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Abstract  
Title:  Made in Sweden – Small technology-focused service 

enterprises’ choice of entry mode at internationalization 

Authors:   John Sparrefors and Anton Fjellström 
Supervisor:  Ramsin Yakob 

 
Background:  Small enterprises have become increasingly important in the 

Swedish business world. Among other things, 60 percent of 
the contribution to the country’s economy comes from small 
businesses. To support future growth and development it is 
important for companies to venture onto the international 
markets. This is a big step for small enterprises with 
constrained capital and guidance on the internationalization 
process and choice of entry mode is needed. Research on 
these two factors are limited in relation to small technology-
focused enterprises in the service sector, which is the most 
rapidly growing sector in the Swedish economy. 

Aim:   The aim of the study is to analyze the internationalization 
process and the choice of entry mode for small and 
technology-focused enterprises in the Swedish service 
sector. 

Methodology:   The study has a qualitative research strategy and a deductive 
research approach. It is based on semi-structured interviews 
with three small technology-focused enterprises in the 
Swedish service sector and can be classified as a 
comparative case study. 

Conclusion:   The conclusion of this study is that the most essential tool, 
for small technology-focused enterprises in the Swedish 
service sector when going abroad, is a distinct network of 
contacts. The study also reveals that the technical aspect of 
these types of companies implies that collaboration is the 
least risk and capital-intensive choice of entry mode at the 
beginning of a foreign establishment, which challenges the 
current research on the topic. 

Keywords:   SMEs, Internationalization, Entry form, Service, Technology
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Sammanfattning 
Titel: Made in Sweden – Små teknikintensiva tjänsteföretags val 

av etableringsform vid internationalisering 
Författare:   John Sparrefors och Anton Fjellström 
Handledare:  Ramsin Yakob 

 
Bakgrund:  Småföretag i Sverige har fått en ökad betydelse i 

näringslivet. Bland annat kommer idag 60 procent av 
näringslivets bidrag till landet från småföretagare. För att 
underbygga framtida tillväxt och utveckling är det viktigt att 
företagen kan etablera sig även på internationella marknader. 
Detta är ett stort steg för kapitalbegränsade småföretag som 
därmed behöver vägledning både gällande 
internationalisering och val av etableringsform. I dagsläget 
är forskningen inom området begränsad gällande små 
teknikintensiva tjänsteföretag, vilket är den mest växande 
sektorn i det svenska näringslivet. 

Syfte:   Studiens syfte är att analysera internationaliseringsprocessen 
och valet av etableringsform i utlandet för teknikintensiva 
småföretag som är verksamma inom den svenska 
tjänstesektorn. 

 
Metod:  Studien har en kvalitativ forskningsstrategi samt en deduktiv 

forskningsansats. Den bygger på semistrukturerade 
intervjuer med tre tekniska småföretag inom tjänstesektorn 
och kan klassas som en komparativ flerfallstudie. 

Slutsats:   Slutsatsen i studien är att det viktigaste verktyget för en 
lyckad utlandsetablering, är ett utpräglat kontaktnät. Studien 
visar också att den tekniska aspekten hos dessa företag, där 
tjänsten kan förmedlas via internet, medför att samarbete 
med en utländsk aktör är den minst risk- och 
kostnadsintensiva etableringsformen vid inledningen av en 
utlandsetablering, vilket motsäger och ifrågasätter den 
nuvarande forskningen inom ämnet. 

Nyckelord:   SMF, Internationalisering, Etableringsform, Tjänst, Teknik	  
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Förord 
Inledningsvis skulle vi vilja rikta ett stort tack till vår handledare Ramsin Yakob för 
hans stöd och vägledning genom denna uppsatsperiod. Ramsin har bidragit med 
inspirerande reflektioner och fått oss att se saker ur ett bredare perspektiv. Vi vill också 
passa på att tacka de tre företag som medverkat och möjliggjort vår studie. Sist men inte 
minst vill vi tacka vår opponentgrupp och våra medstudenter som kommit med 
konstruktiv kritik och förbättringsförslag under studiens gång. 

 

Linköping den 26 maj 2015. 

Anton Fjellström & John Sparrefors 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har historiskt setts som ett storföretagsland, men idag är den bilden föråldrad. 
Småföretag har fått en ökad betydelse i samhället och idag består 99,4 procent av det 
svenska näringslivet av företag med 0-49 anställda (Ekonomifakta 2014). Men det är 
inte endast i absoluta tal som småföretag dominerar. Svenska småföretag står för 60 
procent av näringslivets bidrag till landets BNP och inom dessa företag arbetar cirka 1,7 
miljoner människor (Svenskt Näringsliv 2014).  
 
Med andra ord har svenska småföretag fått ett större inflytande i det svenska 
näringslivet (Svenskt Näringsliv 2014). För att denna position ska kunna bibehållas, och 
även utökas, krävs fortsatt expansion hos småföretagare (Ekonomifakta 2014). Denna 
expansion behöver dock inte vara begränsad inom Sveriges geografiska gränser. 
Tvärtom, globaliseringen har öppnat upp stora möjligheter för svenska företag att 
expandera sina verksamheter internationellt (Jorstig 2014). I dagsläget är det dock få 
svenska småföretag som vågar ta steget ut i Europa. Endast var tionde svenskt 
småföretag exporterar till utlandet och antalet småföretag som fysiskt etablerat sig 
internationellt är betydligt färre (Tillväxtverket 2014). Ur ett tillväxtperspektiv blir detta 
problematiskt, då studier visar att etablering i utlandet har en positiv inverkan på 
ekonomisk tillväxt hos småföretag (ibid.). Dessutom visar vetenskapliga studier att 
svenska småföretag som exporterar har högre produktivitet än nationella inhemska 
företag på samma marknad (Eliasson, Hansson & Lindvert 2012).  
 

”Internationalisering är inte längre ett alternativ för företag, utan en nödvändighet 
för överlevnad.” (Kumar 2000, sida 45) 

 
Med ovanstående resonemang i beaktande så blir det viktigt för småföretagare att våga 
sig ut på den internationella marknaden för att utveckla sina verksamheter och driva 
tillväxt. Extra viktigt blir det för små teknikintensiva tjänsteföretag, vilket är den 
andelen småföretag som växte mest i Sverige under 2014 och därmed har störst 
potential att öka sin tillväxt i framtiden (Ekonomifakta 2014). 
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1.2 Problemformulering 

En central fråga som småföretagare ställs inför vid en internationalisering är valet av 
etableringsform. Valet av etableringsform påverkar införandet av ett företags teknik, 
mänskliga färdigheter och andra tillgångar till ett främmande land (Lommelen & 
Matthyssens 2005). Dessa faktorer har stor betydelse för ett företags framtida 
utveckling vid en internationalisering och därmed är valet av etableringsform ett viktigt 
ställningstagande. Studier visar också att valet av etableringsform påverkar företagets 
lönsamhet och prestation på den internationella marknaden, vilket gör att valet av 
etableringsform blir mycket viktigt för småföretagare (Raymond m.fl. 2014; 
Blomstermo, Sharma & Sallis 2006). 
 
Alternativen av etableringsformer är många och den initiala frågan som en företagare 
bör ställa sig vid en utlandsetablering är om distributionen bör skötas på egen hand eller 
inte. Utifrån detta val kan företag exempelvis använda sig av filialer, licensiering eller 
franchising (Kotler 2011). Valet av etableringsform är dock inte helt oproblematiskt. 
Molnár och Nilsson (2007) menar att det finns många faktorer som kan påverka valet av 
etableringsform. Exempel på detta är möjligheten till kontroll och finansiella resurser 
samt risktagande. Dessa faktorer kan begränsa företagets möjlighet att välja den 
etableringsform som skulle vara optimal för företaget med utgångspunkt i deras 
preferenser (ibid.).  
 
Det finns flera teoretiska lösningsförslag för hur företag kan agera vid 
internationalisering och därigenom nå en optimal etableringsform utifrån givna 
förutsättningar. Enligt Andersen, Ahmad och Chans (2014) nyligen publicerade 
forskningssammanställning inom området består grundstenarna inom forskningen av 
stegvis och nätverksbaserad internationalisering. Här finns bland annat Johanson och 
Vahlnes Uppsalamodell, som innebär att företag etablerar sig stegvis på en marknad, 
och Håkanssons nätverksmodell, som innebär att företag använder sig av kontakter för 
att etablera sig på en marknad. Det mest aktuella perspektivet på internationalisering, 
enligt Andersen, Ahmad och Chan, är resursbaserad internationalisering, som innebär 
att företag utgår från sina egna resurser och kompetenser vid internationalisering. Dock 
är ovanstående forskning i huvudsak inriktad mot stora tillverkande företag (Andersen, 
Ahmad & Chan 2014; Raymond m.fl. 2014). Detta beror framförallt på att teorierna 
utvecklades under en tid då producerande företag stod för huvudsakliga delar av 
internationell handel (ibid.). Därmed kan det ifrågasättas huruvida denna forskning är 
tillämpbar för småföretagare och framförallt småföretagare inom tjänstesektorn.  
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För att kunna förstå en småföretagares internationalisering och val av etableringsform är 
det viktigt att ta hänsyn till en småföretagares förutsättningar. Småföretagare är unika 
utifrån flera olika aspekter, men framförallt ur ett kapital- och nätverksperspektiv 
(Hutchinson, Quinn & Alexander 2005). Majocchi med fler (2013) menar att ju större 
företaget är, desto mindre risk är det att faktorn kapitalbrist påverkar val av 
etableringsform. Med andra ord löper småföretag större risk än större företag vid en 
internationalisering. Storleken på småföretag medför ofta att företaget har ett begränsat 
kontaktnät, vilket är en viktig ingrediens för en lyckad internationalisering enligt 
författarna. Förutsättningarna för små teknikintensiva tjänsteföretag är än mer 
begränsade. Enligt Raymond med fler (2014) är det ett större steg för små tjänsteföretag 
att internationalisera sig än för små producerande företag. Detta beror på att det är 
svårare för tjänsteföretag att börja exportera, vilket är det vanligaste initiala steget i en 
internationalisering. En förklaring till detta är att det är mindre komplext att exportera 
varor än humankapital, då varan inte behöver känna till den lokala kulturen, vilket en 
människa behöver (ibid.). Därmed blir det än viktigare för denna typ av företag att 
kunna ta stöd i den nuvarande forskningen för att våga investera i en utlandsetablering. 
 
Det har gjorts ett flertal forskningsinsatser inom små tjänsteföretags 
internationalisering. En av de mest framstående studierna, som fungerat som en 
vägledning för småföretagare, är Lejárraga och Oberhofers (2013) empiriska 
undersökning över hur små tjänsteföretag oftast går till väga för att internationalisera 
sig. Dock har det inte gjorts någon specifik studie som primärt behandlar små 
tjänsteföretags val av etableringsform. I dagsläget finns med andra ord inte ett 
skräddarsytt stöd för små teknikintensiva tjänsteföretags val av etableringsform. Detta 
bekräftas även i Lommelen och Matthyssens (2005) omfattande litteraturstudie av 
internationaliseringsforskningen för små tjänsteföretag, där författarna konstaterar att 
internationalisering och val av etableringsform framförallt har utgått från empiriska 
undersökningar av tillverkningsföretag. Därmed menar författarna att det saknas en 
teoretisk grund att stå på för tjänsteföretagen vid val av etablering. Vidare eftersöker 
Raymond med fler (2014) framtida forskning inom ämnet med motivet att fler 
småföretagare ska våga sig ut på internationella marknader. Författarna menar att det är 
viktigt att småföretagare vågar ta steget ut på den internationella marknaden för att 
utveckla sina verksamheter och skapa långsiktig tillväxt, trots att de har en relativt liten 
resurs- och nätverksbas att utgå ifrån. 
 
För att undersöka ovanstående problematik kommer en komparativ flerfallstudie, av tre 
tekniska småföretagare inom tjänstesektorn, att utföras. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka och analysera internationaliseringsprocessen och valet 
av etableringsform i utlandet för små teknikintensiva tjänsteföretag i Sverige.  
 
Studien ämnar besvara följande frågeställningar: 

• Hur ser internationaliseringsprocessen ut för små teknikintensiva tjänsteföretag? 
• Vilka faktorer påverkar, i störst utsträckning, små teknikintensiva tjänsteföretags 

val av etableringsform vid internationalisering? 

 
 1.4 Genomförande 
Denna studie kommer inledas med en litteraturstudie av den nuvarande forskningen 
inom internationalisering, etableringsformer och faktorer som påverkar valet av 
etableringsform. Därefter följer en empirisk studie, underbyggd av tre kvalitativa 
intervjuer med små teknikintensiva tjänsteföretag. Dessa material integreras i en analys 
som sedan leder till studiens slutsatser. 

1.5 Avgränsningar 

Den främsta avgränsningen i denna studie är att den fokuserar på svenska småföretag 
som huvudsakligen väljer att etablera sig på den europeiska marknaden. Anledningen 
till denna geografiska avgränsning är att svenska företag har relativt lätt att röra sig på 
den europeiska marknaden i och med EU-samarbetet (Europeiska Unionen A 2015).  
 
Utöver denna avgränsning så kommer studien endast ta hänsyn till tekniska småföretag 
inom tjänstesektorn. Detta beror främst på att tidigare forskning för internationalisering 
av småföretag inom tjänstebranschen är mycket begränsad (Raymond m.fl. 2014). 
Dessutom har tekniska småföretag inom tjänstebranschen fått en nyckelroll i 
internationaliseringen av småföretag i Sverige (Ekonomifakta 2014). 

1.6 Kunskapsbidrag 

Kunskapsbidraget är beroende av tidigare forskning och inom etableringsformer har det 
tidigare gjorts stora forskningsinsatser. De mest framstående studierna inom detta 
område har dock inriktat sig mot stora och producerande företag (Andersen, Ahmad & 
Chan 2014). Internationaliseringsforskningen som har riktat sig mot småföretagare har 
även den riktat sig främst mot tillverkningssektorn och forskningen inom tjänstesektorn 
är mycket begränsad (Raymond m.fl. 2014).  
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Eftersom det saknas forskning inom val av etableringsformer för små teknikintensiva 
tjänsteföretag blir kunskapsbidraget i denna studie en djupare insyn i denna fråga. Detta 
bidrag kan anses som viktigt för Sverige, med tanke på det stora inflytandet som 
småföretagare har på den svenska ekonomin, samtidigt som det är förhållandevis få 
svenska småföretag som etablerat sig i utlandet (Tillväxtverket 2014; Svenskt 
Näringsliv 2014). Forskning visar att utlandsetablering har en positiv inverkan på 
ekonomisk tillväxt och produktivitet hos småföretag och därmed blir det problematisk 
ur ett tillväxtperspektiv att relativt få svenska småföretag väljer att ge sig in på 
utländska marknader (Eliasson, Hansson & Lindvert 2012).  

1.7 Definitioner 

Småföretag: Enligt EU:s bestämmelser ska följande kriterier vara uppfyllda för att 
företaget ska kunna klassificeras som ett småföretag; företaget ska maximalt ha 49 
anställda, den årliga omsättningen får ej överstiga sju miljoner euro och 
balansomslutningen får inte överstiga fem miljoner euro (Europeiska Unionen B 2015). 
 
Tjänsteföretag: Ett företag vars affärsidé är att tillhandahålla en tjänst till marknaden. 
En tjänst definieras i sin tur som en kedja av händelser, i vilken en kund integrerar med 
ett företags medarbetare eller tekniska hjälpmedel, exempelvis en bankautomat, i syfte 
att tillgodose ett visst behov (Nationalencyklopedin A 2015). 
 
Teknikintensiva företag: Ett företag vars huvudsakliga vara eller tjänst kan klassas som 
teknisk (Nationalencyklopedin B 2015). 

1.8 Disposition 

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av studiens olika kapitel för att ge läsaren en 
överblick av studiens utformning. 
 
Kapitel 2: Teoretisk referensram 
Kapitlet tar utgångspunkt i tre huvudsakliga teorier berörande utlandsetablering. Dessa 
är stegvis etablering, nätverksbaserad etablering samt resursbaserad etablering. Utifrån 
dessa teorier undersöks forskning inom småföretags internationalisering, val av 
etableringsformer samt faktorer som påverkar valet av etableringsform. 
 
Kapitel 3: Material och metod 
Material- och metodavsnittet klargörs tillvägagångssättet för studiens utförande. 
Inledningsvis diskuteras valet av forskningsperspektiv, strategi, ansats och design för 
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studien. Därefter presenteras metoden som användes vid insamlandet av materialet till 
den teoretiska referensramen. Avsnittet innehåller även en presentation av de tre 
fallföretagen samt urval, förberedelser och utförande av intervjuerna. Avslutningsvis 
diskuteras studiens analysmetod och dess kvalitet. 
 
Kapitel 4: Empiri 
I empiriavsnittet presenteras resultat från intervjuer med de tre små tekniska 
tjänsteföretagen Astacus, Racetimer och Wrap International. Inledningsvis redovisas 
intervjuerna från respektive företag var för sig och avslutningsvis presenteras en 
jämförelse företagen emellan. 
 
Kapitel 5: Analys 
I kapital fem sammansvetsas sekundärkällorna, inom småföretags internationalisering 
och val av etableringsform med primärkällorna som innefattar intervjuer med Astacus, 
Racetimer och Wrap International. Denna materiella massa diskuteras och analyseras 
grundligt för att ligga till grund för slutsatserna i studien. 
 
Kapitel 6: Slutsats 
Slutsatsen redovisar och sammanfattar studiens resultat. Därefter diskuteras teoretiska 
och empiriska implikationerna med studiens slutsatser. 

Kapitel 7: Vidare forskning 
Det avslutande kapitlet diskuterar vidare forskning inom ämnet och ger förslag på 
intressanta perspektiv på internationalisering och val av etableringsformer. 
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2. Teoretisk referensram 
Stegvis etablering, nätverksbaserad etablering samt resursbaserad etablering. I detta 
avsnitt behandlas dessa tre perspektiv på internationalisering under de tre 
huvudrubrikerna internationaliseringsprocess, etableringsformer och faktorer som 
påverkar valet av etableringsform. Kapitlet avslutas med en teoretiskt sammanfattande 
modell anpassad efter små teknikintensiva tjänsteföretag. 

2.1. Internationaliseringsprocessen 

Johanson, Vahlne och Schweizer (2010) definierar internationaliseringsprocessen som 
när ett företag ökar sitt engagemang på den internationella marknaden, som en följd av 
att företaget har en vilja att expandera sin verksamhet internationellt. Då 
internationalisering är en komplex process som består av olika delar, finns det flera 
områden inom forskningen kring internationaliseringsprocessen som har belysts under 
åren och därmed har det uppkommit ett flertal teorier och modeller. Andersen, Ahmad 
och Chan (2014) har i en studie genomfört en kritisk granskning av de viktigaste och 
mest använda teorierna kring internationalisering.1 Författarna förklarar inledningsvis 
att de olika teorierna är fristående från varandra och att det inte finns någon direkt 
konsekvent samhörighet mellan de olika teoriernas försök att förklara 
internationaliseringsprocessen. De tre mest relevanta internationaliseringsteorierna för 
den här studien är nätverksteorin, Uppsalamodellen samt den resursbaserade teorin. 
Detta grundar sig på att de är de enskilt vanligaste teorierna inom området samt att 
dessa teorier legat till grund för flest antal forskningsinsatser (Andersen, Ahmad & 
Chan 2014).  

2.1.1 Grundläggande teorier och synsätt 

De tidiga teorierna kring internationalisering presenterades av forskare under 1960- och 
1970-talet och baseras till största del på företag från välutvecklade industriländer 
(Sharma & Erramilli 2004). Andersen, Ahmad och Chan (2014) skriver att en central 
teori som använts flitigt i forskningen är internationaliseringsteorin grundad av 
Johanson och Vahlne (1977). Teorin baseras på de empiriska resultat som Johanson och 
Wiedersheim-Paul presenterade i en studie över svenska företags 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Monopolistic Advantage Theory, International Product Life Cycle Theory, Internationalization Stage 
Theory, Networks Theory, Internalization FDI Theory, Eclectic Theory, Transaction Cost Theory, 
Resource-based View, Contingency Theory (Andersen, Ahmad & Chan, 2014). 
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internationaliseringsmönster år 1975. Ur studien arbetade författarna fram 
internationaliseringsteorin vilken kan sammanfattas genom vad författarna själva 
förklarar som en etableringskedja, där internationaliseringen ses som en utdragen 
process och verksamheten stegvis internationaliseras från indirekt export till egenägd 
verksamhet. Författarna menar att det är två sammanknutna faktorer som avgör 
företagets framsteg i processen; kunskap om marknaden samt hur stora resurser som 
avsätts vid etablering på den nya marknaden. Med den empiriska studien som grund 
etablerade Johanson och Vahlne (1977) en modell, som senare kom att benämnas 
Uppsalamodellen. Författarna argumenterar för att modellen kan appliceras på andra 
länders företag, trots att empirin berör svenska företags internationaliseringsmönster. 
Detta efter att de tagit del av andra studier och upptäckt liknande mönster i andra länder 
(Johanson & Vahlne 1977; 1990). Uppsalamodellen har dock kritiserats, dels för att det 
empiriska stödet som ligger bakom teorin är begränsat till svenska företag och dels för 
att undersökningsmetoden inte förklarats i detalj. Kritiker menar därför att det är svårt 
att se en logisk länk mellan den empiriska undersökningen och det teoretiska konceptet 
(Cumberland 2006). Ytterligare en svaghet som nämns är att Uppsalamodellen inte tar 
upp kontraktbaserade etableringsformer, som exempelvis joint ventures, vilket har fått 
en betydande roll inom litteraturen av etableringsformer (Root 1987; Sharma & 
Erramilli 2004). 
  
