och någon vill lägga på dem ytterligare 

tre, fyra andra områden, då finns risken att en partner också blir sämre på det som faktiskt är 

deras kärnkompetens.” 

  (J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04)  
 

Lilja (personlig kommunikation 2011-05-04) hävdar dock att ett generellt problem bland alla 

partnerorganisationer i fält är deras ovilja att låta andra organisationer delta i utförandet av 

insatser. Lilja skulle önska att lokala biståndsorganisationer hade mer utbyte av varandra i 

fält, istället för att försöka genomföra insatser inom olika områden på egen hand. Det skulle 

vara mer effektivt om samarbetspartnerna valde att fokusera på specifika områden, vilka de är 

duktiga inom, och att vidareutveckla denna kompetens samt överlåta övriga områden till 

andra mer lämpade organisationer. Lilja betonar dock att Läkarmissionen är delaktig i det som 

just har diskuterats, då organisationen i vissa fall av bekvämlighetsskäl låter redan etablerade 

partners bedriva insatser som inte motsvarar deras främsta kompetens.  
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“När du har identifierat en partner som är duktig på att rapportera och ta hand om pengar, 

så kan det innebära en frestelse att säga; ni sköter vårt projekt så fantastiskt bra, så ni kan 

kanske lösa de här uppgifterna också. Det är den risken man utsätter sig för när man känner 

sig trygg i ett partnerskapsförhållande.” 

 (J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Utöver de nätverk som har diskuterats ovan hävdar Lilja (personlig kommunikation 2011-05-

04) att Läkarmissionen är en del av ett europeiskt kristet nätverk kallat EU-CORD. Om en 

stor katastrof inträffar någonstans i världen där Läkarmissionen inte har något etablerat 

nätverk är det inte ovanligt att organisationen kontaktar de övriga organisationerna i EU-

CORD för att undersöka om de har en etablerad kompetent partner på den aktuella platsen. 

Om så är fallet kanaliserar Läkarmissionen sina ekonomiska medel via denna partner för att 

kunna bistå människor i nöd. Så länge Läkarmissionen genom sitt nätverk har möjlighet att 

samarbeta med en kompetent mottagande part i fält finns inga övriga begränsningar 

beträffande Läkarmissionens möjligheter eller vilja att stödja insatser för att hjälpa utsatta 

människor drabbade av katastrofer, oavsett var de inträffar i världen. Vad gäller 

organisationens verksamhet i stort menar dock Lilja att den har en timglasstrategi: 

 

“Vi kommer ifrån ett läge där vi har många olika typer av projekt i väldigt många olika 

länder. Vi har som ambition att tratta ner projekten via de områden där vi har kompetens som 

symboliseras av midjan på timglaset. Utifrån dessa områden kommer vår framtida 

expansion.”  

 (J. Lilja, personlig kommunikation 2011-05-04) 

 

Lilja (personlig kommunikation 2011-05-04) fortsätter sitt resonemang genom att hävda att 

med hänsyn tagen till organisationens ekonomiska resurser finns förutom dess kompetens 

ingen övrig begränsning vad gäller antalet länder som Läkarmissionen är villig att stödja 

insatser i. Det mest logiska vad gäller organisationens fortsatta expansion utifrån ett 

effektivitets- och koordinationsperspektiv är dock att växa i form av kluster i närheten av 

organisationens regionala resurscenter och plattformar, snarare än att stödja projekt i 

slumpvist valda länder.  Även om organisationens ekonomiska resurser i jämförelse med 

större hjälporganisationer, såsom exempelvis Läkare Utan Gränser och Röda Korset, är 

begränsade ser Lilja detta inte enbart som en begränsning. Snarare tvärtom då organisationens 
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storlek medför en styrka i och med den närhet och vänskap som finns mellan organisationen 

och dess nätverk.  

 

Med den teoretiska referensramen och en beskrivning av de två hjälporganisationerna Läkare 

Utan Gränser och Läkarmissionens internationella expansioner på plats följer nu en analysdel 

där teori och empiri kommer att kopplas samman. Har de två hjälporganisationernas Born 

Globalstrategier inneburit de problem Uppsalamodellen menar uppstår om företag inte 

gradvis expanderar internationellt? 
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6. Analys 
 

6.1 Organisationernas koppling till Born Globalteorin 

 
De båda hjälporganisationerna Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen uppfyller en rad 

kriterier för att kunna anses ha expanderat internationellt i enlighet med Born Globalteorin. 

Organisationerna har expanderat till nya marknader i ett tidigt skede och i snabb takt och var 

redan från start internationellt verksamma. Som tidigare nämnts menar Knight och Cavusgil 

att Born Globalföretag överlever på exportmarknaden tack vare att de bedriver sin verksamhet 

på nischade marknader. Den hjälpverksamhet båda valda hjälporganisationer bedriver kan 

anses utgå ifrån en nischstrategi då särskilt litteraturen om Läkare Utan Gränser belyser att 

hjälporganisationer av detta slag inte var vanligt förekommande under den tidsperiod 

organisationerna grundades. För övrigt har dessa båda organisationer haft en genomgående 

fokus på kvalitet under sin verksamhetstid, vilket även detta i det teoretiska kapitlet påstås 

vara ett kännetecken för Born Globalföretag.  

 

Av de sex kännetecken Knight och Cavusgil presenterar för Born Globalföretag är samtliga 

utom det femte relevanta för de organisationer som har studerats i denna uppsats. Varken 

Läkare Utan Gränser eller Läkarmissionen gjorde vid organisationernas bildande någon 

uppdelning mellan inhemsk och utländsk marknad, utan de såg hela världen som sitt arbetsfält 

genom att ha som vision att erbjuda sjukvård till människor i nöd oavsett var dessa människor 

befinner sig runt om i världen. Med tiden har denna vision kvarstått. Vad gäller att Born 

Globalföretag inom loppet av två år från deras etablering exporterar minst en fjärdedel av 

deras hela produktion uppfyller båda organisationerna detta kriterium. Som nämnts ovan 

sökte sig organisationerna redan från start utomlands och under ett flertal år var de enbart 

verksamma utanför Europas gränser.  

 

Att Born Globalföretags produktion vanligen är liten stämmer även detta överens med de 

studerade organisationerna. Läkare Utan Gränser led under sina första år av brist på resurser 

och även om organisationen bedrev verksamhet i flertalet länder var det i liten skala. Till 

skillnad från Läkare Utan Gränser, vilken med tiden har vuxit sig betydligt större än vad den 

inledningsvis var, ser Lilja fortfarande Läkarmissionen som en relativt liten organisation. 

Vidare grundades både Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen av drivna entreprenörer, 

vilka i Läkare Utan Gränsers fall utgjordes av tre franska läkare som ansåg att en oberoende 
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organisation av Läkare Utan Gränsers slag var nödvändig. Vad gäller Läkarmissionen drevs 

organisationens verksamhet initialt fram av missionärer. Avslutningsvis kan de insatser som 

organisationerna har bistått anses vara värdeskapande i större utsträckning i jämförelse med 

lokala myndigheters sjukvård. Detta på grund av Bortolottis påstående att hjälporganisationer 

i bland annat Afrika har blivit en naturlig del av samhället då de erbjuder annars otillgängliga 

tjänster, samt Åkerlunds påstående att Läkarmissionen stöder kringresande grupper av 

sjukvårdspersonal som besöker områden som saknar sjukvård.  