En viktig grundsten i Uppsalamodellen är att ett företags internationaliseringsprocess 
bygger på ökad kunskap och erfarenhet kring utländska marknader och verksamheten på 
dessa marknader, samt ett fokus på företagets stegvist ökande åtaganden till dessa 
(Johanson & Vahlne, 1977). Författarna utvecklar resonemanget kring kunskap och 
resursåtagande och förklarar genom fyra koncept att internationaliseringsprocessen är 
cyklisk. Två av dessa koncept är tillståndsaspekter och två är förändringsaspekter. 
Författarna kallar det första konceptet för marknadsåtagande, vilket tar hänsyn till hur 
stora resurser som företaget ämnar utnyttja vid en internationalisering. Det andra, 
marknadskännedom, är företagets kunskap om den utländska marknaden och 
verksamheter. Det tredje konceptet, nuvarande affärsverksamhet, refererar till 
nuvarande verksamhet som hjälper företaget att upptäcka nya möjligheter, öka 
erfarenheter samt aktiviteter som förbereder uppstart av ny verksamhet. Dessa tre 
koncept ligger till direkt grund för det fjärde konceptet, beslutet om hur mycket resurser 
som ska satsas i den utländska verksamheten. När företaget startat upp den nya 
verksamheten får de en ökad kunskap om marknaden och cykeln börjar om (ibid.).  
 
En till teori som Andersen, Ahmad och Chan (2014) lyfter fram som en välanvänd teori 
inom forskningen kring internationaliseringsprocessen är nätverksteorin, som till 
skillnad från Johanson och Vahlnes tidiga stegvisa modell (1977) fokuserar på 



	   9	  

nätverkets roll i internationaliseringsprocessen. Nätverksteorin arbetades fram i slutet av 
1980-talet av Håkansson (1987) och har bearbetats och utvecklats av flera forskare 
under åren (Andersen, Ahmad & Chan 2014). Nätverk består av de tre komponenterna 
aktörer, resurser och aktiviteter. Ur nätverksperspektivet är en marknad strukturerad 
som en nätverksplattform där aktörer, exempelvis företag, kunder och leverantörer 
interagerar med varandra (Håkansson & Johanson 1993). Johanson och Matsson (1988) 
menar att de externa aktörerna inom nätverket bidrar till en snabbare 
internationaliseringsprocess då relationerna kan generera nödvändig information som 
annars skulle vara svår och tidskrävande att införskaffa. Här står nätverksteorin i 
kontrast till Uppsalamodellen, att internationaliseringen kan vara en snabb process 
snarare än en utdragen process i form av en stegvis etableringskedja (ibid.). 
Blankenburg (1995) skriver att ett företags utlandsetableringsstrategi påverkas både av 
interna och externa faktorer, exempel på faktorer som kan komma att påverkas är val av 
marknad och val av etableringsform. De interna faktorerna består av kunskap kring 
nätverk, sammanlänkade av relationer och internationalisering av nätverk medan de 
externa faktorerna främst består av företags transparens mot de externa aktörerna, 
motstridiga intressen i nätverket samt företagets förmåga att aktivt bearbeta de externa 
faktorerna. Vidare skriver O’Farell, Wood och Zheng (1998) att nätverkandet främjar 
ömsesidiga kostnadsåtgärder samt underlättar för båda parter att uppnå synergieffekter 
som leder till uppfyllelse av gemensamma mål, därmed stödjer nätverksteorin främst 
etableringsformer som grundar sig på samarbeten. Sasi och Arenius (2008) förklarar 
vidare att företag kan komma att upptäcka nya affärsmöjligheter genom nätverket. Alla 
dessa beståndsdelar gör därför att internationaliseringsprocessen är ur ett 
nätverksperspektiv en mer komplex men mindre strukturerad process än vad den är ur 
Uppsalamodellens perspektiv (Malhotra, Agarwal & Ulgado 2003; Moen, Gavlen & 
Endresen 2004; O’Farrell, Wood & Zheng 1998). Kritik har dock riktats mot 
nätverksteorin då den inte erbjuder en förutsägbar modell samt att den inte kan förklara 
internationaliseringsprocessen hos företag som inte använder sig av nätverk (Malhotra, 
Agarwal & Ulgado 2003). Andra hävdar att teorin inte tar hänsyn till att affärsrelationer 
kan vara stabila och att företag kan hamna i turbulenta nätverksmiljöer där osäkerhet 
och opålitlig information förekommer (Salmi 2000; Loane, Bell & McNaughton 2007). 

Något som stärker nätverksteorins relevans är att Johanson och Vahlne reviderade sin 
stegvisa etableringsmodell efter 32 år. De bytte ut det tidigare nämnda konceptet 
marknadsåtagande till det nya konceptet affärsnätverk och adderade lärande, 
förtroendeskapande samt möjlighetsskapande aktiviteter till konceptet (Johanson & 
Vahlne 2009). Orsaken till uppdateringen var främst att tillvägagångssättet som 
verksamheten drevs på hade förändrats samt att det det teoretiska fältet hade utvecklats. 
Även fast författarna inte skriver att revideringen skedde direkt på grund av 
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nätverksteorin, så nämner de att studier som publicerats efter deras introduktion av 
Uppsalamodellen år 1977 har visat att företagets nätverk och omgivning har stor 
inverkan på internationaliseringsprocessen. Vidare tar de upp flera faktorer som 
presenterats under nätverksteorin såsom att nätverk skapar förutsättningar för att 
upptäcka nya möjligheter, kunskapsförvärv samt att företagets internationella relationer 
direkt påverkar internationaliseringsprocessen.  
 
En teori som tar en annan utgångspunkt än både Uppsalamodellen och nätverksteorin är 
den resursbaserade teorin. Wernerfelt (1984) och Barney (1986; 1991) påbörjade arbetet 
kring den resursbaserade teorin, vilken grundas på huruvida ett företag kan använda sina 
inre och yttre resurser på ett så effektivt tillvägagångssätt att de kan vara 
konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Internationaliseringen bygger därmed 
på företagets medel av resurser, kunskap och kompetenser (Burgel & Murray 1998). I 
kontrast till nätverksteorin, där omgivningen påverkar företagets prestationer, utgår den 
resursbaserade teorin från att det inte bara är omgivningen som är påverkande utan även 
att företagets egna influenser på omgivningen kan relateras till företagets prestationer. 
Därmed är varje företag och dess resurser sin egen källa till konkurrensmässiga fördelar 
(ibid.). Dessa resurser kan exempelvis vara finansiella medel, personalstyrka, 
teknologier, kunskap, affärserfarenheter och varumärken. Företagets kompetenser, 
exempelvis personal med specialutbildning, bidrar till att företag kan överföra sina 
resurser till konkurrenskraftiga produkter eller tjänster (Camisón & Villar 2009). 
Sharma och Erramilli (2004) menar att de företagsspecifika resurserna ligger till grund 
för företagets strategi vid internationaliseringsprocessen, exempelvis vid val av 
etableringsform. Den resursbaserade teorin varnar för att interaktion med andra aktörer, 
som konkurrenter och samarbetspartners, kan leda till att dessa aktörer kopierar 
företagets resurser, vilket står i kontrast till nätverksteorin som endast tar upp att 
interaktion med andra aktörer tillför synergieffekter och att gemensamma mål uppfylls 
(ibid.). Kritik som riktas mot den resursbaserade teorin grundas på teorins statiska 
karaktär, den inte tar upp scenariot då företaget inte har tillräckligt med kunskap och 
kompetenser för att utnyttja en specifik resurs till konkurrensmässig fördel (Cumberland 
2006). 
 
En gemensam faktor för Uppsalamodellen, nätverksteorin och den resursbaserade teorin 
är att samtliga har introducerats i en tid då främst stora producerande företag var 
verksamma på den internationella marknaden (Andersen, Ahmad & Chan 2014).  

2.1.2 Internationaliseringsprocessen för småföretag 

Tidigare forskningen har främst fokuserat på stora producerande företag, vilket medfört 
att internationaliseringsprocessen hos små och medelstora företag hamnat i skymundan 
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(Coviello & Martin 1998). De senare åren har småföretagares internationella aktivitet 
ökat drastiskt, vilket medfört att forskare riktat fokus mot denna grupp. Sedan en tid 
tillbaka har det lyfts argument för behovet att undersöka internationaliseringsprocessen 
hos småföretag, då dessa skiljer mot stora företag i form av ledarskap, självständighet, 
ägarskap och storlek (ibid.). Samtidigt är småföretag oftast begränsade i finansiella, 
ledar-, personal- och informationsrelaterade resurser. Småföretags internationella 
närvaro har gjort att forskare ifrågasatt och vidareutvecklat de tidigare nämnda 
teorierna. Ett exempel på detta är det senare tillkomna fenomenet Born Globals, som 
karaktäriseras av att företaget redan från start har som mål att internationalisera sig 
(Andersson & Evangelista 2006). I likhet med nätverksteorin lägger dessa företag ner 
mycket tid på att utöka sitt närverk, vilket är något som präglar 
internationaliseringsprocessen hos Born Global-företag (ibid.). I kontrast till den 
stegvisa process-konceptet i Uppsalamodellen väljer ofta Born Global-företag 
etableringsform snarare beroende på omgivningens förutsättningar än i vilket steg i 
internationaliseringsprocessen de befinner sig i (Andersson & Evangelista 2006). 

Schweizer (2012) skriver att det som främst skiljer små företags internationaliserings-
process mot stora företag är de små företagens hastiga internationella expansioner samt 
deras omfattande användande av nätverk. Dessa två karaktäristiska drag förklaras ofta 
genom småföretagens brist på resurser, vilket gör att företagen inte har råd med 
utdragna processer, samt deras fokus på nischade internationella marknader (ibid.). 
Chetty och Patterson (2002) skriver att småföretag, genom att bygga tillförlitliga 
relationer med stort förtroende hos samarbetspartnern, kan öka sina chanser att upptäcka 
möjligheter inom internationaliseringen. Däremot skriver Coviello och Munro (1997) 
att småföretag inte ska vara alltför optimistiska och inte helt förlita sig på att dess 
kontaktnät ska ansvara för internationaliseringsprocessen. Tvärtom kan relationer i ett 
kontaktnät begränsa en småföretagares chans att se möjligheter, då företaget är bundet 
och beroende av nätverket (ibid.). I kontrast till detta tar Golovko och Valentini (2011) 
utgångspunkt i den resursbaserade teorin och menar att det är speciellt viktigt för 
småföretagare, som jämfört med stora företag har en mindre resursbas, att se över sina 
interna, finansiella och humana resurser. Detta för att kunna finna möjligheter i och med 
internationaliseringen. Exempelvis kan specifika kompetenser redan finnas inom 
företaget och därmed behöver inte företaget förlita sig på en andra part. Chang och Rhee 
(2011) argumenterar för att småföretag med hjälp av sina interna kunskaper och 
erfarenheter kan förbättra sin position på den nya marknaden, men att det gäller företag 
som stegvis äntrar marknaden och lär sig av egen erfarenhet. Författarna menar därmed 
att småföretag inte nödvändigtvis måste ha en stark resursbas inledningsvis. 

Vidare skriver Oviatt och McDougalls (2005) att beslutsfattande hos småföretag ger 
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inverkan på internationaliseringsprocessen. Småföretag för, i ett tidigt stadie av 
internationaliseringsprocessen, ett spontant och obesvärat resonemang och fattar ofta 
impulsiva beslut, då företaget omfattas av en hög grad av osäkerhet gällande 
internationaliseringsprocessen. Däremot, i senare stadier då företaget samlat på sig mer 
kunskap och erfarenhet, tenderar de att utvärdera olika scenarion och möjligheter och 
för därefter ett mer rationellt resonemang, framförallt vid val av samarbetspartners 
(Schweizer 2012). Forskningen kring internationaliseringsprocessen hos SMEs har 
fokuserat främst på producerande företag, varvid Raymond med flera (2014) 
förespråkar ett tydligare fokus på småföretagare inom tjänstesektorn. De baserar detta 
även på att det idag inte är ovanligt att små tjänsteföretag vågar ta steget över gränserna.  

2.1.3 Internationaliseringsprocessen för små tjänsteföretag 

Coviello och Martin (1998) poängterade redan i slutet av nittiotalet vikten av att 
undersöka internationaliseringsprocessen i små tjänsteföretag, då de märkte av en trend 
att allt fler tjänsteföretag började internationalisera sin verksamhet. Författarna skriver 
att den tidigare forskningen främst har undersökt internationaliseringsprocessen i 
kontexten av enskilda teorier, såsom Uppsalamodellen och nätverksmodellen. Vidare 
argumenterar de för att tjänsteföretags internationaliseringsprocess bör ses i kontext av 
fler än ett perspektiv, då processen är för komplex för att kunna förklaras av en enstaka 
internationaliseringsteori. Martin och Coviello (1998) sammanfattar sina slutsatser med 
att små tjänsteföretag med hög teknologisk kunskap ofta vill ha en hög grad av kontroll 
av den utländska verksamheten. Efter att företag samlat in kunskap om den nya 
marknaden väljer de etableringsform, i likhet med Johanson och Vahlnes 
Uppsalamodell (1977). Däremot anser Martin och Coviello (1998) att 
nätverksperspektivet är det mest framträdande perspektivet då små tjänsteföretag 
ständigt interagerar med aktörer på marknaden. Detta märks i synnerhet då företaget ska 
välja etableringsform, i det sammanhanget bistår oftast företagets kontaktnät med det 
beslutsunderlaget vilket ligger till grund för beslutet (ibid.). 

Raymond med flera (2014) skriver att med dagens förutsättningar på marknaden, då nya 
aktörer ständigt dyker upp och ekonomier utvecklas, så behöver små företag inom 
tjänstesektorn bearbeta sina strategier och fråga sig själva om de inte måste definiera en 
internationaliseringsstrategi. I kontrast till Martin och Coviellos studie (1998) tar 
Raymond med flera (2014) utgångspunkt i den resursbaserade teorin och undersöker i 
vilken grad små tjänsteföretags resurser och kompetenser påverkar 
internationaliseringsprocessen (ibid.). Författarna menar att det ofta är småföretags 
nätverksförmåga som avgör huruvida de kan samarbeta med andra aktörer och på så sätt 
kompensera för brister gällande resurser och kompetenser. I likhet med Raymond med 
fler (2014), vilka har ett resursbaserat perspektiv, argumenterar O’Farell, Wood och 
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Zheng (1998) ur ett nätverksteoretiskt perspektiv för att i princip alla företagsrelaterade 
aktiviteter i internationaliseringsprocessen har en rent samarbetsvillig karaktär, allra 
främst inom tjänstesektorn. Gemensamt för internationaliseringsprocessen oavsett vilket 
perspektiv och utgångspunkt företaget tar är valet av etableringsform en del av 
processen (Andersen, Ahmad och Chan, 2014). 

2.2 Etableringsformer 

Den ovan nämnda forskningen kring internationaliseringsprocessen visar att det finns 
flera olika synsätt på internationalisering. Något som varje företag måste ta ställning till, 
oavsett modell, är i vilken form verksamheten ska etableras genom (Root, 1994). Som 
nämnts i problemformuleringen är valet av etableringsform av stor betydelse för ett 
företags framtida utveckling vid en internationalisering då den möjliggör införandet av 
ett företags teknik, mänskliga färdigheter och andra tillgångar till ett främmande land 
(Lommelen & Matthyssens 2005). Det är också viktigt att välja etableringsform då 
studier visar att valet av etableringsform har en stor betydelse för företagets lönsamhet 
och prestation på den internationella marknaden (Lu & Beamish 2001; Lommelen & 
Matthyssens 2005; Raymond m.fl. 2014).  
 
Pan och Tse (2000) skriver att det finns många olika etableringsformer som företag kan 
välja mellan. Orsaken till att det finns olika etableringsformer är för att företag har olika 
preferenser och mål med sin verksamhet varvid formen av verksamheten vid 
internationaliseringen måste möta dessa preferenser (ibid.). Valet av etableringsform 
avgör främst hur stora resurser företaget måste lägga ner på den nya marknaden, hur 
stor risken blir samt hur stor kontroll företaget kan ha över den nya verksamheten (Hill, 
Hwang & Kim 1990; Hill & Kim 1988; Anderson & Gatignon 1986). Därför delas 
etableringsformerna vanligtvis upp i de tre kategorierna export, joint venture och 
direktinvestering (Buckley, Pass & Prescott 1992; Kotler 2014). 
 
I Uppsalamodellens stegvisa etableringskedja är det första steget export, vilket 
traditionellt sett är den mest förekommande formen av etablering. Export har även visat 
sig vara en viktig etableringsform för småföretag (Mohanty & Nandi 2010). Författarna 
skriver att detta beror på de relativt små investeringarna företaget behöver utföra när de 
väljer att etablera sig via export varvid företaget relativt säkert kan närma sig den nya 
marknaden. Pan och Tse (2000) skriver att det finns två typer av export; indirekt och 
direkt export. Den indirekta innebär att företaget tar hjälp av en agent eller 
kommissionär på den nya marknaden som sköter relationen med återförsäljarna på den 
nya marknaden (ibid). Indirekt export innebär en lägre grad av investeringar eftersom 
denna etableringsform inte kräver någon egen fysisk verksamhet i det nya landet (Kotler 
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2014). Vidare skriver Kotler (2014) att indirekt export även innebär en lägre grad av 
risk, då mellanparten i det nya landet har bättre kunskap om de förhållanden som gäller 
och kan hjälpa företaget att undgå kulturella misstag. Dock poängterar Ruzzier (2006), 
med utgångspunkt i nätverksteorin, att indirekt export inte är helt riskfritt då det kräver 
starka relationer med mellanparten när företaget in princip lägger sin internationella 
verksamhet i deras händer. Till skillnad från indirekt export innebär direkt export att 
företaget själva sköter hela exportbiten. Med en direkt export blir både investerings- och 
riskgraden högre än med indirekt export, men dessa är fortfarande förhållandevis låga 
(Kotler 2014; Freeman, Cray & Sandwell 2008).  
 
Blomstermo, Sharma och Sallis (2006) skriver att tjänsteföretag har lika stora 
incitament att bedriva export som producerande företag har att exportera. Samtidigt 
gynnas tjänsteföretagens exportverksamhet av att rörligheten av människor ständigt 
ökar mellan länder (Hollense 2007). Vidare skriver Javalgi, Martin & Todd (2004) att 
företagets tekniska resursbas ger tjänsteföretag bra möjligheter att distribuera och 
exportera immateriella tillgångar, exempelvis genom integrerade datasystem över 
internet.  
 
Enligt Uppsalamodellen kan ett företag ta nästa steg i etableringskedjan när de har 
skaffat sig ökad internationell erfarenhet, kunskap och ett utökat kontaktnät. Steget efter 
export är att välja en etableringsform med ett större fokus på samarbete (Johanson & 
Vahlne 1977; 2009) vilket enligt Mohanty och Nandi (2010) kan underlätta för 
småföretag, då dessa samarbeten underlättar resursbelastning och stimulerar 
kunskapsutbyte. Ytterligare ett argument för att etablera sig genom samarbete är att 
företag kan förbättra sina kompetenser genom utbyte med samarbetsföretaget, vilket är 
ett argument som tar utgångspunkt i den resursbaserade teorin (Ghoshal 1987; 
Raymond m.fl. 2014). Med utgångspunkt i nätverksteorin förespråkas istället 
etableringsformer som innebär ett djupare samarbete mellan flera parter, som 
exempelvis genom licensiering och joint venture (Andersen, Ahmad & Chan 2014). 
Etableringsformer av samarbetskaraktär kallas för joint venture och samarbetet innebär 
att risker, investeringar och vinster fördelas mellan de båda parterna (Gulati 1998). I en 
studie gjord av Majkgård och Sharma (1998) kommer författarna fram till att tekniska 
småföretag med framgång expanderat sin verksamhet genom licensiering, en vanlig 
form av Joint Venture, där företaget inte grundar en egen verksamhet i det främmande 
landet utan gör en överenskommelse med ett företag på den nya marknaden att vara en 
licenstagare (Vandermerwe & Chadwick 1989). Pan och Tse (2000) skriver att 
licenstagaren köper rätten att exempelvis sälja huvudföretagets tjänst, använda 
företagets patent, varumärke, processer eller dylikt mot att licenstagaren betalar en 
licensavgift. Risken ligger främst i att företaget inte har direkt kontroll över 
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verksamheten utan måste förlita sig på att det utländska företaget förmedlar varumärket 
och tjänsten på ett respektabelt sätt. Vidare skriver författarna att en annan vanlig 
samarbetsfokuserad etableringsform är joint ownership, vilken till skillnad från 
licensiering innebär att företaget ingår i ett gemensamt ägande av ett utländskt företag 
som erbjuder samma eller liknande tjänst (ibid.). Även om kontrollen över 
verksamheten blir begränsad kan detta vara ett tillvägagångsätt för företaget att lära 
känna den nya marknaden och framförallt ett fördelaktigt sätt för småföretag som har 
begränsade finansiella, ledningsrelaterade och fysiska resurser (Gomes-Casseres 1988; 
Raymond m.fl. 2014). Grönroos (2003) skriver att när företag inte har möjlighet att göra 
stora investeringar men samtidigt vill öka tillgängligheten av sin tjänst på en främmande 
marknad är franchising ett bra val av etableringsform. Franchising, i likhet med både 
export och licensiering, är en typ av indirekt etablering där företaget ger en aktör på den 
utländska marknaden rättigheten att använda företagets koncept och förmedla tjänsten 
eller produkten mot en royalty (Vandermerwe & Chadwick 1989). Vidare skriver 
Javalgi, Griffith och White (2003) att franchise passar bra för småföretag med en liten 
resursbas. 
 
Den tredje kategorin som diskuteras kring etableringsformer är de direktinvesterade 
etableringsformerna (Buckley, Pass & Prescott 1992; Kotler 2014). Pan och Tse (2000) 
skriver att direktinvestering är den typ av etableringsformer som kräver högst andel 
investerat kapital, vilket både innebär en hög risk och stort resurskrav för företaget. 
Exempel på risker vid direktinvestering är valutaeffekter, politiska risker och 
makroekonomiska risker (ibid.). Däremot ger denna typ av etableringsform företaget 
högst grad av kontroll jämfört med tidigare nämnda etableringsformer och ger dessutom 
företaget en god direktkontakt med de internationella kunderna (Blomstermo, Sharma & 
Sallis 2006; Agarwal & Ramaswami 1992). Detta etableringsval är det sista steget i 
Johanson och Vahlnes (1997; 2009) etableringskedja och enligt författarna måste 
företaget ha samlat in mycket goda kunskaper och utvecklat ett starkt kontaktnät för att 
genomföra detta steg. De två vanligaste typerna av direktinvestering är etablering av 
dotterbolag och företagsförvärv (Johanson & Vahlne 1997; 2009; Kotler 2014). Vid 
företagsförvärv tar företaget kontrollen över den nuvarande verksamheten och med det 
förvärvade företaget som grund kan företaget etablera sin verksamhet på den nya 
marknaden (Kotler 2014). På så sätt erhåller företaget redan etablerade kontakter och 
har tillgång till kunnig personal, vilket underlättar internationaliseringsprocessen (Pan 
& Tse 2000). Terpstra och Yu (1988) skriver att tjänsteföretag med fördel kan använda 
sig av direktinvesterade etableringsformer då dessa tenderar att ha lägre 
investeringsbehov jämfört med producerande företag. Vidare skriver Lu och Beamish 
(2001) att småföretag som satsar på direktinvesterade etableringsformer vid 
internationaliseringsprocessen i högre grad presterar bättre i längden, vilket de baserar 
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på den ökade närvaron och kontrollen småföretag får på den nya marknaden. Oavsett 
teori och etableringsform finns där en mängd olika faktorer och barriärer som påverkar 
ett småföretags val av etableringsform. 

2.3 Faktorer som påverkar val av etableringsform 

I akademiska studier har barriärer för småföretagares internationaliseringsprocess blivit 
kategoriserade som strategiska, informationsmässiga och processbaserade utmaningar 
(Hutchinson, Quinn & Alexander 2005). Även när småföretag har tagit steget och 
bestämt sig för att internationalisera sig kan de fortfarande vara sårbara för 
begränsningar i processen, vilket gör det viktigt för småföretag att få en insikt i vilka 
faktorer och barriärer som finns gällande olika etableringsformer (European Union, 
2010). Pan och Tse (2000) skriver att företag bör göra valet av etableringsformen 
baserat på företagets preferenser och mål med sin egen verksamhet. Den huvudsakliga 
och första faktorn som brukar komma upp är motivet till själva internationaliseringen. 
Javalgi och Grossman (2014) skriver att de två främsta motiven för småföretag att 
etablera sig på internationella marknader är tillväxt och företagsutveckling, vilka 
speglas i samtliga etableringsformer. Dock kan företag som främst ser den 
internationella marknaden som en potential tillväxtplats snarare välja etableringsformer 
med lägre grad av engagemang, såsom export, och företag som vill komma åt 
företagsutveckling välja etableringsformer som kräver intensivare relationer och högre 
engagemang, såsom joint venture (ibid.) Vidare framkommer det i forskningen en 
mängd olika faktorer som påverkar ett företags val av etableringsform och dessa är 
vanligtvis indelade i interna och externa faktorer (Javalgi & Grossman 2014; Lommelen 
& Matthyssens 2005). 
 
Leonidou (2004) beskriver de interna faktorerna som sådana företaget själva kan 
påverka och menar att dessa utgör en viktig grund i valet av etableringsform. Detta 
gäller inte minst småföretagare, som har en begränsad resursbas, vilket kan hindra 
internationellt utvecklande (Morgan & Katskikeas, 1997). Detta bekräftas i en studie av 
OECD-APEC:s (2007) där de identifierade de tio största hindren för små och 
medelstora företag vid internationalisering. Högst upp på listan kom brist på kapital för 
att finansiera exportverksamheten följt av svårigheter att identifiera affärsmöjligheter på 
utlandsmarknader. Detta stämmer överens med Raymond med fleras studie (2014) som 
ur ett resursbaserat perspektiv skriver att småföretags val av etableringsform ofta faller 
på företagets finansiella och mänskliga resurser. Majocchi med flera (2013) drar 
parallellen till storleken på företaget och menar att ju större företaget är, desto mindre 
risk finns det för att faktorn kapitalbrist påverkar val av etableringsform. Angående 
faktorn ”svårigheter att identifiera affärsmöjligheter på utlandsmarknader” belyser Hall 
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(2003) att småföretags ledningsgrupper sällan har rätt kompetens vad gällande 
internationaliseringsprocesser och kunskaper om marknaden, vilket i sin tur drabbar 
valet av etableringsform. Det kan även vara svårt för småföretag att skicka ner sina egna 
anställda till ett nytt land ur ett resursperspektiv, vilket kan påverka valet av 
etableringsform till att valet faller på en form som kräver mindre engagemang (Lu & 
Beamish, 2001). 
 
Internationella kontakter, som hela nätverksteorin bygger på, är också en högst relevant 
intern faktor (Andersen, Ahmad & Chan 2014). Med ett kontaktnät förenklas 
kundidentifieringsprocessen samt förmågan att hitta tillförlitliga ställföreträdare 
(OECD-APEC, 2007). Dessutom kan detta förminska kultur- och språkbarriärer som 
kan finnas mellan företaget och det tilltänkta etableringslandet. Detta bekräftas av 
Rundhs (2011) studie av svenska små och medelstora företag, där författaren undersökte 
internationella barriärer. Slutsatsen i studien var att det är svårt, men samtidigt väldigt 
viktigt, för småföretag att finna lämpliga kontakter i utlandet som kan förenkla 
etableringen på internationella marknader (ibid.). Vidare kan det ses som att ett bredare 
kontaktnät öppnar fler möjligheter vid val av etableringsform (Rundh 2011; Ellis & 
Pecotich 2001). Detta återspeglas i den reviderade Uppsalamodellen (Johanson & 
Vahlne 2009) som argumenterar för att nätverket är den viktigaste faktorn, då nätverket 
ger kännedom som kan styrka ett beslut. Ruzzier (2006) går i samma linje och skriver 
att oavsett om företaget avser att bedriva export, samarbete med en partner eller 
investera i ett helägt dotterbolag kommer internationella kontakter vara en avgörande 
faktor för valet av etableringsform.  
 
Företagets preferens gällande grad av kontroll är något som präglat det tidigare kapitlet 
om etableringsformer och är enligt bland annat Sanchez-Peinado, Pla-Barber och Hébert 
(2007) samt Blomstermo, Sharma och Sallis (2006) en viktig faktor i valet av 
etableringsform. Vid utlandsetablering kan företag ha olika preferenser kring hur de vill 
styra bolaget. I styrningslitteraturen brukar dessa olika alternativ benämnas som hård 
respektive lös styrning (Merchant & Van der Stede, 2012). En hård styrning innebär att 
företagsledningen i stor utsträckning kontrollerar hur anställda implementerar en given 
arbetsuppgift. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) så bör hård styrning användas 
när ledningen är medvetna om vilken riktning de vill styra företaget i och vilka 
målsättningar som bör uppfyllas. En lös styrning innebär att företagsledningens 
kontroller av underordnade är relativt få och dessa får lov att agera utefter egna initiativ. 
Beroende på styrningspreferenser hos en småföretagare så passar olika typer av 
etableringsformer. Enligt Ekeledo och Sivakumar (1998) så bör styrningsgraden öka i 
takt med att ägandedelen samt engagemangskravet ökar. Exempelvis kräver oftast 
etableringsformen joint ownership en högre grad av kontroll än export, men en lägre 
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grad av kontroll än ett helägt dotterbolag. Vidare menar Zahra med fler (2000) att 
etableringsformer med hög kontroll gynnar det tekniska lärandet hos små tjänsteföretag. 
I likhet med Zahra med fler (2000) skriver Blomstermo, Sharma och Sallis (2006) att 
teknologiska tjänsteföretag i stor utsträckning strävar efter hög kontroll i sin 
etableringsform. ��� Kontroll över verksamheten kan även hjälpa företaget att bearbeta de 
externa faktorerna, exempelvis vill ofta företag där det finns stora kulturella skillnader 
på den nya marknaden inneha ha en hög grad av kontroll (ibid.)  
 
Den andra kategorin av faktorer som berör företagets val av etableringsformer är de 
externa faktorerna vilka inte direkt kan påverkas av företaget utan beror på omvärlden. 
De juridiska och institutionella aspekterna är en faktor som ofta lyfts fram, då det främst 
i småföretag med liten internationell erfarenhet och kunskap är en punkt som kan 
avskräcka internationaliseringen (Osei-Bonsu 2014). Lagar och regler kan styra vilka 
olika typer av etablering som är tillåten att använda sig av i utlandet. Exempelvis kan 
det finnas offentliga bestämmelser i landet som medför att etablering av dotterbolag i 
landet inte är tillåtet. Istället kan företag uppmuntras att etablera partnerskap med 
befintliga aktörer på marknaden (Javalgi & Grossman 2014). För att företag ska kunna 
ta den juridiska aspekten i åtanke måste det finnas tillgång till information i det nya 
landet (Javalgi & Grossman 2014; Lommelen & Matthyssens 2005). Utöver rent 
juridiska skillnader kan det finnas andra kulturella skillnader, Ekeledo och Sivakumar 
(1998) skriver att speciellt tjänsteföretag måste ta den kulturella faktorn i åtanke och 
uppmärksamma vilken etableringsform som kan förmedla tjänsten på bästa sätt med 
grund i vilka lokala normer och värden som efterfrågas. Roberts (2001) resonemang 
ligger i linje med Ekeledo och Sivakumars (1998) tankar och författarna menar att vissa 
tjänster kräver en högre grad av kundkontakt. Faktorer som är av mer makroekonomisk 
karaktär, såsom ekonomisk och politisk stabilitet, lyfter Sanchez-Peinado, Pla-Barber, 
och Hébert (2007) som viktiga externa faktorer för företag att beakta vid 
internationalisering. Även om inte företaget kan påverka dessa faktorer kan de, vid en 
hög volatil miljö, minska risken genom att välja etableringsformer som medför en högre 
grad av flexibilitet för att kunna bemöta externa omständigheter (Erramilli & D’Souza 
1993). Vidare skriver Sanchez-Peinado, Pla-Barber och Hébert (2007) att företag kan 
minska risken för exponering mot dessa faktorer genom att välja etableringsformer med 
lägre grad av ägarskap och därmed minska den finansiella exponeringen.  
 
Ovanstående stycken diskuterar en mängd interna och externa faktorer. Dessa faktorer 
påverkar valet av etableringsform som i sin tur påverkar hela internationaliserings-
processen. Därmed är det, enligt forskning, viktigt att ha kännedom om faktorer som 
påverkar företaget för att kunna uppnå en internationalisering (Blomstermo, Sharma & 
Sallis 2006; Andersen, Ahmad & Chan 2014). 
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2.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

Nedan presenteras en sammanfattande och konceptuell modell av teoriavsnittets olika 
delar, anpassade efter små teknikintensiva tjänsteföretag. Dessa delar är 
internationaliseringsprocessen, etableringsformer samt starkt påverkande interna och 
externa faktorer vid utlandsetablering. Figuren har skapats av studiens författare.  

 
Figur 1: sammanfattning av den teoretiska referensramen i en sammantagen kontext. 
 
Modellen grundar sig på att ett tekniskt småföretag inom tjänstesektorn utgår från 
interna och externa faktorer i valet av etableringsform, vilket indikeras av de heldragna 
pilarna. Exempel på interna faktorerna som diskuterats i teoriavsnittet är: företagets 
tillgång till finansiella och mänskliga resurser, tillgång till kontakter på den nya 
marknaden samt företagets styrningspreferenser. Vidare är exempel på externa 
faktorerna som diskuterats: juridiska aspekter, kulturella skillnader samt politisk och 
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ekonomisk stabilitet. Utefter dessa faktorer så tas ett beslut kring etableringsform, 
exempelvis kan etableringsformen direktinvestering väljas framför joint venture om 
företagets styrningspreferenser präglas av hög styrningsgrad. Om ett företag planerar att 
etablera sig i ett land med politisk eller ekonomisk instabilitet kommer det påverka valet 
av etableringsform. Vill företaget reducera risken kan de välja en etableringsform med 
högre grad av flexibilitet så är de inte lika bundna till den instabila marknaden. 
 
Valet av etableringsform vid internationalisering står huvudsakligen mellan export, joint 
venture och direktinvestering. Samtliga etableringsformer möter, i olika grad, de interna 
och externa faktorerna. Export kan ske antingen genom samarbete med agent, 
återförsäljare och kommissionär eller att företaget själva sköter hela 
exportverksamheten. Joint venture är en annan grupp av etableringsformer som 
karaktäriseras av samarbeten. Företag kan ingå olika typer av samarbeten med andra 
aktörer, exempelvis licensieringsavtal och franchiseavtal. Företag kan även ingå ett 
delat ägarskap med ett företag, detta kräver en högre grad av investeringar men kan 
samtidigt hjälpa företaget att överkomma språk- och kulturella barriärer. Den sista typen 
av etableringsform som diskuterats i teoriavsnittet är direktinvestering vilken syftar till 
att företaget etablerar en helt egen verksamhet på den nya marknaden. Detta kan göras 
genom förvärv av ett nuvarande företag eller genom ett dotterbolag. Direktinvesteringar 
ger företaget full kontroll över verksamheten men kräver samtidigt en hög grad av 
investeringar. De streckade pilarna som går tillbaka till de interna och externa 
faktorerna visar att modellen är dynamisk. Efter att företaget gjort det initiala valet av 
etableringsform så kommer deras erfarenheter och kunskaper att öka. Detta påverkar i 
sin tur de interna faktorerna, exempelvis kan företagets styrningspreferenser ändras med 
tiden. På ett liknande sätt påverkas även de externa faktorerna som därmed är 
föränderliga. 
 
Beroende på vilka faktorer företag fokuserar på kan internationaliseringsprocessen ses 
på ur olika internationaliseringsperspektiv. Vilket perspektiv som antas påverkar 
indirekt karaktären av internationaliseringsprocessen och vice versa. Exempelvis kan ett 
stegvist perspektiv medföra att företag börjar med en relativt enkel etableringsform. 
Detta visas genom att den streckade pilen mellan de två nedre blocken i modellen går i 
båda riktningar. Samtidigt är val av perspektiv inget aktivt val som företag gör, utan 
kommer naturligt med valet av etableringsform och därför är pilen streckad och 
indikerar indirekt påverkan. Ovanstående teoriavsnitt diskuterar de tre perspektiven 
Uppsalamodellen, nätverksteori samt den resursbaserad teori. I stort fokuserar 
Uppsalamodellen på en stegvis, lärande utlandsetablering. Nätverksteorin innebär att 
företagets process grundar sig på kontaktnätet i utlandet och den resursbaserade teorin 
innebär att företag främst utgår från deras konkurrensfördelar vid en utlandsetablering.  
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3. Material och metod 
I material- och metodavsnittet klargörs studiens tillvägagångsätt genom att diskutera 
val av forskningsperspektiv, strategi, ansats och design. Därefter presenteras metoden 
som användes vid insamlandet av materialet till den teoretiska referensramen. Avsnittet 
innehåller även en presentation av de tre fallföretagen samt urval, förberedelser och 
utförande av intervjuerna. Avslutningsvis diskuteras studiens analysmetod, kvalitets-
aspekter och hur studien behandlat de etiska aspekterna.  

3.1 Forskningsperspektiv 
För att stärka studiens tillförlitlighet valde författarna att diskutera deras förhållande till 
ontologi och epistemologi, det vill säga vilken verklighets- och kunskapssyn som 
genomgående ska användas i studien (Alvesson & Sköldberg 2008). Inför studien hade 
författarna en uppfattning om vilka faktorer som kan påverka småföretagares val av 
etableringsform. Vid insamlandet av primärdata och sekundärkällor erhölls en större 
inblick i just denna frågeställning, vilket senare utnyttjades av författarna för att göra 
subjektiva tolkningar. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan denna typ av 
informationstolkning liknas med den ontologiska utgångspunkten konstruktionism. 
 
Konstruktionism är en samhällsvetenskaplig inriktning som menar att verkligheten är 
socialt konstruerad, vilket innebär att den är en produkt av mellanmänsklig interaktion 
och kollektivt handlande (Nationalencyklopedin C 2015; Bryman 2011). Uppfattningen 
som individer får genom att studera faktorer som kan påverka tekniska småföretagare 
inom tjänstesektorns val av etableringsform är helt beroende på betraktaren och dess 
tidigare erfarenhet och uppfattning av ämnet. På samma sätt är denna uppfattning 
beroende på källans egen tolkning av etableringsformer. Detta medför att de sociala 
aktörerna genom sitt samspel ständigt förändrar det sociala fenomenet, vilket också är 
vad konstruktionism innebär (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta leder till att studiens 
resultat är en specifik version av små teknikintensiva tjänsteföretags verklighet vid valet 
av etableringsform. Det är ingen verklighet som kan generaliseras och accepteras av alla 
företag som faller inom samma klass, utan en verklighet som är knuten till det specifika 
sammanhanget. 
 
När studiens verklighetssyn fastställs bör fokus riktas mot studiens kunskapssyn, i 
enlighet med Alvesson och Sköldbergs (2008) metodologiska resonemang. 
Epistemologi är en av huvudgrenarna inom filosofin som studerar fundamentala frågor 
inom kunskapens ursprung och källa (ibid). Denna ståndpunkt handlar om vilken 
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kunskap som anses vara relevant samt vilken kunskap som bör nyttjas (Björklund & 
Paulsson 2012). För att förstå vilka faktorer som påverkar tekniska småföretag inom 
tjänstesektorn erfordras stor kunskap och därav utfördes en omfattande litteraturstudie. 
Genom en noggrann granskning av relevant litteratur kunde studiens författare finna 
medhåll för sina tankegångar. Därefter kunde författarna jämföra de teoretiska 
kunskaperna med empiriska undersökningar av småföretag och fastställa om den 
teoretiska verkligheten överensstämde med den verklighet som småföretag upplevde. 
 
Den teoretiska och empiriska kunskap som införskaffades i takt med studiens 
uppförande tolkades individuellt och gav en helhetsbild över småföretagares val av 
etableringsform. Detta kallas, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), för en 
hermeneutisk process. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att hermeneutiska forskare 
är medvetna om att beaktare kan tolka sociala fenomen på olika sätt beroende på sin 
förståelse och sina förväntningar, vilket ligger i linje med valet av konstruktionism. 
Vidare reflekterade studiens författare över att deras kunskap, om faktorer som påverkar 
val av etableringsform, växte i takt med studiens gång. Detta medförde att 
datainsamlingen skedde under en bestämd tidsram, då de teoretiska kunskaperna var 
mer eller mindre fastlagda. 

3.2 Forskningsstrategi 
Denna studie ämnar undersöka samhällsvetenskapliga forskningsfrågor, vilket enligt 
Ahrne och Svensson (2011) innebär att en kvalitativ alternativt en kvantitativ 
forskningsstrategi kan användas. Denna studie kommer att utgå från en kvalitativ 
metod, vilket används för att kunna beskriva, förstå och tolka verkligheten på ett 
allmängiltigt tillvägagångssätt (Bryman 2011). Valet av en kvalitativ metod framför en 
kvantitativ metod grundar sig framförallt i att den huvudsakliga vikten av studien 
kommer att läggas vid ord, och inte kvantifiering, vid insamling och analys utav data. 
Dessutom kommer studiens fokus ligga i att beakta en öppen och mångtydig empiri, 
som utgår från studiesubjektens egna perspektiv, vilket enligt Alvesson & Sköldberg 
(2008) går i linje med en kvalitativ metod. Detta till skillnad från en kvantitativ studie 
som vanligtvis utgår från en objektiv synvinkel med forskarens egna idéer om vilka 
dimensioner som skall stå i centrum (ibid.). 
 
Bryman (2011) skriver att en kvalitativ forskningsstrategi har möjligheten att undersöka 
respondenters egna uppfattningar, vilket en kvantitativ forskningsstrategi inte har, då 
det är svårt att mäta egna uppfattningar i siffror. Dessutom är en kvalitativ forskning 
fördelaktig då ett forskningsupplägg kan komma att förändras under studiens gång. En 
förändring kan ske då författarna tillhandahåller kompletterande information som kan 



	   23	  

ge en djupare insyn i ämnesområdet (Svensson 2011). Därmed är det viktigt att studien 
är flexibel, vilket en kvalitativ metod i stora avseenden medför (Jacobsen 2002). En 
kvantitativ forskning kan till en viss grad vara flexibel, men med tanke på att den 
nuvarande forskningen inom etableringsformer för tekniska småföretag inom 
tjänstesektorn är relativt begränsad så gjordes valet av kvalitativ forskningsstrategi för 
att kunna studera fenomenet på djupet. Vidare kommer studien även att söka efter ny 
information som kan skapa nya tankebanor inom forskningsområdet, vilket också går 
hand i hand med en kvalitativ metod (Jacobsen 2002).  

3.3 Forskningsansats 

Enligt Bryman (2011) går det att särskilja en induktiv och deduktiv forskningsansats 
genom relationen mellan teori och praktik. Denna studies empiri kommer utgå ifrån den 
teoretiska referensramen för internationalisering, etableringsformer samt faktorer som 
påverkar etableringsprocessen. Genom att förhålla sig till teoribildning och tidigare 
forskning innan datamaterialet samlas in, kan studien till stor del anses ha deduktiv 
forskningsansats (Bryman 2011; Blaikie 2003). Enligt den deduktiva ansatsen utgår en 
studie ifrån att först införskaffa förväntningar om världen via befintliga teorier som 
sedan ställs i förhållande till det som studeras (Bryman 2011; Jacobsen, 2002). 
 
En konsekvens vid användning av en deduktiv ansats är att risken finns att forskaren 
blir allt för snäv och endast letar efter fakta som stödjer dennes teoretiska förväntningar, 
vilket kan innebära att relevant information försummas (Jacobsen, 2002). Författarna 
beaktade den risken då de under intervjuerna ställde följdfrågor, som var öppna och som 
inte behövde vara knutna till litteraturen. Det är inte ovanligt att deduktiva studier har 
inslag av induktion och tvärtom, utan det är snarare vanligt förekommande (Bryman 
2011). En induktiv ansats innebär enligt Svensson (2011) att generella slutsatser och 
teorier formuleras utifrån insamlad data, vilket delvis är fallet i denna studie. En 
ytterligare aspekt som talar för att studien har induktiva inslag är att författarna i vissa 
delar av analysen endast utgick från empiri. Utifrån ovanstående diskussion innehöll 
studien inslag av både ett induktivt och deduktivt synsätt, och författarna strävade inte 
efter att binda studien till någon av ytterligheterna. Emellertid kan huvudinslagen i 
denna studie liknas med en deduktiv karaktär. 