 

Med ovanstående diskussion som grund råder det enligt författarna av denna uppsats ingen 

tvekan om att Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen kan anses vara exempel på Born 

Globalföretag. Härefter följer en utvärdering av huruvida de två organisationerna har upplevt 

de svårigheter Uppsalamodellen påstår att en icke successiv internationell expansion medför.  

 

6.2 Betydelsen av marknadskännedom och kontextuella skillnader 

 
Då både Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen har expanderat internationellt i enlighet 

med Born Globalteorin har organisationerna inte följt den etableringskedja Johanson och 

Wiedersheim-Paul presenterade år 1975. Båda organisationerna bedrev redan från start 

insatser utanför Frankrike och Sveriges gränser trots brist på omfattande resurser och kunskap 

om utländska marknader. Dessa brister är enligt Johanson och Wiedersheim-Paul av mindre 

betydelse om företag successivt expanderar internationellt och lär sig om de utländska 

marknader de penetrerar. Varken Läkare Utan Gränser eller Läkarmissionen har dock gått 

tillväga på detta sätt då de redan initialt lät utsatta människors behov styra deras val av 

insatser att stödja, snarare än omfattningen av deras resurser eller vilken kunskap de hade om 

de marknader de sökte sig till.  

 

Vad gäller Läkare Utan Gränser har denna organisation inte följt etableringskedjan över 

huvud taget. Redan från organisationens grundande förlade den sin produktion till utlandet i 

form av en mängd olika hjälpinsatser på flera kontinenter. Det var först under 1980-talet som 

organisationen etablerade operationella kontor och forskningscentra utanför Frankrike, vilka i 

förhållande till etableringskedjan kan liknas vid filialer. Avslutningsvis var det först under 

1990-talet som Läkare Utan Gränser lärde sig att prioritera samarbete med lokala myndigheter 

och internationella organisationer såsom FN och WHO, för att på så vis uppnå långsiktiga 
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resultat. Dessa samarbeten kan kopplas till etableringskedjans andra steg; självständiga 

representanter och agenter, då organisationen med tiden har lärt sig att bedriva sin 

verksamhet via dessa samarbeten. För att sammanfatta resonemanget har Läkare Utan Gränser 

följt en omvänd etableringskedja, bortsett från kedjans första steg; ingen regelbunden export. 

 

Vad gäller Läkarmissionen har denna organisation i likhet med Läkare Utan Gränser hoppat 

över etableringskedjans första steg, för att redan från start bedriva sin verksamhet utomlands 

via självständiga representanter och agenter i form av de organisationer som de kristna 

samfunden har samarbetat med. Därefter förlade organisationen delar av sin produktion 

utomlands då den på enstaka platser på senare tid aktivt har tagit större ansvar för uppstart, 

utveckling och strukturering av verksamhet i fält. Avslutningsvis har Läkarmissionen 

etablerat filialer på utländska marknader i form av de resurscentra som är under utveckling. 

Johanson och Wiedersheim-Paul hävdar att företag som innehar stora kunskaper om utländska 

marknader nödvändigtvis inte genomför samtliga steg i etableringskedjan. Vad gäller 

Läkarmissionen kan denna organisation indirekt anses ha haft stora kunskaper om utländska 

marknader genom de lokala organisationer som den har bistått genom åren, då dessa har haft 

stor kunskap om de lokala kontexterna. Då Johanson och Wiedersheim-Paul menar att brist på 

kunskap om utländska marknader har hämmande effekt på företags internationella expansion 

kan Läkarmissionens indirekta kunskap vara en bidragande faktor till att de insatser som 

organisationen har stött genom åren enligt Åkerlund redan initialt var effektiva.  

 

Till skillnad från Läkarmissionen stötte Läkare Utan Gränser enligt denna uppsats empiriska 

kapitel tidigt på diverse problem vilka kan anses ha orsakats av bristande kunskaper om att 

bedriva verksamhet på utländska marknader. För att upprepa några av dessa problem hade 

organisationen initialt svårt för att genomföra insatser på egen hand och tvingades skicka ut 

läkare i fält i samarbete med andra hjälporganisationer. Enligt Ravn led dessutom 

organisationen inledningsvis av brist på erfarenhet av nödhjälp, samt att den hade problem 

med att samordna och organisera arbetet. Det empiriska kapitlet framhäver även att det 

saknades kunskap inom Läkare Utan Gränser, att samtliga inom organisationen utförde 

uppgifter som de inte var utbildade för och att organisationen inte var gjord för att tackla den 

typ av katastrofer den under 1970-talet engagerade sig i.  

 

Med tiden har Läkare Utan Gränsers fältarbetare enligt denna uppsats empiriska kapitel insett 

att den kontextuella erfarenhet och kunskap lokala sjukvårdsarbetare besitter är ovärderlig och 
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genom åren har organisationens andel lokalt anställd personal ökat kraftigt. Enligt Bortolotti 

är relationen till lokal personal avgörande för hur pass lyckat ett projekt blir, då väl 

fungerande samarbeten innebär utbyten av information. Den brist på kunskap om lokala 

marknader som inledningsvis fanns inom Läkare Utan Gränser kan med tiden anses ha 

minskat avsevärt tack vare organisationens informerande jurister och specialister inom 

internationella relationer och ökade andel lokalt anställd personal. Att Läkare Utan Gränser 

under 1980-talet genom ersättning gjorde det möjligt för dess medarbetare att arbeta för 

organisationen under längre perioder bidrog antagligen till att den kunskap som förvärvades 

genom den utländska verksamheten bibehölls längre inom organisationen, då samma personal 

återanvändes i större utsträckning. Troligen har organisationens ökade kunskap, om så 

indirekt, om utländska marknader bidragit till dess positiva utveckling på senare tid.  

 

Enligt denna uppsats teoretiska kapitel menar Johanson och Wiedersheim-Paul att olikheter i 

språk, kultur och politiska system kan utgöra hinder för företags internationella expansion, 

vilket är anledningen till att de i första hand generellt söker sig till marknader som de har lätt 

för att förstå. Varken Läkare Utan Gränser eller Läkarmissionen sökte sig initialt till psykiskt 

närliggande marknader. Vad gäller Läkare Utan Gränser styrs dess insatser som tidigare har 

betonats av utsatta människors behov snarare än av psykiskt avstånd. Organisationen har dock 

upplevt svårigheter vad gäller de nationella, kulturella och språkliga skillnaderna. Som 

nämnts i denna uppsats empiriska kapitel genomgår Läkare Utan Gränsers samtliga nya 

fältarbetare förberedelsekurser för att informeras om bland annat kulturella skillnader. Då 

ingen situation är den andra lik har det dock visat sig vara svårt för organisationen att 

informera om specifika kontexter, varför det har varit nödvändigt för organisationens 

fältarbetare att inom respektive nytt projekt lära sig förhandla med den lokala befolkningen 

och hantera skiftande inställningar till och behandlingar av sjukdomar.  