3.4 Forskningsdesign 

För att få en vägledning vid insamlandet av information så krävs ett ställningstagande 
kring val av forskningsdesign, vilket enligt Yin (2007) är ett ramverk för hur insamling 
och analys av data ska utföras. Till denna studie har författarna valt en forskningsdesign 



	   24	  

i form av en flerfallstudie. Eisenhardt (1989) beskrivs som en av pionjärerna gällande 
flerfallstudier och beskriver att dessa bygger på ett holistiskt synsätt där förståelsen för 
helheten ligger i fokus och för att kunna förstå denna helhet måste flera perspektiv och 
utgångspunkter undersökas. Valet av design grundar sig på att etableringsformer för 
småföretagare är relativt outforskat, vilket enligt Gummesson (2004) gör att en 
flerfallstudie lämpar sig väl. Vidare anses denna forskningsdesign vara lämplig för att 
studera förändringar eller processer i en reell kontext (Johannessen & Tufte 2003; 
Eisenhardt 1989), vilket därför passar in på denna studie kring små tekniska företag 
inom tjänstesektorns val av etableringsform. Studiens två forskningsfrågor berör vilka 
faktorer som påverkar småföretagares val av etableringsform samt vilken form som en 
småföretagare bör använda sig av utifrån dessa faktorer. Dessa forskningsfrågor är 
förenliga med Yins (2007) resonemang om att forskningsfrågor som inleds med vilken 
eller vilka är kompatibla med en flerfallstudie. Vidare skriver Bryman (2011) att en 
flerfallstudie med fördel kan användas tillsammans med en kvalitativ forskningsstrategi, 
vilket var en av huvudanledningarna till valet av en flerfallsdesign. 
 
Då flera perspektiv och utgångspunkter kommer att undersökas kan denna flerfallstudie 
kategoriseras som en komparativ fallstudie som därmed ämnar till att jämföra 
fallföretagens process att välja etableringsform vid en internationalisering. Yin (2007) 
skriver också att den komparativa fallstudien är en typ av flerfallstudie där 
frågeställningen tillämpas på flera fall i syfte att finna likheter och skillnader fallen 
emellan. Att använda fler fallföretag kan samtidigt minska risken för kontextuell 
påverkan (Jacobsen 2002). Vidare skriver Bryman (2011) att genom att jämföra 
kontrasterande fall kan bättre förståelse för en viss problematik utrönas. Den 
huvudsakliga datainsamlingstekniken som avses användas i denna fallstudie är semi-
strukturerade intervjuer, vilka kan bidra till en djupare förståelse för studiens beskrivna 
problematik (Bryman 2011) samt är en av de allra viktigaste datainsamlingsteknikerna 
när det kommer till fallstudier (Yin 2003). 

3.5 Sekundärkällor 

3.5.1 Teoretisk referensram 

Studien inleddes med en litteraturstudie som syftade till att sammanställa grundstenar 
inom tidigare forskning om utlandsetablering och val av etableringsformer. Detta för att 
kunna utföra en korrekt analys av de bakomliggande teorierna, vilket ligger i linje med 
studiens epistemologiska förhållningssätt. Utifrån litteraturstudien extraherades 
relevanta teorier och forskningsområden som legat till grund för studiens teoretiska 
ramverk. Litteraturstudien baserades framförallt på vetenskapliga artiklar och 
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akademiska böcker. Internationaliseringsprocessen och faktorer som påverkar 
utlandsetableringen har framförallt hämtats ifrån teoriområdet International Business 
medan etableringsformer har hämtats från de båda teoriområdena International Business 
och Marketing. 
 
De databaser och publikationer där sökningarna huvudsakligen har utförts är följande: 
Google Scholar, Scopus, Business Source Premier, Academic Search Premier, Journal 
of International Business och Journal of International Marketing. Nedan redovisas 
nyckelord som har använts vid litteraturgenomgången. Med hjälp av dessa har de 
artiklar som varit mest intresseväckande kunnat särskiljas, vilket har varit byggstenarna 
för studien. Sökorden har använts i varierande kombinationer, framförallt för att ge ett 
smalare och mer precist resultat.  
 
Tabell 1: De mest frekvent använda sökorden under litteraturstudien. 

3.5.2 Kritik mot sekundärkällor 

Enligt Rienecker och Jørgensen (2008) är det viktigt att välja litteraturkällorna med 
omsorg och ha ett kritiskt förhållningssätt. Vidare menar Bryman (2011) att ett 
teoretiskt informationsvärde sjunker ju fler led som den passerar. Därmed utgick 
författarna, i största möjliga mån, till de ursprungliga källorna för att inte påverkas av 
andra studiers tolkningar av berörd litteratur. Författarna använde sig även av 
triangulering genom att bestyrka påståenden med att belysa teorier utifrån olika 
infallsvinklar (Jacobsen, 2002). Med andra ord kombinerade olika teoriers perspektiv 
mot varandra för att skapa objektivitet i studien. Studien har i huvudsak använt sig av 
välciterade vetenskapliga artiklar för att säkerställa kvalitén. Gällande böcker och 
elektroniska källor så har dessa granskats extra noga och ofta haft uppbackade källor för 
att bekräfta dess kvalitetsvärde. 

3.6 Presentation av fallföretag 

3.6.1 Astacus 

Astacus grundades 2001 av Göran Hall. Företaget har i dagsläget tolv anställda i 
Sverige och omsatte tolv miljoner kronor under 2014. Till en början fokuserade 
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företaget på att sälja enklare CAD/GIS-arbeten till kommuner. Med tiden riktades 
säljarbetet in mot byggnader för scanning och konvertering av pappersritingar till 
digitala format. Idag är Astacus huvudsakliga tjänst uppmätning med laserscanning 
samt vektorisering/objektifiering av ritningar.  
 
Företagets första internationalisering skedde under 2005 i Norge. Astacus använde sig 
av ett shared-revenue upplägg som är en typ av franchiseupplägg. Med andra ord hade 
Astacus Norge rätten att använda sig av Astacus Sveriges produkter och logotype till en 
avgift som beror på Astacus Norges lönsamhet. Denna typ av franchise har sedan 
använts i Tyskland. I dagsläget håller Astacus på att expandera till Belgien, där de har 
tänkt öppna en filial alternativt skapa ett dotterbolag. Valet av etableringsform i Belgien 
kommer stå till grund för Astacus kommande expansion till Danmark, Finland, 
Storbritannien, Spanien, Frankrike och samtliga tyskspråkiga länder som förväntas ske 
inom en kort tidshorisont. 

3.6.2 Racetimer 

Racetimer grundades 2005 av den forne elitlöparen Khaled Azerkan och 
programmeraren Joakim Lagergren. Under 2014 omsatte företaget åtta miljoner kronor 
och har nio anställda i Sverige. Racetimers tjänster utgår från specifika önskemål från 
världsklasslöpare och företagets ambition var till en början att skapa ett modernt 
tidtagningssystem för både arrangörer och tävlande. Idag arbetar företaget med en 
RFID-teknik som identifierar de tävlande via ett engångschip integrerat med 
nummerlappen. Racetimer tar tid på allt ifrån löpning, cykellopp till längdskidåkning. 
 
Företagets första internationalisering skedde under 2009 då de etablerade sig i 
Nederländerna. Etableringen skedde efter att en Holländsk finansiär gått in i 
verksamheten vid en ekonomisk svacka. Detta resulterade i ett Racetimer-kontor i 
Nederländerna som följer en typ av licensieringsupplägg. Detta licensieringsupplägg har 
sedan använts både på Irland och i Marocko. Racetimer har under 2015 tänkt fortsätta 
sin internationalisering genom att etablera sig på marknader som Polen, Tjeckien, 
Tyskland och England. Detta på grund av att företaget har växt sig större än den 
svenska marknaden (Stenbäck, 2015). 

3.6.3 Wrap International 

Wrap international bildades 2007 efter att företaget blivit avknoppat från Saabs 
verksamhet i Linköping. I dagsläget omsätter företaget 20 miljoner svenska kronor och 
har tio anställda i Sverige. Företaget kretsar kring produkten Wrap, som är ett system 
som används för att optimera radionät. Företagets huvudsakliga kunder är försvar, 
telekombolag och offentlig sektor.  
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Sedan 2007 har företaget ökat sin internationalisering väsentligt. Idag har företaget 25 
agenter som fungerar som internationella säljkanaler för Wrap International. Upplägget 
är baserat på att agenter hittar affärer i respektive land och när papper är underskrivna 
utför Wrap Internationals anställda i Sverige tjänsten och betalar en provision till 
försäljare i de respektive länderna. Wrap Internationals verksamhets framtida 
internationalisering beror till stor del av efterfrågan i respektive land. Företags plan är 
att inom den kommande femårsperioden satsa på marknaderna Latinamerika och Afrika. 

3.7 Primärdata 

Denna studies primärkällor består utav kvalitativa intervjuer med tre fallföretag som 
faller inom ramen för tekniska småföretagare inom tjänstesektorn. Inom detta avsnitt 
kommer urvalet av företagen, förberedelserna inför intervjuerna och själva utförandet av 
intervjuerna att presenteras. 

3.7.1 Urval 

Enligt Bryman (2011) är viktigt att vara noggrann i sitt urval av företag och 
respondenter i en flerfallstudie. Detta eftersom urvalet i många fall avgör en studies 
trovärdighet, då de empiriska studierna ofta utgör stora delar av analysen som leder till 
studiens slutsatser. För att uppnå denna noggrannhet lade författarna mycket tid och 
resurser på att finna lämpliga fallföretag för studien. Inför urvalet formulerades tre 
kriterier för att kunna erhålla relevanta fallföretag som kan bidra till uppfyllandet av 
studiens syfte. Det första kriteriet var att fallföretag skulle vara stationerade i Sverige 
och definieras inom ramarna för småföretag2. Detta för att skapa en homogenitet i 
urvalet som medför att det blir mer intressant att jämföra resultaten från de olika 
intervjuerna (Jacobsen, 2002). Det andra urvalskriteriet var att företagets huvudsakliga 
verksamhet skulle kunna klassas inom tjänstesektorn samt att denna tjänst skulle vara 
tekniskt inriktad. Detta kriterium medför att homogeniteten stärks ytterligare och att 
studiens syfte beaktas i större utsträckning. Det tredje och sista kriteriet var att de 
svenska, små och tekniska tjänsteföretagen skulle ha utfört minst en utlandsetablering 
inom Europa och ha ansvarig personal för själva utlandsetableringen. Detta för att 
studien undersöker internationalisering och utlandsetablering. Utefter dessa tre kriterier 
tillfrågades tre företag och det slutgiltiga urvalet föll på Astacus, Racetimer och Wrap 
International. 
 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) bör valet av respondenter vara beroende 
av studiens syfte och forskningsfrågor. Eftersom denna studie berör internationalisering 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Definition av småföretagare hittas i kapitel 1.7. 
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bör därmed intervjupersoner väljas som har haft stor inverkan på valet av 
etableringsform i de respektive fallföretagen. Nedanstående tabell presenterar de 
intervjuer som utfördes under studiens gång. 
 
Tabell 2: Presentation av utförda intervjuer. 

Företag Intervjuperson Tjänstebeskrivning Datum Intervjulängd 

Astacus Carl Hoffstedt Vice VD 150227 90 minuter 

Astacus Göran Hall VD och grundare 150301 85 minuter 

Racetimer 
Håkan 
Stenbäck 

VD 150304 85 minuter 

Racetimer 
Alexander 
Milic 

Försäljningskoordinator 150305 60 minuter 

Wrap 
International 

Ann-Charlotte 
Johannesson 

Marknadschef 150305 95 minuter 

Wrap 
International 

Felix Olsson Projektledare 150306 65 minuter 

	  
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) påpekar att tillförlitligheten i en studie ökar med 
antalet utförda intervjuer, i alla fall till en viss grad. Vid användning av relativt få 
intervjuer riskeras generaliserbarheten i studien. På samma sätt riskeras översiktligheten 
i studien vid ett stort antal intervjuer. Det optimala, enligt forskarna, är att undersöka ett 
fenomen genom två till tre intervjuer per företag och att samtliga företag faller inom 
ramen för studiens urval. Denna studie uppfyller denna numerära rekommendation, då 
två intervjuer per företag utförts. Vid varje intervju breddades och fördjupades 
författarnas syn på valet av etableringsform, men samtidigt avtog den relativa mängden 
ny information i takt med att fler intervjuer utfördes, vilket ligger i linje med Jacobsens 
(2002) resonemang. Efter sex utförda intervjuer hade författarna erhållit en 
tillfredsställande mängd empiri. 

3.7.2 Förberedelser 

Kontakten med de tre utvalda fallföretagen gjordes via telefon tre veckor innan 
intervjuerna utfördes. Under telefonsamtalen informerades om studies syfte och 
målsättning, därefter bokades intervjuerna under en och samma vecka. Anledningen till 
att intervjuerna utfördes under en och samma vecka var att författarna ville få en 
ögonblicksbild av situationen och för att de teoretiska kunskaperna skulle vara 
densamma under samtliga intervjuer, i enighet med Jacobsens (2002) 
rekommendationer. 
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Efter inbokningen av intervjuer inleddes arbetet med en intervjuguide som skulle gälla 
för samtliga fallföretag. Intervjuguiden var huvudsakligen uppdelad utefter den 
teoretiska referensramen för att få ett empiriskt perspektiv på de teoretiska grunderna 
angående etableringsformer. Enligt Bryman (2011) är detta ett kännetecken på en semi-
strukturerad intervju, där det finns en lista över specifika teman som berörs under 
intervjun. De utvalda teman som fanns med i intervjuguiden var företagsfakta, 
internationalisering och val av etableringsform (se bilaga 1). Inom dessa teman fanns 
olika frågor som berörde stora delar av den teoretiska referensramen. I och med valet av 
en semi-strukturerad intervju så lämnades utrymme för respondenterna att prata fritt och 
beröra ämnen som tidigare forskning inte lyckats samla in (Bryman 2011). Detta kan 
enligt Johannessen och Tufte (2003) skapa ny information och djupare förståelse för ett 
relativt outforskat ämnesområde. Fördelarna med att ha en strukturerad intervju i 
jämförelse med semi-strukturerad är att det enligt Johannessen och Tufte (2003) blir 
enkla att jämföra intervjusvar. Dock kan viktig information gå förlorad om 
respondenten inte får associera och tala fritt samtidigt som inga följdfrågor får ställas. 
På samma sätt föredras en semi-strukturerad intervju framför en ostrukturerad intervju, 
då författarna till studien ville säkerställa att de allra viktigaste delarna av studien 
berördes i form av frågor (ibid.).  
 
Inför den första intervjun genomfördes en testintervju med en respondent vars företag 
kan klassificeras in under studiens urvalskriterier. Denna intervju utfördes med syftet att 
minimera risken för misstolkningsbara frågor och att svaren på frågorna kunde falla 
inom ramen för studien, i enighet med Bryman (2011). Respondenten var medveten om 
att det var en testintervju och kom själv med förbättringsförslag. Utefter denna respons 
justerades intervjuguiden och dåvarande brister förstärktes.  

3.7.3 Genomförande 

Intervjuerna inleddes med att fråga om det var acceptabelt för respondenten att samtalet 
spelades in med hjälp av en diktafon. Enligt Ejvegård (2009) finns dock en 
överhängande risk med att spela in en intervju. Författaren menar att respondenten kan 
hämma i sina uttalanden då allting finns på band och därmed uppträda försiktigt i sina 
svar. Ejvegård menar att det mest positiva med att spela in en intervju är att författarna 
har mer tid åt att lyssna och ställa följdfrågor då inga anteckningar behöver tas, vilket 
ligger i linje med en semi-strukturerad intervju. Dessutom menar författaren att det kan 
finnas svårigheter med att få ner all väsentlig fakta på papper medan respondenten 
pratar, vilket dock fångas upp genom inspelning. Med ovanstående resonemang i 
beaktning ansåg författarna till denna studie att fördelarna med att spela in intervjuerna 
övervägde nackdelarna. 
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Samtliga respondenter gick med på att bli inspelade och därefter inleddes intervjuerna. 
Båda författarna deltog i de utförda intervjuer, vilket har både för- och nackdelar. Bland 
annat menar Bryman (2011) att respondenten kan känna sig som en minoritet och att 
risken för att avbryta varandra är större än om det endast varit en författare som 
intervjuat. Med hänsyn till detta utsågs en intervjuledare som förde intervjun med 
respondenten. Den andra författaren följde intervjun och antecknade icke-verbal 
kommunikation och ställde improviserade uppföljningsfrågor. Detta upplägg får stöd i 
Eisenhardts (1989) forskning där hon menar att intervjuer inom flerfallstudier gärna ska 
ha med fler författare för att kunna uppfatta tillhanda given information på olika sätt och 
därmed ställa olika typer av uppföljningsfrågor. 
 
Efter att en intervju avslutats diskuterades intervjusvaren författarna sinsemellan. 
Huvuddragen av intervjun sammanfattades och därefter började intervjuerna 
transkriberas. Transkribering är en mycket tidskrävande process, dock har Repstads 
(2007) forskning påvisat att denna metod underlättar analysarbetet med materialet än att 
direkt påbörja skrift av den empiriska delen. Repstads undersökning visade också att 
transkriberingen ska göras så snart som möjligt efter avslutad intervju, vilket studiens 
författare följde, då transkriberingen genomfördes samma dag som intervjuerna hölls. 
Vid oklarheter efter transkribering kontaktades två respondenter för klargörande och 
komplettering i vissa frågor. 

3.7.4 Kritik mot primärdata 

Enligt Bryman (2011) kan den omgivande miljön ha inverkan på en respondents svar. 
Samtliga intervjuer utfördes på respektive företags huvudkontor, förutom en intervju 
som utfördes i Linköpings universitets lokaler. Enligt Yin (2003) är det viktigt att 
intervjuer äger rum på en plats där de kan känna sig bekväma. Författarna i denna studie 
kunde inte urskilja något tecken på att berörd respondent kände sig obekväm i att vistas 
på universitet, framförallt eftersom denne hade ett ärende på området. 
 
Vidare finns risken att svaren som erhålls i studien kan vara förskönade och inte direkt 
speglar verkligheten (Bryman 2011). Detta kan exempelvis bero på att respondenter vill 
framstå som goda förebilder inom ämnet. Dock anser författarna till denna studie att 
detta inte blir problematiskt, då studien rör internationalisering och etableringsformer, 
vilket är ett ämnesområde med relativt låg prestige involverad. 

3.8 Analys av data 

Efter att transkriberingen var färdigställd påbörjade författarna efterbehandling av data 
genom analys och tolkning. I enlighet med Bryman (2011) inleddes analysen med en 
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ingående genomgång av samtliga transkriberingar samt författarnas antecknade 
kommentarer. Vidare gjordes kodning av data stegvis enligt Hartman (1998), där 
studiens författare i det första steget försökte observera intressanta begrepp från 
respondenterna. Det andra steget bestod i att upprätta kategorier, vilka fungerade som 
stöd för vidare tolkning av rådata (ibid.). Ett tredje steg som utfördes efter 
kategoriseringen var tematisering, i enlighet med Spiggle (1994), vilket gav ytterligare 
förståelse och stöd vid analys av data. Denna typ av arbetssätt vid analys av data ligger i 
linje med den hermanuetiska spiralprocessen där tolkning av helheten är beroende av 
materialets olika delar. Vid analys av data förändras och utvecklas förståelsen för 
helheten genom sambandet mellan datamaterialets olika delar (Alvesson & Sköldberg 
2008). 
 
Bearbetning av kategorier kan relateras till olika kodningsnivåer, där Charmaz (2006) 
skiljer mellan initial och fokuserad kodning. Studiens författare hade inledningsvis en 
mer öppen approach, vilket genererade en stor mängd detaljerad kodning, där de 
konceptualiserade och kategoriserade data. Detta i enlighet med Charmaz (2006) 
begrepp initial kodning. Exempel på termer som framkom vid initial kodning var 
påverkas av kontakter, ta beslut om internationalisering, avgörande händelser. Vidare i 
efterarbetet av data tog studiens författare beslut om vilka av de initiala koderna som, 
främst baserat på studiens forskningsfrågor, var av störst intresse. Flera initiala koder 
koncentrerades till en ny kod. Denna typ av bearbetning kopplas till den fokuserade 
kodningen, vilken baseras på den initiala kodningen (Charmaz 2006). Exempelvis 
mynnade termer från den öppna kodningen, såsom påverkas av kontakter, ta beslut om 
internationalisering samt etableringsformer, ut i den fokuserade kodningen 
beslutsfattande. Andra exempel på fokuserade kodningar som studiens författare 
identifierat är nätverksbyggande, grad av investeringar och lärande i pågående process. 
När den fokuserade kodningen av datamaterialet slutförts genomförde studiens 
författare en grundlig systematisering av den befintliga kodningen. Enligt Hartman 
(1998) innebär detta att likartade begrepp slås samman. Studiens författare 
konstruerade, i likhet med Hartmans resonemang, fyra huvudkategorier vilka baserades 
på den fokuserade kodningen. Detta gav främst en förståelse för hur olika företeelser 
stod i relation till de slutliga kategorierna. För att djupare undersöka konceptuella 
företeelser och vidare ge en tydligare överblick har därför författarna dessutom 
formulerat teman utefter kategoriseringen. De fyra huvudteman som formulerades 
baserade på kategorierna blev bakgrund till internationalisering, beskrivning av 
internationaliseringsprocessen, val av etableringsform samt faktorer som påverkar val 
av etableringsform. I enlighet med Spiggle (1994) stärker tematiseringen analysen av 
data och dessa överrubriker greppar olika insikter och uttalanden som författarna fångat 
upp i datamaterialet. Spiggle (1994) menar att verktyg såsom kategorisering och 
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kodning skapar ett ramverk som möjliggör djupare förståelser. Spiggle (1994) gör också 
en distinktion mellan två analys-stilar. Editerings-stilen vilken innebär att datamaterialet 
delas in i kategorier och mönster upptäcks. Fördjupnings-stilen vilken innebär att 
forskarna fördjupar sig i och reflekterar över materialet tills de intuitivt förstår 
sammanhangen. I denna studie tar författarna del av båda dessa analys-stilar. 
 
Vidare präglas efterbehandlingen av data av författarnas beslut att analysera varje falls 
data för sig samt göra en mellanfallsanalys, i enlighet med Eisenhardt (1989). Detta 
bidrar till en tydlig bild av varje enskilt fall samt en överblick av hur de enskilda fallen 
kan relateras till varandra i olika bemärkelser (ibid.). Vid både inomfalls- och 
mellanfallsanalys har studiens författare utgått från de identifierade kodningarna och 
kategorierna. Eisenhardt (1989) rekommenderar användandet av kategorier genom 
jämförelser av skillnader och likheter mellan de olika fallen i specifik kategori. Vidare 
menar Eisenhardt (1989) att mellanfallsanalys ökar sannolikheten att hitta rön och 
fenomen som undgås vid inomfallsanalys.  
 
I enlighet med Alvesson och Sköldberg (2008) har studiens författare kontinuerligt 
reducerat datamaterialet med utgångspunkt i de framtagna kategorierna. Den slutgiltiga 
tolkningen skapades utifrån vad som var mest relevant för studiens frågeställningar och 
det teoretiska perspektivet. När efterbehandlingen av data var slutförd och samtliga 
kodningar, kategoriseringar, analyser och jämförelser var gjorda beslutade författarna 
att ett översiktligt material kunde presenteras i empiriavsnittet. 

3.9 Studiens kvalitet 
För att säkerställa en studies kvalitet är det viktigt att använda sig av ett kritiskt 
förhållningssätt under studiens gång. Enligt Bryman (2011) bör begrepp som reliabilitet 
och validitet användas vid kvantitativ forskning för att undersöka studien ur ett 
kvalitetsperspektiv. Inom kvalitativ forskning menar författarna dock att de fyra 
kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera framförallt bör beaktas. Dessutom kommer detta avsnitt ta hänsyn till 
studiens etiska förhållningssätt. 

3.9.1 Kvalitetsaspekter 

Som tidigare nämnt utgick denna studie från ett konstruktionistiskt förhållningssätt till 
verkligheten, vilket medför att författarnas egna uppfattningar av verkligheten speglas i 
resultat (Alvesson & Sköldberg 2008). Därmed blir det extra viktigt för studiens 
trovärdighet studiens empiri och sedermera analys godkänns av respondenterna, 
eftersom författarna kan ha misstolkat verkligheten ur respondenternas perspektiv 
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(Ejvegård 2009). För att undvika denna misstolkning och därmed stärka studiens 
trovärdighet mailades en färdigställd empiri ut till respektive respondent för 
godkännande. Dessutom mailades studien till respondenterna innan studien publicerades 
i enighet med god forskningssed samt ur ett kvalitetsperspektiv. Vid dessa 
mailkontakter påträffades inga felaktigheter att korrigera, utan respondenterna var nöjda 
av författarnas ontologiska tolkning av intervjuerna. 
 
Berörande överförbarhet så gäller det att en studie går att generaliseras i en annan 
kontext för att den ska vara tillförlitlig (Bryman 2011). Studien riktar sig främst mot 
små teknikintensiva tjänsteföretag och för denna typ av företag kan denna studie bli 
direkt användbar utifrån ett väglednings och ögonöppnande perspektiv. Även 
småföretagare som inte har en teknisk inriktning kan få användning av studien, då stora 
delar av studien kan generaliseras till småföretagare inom tjänstesektorn. 
 
Pålitlighet kan enligt Jacobsen (2002) skapas genom en tydlig och komplett beskrivning 
för forskningens olika faser och processer, vilket ska kunna granskas av en oberoende 
part, så att denne kan bedöma studien kvalitetsmässigt. Denna studie granskades 
regelbundet av handledare och utomstående parter för att kunna förbättra och förtydliga 
studiens innehåll. För att ytterligare stärka studiens pålitlighet så kopplades väsentliga 
delar i olika kapitel, såsom teori och empiri, ihop med varandra för att tydliggöra för att 
påvisa resonemangens ursprung, i enlighet med Jacobsen (2002). 
 
Enligt Bryman (2011) är det viktigt att forskarna är objektiva och inte låter personliga 
åsikter och tankebanor styra en studies inriktning. Detta för att studiens resultat ska 
kunna konfirmeras och styrkas. Studien hade ett konstruktionistiskt förhållningssätt till 
verkligheten, vilket medför att författarna varit subjektiva istället för objektiva i vissa 
avseenden. Dock har objektivitet funnits i studien genom bland annat den omfattande 
litteraturstudien, vilket belyste olika perspektiv på småföretagares internationalisering. 
Vidare har även studien granskat av oberoende parter, vilka har gett sina objektiva 
åsikter som har medfört att studien fått större objektivitet, vilket går i linje med 
Jacobsens (2002) resonemang. 

3.9.2 Etik 

Under hela intervjuprocessen tog studien utgångspunkt i de grundläggande etiska 
principerna som rör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman 2011). Detta för att stärka studien ur en moralisk synvinkel. 
Dessutom följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer gällande humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Samtyckeskravet beaktades genom att respondenterna vid intervjutillfällena erhöll 
fullständig information angående studiens syfte samt intervjuns upplägg. Anledningen 
till detta var att respondenterna skulle förstå varför deras bidrag var intressant för 
studien samt att de skulle känna sig bekväma vid intervjutillfället. Dessutom påpekades 
det under telefonsamtal inför intervjuerna att medverkan var helt frivillig, vilket därmed 
krävde ett samtycke från båda parter. Vidare fick intervjupersonerna möjligheten att 
godkänna materialet efter att författarna skrivit empiridelen. Materialet mailades ut till 
respondenterna för godkännande. Enligt Bryman (2011) minimerar detta risken för 
missförstånd, felaktig framställning och medför att informationskravet är uppfyllt. 
 
Även nyttjandekravet beaktades genom att studiens primärdata endast används i 
studiens syfte. Författarna klargjorde för intervjupersoner, innan intervjuerna startade, 
att det inspelade materialet skulle raderas efter att studien blivit färdigställd. Detta för 
att helt säkerställa att informationen inte skulle kunna spridas vidare. Gällande 
konfidentialitetskravet tillfrågades respektive företag angående anonymitet i 
intervjuerna. Om någon respondent hade motsagt sig användandet av deras namn skulle 
inga namn offentliggöras i studiens resultat. Dock erhölls samtliga intervjupersoners 
godkännande gällande namnanvändning.  
 
Slutligen så kommer rapporten, i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) föreskrift om 
god forskningssed, att publiceras offentligt. Detta för att ytterligare stärka studien ur ett 
etiskt perspektiv. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras de kvalitativa intervjuerna med fallföretagen Astacus, 
Racetimer och Wrap International. Inledningsvis beskrivs intervjuerna med varje 
enskilt företag och avslutningsvis kommer ett avsnitt som innehåller jämförelser mellan 
de olika fallföretagen. Presentationerna av intervjuerna är uppdelade på de fyra 
huvudkategorierna bakgrund till internationalisering, beskrivning av processen, val av 
etableringsform samt faktorer som påverkat val av etableringsform. 

4.1 Astacus 

4.1.1 Bakgrund till internationalisering 

Astacus utveckling på hemmamarknaden för laserscanning och vektorisering av 
ritningar har varit mycket positiv sedan starten 2001. Under 2014 ökade företaget sin 
omsättning med 30 procent jämfört med 2013 (Hall 2015). Den vice verkställande 
direktören Carl Hoffstedt (2015) berättar att Astacus bara på några år har erövrat stora 
delar av marknaden för den typ av tjänst de förmedlar. Idag uppskattar Hoffstedt att 
företagets marknadsandel i Sverige är 35 procent av den totala marknaden. Anledningen 
till detta är enligt Hoffstedt att företaget ligger i framkant teknologiskt samtidigt som 
företaget har lägre kostnader än sina konkurrenter. 
 

”Denna bransch och tjänst är förhållandevis ny och rätt tidigt gick det upp för oss 
att det finns väldigt många uppdrag i Sverige. Och om det finns så många 
uppdrag i Sverige, vad finns det då i våra grannländer?” (Hoffstedt 2015) 

 
Hoffstedt (2015) betonar att det aldrig funnits en tanke att skapa ett ”internationellt 
imperium”, men det har funnits en drivkraft att utöka sin verksamhet på den 
internationella marknaden. Detta för att kunna erhålla en större produktionsapparat, då 
han anser att det ger mer momentum och större kritisk massa. Hoffstedt (2015) anser 
också att en större produktionsapparat tillför mer kunskap samt gör företaget mer 
konkurrenskraftigt ur en internationell synvinkel. Astacus internationaliseringsprocess 
grundar sig ursprungligen i den verkställande direktören Göran Halls kontaktnät. Innan 
Hall startade Astacus hade han arbetat i Norge och skaffat sig många affärskontakter i 
landet. Därav blev det ett naturligt steg för Astacus att starta sin internationalisering i 
Norge genom en av Halls närmaste kontakter. Kontaktpersonen fick använda sig av 
Astacus varumärke, kontaktnät och framförallt tekniska kompetens för att på egen hand 
driva verksamheten i Norge (Hall 2015). För detta betalade den norske företagaren en 
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fast avgift som var relativt låg. Astacus stora inkomst från Norge härstammade från en 
rörlig avgift som var beroende på det norska företagets vinst.  

4.1.2 Beskrivning av internationaliseringsprocess 

Under den initiala utlandsetableringen hade Astacus arbetat fram ett kontrakt som 
fungerade som utgångspunkt för hur verksamheten i Norge skulle fungera. För att 
minimera arbetsbelastningen valde Astacus att använda samma framarbetade koncept 
vid etablering i Tyskland, som skedde ett år efter utlandsetableringen i Norge. Liksom i 
Norge var det kontakter i Tyskland som avgjorde valet av marknad för Astacus. 
Kontakter har därmed varit väldigt viktigt för Astacus internationaliseringsprocess. 
Dock resonerar Hall (2015) kring huruvida ansträngningen som Astacus gjort vid 
granskning av franchisetagare varit tillräcklig, eller om företaget borde ha ansträngt sig 
mer vid sökandet av en samarbetspartner. 
	  

”I tidigare upplägg har vi använt oss av trevliga killar som är drivna och det är 
jättebra till en början. Men det räcker inte hela vägen. Man kan inte ha en ko i 
köket bara för att den är snäll, om man ska vara lite elak. Det måste finnas lite 
business-tänk också, det måste hända något.” (Hall 2015) 

	  
Som det kan utläsas av ovanstående citat är inte Astacus helt nöjda med sin 
internationalisering i Norge och Tyskland och dess upplägg. Hoffstedt (2015) menar att 
detta framförallt beror på att Astacus inte kan styra sina utlandsetableringar i den 
riktning som de vill. Enligt Hoffstedt medför detta att företaget inte uppnår någon 
resursoptimering, vilket Hall (2015) håller med om.  
 

”Det ekonomiska upplägget har inte varit problematiskt, utan det har fungerat 
bra. Problemet har varit hur det dagliga arbetet sköts i de respektive länderna och 
det strategiska tänket gällande hur de ska bemöta sina kunder. Vi har snackat om 
det, men de vill inte riktigt lyssna och vi kan i dagsläget inte göra något åt det.” 
(Hall 2015) 

 
I och med den problematiska situationen som Astacus upplever i dagens samarbeten så 
har de tänkt använda sig av en annan typ av internationalisering i deras kommande 
etablering i Belgien. Utefter hur etableringen i Belgien sedan fungerar så kommer ett 
val göras angående hur företaget ska gå vidare med Norge och Tyskland. Hall (2015) 
menar att internationaliseringen har varit en lärandeprocess för Astacus och att företaget 
definitivt inte var fullärt innan de tog sitt första steg ut i Europa. Hall menar även att 
beroende på hur Belgien utvecklar sig så kan det vara aktuellt att använda etableringen i 
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landet som ”ett nytt Sverige”. Med andra ord kan Belgien komma att bli en för vidare 
internationalisering i Västeuropa.  

4.1.3 Val av etableringsform 

Hoffstedt (2015) kallar etableringsformen som används i Norge och Tyskland för ett 
shared revenue-upplägg. Detta kan liknas med ett vinstbaserat franchising, vilket Hall 
(2015) menar är fallet och beskriver etableringsformen enligt följande. 
	  

”Det är ett franchiseupplägg, men inte lika strikt som McDonald’s. Vi har sagt att 
länderna får använda sig av Astacus varumärke, kontakter och teknik. Vi har 
inget ägande i bolagen, men de betalar en royalty i form av en fast avgift samt en 
rörlig kostnad som är baserad på deras vinst.” (Hall 2015) 
 

Etableringsformen innebär att Astacus grad av risktagande är relativt låg, enligt de 
verkställande direktörerna. Hoffstedt (2012) berättar att de enda kostnader som företaget 
drar på sig är uppstartningskostnader, vilket innefattar kostnader att hitta rätt personer i 
utlandet och att utbilda dessa. Därefter minskar kostnadsmassan drastiskt och intäkter 
ersätter kostnader. Detta beror på att Tyskland och Norge blir helt självgående och inte 
behöver hjälp från Sverige, utan endast behöver ta del av deras tekniska resursbas. Dock 
har detta riskminimerande upplägg ett pris. Ledningen har nämligen inte möjligheten att 
styra företaget i den riktning som vore mest resurs- och vinstoptimerande.	  
 

”Om vi hade möjligheten att starta om på noll hade vi valt en etableringsform där 
vi kunnat gå in och krävt avstämningar, budgetuppföljningar på ett annat sätt. Då 
hade vi även kunnat stötta de andra verksamheterna på ett annat sätt.” (Hoffstedt 
2015) 

 
För att kunna ha mer att säga till om inom framtida etableringar har Hall (2015) och 
Hoffstedt (2015) planerat att etablera sig i Belgien genom skapandet av ett dotterbolag. 
Företaget som köps upp kommer bli ett dotterbolag till Astacus och Astacus Sverige 
kommer vara majoritetsägare. Inledningsvis kommer dock franchiseupplägget användas 
under ett halvt år, för att undersöka om enmansföretaget är ”av det rätta virket” (ibid.). 
Genom detta upplägg tror Hoffstedt (2015) att det finns en chans för företaget att se 
synergieffekter och kunskapsutbyte mellan Astacus olika verksamheter, vilket de inte 
sett i dagens etableringsformer. Hall (2015) menar även att det är viktigt att partnern i 
Belgien känner starkt engagemang och delaktighet, vilket han tror att ett dotterbolag kan 
medföra. Hall menar även att ett företagsköp är fördelaktigt eftersom ”man slipper 
massa krångel med att folk ska anställas. Istället får man ett helt företag som är stöpt i 
rätt form” (Hall 2015). Företagsledningen är medveten om att risken med företagets 
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utlandsetablering ökar i takt med investeringsgraden. Men både Hall och Hoffstedt 
menar att de är beredda att ta den risken för att få ordning på verksamheten. De tror 
mycket på sin affärsidé och är redo att möta den internationella marknaden. 

4.1.4 Faktorer som påverkat val av etableringsform 

Den faktor som har haft absolut störst påverkan i Astacus val av etableringsform, och 
även vilket land som företaget valt att etablera sig i, är deras internationella kontaktnät. 
Hade inte Halls kontakter i Norge och Tyskland varit så goda skulle inte ett samarbete 
ha startats och framförallt inte ett samarbete som innebar så mycket ansvar som 
länderna faktiskt fick (Hoffstedt 2015). Även vid den kommande etableringen i Belgien 
utgår Astacus från dess kontaktnät. De har idag redan en god relation med det belgiska 
företaget som ska förvärvas. Hall (2015) håller med om att kontaktnätet är det viktigaste 
för Astacus sedan första utlandsetableringen 2007. Utan förtroende för de personer som 
fanns i utlandet hade företaget troligtvis endast varit kvar på den nationella marknaden, 
berättar Hall.  
 
Givetvis har det även funnits andra faktorer som haft en inverkan på Astacus val av 
etableringsform. Bland annat har mängden resurser i företaget haft stor betydelse sedan 
den internationella starten. När Astacus gjorde sin första utlandsetablering hade 
företaget en relativt liten tillgångsbas och hade inte stora valmöjligheter i valet av 
etableringsform. 
	  

”Att dra igång någon i ett land kräver mycket fokus. Och det är nog tyvärr så att 
ett såhär litet bolag har svårt att avsätta så mycket resurser som krävs för att göra 
det på ett fullständigt sätt. Nu börjar vi etablera oss på riktigt. Förut har jag haft 
fullt upp med att sälja här hemma, men idag är vi 14 anställda och det finns mer 
dynamik i företaget. Detta gör att man kan avsätta mer tid åt en 
utlandsetablering.” (Hall 2015) 

 
Hoffstedt (2015) berättar att företaget inte har haft några juridiska problem i de 
utlandsetableringar som de har gjort i nuläget. Han tror detta beror på att uppläggen 
varit ”ganska simpla” och att företaget inte rört sig längre än Västeuropa rent 
geografiskt. Här skiljer sig de båda företagsledarnas åsikter. Hall (2015) ser juridiska 
och kulturella skillnader som ett problem i de nuvarande etableringarna. 

 
”Vi lider litegrann av att det är mycket man ska kunna och det är mycket 
lagstiftning att rätta sig efter och man jobbar på olika sätt i Holland, Frankrike 
och Tyskland. Dessutom är det massa språk inblandat. Det är lätt att sitta här och 
bli entusiastisk. Men ska man ut i verkligheten så är det inte lika lätt. Nu tar vi 
Belgien så får vi se sen. Gapar vi över för mycket orkar vi inte.” (Hall 2015) 
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Avslutningsvis berättar både Hall (2015) och Hoffstedt (2015) att de inför sina 
utlandsetableringar har sökt information om tillvägagångssätt vid internationaliseringar. 
Webbaserade sökningar har varit företagets största källa för inspiration för 
utlandsetableringar och det är även där som företaget hämtat fakta om 
kontraktsutformning. Dock anser de att det varit svårt att hitta information som passar 
Astacus som företagets samt deras önskemål angående etableringen. 

4.2 Racetimer 

4.2.1 Bakgrund till internationalisering 

Tidmätningsföretaget Racetimer startade sin internationalisering under 2009. 
Racetimers internationalisering kan dock inte kategoriseras som ett strategiskt drag utan 
snarare som ett nödvändigt steg för överlevnad. Företaget hade likvida problem på 
hemmamarknaden och tog kontakt med en nederländsk finansiär, som trodde på 
Racetimers affärsidé.  
 

”Vår internationalisering kan ses som ganska slumpmässig. Racetimer hade en 
lysande affärsidé, men 2008 tog pengarna slut. En nederländsk finansiär kom in i 
bilden för att han trodde på idén och sen var vi ute på den internationella 
marknaden.” (Stenbäck 2015) 

 
Finansiären gick in med likvida medel i företaget och därmed kunde Racetimer återigen 
komma på fötterna på hemmamarknaden. Samtidigt valde finansiären att starta upp en 
egenägd filial i Nederländerna, vilket blev Racetimers första internationalisering. 
Eftersom den nederländska filialen var helägd av finansiären kan etableringsformen 
som Racetimer använde sig av liknas vid export av tjänster, då Nederländerna endast 
använder sig av Racetimers internetbaserade teknik och inte betalar någon royalty för 
att använda Racetimer som varumärke (Milic 2015). Racetimer hade med andra ord inte 
mycket att säga till om rörande etableringsform, utan internationaliseringen var en 
nödvändig överlevnadsaktivitet. Men samtidigt var det, enligt Stenbäck (2015), 
Racetimers första steg mot en internationalisering. 

4.2.2 Beskrivning av internationaliseringsprocess 

När Racetimers ekonomiska situation förbättrats kunde företagets 
internationaliseringsprocess dra igång på allvar. Företagets nuvarande verkställande 
direktör, Håkan Stenbäck, är väldigt noga med att påpeka att stabilitet krävs för att 
internationalisering och tillväxt ska vara möjlig. 
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”Du måste ha en stabil ekonomi om du ska kunna växa. Det hade vi inte förut, 
men det har vi idag. Det är som en pyramid, du måste ha en grund för att kunna 
växa.” (Stenbäck 2015) 
 

Alexander Milic (2015) berättar att företagets första självständiga internationalisering 
skedde mot Marocko. Där var företagets kontakt, tillika den forne elitlöparen Khaled 
Azerkan, till stor hjälp. De kontakter Azerkan hade i landet fick utbildning av Racetimer 
och fick hyra utrustning till en förutbestämd kostnad. Dessutom betalade Marocko för 
användandet av den internetbaserade tidtagningstekniken genom en rörlig kostnad som 
berodde på hur många löpare som gick i mål under en tävling där företaget var 
ansvariga för tidtagningen. Med andra ord ägde inte Racetimer verksamheten i Marocko 
utan använde sig av en typ av licensiering. Milic (2015) berättar att ett liknande upplägg 
sedan användes i Irland, där företaget etablerade sig under 2011 genom en 
företagskontakt i landet.  
 

”Företaget på Irland har ett eget namn, men de använder vårt tidtagningssystem, 
vilket är ett integrerat system som vi har kontroll över. För detta betalar de en 
licensavgift för varje löpare som går i mål.” (Stenbäck 2015) 

 
Den stora skillnaden mot etableringen i Marocko var att företaget på Irland var ett 
existerande företag inom mättjänster innan Racetimer kom in i bilden. Racetimer bidrog 
med en ny gren av kunskap till företaget, men samtidigt behöll det irländska företaget 
sina dåvarande tjänster. Företaget behöll även sitt egna namn, då de var kända på 
marknaden inom sina andra sysselsättningar. 
 