 

Vad gäller språkliga skillnader nämner Bortolotti i denna uppsats empiriska kapitel att Läkare 

Utan Gränsers sjukvårdspersonal emellanåt inte har förstått sina patienter, vilket har försvårat 

diagnostiseringen av sjukdomar. På liknande vis har organisationens fältarbetare stött på 

kulturella skillnader. Medan de språkliga skillnaderna har upplevts medföra problem 

tillskriver Läkare Utan Gränser de kulturella skillnaderna mindre betydelse då dess 

hjälparbete automatiskt innebär kulturella möten. Inte heller Läkarmissionen ser de kulturella 

skillnaderna som något större problem. Även om organisationen sätter sig in i nationella och 

kulturella förhållanden innan projekt påbörjas menar Lilja att organisationens lilla andel 
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fältpersonal och fokus på samarbeten med lokala organisationer innebär att olikheter i 

nationella och kulturella förhållanden har mindre betydelse. Enligt Bäcknäs utgör inte heller 

språkliga skillnader något problem tack vare organisationens språkkompetenser i kombination 

med valet att främst stödja lokala samarbetspartners.  

 

6.3 Marknadskännedom; en förutsättning för framgång  

 
Johanson och Vahlnes resonemang från år 1977 att företags beslut om resursåtaganden till 

utländsk affärsverksamhet och hur den nuvarande affärsverksamheten genomförs normalt 

påverkas av marknadsåtaganden och marknadskännedom stämmer inte överens med Läkare 

Utan Gränsers initiala internationella expansion. Detta på grund av att organisationen saknade 

kännedom om och resursåtagande till de marknader den bedrev verksamhet på under de första 

åren. Enligt denna uppsats empiriska kapitel stod organisationen inledningsvis inför obekanta 

situationer och blev tvungen att på plats uppfinna ett fungerande tillvägagångssätt för sitt 

arbete. Resursåtagandet var sannolikt lågt fram till organisationens splittring i slutet av 1970-

talet, då en av de bidragande faktorerna till denna splittring var att vissa inom organisationen 

ansåg att större fokus på insamling av ekonomiska resurser var nödvändig.  

 

Som beskrivits i denna uppsats empiriska kapitel var det först i slutet av 1970-talet/början av 

1980-talet som Läkare Utan Gränser började bedriva lyckade och effektiva hjälpinsatser. 

Insatserna fram till dess var mindre framgångsrika på grund av brist på kunskap och resurser. 

Förändringen i och med den interna splittringen ledde till att Läkare Utan Gränser 

omstrukturerades och mer fokus lades på insamling av ekonomiska resurser. Båda dessa 

faktorer bidrog till organisationens internationella genombrott.  

 

Utifrån Johanson och Vahlnes internationaliseringsprocessmodell från år 1977 kan Läkare 

Utan Gränser anses ha startat med beslut om resursåtaganden till utländsk affärsverksamhet 

och nuvarande affärsverksamhet, alltså förändringsaspekterna, utan att först uppfylla 

tillståndsaspekterna; att ha marknadskännedom och marknadsåtagande. Med detta 

tillvägagångssätt genomgick Läkare Utan Gränser initialt en svår tid. Då sambandet i 

internationaliseringsprocessmodellen är cykliskt ledde förändringsaspekterna till att 

organisationen fick marknadskännedom i form av erfarenhet genom dess världsomspännande 

hjälpinsatser. Trots att detta även ledde till ökat marknadsåtagande var det först när 
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organisationen hade tillräckliga ekonomiska resurser för att på allvar kunna leva upp till sina 

åtaganden som marknadsåtagandet uppfylldes fullt ut. När kriterierna för tillståndsaspekterna 

uppfylldes kan internationaliseringsprocessmodellens cykliska samband anses ha hamnat i 

harmoni. Att dessa kriterier uppfylldes är troligen en av orsakerna till att Läkare Utan Gränser 

i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet började bedriva framgångsrika insatser.  

 

Läkarmissionens initiala internationella expansion skiljer sig från Läkare Utan Gränsers sett 

utifrån 1977 års internationaliseringsprocessmodell. Då Läkarmission påbörjade sin 

verksamhet genom att via svenska samfund stödja lokala organisationer uppfyllde den 

indirekt tillståndsaspekterna, då dess samarbetspartners uppfyllde dessa. Läkarmissionens 

initiala internationella expansion kan därför anses ha inneburit beslut om resursåtaganden till 

utländsk affärsverksamhet och nuvarande affärsverksamhet som har haft sin grund i en 

indirekt marknadskännedom och ett indirekt marknadsåtagande. Förändringsaspekterna har i 

sin tur påverkat tillståndsaspekterna då Läkarmissionens verksamhet och resursåtaganden 

utomlands genom organisationens partnerskap har lett till ökad marknadskännedom och 

marknadsåtagande. För att förtydliga kan internationaliseringsprocessmodellens cykliska 

samband inledningsvis anses ha varit uppfyllt vad gäller Läkarmissionen, tack vare indirekt 

marknadskännedom och marknadsåtagande genom organisationens samarbetspartners. Då 

Läkarmissionens hjälpverksamhet redan från start har varit effektiv, till skillnad från Läkare 

Utan Gränsers, har Läkarmissionens internationella expansion sett utifrån Johanson och 

Vahlnes internationaliseringsprocessmodell inte helt osannolikt haft en betydande inverkan. 

 

Enligt denna uppsats teoretiska kapitel gör Johanson och Vahlne en uppdelning mellan 

objektiv kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. När företags affärsverksamhet är 

relationsbaserad anser professorerna att den erfarenhetsbaserade kunskapen är av särskild 

vikt. Inledningsvis saknade Läkare Utan Gränser enligt Ravn generellt kunskap och 

erfarenhet, vilket har diskuterats ovan. I och med organisationens hjälpinsatser har 

organisationens erfarenhetsbaserade kunskap ökat genom åren, vilket troligen har bidragit till 

dess positiva utveckling. I samband med insatserna i Libanon år 1976 tackade organisationen 

nej till ett stort antal volontärer med anledningen att uppdraget krävde rutin. Detta visar att 

även om Läkare Utan Gränser initialt inte hade erfarenhetsbaserad kunskap insåg 

organisationen redan efter några år vikten av denna. När organisationen dessutom fick 

möjlighet att avlöna fältarbetare stannade en större andel erfarenhetsbaserad kunskap inom 

organisationen, vilket även bör ha inneburit att den objektiva kunskapen ökade.  
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Insikten att erfarenhetsbaserad kunskap är nödvändig verkar ha blivit allt starkare med åren då 

Läkare Utan Gränser har valt att ha en ökad andel lokalt anställd personal vilken har 

erfarenhet av de lokala kontexterna. Dessutom har Läkare Utan Gränser med tiden lagt allt 

större fokus på att prioritera de områden den har erfarenhet av och kunskap om, vilket 

organisationens ställningstagande i samband med tsunamin i Sydostasien år 2004 är exempel 

på. Att respektive sektion inom organisationen ansvarar för olika områden och särskilda 

specialiteter är ytterligare exempel på att den inser vikten av erfarenhet. För att sammanfatta 

har troligen Läkare Utan Gränsers initiala avsaknad av erfarenhetsbaserad kunskap varit en av 

orsakerna till organisationens initialt svåra tid. 