Internationaliseringen i Nederländerna, Marocko och Irland skiljer sig mycket åt, både 
gällande internationaliseringen och valet av etableringsform i landet. Milic (2015) anser 
att Irland är det upplägg som fungerar bäst för Racetimer och samtidigt är det upplägg 
som kräver minst ansträngning sett till pengar som verksamheten omsätter. Under 2015 
har företaget planer på att etablera sig i två nya länder i Europa. Tanken är då att 
använda sig av samma upplägg som på Irland (Stenbäck 2015). På frågan om företaget 
har tänkt använda sig av stegvis etablering för att succesivt öka sitt engagemang på 
marknaden så svarar Milic (2015) att företaget inte i dagsläget har några sådana planer, 
utan snarare vill komma ut på nya marknader där de kan få en ”nystart”. 

4.2.3 Val av etableringsform 

Som tidigare nämnt tillkom Racetimers första etablering på den internationella 
marknaden genom export till Nederländerna. Valet av denna etableringsform var en 
konsekvens av företagets ekonomiska situation och inte ett strategiskt aktivt val. När 
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Racetimer själva valt etableringsform har de succesivt ökat sin närvaro genom mer 
avancerade etableringsformer. Med andra ord har Racetimer vågat satsa mer kapital ju 
mer erfarna företaget blivit i sin internationalisering. Etableringen i Marocko är en typ 
av licensiering och etableringen i Irland kan ses som ett samarbete (joint venture) med 
ett irländskt företag. Men trots att etableringsformen blivit mer avancerad menar 
Stenbäck (2015) att risken varit densamma, vilket är förhållandevis låg. 
 

”Det ramlar in pengar utan att vi behöver göra något. Det är arbetsfri inkomst 
som jag brukar säga.” (Stenbäck 2015) 
 

Ovanstående citat riktar sig mot den senaste etableringen i Irland, som kan kategoriseras 
som den mest riskfyllda investeringen för företaget enligt den verkställande direktören. 
Stenbäck (2015) beskriver Irland som en ”pengamaskin”; trots att Racetimer tjänar stora 
pengar på Irland så tar företaget väldigt låg risk. Detta beror på att företaget inte 
behöver göra några egna insatser utan endast tillhandahåller den tekniska delen av 
tidtagningen. Detta upplägg menar den verkställande direktören är överlägsen alla andra 
upplägg som företaget har använt och berättar att han söker liknande upplägg i länder 
som England och Tyskland. Enligt Milic (2015) borde detta upplägg ha använts redan 
från starten, vilket ger en bild av att Racetimer är relativt missnöjda med de övriga 
etableringarna. Dock har Racetimer inga tankar om att ändra dessa etableringar, i alla 
fall inte i nuläget, då de vill fokusera på nya marknader (ibid.). 

4.2.4 Faktorer som påverkat val av etableringsform 

De faktorer som påverkat Racetimer i störst utsträckning är resurser och företagsstorlek. 
Bland annat var det dessa två faktorer som medförde att export blev fallet i 
Nederländerna. Hade företaget varit större innan dess inledande internationalisering, så 
hade också en mer resurskrävande etableringsform valts enligt Milic (2015). Vidare 
menar Milic att resurserna på hemmamarknaden är begränsade. Något som Stenbäck 
håller med om. 
 

”Som jag upplever det så kan vi inte växa så mycket mer i Sverige. Vi har stora 
delar av de lopp som finns på marknaden och de övriga loppen är upptagna av 
någon annan aktör. Visst, vi kan få massa smålopp, men det ger inga pengar, så 
därför är det viktigt för oss att komma ut på den stora marknaden i Europa där 
det finns stora tävlingar.” (Stenbäck 2015) 

 
Vid samtliga internationaliseringsprocesser har Racetimer tagit hjälp av utländska 
kontakter. Därmed har Racetimers kontaktnät blivit en viktig faktor i företagets val av 
etableringsform. Beroende på hur väl kontakten varit, så har en viss typ av 
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etableringsform valts och därmed en viss typ av risktagande (Milic 2015). När Stenbäck 
(2015) talar om svårigheter med internationalisering så är just kontaktbiten en faktor 
som han lägger extra mycket fokus på. 
 

”Det är inte lätt att gå in på en ny marknad, det ska man ha klart för sig. Det är 
massa grejer som måste fungera. Framförallt måste du ha en kontakt i landet som 
är dörröppnare och vägvisare; någon som säger att du ska göra det här och inte 
göra det där.” (Stenbäck 2015) 
 

Stenbäck (2015) menar även att det är en lång process att hitta rätt person för uppdraget. 
Han menar att en internationell kontaktperson måste ”vara inne i tänket” och ”ha rätt 
approach” till företagande. På frågan om det uppstått några kulturella svårigheter i de 
nuvarande länderna menar både Stenbäck och Milic att det har uppstått diverse 
komplikationer. Racetimer har haft det betydligt enklare med etableringarna i Europa än 
i Marocko. Detta gäller även ur en juridisk synvinkel. 
 

”Marocko är en total kulturkrock. Vi tänker helt annorlunda och har helt andra 
värderingar så det är ett hinder i vår internationalisering. I Västeuropa tänker man 
mer som vi gör i Sverige, så där är det lättare att jobba, även juridiskt.” (Stenbäck 
2015) 

 
Beträffande möjligheten att styra verksamheten så har inte den faktorn haft så stor 
inverkan på val av etableringsform. Stenbäck menar att företaget indirekt får styrning 
genom deras internetbaserade system, vilket möjliggör att de kan se all aktivitet som 
utförs utomlands. Denna typ av styrning, som företaget anser som viktig, skulle 
företaget erhålla oavsett val av etableringsform, enligt Stenbäck (2015). Avslutningsvis 
menar både Stenbäck (2015) och Milic (2015) att ännu en faktor som påverkat valet av 
etableringsform är att företaget inte haft någon direkt vägledning gällande 
utlandsetablering. De båda menar att en sådan vägledning skulle underlättat 
utlandsetableringen. 

4.3 Wrap International 

4.3.1 Bakgrund till internationalisering  

För företaget Wrap International var det ett naturligt steg att påbörja en 
internationalisering. Redan då företaget grundades år 2007 hade de kunder i Finland, 
Danmark, Kina och Australien. Orsaken till att de redan hade kunder och kontakter 
utomlands var att företaget var ett avknoppningsföretag från Saab. Marknadschef Ann-
Charlotte Johannesson (2015) förklarar att på grund av den snäva bransch de verkar i, 
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och den högteknologiska tjänst de förmedlar, så finns det inte så stort antal potentiella 
kunder i varje land. Vidare berättar hon att den svenska marknaden mättades snabbt och 
för att företaget skulle kunna föras framåt var de tvungna att blicka utanför de 
geografiska gränserna (Johannesson 2015).  
 

”Att påbörja en internationaliseringsprocess var rent naturligt för oss på Wrap då 
den svenska marknaden mättades snabbt. På grund av den bransch vi verkar i så 
finns det inte så många kunder i varje land, varav vi är tvungna att bredda oss till 
flera länder.” (Johannesson 2015) 

 
Det viktigaste motivet för Wrap International att etablera sig i utlandet var, enligt både 
Ann-Charlotte Johannesson (2015) och projektledaren Felix Olsson (2015), att skapa 
tillväxt. Ytterligare ett motiv, som inte var lika påtagligt från början men som blivit 
tydligare med åren, är att internationaliseringen underlättar insamlandet av ny kunskap, 
ger nya perspektiv och erfarenheter som är till nytta för att utveckla företagets tjänst och 
verksamhet. Bara på åtta år har Wrap International tagit stora kliv ut i världen och finns 
idag representerade i 25 länder. Den största marknaden är Norden, följt av Kina och 
Australien (Johannesson 2015). 

4.3.2 Beskrivning av internationaliseringsprocess 

Johannesson (2015) berättar att de inte haft någon speciell strategi när det kommit till 
att välja vilket land de ska etablera sig i. Företaget har systematiskt utvärderat land för 
land, men ”slumpen” har haft en stor inverkan i vilket land som företaget etablerat sig i 
(ibid.). Olsson (2015) förklarar att de till en början fokuserade på att äntra marknaderna 
i de nordiska länderna, då de låg nära till hands, men företaget har heller inte varit rädda 
för att etablera sig över de nordiska gränserna. De har inte heller varit rädda för att ge 
sig in i mer riskfyllda utvecklingsländer, både i Afrika och Mellanöstern. Anledningen 
till detta var att det finns stor tillgång till kunder samt stor tillväxtpotential, då dessa 
länder har förhållandevis långt kvar att gå, rent teknologiskt (ibid.).  
 
Johannesson (2015) är tydlig med att klargöra att bland det viktigaste i företagets 
internationaliseringsprocess har varit deras kontaktnät. Ett exempel på det är 
internationaliseringen i Kina, som starkt underlättades av att deras kinesiska kontakt 
tidigare studerat i Sverige, pratade flytande svenska och var i god relation med Wrap 
International. Vidare menar Olsson (2015) att internationaliseringsprocessen i Pakistan 
troligen tagit mycket längre tid och varit än mer komplicerad om det inte hade varit för 
en anställd på Wrap International som ursprungligen kommer ifrån Pakistan. Med hans 
kontaktnät kunde Wrap International hitta en samarbetspartner från den anställdes 
hemstad (ibid).  
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”Det gäller att utnyttja alla sätt, både använda sig av sina interna resurser och 
kontaktnätet för att ta sig framåt i processen.” (Johannesson 2015) 
 

Wrap International försöker på flera sätt att utöka sitt kontaktnät och hitta nya kontakter 
och potentiella kunder. Bland annat är Wrap International aktiva med att åka på 
branschmässor världen över, där de kan knyta utländska kontakter som är intresserade 
av företagets tjänst. Vidare berättar Johannesson (2015) att de fått hjälp ifrån det 
svenska exportrådet, Business Sweden, vilka Wrap International har kunnat dela monter 
med vid mässor. Business Sweden har även varit behjälpliga på andra sätt. Exempelvis 
anordnar de både internationella resor och lokala mingelträffar för att underlätta för 
aktörer i branschen att mötas (ibid.). Det är dock mycket kostsamt att som småföretag 
arbeta med att bredda sitt kontakt- och kundnät. Bara monterplatsen på en branschmässa 
kan kosta över hundratusen kronor, och det är även kostsamt att delta i Business 
Swedens anordnade resor (Johannesson 2015). 
 
Ett annat hjälpmedel som varit till stor nytta för Wrap International vid etablering i 
vissa utvecklingsländer är SwedFund. Johannesson (2015) berättar att de har kunnat 
söka pengar hos SwedFund när de har gått in i vissa utvecklingsländer, vilket har varit 
bra för ett småföretag som har begränsade resurser. SwedFund är ett svenskt statligt 
riskkapitalbolag som erbjuder ekonomisk hjälp mot att företag exempelvis vid ett 
projekt utbildar de lokala entreprenörerna och lämnar kvar datorer och andra resurser 
vid projektets slut (ibid.). 

4.3.3 Val av etableringsform 

Enligt Johannesson (2015) har valet av etableringsform varit ett relativt enkelt beslut för 
Wrap International. För att sälja in sin tjänst utomlands har företaget valt att använda sig 
av säljagenter, främst eftersom det medför att företaget får bättre möjligheter att knyta 
kontakter med lokala beslutsfattare. Företaget använder ordet agenter som 
samlingsnamn för de olika etableringsformerna agenter, återförsäljare, distributör och 
samarbetspartner. Valet mellan dessa etableringsformer skiljer sig lite åt från land till 
land, vilket till stor del har berott på de kontakter Wrap International haft tillgång till i 
de respektive länderna (Olsson 2015). 
 
Vidare förklarar Johannesson (2015) att de idag huvudsakligen delar in 
agentsamarbetena i Retail Agreement och Sales Representative Agreement. Retail 
Agreement är en lättare, exportliknande form av samarbete där Wrap International säljer 
till en andra part som därefter säljer vidare till slutkund. Sales Representative 
Agreement omfattar de samarbetspartner världen över som får en procentuell del av 
intäkterna vid försäljning.  
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”Det främsta skälet till agenter som vårt val av etableringsform är att vi behöver 
lokal representation. Det är en fördel att ha en agent som känner marknaden och 
den lokala kulturen.” (Johannesson, 2015) 

 
Med tiden som Wrap International har verkat utomlands har en kravbild på utländska 
agenter vuxit fram (Johannesson, 2015). Johannesson förklarar att den potentiella 
agenten redan måste känna kunden som ska bearbetas, detta för att relationen med 
kunder på de marknader som Wrap International fokuserar på kan ta lång tid att 
utveckla. Agenten måste också verka i en liknande bransch, exempelvis sysselsätta sig 
med försäljning av kompletterande tjänster och produkter (ibid.).  
 
I vissa enstaka fall har Wrap International använt sig av en agent samt registrerat 
företaget i landet, vilket har berott på juridiska omständigheter i landet (Olsson, 2015). 
Vidare berättar Johannesson att de har fört diskussioner om att starta upp joint venture-
bolag i ett fåtal länder, men det kommer i sådana fall ske som i ett vidare steg med en 
agent snarare än att starta upp det i ett helt nytt land. Olsson (2015) är mer negativt 
inställd till detta och argumenterar för att ha kvar de nuvarande etableringsformerna då 
dessa samarbeten fungerar bra. Johannesson (2015) förklarar dock att om de ska starta 
upp en egen verksamhet så måste det vara i ett land där de har fastställda kunder och 
kontrakt samt är geografiskt gynnsamt. Meningen med en sådan verksamhet är att den 
ska kunna vara en utgångspunkt för geografiskt närliggande etableringar. 

4.3.4 Faktorer som påverkat val av etableringsform 

Johannesson (2015) motiverar valet av etableringsform som att Wrap International 
behöver lokal representation. Wrap International har inte tillräckligt med resurser för att 
själva synas på marknaden, i synnerhet inte då de fokuserar på att etablera sig i flera 
länder samtidigt. Då passar det väldigt bra att ha en agent som känner marknaden och 
kan kulturen. Vidare berättar Johannesson (2015) att valet av etableringsform har 
påverkats av vilka kontakter företaget haft i landet, då olika agenter har skilda 
preferenser. 
 
Ytterligare en faktor som spelat in i valet är graden av nödvändiga investeringar. Som 
småföretag har Wrap International svårt att motivera en etableringsform som kräver en 
högre grad av investeringar, vilket medfört att de valt en etableringsform med låg 
investeringsgrad och inget eget ägarskap (Johannesson 2015). I flera länder kan det ta 
flera år att bearbeta en kund och försöka få till en affär, vilket återigen motiverar att inte 
ha en etableringsform som kräver så stora resurser för Wrap International (ibid.).  
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”Vi jobbar inte med anställd personal utomlands och vi har inte något 
dotterbolag. Främsta orsaken till att vi inte startar upp exempelvis helägda 
dotterbolag är för att det är en väldigt dyr process.” (Johannesson 2015) 

 
Johannesson (2015) utvecklar resonemanget kring faktorer och lyfter fram flera hinder 
och problem de stött på under utlandsetableringar. En del länder som Wrap International 
försöker etablera sig i präglas av politisk instabilitet, vilket har gjort att företaget har 
varit tvunget att dra sig ur länder. Exempel på detta är Sudan och Somalia. Att ha en 
agent i landet gör att Wrap International kan vara mer uppmärksamma på vad som 
händer i landet och veta när det är dags att packa väskorna. Dock anser Johannesson 
(2015) att de har svårt att kontrollera agenterna eftersom Wrap International inte betalar 
agenterna förrän de säljer, och en affär utomlands kan ta flera år att slutföra. Framförallt 
i Afrika och Mellanöstern tar det lång tid att etablera en så stark relation att kunden 
börjar bedriva handel. I sådana länder finns det också, i jämförelse med Sverige, risker 
förknippade med kundens betalningsförmåga. Olsson (2015) menar dock att det finns 
sätt att förminska riskerna. Bland annat berättar han att Wrap International har fått hjälp 
av Exportkreditnämnden med att säkra upp betalningar från utlandet, vilket minskat 
företagets finansiella risker. 
 
Ett annat hinder som går hand i hand med politisk instabilitet är mutor (Olsson, 2015). 
Wrap International följer svensk lagstiftning och därmed sysslar inte företaget med 
mutor vid upphandlingar. Wrap International anser att mutor är fel, men samtidigt ser de 
detta som ett hinder då mutor förekommer till ”99 procent” i det länder där företaget 
önskar att etablera sig, vilket gör att de kan förlora upphandlingar (ibid.). 
Avslutningsvis summerar Johannesson (2015) att det är två faktorer som främst har 
påverkat Wrap Internationals val av etableringsform. Den ena faktorn är företagets 
begränsade resurser och den andra är företagets starka kontaktnät. 

4.4 Jämförelse av fallföretagen 

4.4.1 Bakgrund till internationalisering 

Den gemensamma nämnaren för Astacus, Racetimer och Wrap Internationals bakgrund 
till internationalisering är att företagen utgått från sitt kontaktnät när de påbörjat sin 
internationalisering. Astacus hade kontakter genom Göran Halls tidigare arbete i Norge, 
Racetimer hade kontakt med en holländsk finansiär som hade ett intresse för Racetimers 
verksamhet och Wrap International hade, i och med att företaget är ett 
avknoppningsföretag från Saab, kontakter på marknaden som de använde sig av. De tre 
tekniska småföretagen inom tjänstesektorn är alla överens om att utan kontaktnät så 
hade inte respektive företags internationalisering inletts. De menar att kontakterna 
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fungerat som en trygghet på en ny marknad med ett främmande språk och kulturella 
skillnader. Kontaktnätet har även medfört att företagen inte behövt göra så stora 
sökningar för samarbetspartners i de respektive länderna, vilket går hand i hand med 
småföretags begränsade resursbas. 
 
En annan likhet, mellan Astacus och Wrap International, är att motivet till företagens 
första etablering var att skapa tillväxt och bli mer konkurrenskraftiga i framtiden. Båda 
företagen anser att de har växt ur marknaden på hemmaplan och deras 
internationalisering var ett nödvändigt steg för överlevnad på längre sikt. Detta beror 
främst på att Wrap Internationals tjänst är så specialiserad att det finns få potentiella 
kunder i Sverige samt att Astacus övertagit stora delar av den svenska marknaden och 
har svårt att växa ytterligare. På denna punkt skiljer sig Racetimer åt, då deras 
huvudsakliga anledning till sin internationalisering i Nederländerna var att få sin 
verksamhet finansierad under dåliga tider. Racetimer menar att de ovanstående motiven, 
tillväxt och utveckling, blivit mer tillämpbara när företaget har kommit på fötter rent 
ekonomiskt. Här finns ytterligare en likhet mellan de tre fallföretagen, som håller med 
att försäljningen på hemmamarknaden måste fungera för att företaget ens ska överväga 
internationalisering. Gällande val av etableringsform i den inledande 
internationaliseringen så skiljer sig de tre företagen åt formmässigt, men inte risk- och 
kostnadsmässigt. Astacus val av franchising i Norge grundade sig på att företaget inte 
hade så mycket kapital och inte ville ta så mycket risk i sin första etablering. Detsamma 
gäller Wrap International som valde att använda sig av agenter för att själva inte behöva 
gå in med kapital i exempelvis Finland och Danmark. Racetimers första aktiva val av 
etableringsform var en typ av licensiering i Marocko, vilket liksom franchise och 
agenter är en typ av samarbete, och kräver mindre kapital i jämförelse med en alternativ 
direktinvestering. 

4.4.2 Beskrivning av internationaliseringsprocess 

I Astacus och Wrap International internationaliseringsprocess finns det många likheter. 
Båda företagen har använt samma upplägg i deras kommande utlandsetablering som i 
den första utlandsetableringen. Astacus har hållit sig till ett franchiseupplägg och Wrap 
International till agenter. Anledningen till att samma upplägg har används upprepade 
gånger beror till största del på att företagen inte behöver lägga tid och resurser på att 
utveckla och testa ett nytt utlandsetableringssätt. Detta till skillnad från Racetimer som 
vid varje ny utlandsetablering valt en etableringsform som utökat företagets 
engagemang i jämförelse med tidigare etableringar. Anledningen till detta har varit att 
Racetimer sett förbättringspotential succesivt under sin utlandsetableringsprocess och 
menar att den senaste etableringen, genom licenciering i Irland, är ett upplägg som 
företaget vill fortsätta med. Här kan det dras paralleller till Astacus som har dragit 
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lärdomar av nuvarande internationalisering och därefter kommer ha en annorlunda 
approach i sina kommande etableringar med start i Belgien. Samtidigt skiljer sig Wrap 
International från de andra företagen på denna punkt, då de är nöjda med sin 
internationaliseringsprocess och i dagsläget inte har några kortsiktiga planer att frångå 
sina nuvarande rutiner vid en framtida etablering. 
 
Ytterligare en aspekt som fallföretagen har gemensamt är att de inledningsvis valt att 
etablera sig nära hemmamarknaden. Dock skiljer sig kommande etableringar sig åt rent 
geografiskt. Astacus har valt att bli kvar på den europeiska marknaden till skillnad från 
Racetimer och Wrap International som valt att gå in i andra världsdelar än Europa. 
Ännu en gång beror detta strategiska drag på respektive företags kontaktnät, som 
befunnit sig på geografiskt olika platser. Wrap International skiljer sig från Astacus och 
Racetimer genom att de valt att utöka sitt kontaktnät genom samarbete med Business 
Sweden, vilket varit mycket användbart för företaget. Astacus har, liksom Wrap 
International bekantat sig med potentiella samarbets-partners via utställning på mässor, 
men framförallt i Sverige till skillnad mot Wrap som framförallt närvarat på mässor i 
utlandet via Business Sweden. Astacusdirektörerna Hall och Hoffstedt menar att de 
etablerat sig i länder med samma typ av mentalitet som Sverige och har därför valt att 
hålla sig till Europa. Här finns det likheter med Racetimer som har haft större 
bekymmer med deras internationalisering i Afrika än i Europa. Vidare menar Astacus, 
Racetimer och Wrap International att deras teknik varit en avgörande faktor för 
internationalisering. Astacus använder sin teknik genom att utbilda personal för att 
komma in i länder, Racetimer låter utländska företag använda sin teknik för tidmätning 
vid lopp och Wrap Internationals agenter säljer företagets tekniska kunnande till de 
potentiella köparna. 