 

Inte heller Läkarmissionen hade initialt någon erfarenhetsbaserad kunskap och det dröjde 

länge innan svensk personal deltog aktivt i fält. I likhet med resonemanget kring 

internationaliseringsprocessmodellen ovan kan organisationen dock anses ha haft indirekt 

erfarenhetsbaserad kunskap redan från start genom dess lokala samarbetsorganisationer. 

Troligtvis kan detta förklara skillnaden vad gäller framgång mellan Läkare Utan Gränser och 

Läkarmissionens första verksamhetsår.  

 

Johanson och Vahlnes andra uppdelning mellan generell och marknadsspecifik kunskap går 

även denna att applicera på de valda hjälporganisationerna. Vad gäller Läkare Utan Gränser 

saknade organisationen, som nämnts ovan, initialt all form av kunskap. Genom åren kan dess 

generella kunskap anses ha ökat avsevärt både tack vare organisationens mångtaliga insatser 

och tack vare dess etablering av satellitorganisationer, som verkar som informations- och 

samordningscentraler. Den ökade kunskapen har bland annat uttryckt sig i organisationens 

alltmer utvecklade logistiska beredskap och tekniska expertis, vilka har varit betydande 

framgångsfaktorer. Vidare har Läkare Utan Gränsers satellitorganisation Fondation Médecins 

Sans Frontières genom sin fokus på ökad kunskap om de politiska och samhälleliga 

förhållandena i Läkare Utan Gränsers verksamhetsländer enligt författarna av denna uppsats 

bidragit till ökad marknadsspecifik kunskap. Givetvis har organisationens marknadsspecifika 

kunskap även ökat tack vare dess val att ha en stor andel lokalt anställd personal.  

 

Vad gäller Läkarmissionens innehav av generell respektive marknadsspecifik kunskap 

saknade organisationen, i likhet med Läkare Utan Gränser, båda vid dess etablering. Dock var 

denna brist inte lika avgörande i Läkarmissionens fall då, i likhet med resonemanget ovan, 

organisationen indirekt erhöll både generell och marknadsspecifik kunskap genom de svenska 
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samfunden och de lokala samarbetspartnerna. Genom åren har organisationens egna generella 

kunskap ökat genom övergången från samarbeten via svenska samfund till direktsamarbeten 

med partners i fält. På senare tid har även organisationens marknadsspecifika kunskap ökat då 

den numer deltar aktivt i fält. Vad gäller biståndsverksamhet är dock Bäcknäs bedömning att 

innehav av marknadsspecifik kunskap inte är lika avgörande som Johanson och Vahlne verkar 

vilja påstå. Detta då Bäcknäs menar att grundproblematiken och dess lösningar i många fall är 

desamma oavsett var i världen Läkarmissionens insatser bedrivs.  

 

Johanson och Vahlnes tredje särskiljning mellan erfarenhetsbaserad marknadskunskap och 

erfarenhetsbaserad företagskunskap, vilka båda är nödvändiga när företag expanderar 

internationellt och har att göra med huruvida det går att anställa lokal personal, går denna 

endast att koppla till Läkare Utan Gränser då Läkarmissionen inte har någon lokalt anställd 

personal. Enligt denna uppsats empiriska kapitel verkar inte Läkare Utan Gränser ha upplevt 

svårigheter i samband med anställning av lokala medarbetare, även om Bortolotti påpekar att 

relationen mellan internationellt och lokalt anställd personal är avgörande för hur pass 

framgångsrika organisationens projekt blir. Troligen besitter Läkare Utan Gränsers lokalt 

anställda personal mycket erfarenhetsbaserad företagskunskap då Bortolotti menar att denna 

personal är klistret som håller organisationens operationer samman, medan den internationellt 

anställda personalen kommer och går. På ett sätt kan i Läkare Utan Gränsers fall därför dess 

lokalt anställda personal anses inneha mer erfarenhetsbaserad företagskunskap än vad den 

internationellt anställda personalen har. 

 

Som nämnts i det teoretiska kapitlet menar Johanson och Vahlne att beslut om 

resursåtaganden till utländsk affärsverksamhet grundar sig i vilka problem och möjligheter 

företags aktörer kommer i kontakt med på den aktuella marknaden, det vill säga den 

nuvarande affärsverksamheten. Vad gäller Läkare Utan Gränser är det oklart om detta 

samband gäller, men en slutsats som kan dras är att detta samband är begränsat då 

organisationen betonar sitt oberoende, betydelsen av självständigt tänkande vad gäller val av 

insatser och undviker att samarbeta med andra hjälporganisationer. Läkarmissionen, å andra 

sidan, påstår att dess nätverk med lokala partners har lett till kontakter med nya partners. 

Dessutom har organisationens fältbesök medfört att den har kommit i kontakt med nya 

insatsbehov och partnerskap. Även denna skillnad kan kopplas till de två organisationernas 

internationella expansioner och förklara varför Läkarmissionens internationella expansion på 

det stora hela har varit framgångsrik, medan Läkare Utan Gränser har upplevt svårigheter.   
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Johanson och Vahlnes påstående att beslut om resursåtaganden till utländsk affärsverksamhet 

bör tas långsamt och successivt förutom i de fall då företag innehar mycket erfarenhet från 

liknande utländska marknader kan förklara Läkare Utan Gränsers gradvis positiva utveckling. 

Initialt tog organisationen dessa beslut snabbt utan att ha mycket erfarenhet av utländska 

marknader. Organisationen fattar fortfarande snabba beslut vad gäller resursåtaganden då 

biståndsverksamhet ofta bygger på snabbt uppkomna behov. Skillnaden på senare tid är dock 

enligt författarna av denna uppsats att tack vare att organisationen har mycket erfarenhet av 

utländska marknader medför inte snabba resursåtagandebeslut längre negativa effekter såsom 

det gjorde vid organisationens grundande.   

 

6.4 Nätverk; en källa till marknadskännedom 

 
Den uppdaterade Uppsalamodellen går framförallt att koppla till Läkarmissionen då denna 

organisation betonar vikten av dess nätverk. Precis som Johanson och Vahlne menar 

Läkarmissionen att dess nätverk medför utbyten av kunskap och kompetens och är en källa till 

nya insatsmöjligheter och partnerskap. Som exempel på den sistnämnda faktorn har de 

direktrelationer organisationen har etablerat med aktörer i fält haft sin grund i de kontakter 

organisationen har fått genom de svenska samfunden. Till skillnad från Johanson och Vahlne 

ser dock Läkarmissionen inte ett stort psykiskt avstånd som ett hinder för att bygga nya 

relationer då huruvida Läkarmissionen och de länder inom vilka organisationen stöder projekt 

är likasinnade inte har någon inverkan på vilka insatser den väljer att stödja.  

 

Johanson och Vahlnes diskussion kring utanförskap är inte något Bäcknäs upplever att 

Läkarmissionen har erfarit då organisationen utan problem har kunnat ingå i intressanta 

nätverk. Professorernas påstående att företags internationella expansion styrs av de relationer 

de har med viktiga inhemska och utländska aktörer stämmer mycket väl överens med 

Läkarmissionens internationella expansionsmönster. Inledningsvis var missionärernas 

påverkan och önskemål avgörande vilket senare följdes av de svenska samfundens samarbeten 

med aktörer i fält. Som nämnts ovan har även organisationens direktrelationer haft sin grund i 

de svenska samfundens partnerskap. Exempelvis bygger organisationens framtida etablering 

av resurscentra på var organisationens tidigare svenska partners har varit mest verksamma. 

Vad gäller mer akuta insatser påverkas Läkarmissionens stöd av nätverket EU-CORD: s 

partnerskap i fält. Sammanfattningsvis har därför Läkarmissionens internationella expansion 
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till stor del varit beroende av dess relationspartners önskemål och nätverkspositioner, vilket 

sammanfaller med Johanson och Vahlnes resonemang från år 2009. 

 

Enligt denna uppsats teoretiska kapitel menar Johanson och Vahlne att det önskade resultatet 

av den nuvarande affärsverksamheten enligt 2009 års Uppsalamodell är lärande, skapande 

och förtroendebyggnad, då dessa aspekter är avgörande variabler inom nätverkspositioner. 

Läkarmissionen verkar instämma i detta resonemang då Bäcknäs poängterar att 

organisationens större fokus på direktkontakter med lokala partners har inneburit mycket 

arbete från organisationens sida att förvalta, fördjupa och kompetensutveckla dessa relationer. 

Läkarmissionen uppmuntrar även sina lokala samarbetspartners att ha goda relationer till 

andra organisationer i fält vilket även detta visar att organisationen lägger stor vikt vid 

förtroendebyggnad. Avslutningsvis styrks detta resonemang av att Lilja anser att 

organisationens ringa storlek medför en styrka i och med den närhet och vänskap som finns 

mellan organisationen och dess nätverk. 

 

Vad gäller Läkare Utan Gränser har denna organisation ett betydande internt internationellt 

nätverk, dock inte något betydande externt nätverk. Detta bygger på ett medvetet 

ställningstagande då organisationen till varje pris vill vara oberoende för att inte bli 

institutionaliserad och känna sig tvungen att följa andra organs önskningar. För att förtydliga 

gäller detta främst en avsaknad av partnerskap med andra lokala organisationer och statliga 

myndigheter. Vad gäller samarbeten med lokala hälsomyndigheter har dock organisationen 

sedan 1990-talet insett att dessa är avgörande för att uppnå långsiktiga resultat. Dessutom har 

organisationen på senare tid börjat arbeta alltmer med internationella organisationer.  

 

För att sammanfatta är en intressant skillnad mellan Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen 

att Läkarmissionen i likhet med 2009 års Uppsalamodell ser ett väl utbyggt nätverk som något 

positivt, medan Läkare Utan Gränser anser att vissa begränsningar är nödvändiga. Båda 

organisationerna bedriver största delen av sin verksamhet i Afrika. Anledningarna till detta 

skiljer sig dock något. Båda organisationerna understryker att behoven är som störst på denna 

kontinent, men den egentliga orsaken för Läkarmissionens del verkar vara att det är på denna 

kontinent som de svenska samfunden har varit mest verksamma.  

 

Johanson och Vahlnes fokus på nätverk går att koppla till Knight och Cavusgils presentation 

av faktorer som bidrar till att Born Globalföretag överlever på marknaden trots att de inte 
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följer traditionella internationaliseringsprocessmodellers expansionsmönster. Den sjätte 

faktorn belyser nämligen enligt denna uppsats teoretiska kapitel den globala nätverkstrenden 

och långsiktiga samarbeten som bidragande orsaker till att Born Globalföretag överlever på 

marknaden. Författarna av denna uppsats har vid ett flertal tillfällen konstaterat att 

Läkarmissionens framgångsrika internationella expansion till stor del grundar sig i dess 

etablerade nätverk. Även om Läkare Utan Gränser inte ingår i något nätverk med andra 

organisationer har organisationen enligt denna uppsats empiriska kapitel med tiden insett att 

samarbeten med lokala hälsomyndigheter är avgörande för att uppnå långsiktiga resultat. 

 

6.5 Betydelsen av konfiguration och koordination 
 

Vad gäller 2011 års Uppsalamodells fokus på konfiguration och koordination har framförallt 

Läkare Utan Gränser anammat dessa dimensioner under sin internationella expansion. Särskilt 

Johanson med fleras påstående att varje aktivitet i värdekedjan bör utföras där bäst 

omständigheter för effektivitet råder känns träffande i relation till denna organisation. Läkare 

Utan Gränsers internationella expansion har inneburit en etablering av ett internationellt 

nätverk med 19 landssektioner, varav fem är operationella sektioner. Att de operationella 

sektionerna ansvarar för olika områden och har särskilda specialiteter är ett tydligt bevis på att 

Läkare Utan Gränser eftersträvar konfiguration och effektivitet. Läkare Utan Gränsers 

satellitorganisationer, vilka är specialiserade inom olika områden men tjänar samtliga insatser 

organisationen bedriver, är exempel på en strävan efter både konfiguration och koordination.  

 

Tack vare utvecklingen av Läkare Utan Gränsers interna nätverk har organisationen enligt 

denna uppsats empiriska kapitel förvärvat både omfattande logistisk kapacitet och kunskap 

inom sitt område. Detta har i sin tur bidragit till att organisationen på ett flexibelt vis har 

kunnat erbjuda medicinsk vård snabbt och effektivt. Läkare Utan Gränsers ökade fokus på 

konfiguration och koordination kan därför anses ha bidragit till dess framgångar på senare tid. 

Denna uppfattning styrks av Bortolottis påstående att organisationens inledande insatser inte 

var framgångsrika dels eftersom de var dåligt koordinerade, samt att organisationens 

medlemmar i slutet av 1970-talet ansåg att bättre organisering var nödvändig. Även Ravn 

belyser Läkare Utan Gränsers dåliga koordination och organisation under 1970-talet och 

hävdar att läkare inom organisationen såg dess tekniska utformning och organisatoriska 

struktur som ett hinder för organisationens överlevnad och utveckling.  
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Som poängterats i teorikapitlet menar Johanson med flera att förändringsaspekten lärande, 

skapande och förtroendebyggnad i 2011 års Uppsalamodell även involverar det globala 

företagets interna enheter. Genom att Läkare Utan Gränser sedan 1980-talet har etablerat tio 

specialiserade satellitorganisationer, vars syfte bland annat är att öka kunskapen inom Läkare 

Utan Gränser, kan organisationen anses ha anammat denna förändringsaspekt internt.  

 

Johanson med fleras påstående att det är svårt att koordinera organisationsenheter när de 

geografiska och psykiska avstånden är stora går att koppla till Läkare Utan Gränsers 

sektionsetablering. Organisationen expanderade utanför Frankrike till ett antal europeiska 

länder först under 1980-talet. Då denna expansion upplevdes som osmidig av det franska 

kontoret på grund av dess tvivel på i vilken utsträckning det skulle kunna kontrollera att 

samtliga sektioner följde organisationens principer och då de franska och belgiska sektionerna 

hade svårt att samsas, ger detta en antydan om att ett ökat geografiskt och psykiskt avstånd 

inledningsvis upplevdes problematiskt. Denna antydan styrks vidare av Bortolottis påstående 

att Läkare Utan Gränser var motvillig till att expandera utanför Europa fram till 1990-talet.  