4.4.3 Val av etableringsform 

De tre företagen har i huvudsak använt varsin typ av joint venture som etableringsform. 
Astacus har använt sig av franchiseavtal, Racetimer har använt sig av licensiering 
medan Wrap International valt att använda sig av agenter. Med andra ord är samarbete 
med internationella kontakter en gemensam nämnare företagen emellan. Den stora 
skillnaden mellan företagen är vilken utsträckning som respektive samarbete har haft. 
Genom Astacus franchiseavtal delar de med sig av sitt kontaktnät, teknik och 
varumärke. Racetimer delar enbart med sig av sin teknik, medan Wrap International 
delar med sig av information angående deras produkt och möjligheten att få sälja den. 
Anledningen till att företagen valt att samarbeta i olika utsträckningar är att de haft olika 
preferenser i sin utlandsetablering, men också att de genom kontakter och 
internetsökningar fått förslag på specifika etableringsformer. En annan gemensam 
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nämnare är att företagen anser att det inte funnits information om val av etableringsform 
som varit direkt anpassad för små tekniska tjänsteföretag. 
 
En annan likhet företagen ur ett etableringsformsperspektiv är vad Racetimers Håkan 
Stenbäck uttrycker som en ”pengamaskin”. Racetimer har, vid uppstartandet av 
licensiering i ett land, initiala kostnader. Men därefter upphör kostnaderna för företaget 
och endast intäkter kommer in. Här finns många likheter med Astacus och Wrap 
International. Astacus menar att risken efter uppstarten av deras franchisesamarbeten är 
väldigt låg och att de får in pengar baserat på hur bra de andra länderna sköter sina 
verksamheter. Dessutom får de in en fast avgift varje månad och företaget har inga 
andra kostnader för sin etablering i utlandet. Paralleller kan även dras till Wrap 
International och deras agentupplägg. Agenter i de respektive länderna får endast betalt 
när en affär går igenom. Med andra ord har företaget inte några kostnader i utlandet 
förrän en affär går i lås. Som tidigare nämnts i jämförelsen har Racetimer valt att 
utveckla sitt val av etableringsform från export till licenciering succesivt samtidigt som 
Astacus i framtiden tänkt utöka sitt franchiseupplägg till att skapa dotterbolag. Detta har 
berott på att företagen sett större vinst- och utvecklingspotential i mer avancerade 
etableringsformer och samtidigt ansett att dessa faktorer övervägt risken. Detta till 
skillnad från Wrap International som valt att behålla sitt agentupplägg och inte planerat 
att utöka sitt engagemang i utlandet i nuläget. En ytterligare likhet är att de tre 
fallföretagen påtalat att valet av etableringsform visat sig vara en viktig aspekt i 
internationaliseringen. 

4.4.4 Faktorer som påverkat val av etableringsform 

Det är ett flertal faktorer som spelat in i fallföretagens val av etableringsform, i de flesta 
fall liknande faktorer. Som framkommit i texten ovan har samtliga fallföretag 
poängterat att kontaktnätet har varit en viktig faktor vid utlandsetablering. Då 
internationaliseringsprocesserna direkt har möjliggjorts genom samarbete har det 
influerat företagen att välja etableringsformer med hög grad av samarbete. Företagen 
har påverkats olika mycket främst beroende på samarbetsföretagens preferenser. Det 
företag i Irland som Racetimer licensierar sin tjänst till har själva efterfrågat en sådan 
typ av samarbete. Wrap Internationals samarbetsföretag har i likhet efterfrågat olika 
typer av agenttjänster, men de har samtidigt målinriktat valt ut agenter i andra länder 
som varit av intresse för företaget. Skillnaden i Astacus fall är att de i samtliga 
internationaliseringsprocesser från första början varit den mer engagerade parten, och då 
påverkats mindre av kontaktens preferenser.  
 
Ytterligare en faktor som påverkat valet är finansiella resurser. Wrap International som 
satsar på en bred etablering i flera länder har inte resurser nog att starta upp egna 
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verksamheter i varje land utan har varit tvungna att välja en etableringsform som kräver 
minsta möjliga resurser. De menar att det är en för hög risk att binda alltför mycket 
kapital ifall de inte får någon kund på den nya marknaden. Detsamma gäller för 
Racetimer som inte heller anser sig ha resurser nog att göra större investeringar i 
utländska verksamheter, dock söker de inte efter kunder på samma sätt som Wrap 
International. I likhet med Wrap International ämnar Racetimer fortsätta använda ett 
upplägg där företaget inte tvingas binda så mycket kapital. Även Astacus tidigare val av 
etableringsform har påverkats av denna faktor, men Göran Hall berättar att denna faktor 
inte kommer vara lika påverkande i kommande etableringar. Främst kommer företaget 
då kräva en högre grad av styrning av den utländska verksamheten och behöver 
företaget väljer en annan typ av etableringsform.  
 
Vidare har Wrap International, till skillnad från både Astacus och Racetimer, haft 
politiska faktorer i åtanke när de valt etableringsform. I flera länder de försöker att 
etablera sig i finns en politisk instabilitet. Med detta i åtanke har de valt 
etableringsformer som möjliggör ett mindre komplicerat avvecklingsarbete om det 
skulle vara tvungna att avsluta etableringen. Varken Astacus eller Racetimer har lagt 
vikt vid denna faktor vid deras val, dock har Racetimer haft problem med denna faktor 
efterhand som processen pågått och då främst i Marocko.  
 
Bristande information och kännedom om den nya marknaden har också varit en 
påverkande faktor. Wrap International poängterar att de behöver ha lokal representation 
och någon som kan kulturen. Detta speglas i valet att använda agenter där Wrap 
International till stor grad förlitar sig på den utländska parten. Astacus som har valt att 
internationalisera sig i länder som ligger närmare Sverige poängterar också att 
affärskulturen skiljer sig åt mellan länderna och att detta varit en bidragande faktor till 
att de valt franchiseupplägget.  
	  
Avslutningsvis medger samtliga fallföretag att de inte grundligt har analyserat och 
undersökt samtliga etableringsalternativ som finns utan att valet har varit en ganska 
naturlig och självgående process. 
	  



	   51	  

5. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet rörande tekniska småföretagare 
inom tjänstesektorn och jämförs med teorier kring internationalisering och valet av 
etableringsform för både stora och små företag. Kapitlet är uppdelat utefter en 
internationaliserings kronologiska ordning. Inledningsvis analyseras bakgrunden till 
utlandsetableringen, sedan det initiala valet av etableringsform och slutligen 
utvecklingen av etableringsformer i framtiden. 

5.1 Bakgrund till utlandsetablering 
Bakgrunden till internationaliseringen kan, utifrån teorin och empirin, delas in i de två 
underkategorierna motiv till internationalisering och ingång till internationalisering. 

5.1.1 Motiv till internationalisering 

Som nämndes i den teoretiska referensramen så menar Javalgi och Grossman (2014) att 
de två främsta motiven för småföretag att etablera sig på internationella marknader är 
tillväxt och företagsutveckling. Författarna menar att detta tar form i företags val av 
etableringsformer, som syftar till att uppnå dessa två motiv. Detta överensstämmer med 
Raymond med fleras (2014) studie som utlyser mer forskning inom småföretagares 
etableringsformer för att dessa företag ska våga ta steget ut på den internationella 
marknaden för att utveckla sina verksamheter och skapa långsiktig tillväxt. Gällande de 
två motiven tillväxt och utveckling kan det dras många paralleller med det empiriska 
materialet. Både Astacus och Wrap Internationals främsta avsikter med sin initiala 
utlandsetablering var att skapa långsiktig tillväxt och att bli mer konkurrenskraftiga i 
framtiden. Hall (2015) menar att Astacus har stora tillväxtmöjligheter i utlandet 
beroende på att företaget låg i framkant rent teknologiskt vid internationaliseringen och 
Johannesson (2015) ansåg att Wrap International hade växt ur den svenska marknaden 
och behövde mer utrymme för tillväxt. Båda företagen menar vidare att 
internationaliseringen kan leda till att företaget kan få nya perspektiv på hur sina tjänster 
kan utföras, vilket kan utveckla företaget. Dock skiljer sig Racetimer åt på denna punkt 
då företagets huvudsakliga anledning till sin internationalisering i Nederländerna var att 
få sin verksamhet finansierad under dåliga tider. Stenbäck (2015) menar att de 
ovanstående motiven, tillväxt och företagsutveckling, blivit mer tillämpbara när 
Racetimer har kommit på fötter rent ekonomiskt. Tillväxt och utveckling är alltså 
fortfarande de starka drivkrafterna även om de kan fokuseras först när det finns en 
finansiell stabilitet. Här finns ytterligare en likhet mellan de tre fallföretagen, som håller 
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med om att försäljningen på hemmamarknaden måste fungera för att företaget ens ska 
överväga internationalisering. 
 
Teorin angående småföretags drivkraft för utlandsetablering överensstämmer därmed 
med den empiriska studien gällande motiv som påverkar valet att etablera sig i utlandet. 
För studiens fallföretag har dock tillväxtperspektivet varit den mest överlägsna 
anledningen till startskottet för en internationalisering och företagsutveckling varit en 
bonus som kommit med på köpet. Samtidigt har utvecklingsaspekten vuxit sig allt mer 
viktig med tiden ett företag befunnit sig i utlandet, vilket de tre fallföretagen är eniga 
om. Därmed kan det konstateras att en kombination av tillväxtpotential och möjligheten 
till företagsutveckling är de främsta motiven även för teknikintensiva småföretag inom 
tjänstesektorn där tillväxten, som inom nischade tekniska områden gör att Sverige som 
relativt liten marknad, blir den överordnade drivkraften för utlandsetablering både på 
kort och lång sikt.  
 
En annan intressant aspekt ur ett motivperspektiv är att fallföretagen valt att använda sig 
av etableringsformer som innebär någon sorts samarbete, trots att de främst haft ett 
starkt tillväxtperspektiv. Detta frångår Javalgi och Grossmans (2014) teoretiska 
resonemang att starka tillväxtmotiv oftast leder till att företag väljer etableringsformer 
med lägre grad av engagemang såsom export. Detta pekar på att det är svårt att 
analysera valet av etableringsform enbart genom motiveringsfaktorn, då flera 
komplicerade faktorer spelar in på valet. 

5.1.2 Ingång till internationalisering 

Den tydligaste gemensamma nämnaren för empiriavsnittet är att nätverket spelat stor 
roll för de tre fallföretagen gällande ingång till internationalisering. Astacus använde sig 
av Göran Halls kontakter i Norge, Wrap International använde sig av affärsrelationer 
från Saabtiden och Racetimer hade kommunikation med en finansiär i Nederländerna. 
Dessa kontaktnät öppnade upp möjligheter för företagen att internationalisera sig och 
utgjorde en brygga för fallföretagen att ta sig utomlands. Utan dessa kontakter steget ut i 
Europa ha varit betydligt mer kostsamt, då de skulle vara tvungna att lägga resurser på 
att leta upp kontakter i ett specifikt land. Dessutom fanns ett uppbyggt förtroende 
mellan samarbetsparterna, vilket gjorde att en uppstart förenklades ytterligare. Vidare 
påtalar både Astacus och Wrap International att deras nätverk medfört att de kultur- och 
språkmässiga barriärerna kunnat undvikas, vilket också varit en kostnads- och 
riskbesparing. Samtliga fallföretags första etablering har varit i geografiskt angränsande 
länder till hemmamarknaden, vilket ytterligare har minimerat riskerna för 
kulturskillnader samt makroekonomiska aspekter. Ovanstående resonemang ligger i 
linje med den teoretiska utgångspunkten inom nätverksteorin, som påtalar vikten för 
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företag i allmänhet att använda sig av sitt kontaktnät vid utlandsetablering. Bland annat 
skriver Andersen, Ahmad och Chan (2014) att ett företag kan åtnjuta flera 
kostnadsfördelar vid användandet av sitt existerande nätverk i utlandet och att dessa 
kontakter påskyndar internationaliseringsprocessen. Dessutom kan det dras paralleller 
med Johanson och Vahlnes (2009) reviderade Uppsalamodell, där kontaktnätet 
applicerades på det stegvisa etableringsresonemanget.   
 

Gällande stegvis etablering så har inget av fallföretagen haft denna typ av 
internationaliseringsprocess i åtanke vid ingången av utlandsetableringen. Exempelvis 
menar Hoffstedt (2015) att Astacus inte hade några planer på att öka respektive minska 
sitt inflytande i Norge med tiden, i alla fall till en början. Detta går i linje med 
Racetimers Stenbäck resonemang om att det är viktigt för Racetimer att fokusera på 
nuläget och ta ställning till vidare etablering i framtiden. Med andra ord har den stegvisa 
teorin och angreppssättet inte haft någon stor inverkan på små tekniska tjänsteföretag 
vid ingången till internationaliseringen. Detta går ifrån Chang och Ree (2011) som 
argumenterar för att företag inledningsvis bör ha den stegvisa etableringen i åtanke för 
att kunna utnyttja det till sin fördel. De menar att företag kan lära sig av sina 
erfarenheter och utveckla processen steg för steg, vilket framförallt underlättar för små 
företag som har en liten resursbas. Dock har stegvis etablering visat sig vara ett viktigt 
redskap på lång sikt för tekniska småföretag inom tjänstesektorn, något som behandlas 
senare i analysen. 
 

Avslutningsvis så kan det konstateras att fallföretagen påverkats av sina resurser vid 
ingången till sin internationalisering. Exempelvis medförde den begränsade mängden 
finansiella resurser att fallföretagen valde att använda sig av samarbete i utlandet för att 
inte exponera sig mot relativt sett stora kostnader. Här finns det likheter med Wernerfelt 
(1984) och Barney (1986; 1991) resursbaserade teori som handlar om att företag 
använder sina inre och yttre resurser för att vara konkurrenskraftiga på en internationell 
marknad. Astacus, Racetimer och Wrap International har alla tre använt sig av sina 
teknologiska kunskaper vid internationalisering. Dessa kunskaper har medfört att 
samarbeten varit mycket gynnsamma för fallföretagen, då de inte behövt förflytta sig 
personalmässigt, utan endast låtit partners använda sig av deras elektroniska 
tjänsteteknik, varumärken och kontaktnät. Detta har visat sig vara en tydlig fördel för 
små teknikintensiva tjänsteföretag gentemot andra typer av småföretag. Därav har 
fallföretagens resurser kombinerat med deras kontaktnät varit de mest väsentliga 
ingredienserna vid ingången till en internationalisering. 
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5.2 Val av initial etableringsform 

Analys av beslutet kring etableringsform kan, utifrån teorin och empirin, delas in i tre 
underkategorier. Dessa är aktivt val av etableringsform, interna faktorer och externa 
faktorer. Vidare är det intressant att föra en analyserande diskussion specifikt kring de 
olika etableringsformerna. 

5.2.1 Aktivt val av etableringsform 

Vikten av att aktivt välja etableringsform, genom att analysera och göra avvägningar 
mellan olika etableringsformer, har ur olika perspektiv bekräftats i den teoretiska 
referensramen (Lommelen & Matthyssens 2005; Raymond m.fl. 2014). Bland de tre 
småföretagen, som deltagit i denna studie, har det framkommit att valet av 
etableringsform inte alltid varit ett aktivt beslut. Astacus val att införa ett samarbete 
med ett annat företag i Norge genom ett franchiseupplägg kom sig snarare av att Göran 
Hall hade ett utpräglat kontaktnät i området och kände företaget sedan tidigare (Hall 
2015). I likhet med Astacus framkommer detta även hos Wrap International, vilket 
indikerar att de inte tydligt analyserat samtliga etableringsformer och gjort ett aktivt val. 
Påståendet stärks ytterligare av att Johannesson (2015) förklarar att Wrap Internationals 
val var ett relativt enkelt beslut, då hon hade erfarenheter av agentsamarbeten samt 
tillgång till agentkontakter från SAAB. I det tredje fallföretaget togs det inte heller ett 
genomarbetat beslut, då valet av export vid den initiala utlandsetableringen var en 
konsekvens av företagets ekonomiska situation. Stenbäck (2015) tydliggör även att 
företaget inte gjorde ett strategiskt aktivt val. Därav tenderar små tjänsteföretag att 
initialt inte göra tydligt aktiva val utan snarare antar de möjligheter som uppkommer. 
Valet av etableringsform kan då anses vara ett relativt oreflekterat beslut, där 
fallföretagen främst baserar sitt initiala val av etableringsform på tidigare erfarenheter 
och kontakters preferenser. Detta ligger i linje med Schweizer (2012) som menar att 
småföretag till en början agerar för hastigt, för att med tiden ta mer rationella beslut. 
 
Att fallföretagen inte lagt ner mer engagemang på att välja etableringsform verkar 
främst bero på dålig kunskap och information kring etableringsformer och 
internationaliseringsprocessen. Detta argument stärks av att Astacus uppger att de sökt 
efter information vid internationalisering utan att finna lämpligt beslutsunderlag (Hall 
2015; Hoffstedt 2015). Även gällande Racetimer går det att tolka det som att de inte 
haft tillräcklig information och kompetens, då både Stenbäck (2015) och Milic (2015) 
poängterar att företaget inte haft någon direkt vägledning gällande utlandsetablering. 
Vidare menar de att sådan vägledning hade underlättat i internationaliseringsarbetet. 
Denna tankegång stämmer överens med teorin där Hall (2003) påpekar att ledningen i 
småföretag, som tar beslut kring etableringsform, sällan har tillräcklig kompetens vad 
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gällande internationaliseringsprocesser. Därav går det att argumentera för att om små 
tjänsteföretag ska kunna ta ett genomtänkt beslut om etableringsform krävs tillgång till 
information och kompetens gällande etableringsformer hos företagsledningen.  

5.2.2 Interna faktorer 

Som nämnts i det teoretiska kapitlet utgör företagets resurser till stor del 
beslutsunderlaget för val av etableringsform (Raymond m.fl. 2014). I enlighet med detta 
är ”brist på kapital för att finansiera exportverksamheten” det vanligaste hindret för 
småföretag (OECD-APEC 2007). Brist på sådana resurser leder till att företag bland 
annat inte kan vara så engagerade i på den nya marknaden eller bidra med personal till 
den nya verksamheten (Lu & Beamish 2001). Även små tjänsteföretag som är 
högteknologiskt inriktade är beroende av denna faktor, vilket bekräftas av samtliga 
fallföretag i denna studie. Hall (2015) redogör att ett litet bolag har svårt att avsätta så 
mycket resurser som krävs för att internationalisera sig på ett fullständigt sätt, vilket 
indikerar att de påverkats av denna faktor. Argumentet stärks ytterligare av att 
företagsledningen resonerade kring att de inte har råd att skicka egen personal till den 
nya verksamheten (Hoffstedt 2015). Vidare kan både Wrap International och Racetimer 
anses ha påverkats av denna faktor. Wrap International var direkt begränsade av 
resurser och skulle omöjligtvis ha råd att välja en mer komplex etableringsform, 
framförallt när de etablerar sig i flera länder samtidigt (Johannesson 2015). Racetimer 
påverkades indirekt av denna faktor, vilket indikeras av att verksamheten undsattes av 
en utländsk finansiär som Racetimer påbörjade export till (Stenbäck 2015). I likhet med 
andra typer av småföretag så påverkas små teknikintensiva tjänsteföretag av finansiella 
resurser, men inte i lika stor utsträckning. De behöver exempelvis inte investera i något 
lager utomlands eftersom de har möjligheten att förmedla tjänster via internet till 
samarbetsföretag. Detta medför att dessa företag blir mindre bundna kapitalmässigt än 
producerande småföretag, vilket är viktigt att ha i åtanke vid en internationalisering. 
 
För att kompensera för bristande resurser och kompetenser kan, i enlighet med 
Raymond med fler (2014), små tjänsteföretag använda sig av sitt nätverk. Kontaktnätet 
kan bistå företaget med en betydande del av beslutsunderlaget samt vara en 
medfinansiär vid ett samarbete (Coviello & Martin 1998). Nätverket kan därmed vara 
en avgörande faktor utifall företaget saknar resurser och kompetenser för att ta steget på 
egen hand. Även små tjänsteföretag som är tekniskt inriktade har visat sig lägga stor 
vikt vid kontaktnätet, vilket styrks av att samtliga fallföretag påverkats av sina 
kontakter. Kontaktens preferenser har visat sig vara en viktig utgångspunkt i företagens 
val av etableringsform. Exempelvis då Racetimers samarbetspartner föredrog 
licensiering, vilket också blev valet av etableringsform (Stenbäck 2015). I Wrap 
Internationals fall krävs en samarbetsform för att kunna förmedla tjänsten, då företaget 
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inte har råd att starta eget, vilket ytterligare stärker argumentet att kontaktnätet är en 
viktig påverkande faktor. 
 
Trots att den teoretiska referensramen (Blomstermo, Sharma & Sallis 2006) påpekar att 
tjänsteföretag strävar efter att ha en hög kontroll, överensstämmer inte detta fullt ut med 
studiens empiriska material. Fallföretagen har inledningsvis inte reflekterat över denna 
faktor vid det initiala valet av etableringsform. Exempelvis säger Stenbäck (2015) att 
Racetimers styrningspreferenser inte haft någon direkt inverkan på beslutet att bedriva 
export- och licensieringsverksamhet. Att fallföretagens styrningspreferenser 
inledningsvis varit förhållandevis låga skulle kunna förklaras av att de vill ha ett öppet 
och ömsesidigt samarbete där båda parter får möjlighet att driva verksamheten framåt. 
Detta kan dock leda till inkongruens där de olika samarbetspartnerna arbetar mot skilda 
strategiska mål. Någon som stödjer detta resonemang är Hall (2015) som påpekar att 
samarbetsföretagets dagliga arbete och strategi med tiden frångått Astacus synsätt. 
Vidare har det lett till att det uppstått olikheter mellan företagen samt att Astacus 
varumärke förmedlats på olika sätt på hemmamarknaden och internationellt. Därmed är 
det högst relevant att små teknikintensiva tjänsteföretag har kännedom om vilka 
konsekvenser olika styrningspreferenser kan få. Trots att fallföretagen inledningsvis inte 
reflekterat över styrningspreferenserna har denna faktors relevans däremot ökat med 
tiden. Detta märks tydligt hos Astacus, då de är noga med att påpeka att de vill ha en 
högre styrningsgrad i kommande utlandsetableringar (Hoffstedt 2015). Även hos Wrap 
International har hårdare styrningspreferenser växt fram med tiden, då ökade krav på 
försäljning och uppföljning ställs på agenten (Olsson 2015). Detta indikerar att 
styrningsfaktorns påverkan på det inledande valet av etableringsform inte är lika viktig 
för små teknikinriktade tjänsteföretag som för tjänsteföretag. En parallell kan dock dras 
till Ekeledo och Sivakumars (1998) resonemang att styrningsgraden bör öka i takt med 
att ägandeandelen och engagemangskravet ökar. Detta kan ses överensstämma med 
Astacus och Wrap Internationals ökade fokus på just styrningspreferenser. Dock 
stämmer resonemanget inte överens med fallföretaget Racetimer som tydliggör att de i 
nuläget är nöjda med den kontroll de har samt att de vid kommande 
internationaliseringar vill fortsätta med samma styrningspreferenser. 