 

Resonemanget ovan kan vidare kopplas till Johanson och Wiedersheim-Pauls etableringskedja 

från år 1975. Även om Läkare Utan Gränser påbörjade sin internationella expansion som ett 

Born Globalföretag överensstämmer dess etablering av sektioner med Uppsalamodellens 

grundresonemang att företag normalt i första hand expanderar till psykiskt närliggande 

marknader för att med tiden successivt söka sig längre bort. För att förtydliga; Läkare Utan 

Gränsers enda kontor i Frankrike under 1970-talet följdes under 1980-talet av en etablering av 

ett mindre antal sektioner i närliggande europeiska länder. Den efterföljande etableringen av 

sektioner i Nordamerika, övriga Europa, Australien, Japan och Hongkong under 1990-talet 

tyder på att organisationen successivt sökte sig geografiskt längre bort men ändå föredrog 

relativt likasinnade länder i form av västinspirerade industrialiserade länder. Att det först var 

under sent 1990-tal som organisationen etablerade logistiska stödpunkter och 

katastrofberedskap i Afrika, Asien och Centralamerika, vilka kan anses vara både geografiskt 

och kulturellt avlägsna marknader, stödjer resonemanget ytterligare.  

 

Vad gäller Läkarmissionen har denna organisations ändrade arbetssätt på senare år, vilket har 

inneburit betydligt fler direktkontakter med samarbetspartners i fält och till viss del även 

aktivt deltagande i fält, medfört en ökad fokus på konfiguration och koordination. Beträffande 

koordination har organisationen enligt denna uppsats empiriska kapitel just etablerat ett 
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regionalt resurscenter, vilket har till uppgift att uppehålla kommunikation och direktkontakt 

mellan Läkarmissionen och dess partners i fält. Denna fokus på kommunikation stämmer 

överens med Johanson med fleras påstående att ett företags koordination förutsätter en hög 

grad av kommunikation mellan dess enheter. Liljas påstående att organisationens fortsatta 

expansion utifrån ett effektivitets- och koordinationsperspektiv kommer att innebära att växa i 

form av kluster i närheten av dess regionala resurscentra och plattformar är ytterligare ett 

tecken på att organisationen har ett välkoordinerat expansionsmönster som intension.  

 

Johanson med fleras fokus på dimensionen konfiguration har även denna anammats av 

Läkarmissionen på senare tid, åtminstone tankemässigt. Liljas önskan att lokala 

samarbetsorganisationer ska utföra de insatser som de är bäst på och ta hjälp av andra 

organisationer vad gäller insatser inom områden där de har mindre kompetens, visar att Lilja 

instämmer med Johanson med flera att varje aktivitet i värdekedjan bör utföras där bäst 

omständigheter för effektivitet råder. Påpekas bör att Läkarmissionen enligt denna uppsats 

empiriska kapitel inte jobbar på detta vis i nuläget.  

 

6.6 Erfarenhet och konkurrens; ytterligare dimensioner att beakta 

 
Medan Johanson med flera framhäver dimensionerna konfiguration och koordination belyser 

Vahlne och Nordström enligt uppsatsens teoretiska kapitel vikten av erfarenhet och 

konkurrens. Professorernas resonemang att företag som har mycket erfarenhet av 

internationell verksamhet tycks vara mer aggressiva i sin internationella expansion stämmer 

inte överens med Läkare Utan Gränser och Läkarmissionens expansionsmönster. Detta då de 

båda organisationerna i egenskap av Born Globalföretag redan från start har varit aggressiva i 

sin internationella expansion. Vahlne och Nordströms påstående att Uppsalamodellen är mer 

relevant för företag som befinner sig i ett tidigt stadium av sin internationella expansion går 

att ifrågasätta, då Läkare Utan Gränser enligt resonemanget ovan på senare tid vad gäller dess 

sektionsetablering uppvisat tecken på ett expansionsmönster i enlighet med Uppsalamodellen.  

 

Vad gäller 3*3-matrisens celler kan två celler anses vara relevanta i förhållande till de 

studerade hjälporganisationerna. Cell nummer tre, som enligt denna uppsats teoretiska kapitel 

behandlar expansionsprocessen för globalt verksamma företag i traditionellt nationella 

industrier, går att koppla till Liljas påstående att hjälporganisationers existens egentligen inte 
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är ett naturligt förhållande då stater har i uppdrag att ta hand om sin egen befolkning. Den går 

även att koppla till Bäcknäs uppfattning att hjälporganisationsindustrin inte påverkas i någon 

större utsträckning av konkurrensmässiga förhållanden i sin internationella expansion. Denna 

cells företags kännetecken, att de vanligtvis har en extremt stark position på marknaden och 

mycket erfarenheter av olika kulturer och marknader, stämmer överens med 

Uppsalamodellens generella betoning på behov av kunskap och erfarenhet av utländska 

marknader för internationellt expanderande företag.  

 

Om Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen analyseras utifrån denna cell styrks 

Uppsalamodellens fokus på nödvändigheten av kunskap och erfarenhet, då Läkare Utan 

Gränser på grund av avsaknad av dessa initialt inte hade någon lyckad internationell 

expansion. I likhet med tidigare resonemang kan Läkarmissionens relativt mer framgångsrika 

initiala internationella expansion då förklaras med hjälp av dess indirekta kunskap och 

erfarenhet genom dess samarbetspartners. Om istället organisationernas expansion på senare 

tid utvärderas uppfyller de cell nummer tre: s kriterier, då de båda nu innehar mycket 

erfarenhet av andra marknader. Detta resonemang styrks av att båda organisationerna på 

senare tid har varit framgångsrika och numer är kapabla att på ett effektivt vis söka sig till 

vilka marknader de vill. Vad gäller Läkare Utan Gränser beror detta enligt författarna av 

denna uppsats på en utvecklad intern kompetens, medan Läkarmissionen till stor del förlitar 

sig på dess nätverks kompetens.  

 

De två hjälporganisationerna vilka studeras i denna uppsats kan även analyseras utifrån 3*3-

matrisens cell nummer nio, vilken enligt det teoretiska kapitlet berör globalt verksamma 

företag inom en global industri. Även om Lilja menar att de insatser hjälporganisationer 

bedriver egentligen bör utföras av nationella stater anser författarna av denna uppsats att 

hjälporganisationsindustrin i sig är global. Resonemanget kring denna cell stämmer väl 

överens med Läkare Utan Gränser och Läkarmissionens expansionsmönster vad gäller 

Uppsalamodellens svårighet att förklara dessa. Detta på grund av att båda organisationerna i 

egenskap av Born Globalföretag inledningsvis inte har följt Uppsalamodellens 

expansionsmönster. Precis som företag i cell nummer nio har både Läkare Utan Gränser och 

Läkarmissionen fritt valt i vilken ordning de har penetrerat olika marknader. Dock har 

organisationernas tillvägagångssätt under inga omständigheter påverkats av någon 

konkurrens, utan snarare av uppkomna behov och i Läkarmissionens fall nätverk, vilket 

innebär att cell nummer nio: s kännetecken inte går att applicera på organisationerna fullt ut.  
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6.7 Stordriftsfördelar och prioriteringar; två framgångsfaktorer 
 

I likhet med tankegångarna i 3*3-matrisen instämmer Contractor med flera i resonemanget i 

Uppsalamodellen vad gäller nödvändigheten att förvärva marknadskännedom innan företag 

genomför en internationell expansion. Enligt det teoretiska kapitlet motsvarar trestegsteorins 

modells första stadiums negativa lutning av en avsaknad av denna marknadskännedom, 

nätverk och stordriftsfördelar. De studerade hjälporganisationerna kan i egenskap av Born 

Globalföretag anses ha hört hemma i detta stadium under sin initiala expansion.  

 

Vad gäller Läkare Utan Gränser stämmer den negativa lutningen i stadium nummer ett in på 

organisationens tidiga internationella expansion. Den saknade då marknadskännedom, 

nätverksrelationer och stordriftsfördelar, i bemärkelsen att den ännu inte kunde dra nytta av 

förvärvade erfarenheter och kunskap genom att applicera dessa på nya kontexter. Med tiden 

har dock Läkare Utan Gränser förvärvat marknadskännedom och nätverksrelationer i form av 

samarbeten med lokala hälsomyndigheter, vilket troligen har varit bidragande orsaker till dess 

positiva utveckling. Därav har organisationen nått stadium nummer två och i likhet med 

trestegsmodellen upplevt en positiv utveckling. Huruvida Läkare Utan Gränser genom åren 

har dragit nytta av stordriftsfördelar är utifrån denna uppsats empiri svårt att svara på. Dock 

antyder Bortolotti att detta inte alltid har varit fallet vad gäller organisationens möjligheter att 

applicera erfarenheter från en kontext till en annan. Detta på grund av tidigare nämnda 

påståenden att Läkare Utan Gränsers fältarbetare på nytt inom respektive projekt har tvingats 

hantera nationella kontextuella skillnader, att de emellanåt har svårt att förstå kulturella 

kontexter då organisationens mål är att söka sig till okända kulturer, samt att det är svårt att 

förbereda fältarbetare inför deras första uppdrag då ingen situation är den andra lik.  

 

Även om Läkarmissionen initialt hörde hemma i trestegsmodellens första stadium kan inte 

denna organisation anses ha upplevt en initial negativ lutning. Detta på grund av 

organisationens framgångsrika internationella expansion redan från start, vilken kan anses 

bero på redan nämnda indirekta marknadskännedom och ett tidigt etablerat nätverk. Av dessa 

skäl stämmer modellens negativa lutning i stadium nummer ett inte in på Läkarmissionen som 

på sätt och vis kan anses ha börjat sin internationella expansion i stadium nummer två.  

 

Vad gäller stordriftsfördelar kan Läkarmissionen anses ha dragit nytta av dessa sedan dess 

omstrukturering. Detta på grund av att organisationens alltmer förekommande direktrelationer 
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med partners i fält har inneburit att den är mer involverad i projekten och därmed utvecklat ett 

sätt att dra nytta av lärdomar förvärvade i en kontext och applicera dessa på en annan kontext. 

Möjligheten att göra detta bedöms av Bäcknäs vara stor, vilket skiljer sig från Bortolottis 

resonemang i dessa sammanhang. För Läkarmissionen verkar denna typ av stordriftsfördelar 

ha haft en avgörande inverkan på organisationens framgångsrika internationella expansion.  

 

Huruvida de studerade hjälporganisationerna har nått trestegsmodellens tredje stadium, vilket 

kännetecknas av en internationell expansion i en alltför stor utsträckning, är utifrån denna 

uppsats empiri oklart. Vad gäller Läkare Utan Gränser kan dess ökade fokus på att prioritera 

dess insatser utifrån organisationens kompetens, som var fallet i sammanband med ovan 

nämnda insats under tsunamin år 2004, antyda att organisationen medvetet begränsar sina 

insatser för att inte involvera sig fullt ut i alla katastrofer som inträffar. Kanske beror detta på 

en insikt att någon form av begränsning är nödvändig. Från en annan synvinkel kan 

organisationen redan anses ha nått stadium nummer tre med anledning av dess brist på läkare, 

de svårigheter som har uppkommit i samband med språkliga skillnader, samt att medarbetare 

inom organisationen påstår att de inte har någonting gemensamt med vissa människor de 

hjälper. Dessa problem grundar sig troligen i att Läkare Utan Gränser enligt Bortolotti söker 

sig till okända kulturer. Med tanke på att organisationen idag är mycket framgångsrik och 

erfaren är denna uppsats författares slutsats dock att den inte har nått stadium nummer tre. Om 

denna slutsats stämmer har Läkare Utan Gränser inte följt trestegsmodellens mönster som ofta 

innebär att kunskapsbaserade servicesektorer når stadium nummer tre.  

 

Med hänvisning till Liljas timglasstrategi har även Läkarmissionen medvetet begränsat sina 

insatser på senare tid, då organisationen utifrån att ha haft många olika typer av projekt i 

många olika länder har valt att begränsa dessa något till de områden där den har mest 

kompetens. Kanske har detta tillvägagångssätt grundat sig i en insikt att försöka undvika 

överinternationalisering. Då Läkarmissionen inte har upplevt de svårigheter som Läkare Utan 

Gränser enligt resonemanget ovan har, har denna organisation enligt denna uppsats författare 

med stor sannolikhet inte nått stadium nummer tre. I likhet med Läkare Utan Gränser följer då 

inte heller Läkarmissionen det enligt Contractor med flera vanligen förekommande mönstret 

att kunskapsbaserade servicesektorer når stadium nummer tre. Dock stämmer professorernas 

resonemang vad gäller kunskapsbaserade servicesektorers tendens att snabbt nå stadium 

nummer två väl överens med Läkarmissionen, enligt resonemanget ovan. 
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6.8 Återkoppling till Born Globalteorin 

 

Trots att de studerade organisationerna inte har följt Uppsalamodellens expansionsmönster 

har de med tiden utvecklats till framgångsrika hjälporganisationer. För Läkarmissionens del 

var detta fallet redan från start medan Läkare Utan Gränsers framgångar kom först några år 

efter organisationens grundande. Möjligen har organisationernas framgångar berott på att de 

uppfyller de framgångsfaktorer Oviatt och McDougall presenterar för Born Globalföretag.  

 

Vad gäller Läkare Utan Gränser fanns den globala visionen med från start då människors 

behov har styrt organisationens insatser, oavsett var dessa har befunnit sig i världen. 

Organisationens grundare hade redan innan dess etablering internationella erfarenheter genom 

de tre franska läkarnas deltagande i Röda Korsets utländska insatser. Även om Läkare Utan 

Gränser inte har ingått i nätverk med andra organisationer har den genom åren utvecklat 

starka nätverksrelationer med lokala hälsomyndigheter. Med tanke på att organisationens 

framgångar delvis grundar sig i teknisk expertis och logistisk kapacitet uppfyller den även 

Oviatt och McDougalls fjärde framgångsfaktor. Då organisationens insatser till viss del 

bedrivs av välutbildad internationellt anställd personal som utbildar lokalt anställd personal 

kan organisationen vidare anses ha både unika immateriella tillgångar och ha vidareutvecklat 

dessa. Oviatt och McDougalls sista framgångsfaktor; att Born Globalföretag bör vara 

välkoordinerade, stämmer även denna in på Läkare Utan Gränser, vilket har diskuterats ovan.    

 

Även Läkarmissionen hade initialt en global vision då i likhet med Läkare Utan Gränser dess 

insatser har styrts av människors behov oavsett var dessa har befunnit sig i världen, snarare än 

av vilken marknadskännedom den har haft om utsatta områden. Även om Läkarmissionens 

grundare inte var internationellt erfarna sedan innan uppfyller organisationen indirekt detta 

kriterium då den inledningsvis enbart förmedlade ekonomiska medel via svenska partners som 

hade omfattande internationella erfarenheter. Som nämnts ovan Läkarmissionen under hela 

dess verksamhetstid ingått i ett välutvecklat starkt nätverk. Vad gäller innehav av unika och 

immateriella tillgångar har organisationens lokala samarbetspartners haft detta i form av lokal 

kännedom och kompetens inom de områden insatserna har bedrivits. Dessa immateriella 

tillgångar har i och med Läkarmissionens val att ha direktkontakt med partners i fält 

vidareutvecklats då organisationen i största möjliga mån drar nytta av lärdomar från en 

kontext och applicerar dessa på en annan. I likhet med Läkare Utan Gränser har 

Läkarmissionen med tiden blivit en organisation som inser vikten av god koordination.  
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7. Slutsats 
 
Uppsatsens syfte är som inledningsvis nämnts att analysera och ifrågasätta huruvida den 

allmänt accepterade Uppsalamodellens antaganden, vilka fokuserar på vinstdrivande 

tillverkande företag, om vilka villkor som krävs för en optimal internationell expansion gäller 

för icke vinstdrivande tjänsteorienterade hjälporganisationer.  

 

 Har de sjukvårdsinriktade hjälporganisationerna Läkare Utan Gränser och 

Läkarmissionen upplevt, och i så fall på vilket sätt, de svårigheter som 

Uppsalamodellen menar uppstår om företag inte gradvis expanderar internationellt? 

 

Ingen av de studerade hjälporganisationerna har följt Uppsalamodellens etableringskedja. 

Trots detta var Läkarmissionens, till skillnad från Läkare Utan Gränsers, internationella 

expansion framgångsrik redan från start. Enligt författarna av denna uppsats beror detta på att 

Läkarmissionen indirekt har haft stora kunskaper om utländska marknader genom de 

samarbeten organisationen har haft. Avsaknaden av liknande kunskap innebar för Läkare 

Utan Gränsers del att dess initiala internationella expansion var fylld av problem. I takt med 

ökad marknadskännedom har dock organisationen blivit mer framgångsrik genom åren.  

 

Läkare Utan Gränser har upplevt flera svårigheter under sin internationella expansion som går 

att koppla till Uppsalamodellen. Framförallt har brist på resurser och erfarenhet av att bedriva 

nödhjälp i kombination med en generell brist på kunskap om att bedriva denna typ av 

verksamhet på utländska marknader gjort att Läkare Utan Gränser initialt upplevde ett antal 

svåra år. Organisationen har även stött på problem i samband med språkliga och kulturella 

skillnader. På det stora hela tillskriver dock Läkare Utan Gränser de kulturella skillnaderna 

mindre betydelse.  

 

Vad gäller Läkarmissionen har denna organisation i samband med dess internationella 

expansion varken upplevt brist på resurser eller språkliga och kulturella skillnader som 

avgörande problem. Detta beror med stor sannolikhet på att organisationen har bedrivit sin 

verksamhet genom sina samarbetspartners. Det faktum att Läkarmissionens verksamhet under 

lång tid enbart innebar att stödja andra organisationer ekonomiskt kan förklara olikheterna 

mellan de två studerade organisationernas internationella expansioner, då Läkarmissionen 

under denna tid inte aktivt bedrev någon egen insatsverksamhet.   
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 Finns det några indikationer, i så fall vilka, på att hjälporganisationerna Läkare Utan 

Gränser och Läkarmissionen har expanderat internationellt i en alltför stor 

utsträckning?  

 

Författarna av denna studie drar slutsatsen att ingen av de studerade hjälporganisationerna har 

expanderat internationellt i en alltför stor utsträckning, då de inte har nått stadium nummer tre 

i Contractor med fleras trestegsteoris modell.  

 

För att återgå till uppsatsens syfte anser författarna av denna uppsats att Uppsalamodellens 

antaganden om vilka villkor som krävs för en optimal internationell expansion inte är 

applicerbara fullt ut på de icke vinstdrivande tjänsteorienterade hjälporganisationer som har 

studerats. Visserligen har särskilt Läkare Utan Gränser upplevt de svårigheter 

Uppsalamodellen belyser, men dessa har enligt författarna ingen grund i det faktum att 

organisationen inte har genomfört en gradvis internationell expansion. Dessa svårigheter 

grundar sig snarare i brister relaterade till organisationens interna kompetens, erfarenhet av 

nödhjälp och struktur. Uppfattningen att just avsaknaden av ett gradvist tillvägagångssätt inte 

har haft någon större påverkan styrks vidare av Läkare Utan Gränsers mening att det inte går 

att förbereda sig inför den verksamhet som den bedriver, med tanke på att ingen situation är 

den andra lik. Resonemanget styrks ytterligare av Läkarmissionens uppfattning att 

marknadsspecifik kunskap inte är avgörande då grundproblematiken och dess lösningar i 

många fall är desamma oavsett var i världen organisationens insatser bedrivs.  

 

Det som just har diskuterats grundar sig i den ursprungliga Uppsalamodellens resonemang 

från år 1977. Vad gäller Uppsalamodellens två uppdaterade versioner är dessa betydligt mer 

applicerbara på de studerade icke vinstdrivande tjänsteorienterade hjälporganisationerna. 

Läkare Utan Gränsers framgångar har enligt analysen tydliga kopplingar till dess fokus på 

konfiguration och koordination, vilket sammanfaller med huvudresonemanget i 2011 års 

Uppsalamodell. Läkarmissionen, i sin tur, var redan initialt en framgångsrik hjälporganisation 

tack vare dess nätverk, vilket stämmer väl överens med de huvudsakliga tankegångarna i 2009 

års Uppsalamodell. Då Läkare Utan Gränser med tiden har insett vikten av dess kontakter 

med lokala hälsomyndigheter och då Läkarmissionen på senare tid lägger alltmer fokus på 

konfiguration och koordination, anser författarna av denna uppsats att en kombination av de 

två uppdaterade versionerna av Uppsalamodellen tillsammans innehåller relevanta villkor för 

en optimal internationell expansion vad gäller denna typ av organisationer. 
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