5.2.3 Externa faktorer 

Kulturella skillnader mellan den nationella och internationella marknaden är en faktor 
som diskuterats i de teoretiska och empiriska avsnitten. Fallföretagen i studien har i 
olika grad upplevt kulturella skillnader, vilket främst berott på att de har 
internationaliserat sig i olika länder. Trots att Astacus valt att etablera sig i närliggande 
länder har de märkt av att affärskulturen skilt sig åt, vilket de menar har påverkat 
beslutet att kontinuerligt använda samarbetsföretag som känner till marknaden. Här går 
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det att dra en parallell till den teoretiska referensramen, som menar att företag som 
förmedlar tjänster måste lära känna kulturen och normerna som finns på marknaden 
(Ekeledo & Sivakumar 1998). Ekeledo och Sivakumars forskning riktar sig främst mot 
stora tjänsteföretag, men denna studies empiri visar att detta även är applicerbart på små 
tekniska tjänsteföretag. Även Wrap International har beaktat denna faktor, då de valt att 
använda utländska agenter som förmedlar tjänsten till slutkund. Det som skiljer Wrap 
International mot Astacus är att Wrap International riktar in sig mot länder som har 
desto större kulturskillnader. Detta argumenterar för att både små tjänsteföretag som 
satsar på att etablera sig i närliggande länder med rent affärsmässiga skillnader och i 
länder med stora kulturella skillnader överlag, påverkas av denna faktor. Dock 
poängterar teorin att företag bör anpassa tjänsten till den nya marknaden (Ekeledo & 
Sivakumar 1998). Detta har inte fallföretagen ansett sig behöva göra, utan tjänsten som 
förmedlats har anpassats till kundens behov och inte den lokala kulturen. Detta skulle 
kunna förklaras av att tjänsterna är tekniskt inriktade och kunderna som konsumerar 
tjänsterna inte skulle använda tjänsterna om de var mindre insatta i tekniken. 
Exempelvis bekräftas detta av Racetimer som upplevde en stor kulturkrock vid 
verksamheten i Marocko, men menar att de inte behövde anpassa själva tjänsten till den 
nya kulturen. Vidare pekar detta återigen på att små tekniska tjänsteföretag inte alltid 
aktivt analyserar externa faktorer vid val av etableringsform.  
 
En faktor som är nära besläktad med de kulturella skillnaderna är de juridiska aspekter 
som kan skilja sig länder emellan. Osei-Bonsu (2014) skriver att okunskapen och brist 
på erfarenhet kring denna faktor kan avskräcka småföretag att internationalisera sig. 
Dock har detta inte stämt överens med fallföretagen i denna studie. De har istället pekat 
på att det funnits sätt att komma underfund med den juridiska aspekten. Exempelvis har 
Astacus kunnat få fram mallar på juridiska avtal genom internet (Hall 2015), i likhet 
med både Wrap International och Racetimer. Därmed visar detta att småföretag inte 
räds internationalisering på grund av denna faktor. Dock går det inte att säga att detta 
beror på att de är tjänsteföretag, då fallföretagens resonemang inte tar utgångspunkt i 
själva tjänsten. Det går att tolka det som att Wrap International har hanterat denna faktor 
genom sina kontakter, då agenterna de använder på den utländska marknaden har 
kunnat bidra med deras kunskap och erfarenheter. Genom tillgång till intern information 
har företaget även kunnat minska risken i länder med hög politisk instabilitet. Här går 
det att dra en direkt parallell till Javalgi och Grossman (2014) som påpekar att det måste 
finnas tillgång till information i det nya landet för att företaget ska kunna ta den 
juridiska aspekten i åtanke. Små tjänsteföretag behöver beakta den juridiska faktorn, för 
att veta just vilka villkor som gäller i landet för olika typer av etableringsformer.  
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Wrap Internationals resonemang kring agenter bekräftar att även små tjänsteföretag 
beaktar den politiska stabilitetsfaktorn, i likhet med stora tjänsteföretag (Sanchez-
Peinado, Pla-Barber & Héberts, 2007). Kring den politiska faktorn finns det flera 
direkta paralleller mellan empirin och teorin. Teorin förespråkar, vid politisk eller 
ekonomisk instabilitet, en etableringsform med högre flexibilitet samt en hög grad av 
samarbete med lokala aktörer. Detta verifieras i Wrap Internationals fall då de menar att 
agentverksamheten utgör ett bra samarbete som ger lokal och användbar information. 
Denna etableringsform underlättar också vid en eventuell nedläggningsprocess då 
företaget ej har en fysisk verksamhet i landet, vilket Wrap International har erfarenhet 
av då de i några fall varit tvungna att lägga ner verksamheten. En förklaring till att Wrap 
International är det fallföretag i studien som påverkats av denna faktor kan vara att de, 
till skillnad från de två andra fallföretagen, valt att internationalisera sig i mindre stabila 
miljöer. 
 
Avslutningsvis bör det belysas att tillgång till information binder samman de 
ovanstående externa faktorerna. Små tjänsteföretag behöver, i lika stor utsträckning som 
stora företag, kunskap kring de premisser som gäller på den nya marknaden (OECD-
APEC 2007). Vilket inte minst bekräftas av Wrap International som tydligt värdesätter 
agentens information i länder med förhållandevis hög politisk stabilitet. Denna typ av 
information kan ligga till stor grund för beslutet av etableringsform och är därmed en 
starkt påverkande faktor. 

5.2.4 Jämförelse mellan etableringsformer 

Den här studien har tagit utgångspunkt i Kotlers (2014) tre huvudgrupper av 
etableringsformer. Dessa är export, joint venture och direktinvestering. Enligt 
författaren skiljer sig de tre huvudgrupperna åt i grad av risk, investeringar och 
engagemang. Samtliga fallföretagen har valt att inleda sin utlandsetablering med någon 
typ av samarbete eller en mer avancerad form av export. Något som framgått från 
intervjuerna är att de inte har antytt någon direkt skillnad i risktagandet eller 
investeringar mellan etableringsgrupperna export och joint ventures. Dessa former ter 
sig vara mer eller mindre lika riskbenägna och kräva ungefär lika stora investeringar, 
för små tekniska tjänsteföretag. Exempelvis anser Stenbäck (2015) att Racetimers 
etablering i Nederländerna genom export och etablering i Irland genom samarbete, vara 
ett lika stort risktagande där företaget gjorde likartade investeringar. Det går att tolka 
Johannesson (2015) på liknande sätt när hon säger att det inte varit någon större skillnad 
om de använder agenten endast som återförsäljare eller ett mer fördjupat samarbete. 
Detta går ifrån teorin som menar på att export är en mindre riskbenägen form som 
kräver mindre investeringar än joint ventures (Kotler 2014; Gulati 1998). En möjlig 
förklaring till varför fallföretagen inte uppfattar de två etableringsformerna så olika, ur 
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ett risk- och investeringsperspektiv, är att de inte behöver göra lika stora investeringar 
som producerande småföretag. Exempelvis behöver de inte bygga ett lager, då de säljer 
en tjänst och inte en produkt. Vidare behöver de inte fysiskt förflytta sig till utlandet 
eftersom frakt, uppvisning och användning kan skötas över internet då företagen är 
tekniskt inriktade. Resonemanget visar att det kan finna en otydlighet gällande risk- och 
kapitalgräns mellan de olika etableringsformerna export och samarbeten. Det visar 
också att det i praktiken kan vara svårt att göra samma uppdelning av etableringsformer 
som teorin gör, för små tjänsteföretag inom teknologisektorn. 
 
Avslutningsvis visar studien att små teknikintensiva tjänsteföretag inte inledningsvis 
reflekterar över den tredje etableringsgruppen; direktinvestering. Detta argument 
grundar sig på att fallföretagen i studien valt att inte etablera en helt egenägd 
verksamhet utomlands. Orsaken är att företagen inte haft tillräckliga resurser och inte 
tillräcklig kunskap om den nya marknaden. Detta styrks exempelvis av Johannesson 
(2015) som antyder att Wrap International aldrig övervägt en direktinvestering på grund 
av för höga investeringskostnader. Detta strider emot vad Terpstra och Yu (1988) 
skriver då de menar att tjänsteföretag med fördel kan etablera sig genom 
direktinvestering, då dessa företag tenderar att ha lägre investeringsbehov kontra 
producerande företag. Detta förklaras av att små tjänsteföretag har stora kostnader i 
hemlandet och därmed inte har råd att etablera en egenägd verksamhet i utlandet. 

5.3 Framtida internationalisering 

För att underlätta analysen av fallföretagens framtida internationalisering delas kapitlet 
in i de två underkategorierna problematik kring initiala etableringsformer samt 
utveckling av etableringsformer.  

5.3.1 Problematik kring initiala etableringsformer 

Under intervjuer med fallföretagen i denna studie har det framkommit att svårigheter 
uppstått under företagens initiala internationalisering. Den inledande etableringsform 
som valts har medfört problem för två av företagen. Exempelvis berättar Hall (2015) att 
Astacus med tiden upptäckte att de inte hade full kontroll över samarbetsföretagets 
verksamhet, vilket orsakade problem. Astacus Norge tog huvudsakligen på sig uppdrag 
som inte stämde överens Astacus Sveriges profil, vilket bland annat medförde att 
Astacus varumärke blev inkongruent samt att lönsamheten sjönk. Denna styrningsfråga 
reflekterade inte ledningen för Astacus över när de tog beslutet om etableringsform, 
vilket återigen visar hur viktigt det är att ha de påverkande faktorerna i åtanke vid val av 
etableringsform. Argumentet styrks ytterligare av Blomstermo, Sharma och Sallis 
(2006) som poängterar vikten av att känna till sina styrningspreferenser vid 
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utlandsetablering. Författarna menar även att teknologiska tjänsteföretag ofta strävar 
efter hög kontroll, vilket bekräftas i exemplet med Astacus ovan. Astacus har även 
märkt av att de inte kunnat utnyttja synergieffekter och kunskapsutbyten mellan 
hemmakontoret och de utländska kontoren. Detta tycks vara en direkt följd av att de 
utländska verksamheterna styrs av samarbetspartnern. I enlighet med Blomstermo, 
Sharma och Sallis (2006) hade etableringsform med en högre ägandegrad gett ledningen 
i Sverige större befogenhet att styra de utländska verksamheterna. Med andra ord hade 
en högre styrningsgrad möjliggjort kunskapsutbyten och möjligheten att ta vara på 
synergieffekter, vilket är positivt ur ett framtida etableringsperspektiv. 
 
Även Wrap International drabbades av styrningsproblem efter att de valt sin initiala 
etableringsform. Detta beror främst på att de från start inte grundligt utvärderat sina 
styrningspreferenser. Problemet uppmärksammades genom att agenter, som de valt att 
samarbete med, haft en annorlunda syn på hur arbetet skulle utföras och därmed inte 
följt de uppsatta målsättningarna. Detta kan direkt relateras till styrproblem där Wrap 
International valt en för lös styrning, i enlighet med Merchant och Van der Stede 
(2012). Wrap Internationals situation stämmer dock inte överens med Ekeledo och 
Sivakumars (1998) resonemang kring att lös styrning oftast räcker vid förmedling av 
tjänster via agent, i förhållande till joint venture och direktinvestering. I detta fall gäller 
det snarare för Wrap International att tillämpa hårdare styrning och tydligt 
kommunicera ut sina styrningspreferenser. En annan etableringsform än agenter, som 
går hand i hand med en högre styrning, skulle också kunnat vara ett alternativ för Wrap 
International för att lösa ovanstående problematik. 

5.3.2 Utveckling av etableringsformer 

Den stegvisa Uppsalamodellen bygger huvudsakligen på att företag med tiden utökar 
sina kunskaper kring internationaliseringsprocessen, får nya erfarenheter av marknaden 
och breddar sitt kontaktnät. Detta leder till att företag stegvis kan utveckla sin 
utlandsverksamhet och välja alltmer komplexa etableringsformer (Johanson & Vahlne, 
1977). Här går det att dra en direkt parallell till det tidigare nämnda styrningsproblemet 
för Astacus. Hall (2015) och Hoffstedt (2015) berättar att de i framtida 
internationaliseringar kommer fortsätta leta efter en kontakt att inleda ett samarbete 
med, men samtidigt lägga ner större resurser på etableringen. Ett tydligt exempel är 
företagets kommande etablering i Belgien, där de planerar att påbörja ett samarbete med 
ett nuvarande företag för att sedan starta en egenägd verksamhet. Därmed kommer 
Astacus att kunna ställa högre krav på verksamheten, vilket medför att företaget kan 
kontrollera styrningen i högre utsträckning.  
 



	   61	  

Ytterligare en fördel med att företaget äger den nya verksamheten är att det lättare kan 
ske kunskapsutbyten och synergieffekter länderna emellan. Teorin visar även på vissa 
negativa sidor för denna typ av etableringsalternativ. Pan och Tse (2000) skriver att det 
krävs mycket resurser för denna typ av etablering, vilket leder till en hög risk. Astacus 
är medvetna om risktagandet, men är villiga att ta den risken i dagsläget, då deras 
lönsamhet tillåter ett sådant risktagande. Denna utveckling bekräftar att den stegvisa 
etablering är ett viktigt redskap på lång sikt för tekniska småföretag inom tjänstesektorn. 
I likhet med Astacus har Wrap International med tiden utvecklat sin process genom att 
vid nya etableringar tydliggöra för agenten vilka premisser som gäller för samarbetet 
och vilka krav som ställs på agenten. Detta visar att företaget med tiden har lärt sig hur 
de ska hantera agentverksamheten vilket kan kopplas samman med Uppsalamodellen, 
där lärande och utveckling är ett viktigt steg i processen. Även fast Wrap International 
hittills har valt att utveckla den nuvarande etableringsformen, berättar Johannesson 
(2015) att de i framtiden vill etablera en egenägd verksamhet. Denna verksamhet ska 
fungera som en utgångspunkt för geografiskt närliggande etableringar. Att de vill 
genomföra denna typ av utlandsetablering visar att företaget är positivt inställda till 
direktinvesteringsformen. I kontrast till Astacus och Wrap International har Racetimer 
inte uppmärksammat liknande problem. Detta kan förklaras av att de anser sig nöjda 
med den styrning och det upplägg som företaget har idag. De anser inte heller att de i 
framtida internationaliseringar vidare behöver använda sig av stegvis etablering, utan 
ämnar använda samma upplägg på de två nya internationaliseringarna som är planerade 
under 2015. Detta talar för att små tjänsteföretag inom teknologisektorn kan använda 
stegvis etablering om det ligger i linje med deras strategi och mål, men att de inte måste 
fullfölja alla stegen för att nå en lyckad process.  
 
Avslutningsvis visar de ovanstående resonemangen att det finns en tydlig koppling 
mellan internationaliseringsteorierna. Även fast dessa teorier har olika utgångspunkter 
och perspektiv på processen överensstämmer de i att företagets nätverk och lärande är 
två viktiga grundstenar i internationaliseringen. Studien visar att nätverks- och den 
resursbaserade teorin främst är relevanta i början av små tjänsteföretags 
internationalisering. Den stegvisa etableringens relevans märks av först senare, efter att 
företagen har agerat på den internationella marknaden en tid och vill utveckla 
processen. Ovanstående resonemang pekar också på vikten av att små tjänsteföretag 
noggrant utvärderar vilka resurser de har, oavsett om det gäller kontaktnätet, finansiella 
resurser eller andra faktorer. Det visar också att små teknikföretag inom tjänstesektorn 
inledningsvis bör ha en tydlig bild av hur den utländska verksamheten ska skötas. 
Oavsett om företaget väljer att bedriva export, starta upp ett samarbete eller en helt egen 
verksamhet.  
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6. Slutsats 
Sverige har gått från att vara ett storföretagsland till att bli ett småföretagsland. I en allt 
mer globaliserad värld är det viktigt för dessa småföretag att våga sig ut på 
internationella marknader för att vara konkurrenskraftiga på lång sikt. Speciellt viktigt 
är detta för små teknikintensiva tjänsteföretag, vilket är den snabbast växande sektorn 
inom det svenska näringslivet. Ett grundläggande instrument för dessa småföretag, vid 
internationalisering, är valet av etableringsform. I dagsläget är forskningen inom 
internationaliseringsprocessen och val av etableringsform för denna typ av småföretag 
mycket begränsad. Denna studie har syftat till att belysa dessa två faktorer genom en 
fallstudie av tre små teknikintensiva tjänsteföretag. 
 
I studien har det framkommit sju huvudslutsatser och kunskapsbidrag: 

1. Den viktigaste beståndsdelen vid inledningen av en internationalisering för små 
teknikintensiva tjänsteföretag är nätverk. 

2. Den främsta interna faktorn är tillgång till finansiella resurser, vilket till stor 
grad avgör vilket av etableringsalternativen företag väljer. 

3. Små teknikintensiva tjänsteföretag använder sig av samarbeten framför export 
då samarbeten är mindre kapitalintensiva och riskfyllda. 

4. De externa faktorer som framförallt påverkar denna typ av företags val av 
etableringsform är kulturella skillnader och juridiska aspekter. 

5. Vikten av att klargöra styrningspreferenser ökar i takt med internationaliserings-
processen och blir en avgörande faktor för framgång i utlandet på lång sikt. 

6. Dagens mest framträdande internationaliseringsteorier är tillämpbara på små 
teknikintensiva tjänsteföretag under olika tidpunkter av internationaliseringen. 

7. I dagsläget kan valet av etableringsform för små teknikintensiva tjänsteföretag 
klassificeras som relativt oreflekterat. 

 
Nätverk. Studien visar att den viktigaste beståndsdelen vid inledningen av en 
internationalisering för tekniska småföretag inom tjänstesektorn är nätverk. Detta 
sammanfaller med den teoretiska referensramens nätverksteorier och Johansson och 
Vahlne (2009) justering av sin stegvisa modell till att vara mer inriktad mot 
nätverkandet. Flerfallstudien visar att ett nätverk öppnar upp möjligheter för små 
teknikintensiva tjänsteföretag till en internationalisering, eftersom företagen kan ta hjälp 
av kontakter för att etablera sig i utlandet. Dessutom visar studien att nätverket medför 
kostnads- och riskreduceringar för företagen, då dessa inte behöver lägga lika stora 
resurser på att söka upp samarbetspartners och själva behöva hantera kultur- och 
språkbarriärer. Att utvidga sitt nätverk är därmed viktigt för småföretagare inom 
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tjänstesektorn för att de ska kunna erhålla i första hand tillväxt och andra hand 
företagsutveckling i utlandet, vilket enligt studien är de två främsta motiven för en 
utlandsetablering.  
 
Finansiella resurser. Vidare visar studien att det finns flera interna och externa 
faktorer, förutom nätverk, som till stor utsträckning påverkar det initiala 
etableringssteget i utlandet för små tekniska tjänsteföretag. Den absolut främsta interna 
faktorn är tillgång till finansiella resurser, vilket till stor grad avgör vilket av 
etableringsalternativen ett företag väljer att använda sig av bland export, samarbeten 
och direktinvestering. Småföretag har ofta en begränsad kapitalbas att avsätta för en 
internationalisering, vilket medför att det är ovanligt att de väljer att utföra en 
direktinvestering, då det är relativt kapitalintensivt. Detta går hand i hand med den 
nuvarande litteraturen som visar att finansiella resurser är det största hindret för en 
utlandsetablering för småföretag (OPEC-APEC 2007). Men samtidigt skiljer sig resultat 
från denna studie från den nuvarande litteraturen då små teknikintensiva tjänsteföretag 
använder sig av interna resurser och externa möjligheter, såsom nätverk, för att bygga 
sig runt de finansiella begränsningarna. Därmed kan det konstateras att det är viktigt för 
små teknikintensiva tjänsteföretag att ta hänsyn till de finansiella aspekterna, men 
samtidigt vara medvetna om att dessa går att undgå genom att ta vara på sina interna 
styrkor eller externa möjligheter. Detta ger även teoretiska implikationer, då den 
nuvarande forskningen inom faktorer som påverkar internationaliseringen kan ses ur ett 
nytt perspektiv, som kan understödja en utlandsetablering trots finansiella 
begränsningar. 
 
Samarbeten. Studien visar att små teknikintensiva tjänsteföretag i större utsträckning 
använder sig av samarbeten framför export. Detta beror på att samarbeten är mindre 
kapitalintensiva och riskfyllda än export för denna typ av företag. Denna slutsats frångår 
den teoretiska referensramens riktlinjer kring småföretag, som menar att ett samarbete 
är mer riskfyllt än export (Kotler, 2014). Med andra ord kan den nuvarande forskningen 
inte appliceras på små teknikintensiva tjänsteföretag, vilket ger ytterligare teoretiska 
implikationer och öppnar upp för framtida forskning inom ämnet. En möjlig förklaring 
till denna teoretiska avvikelse är att fallföretagen i studien har haft fördel av sina 
tekniska kompetenser. Tack vare dessa behöver företag exempelvis inte förflytta 
mänskliga resurser mellan länder, utan kan använda sig av internet för att överföra sina 
tekniska tjänster och IT-system. Det medför i sin tur att samarbetsformens 
lönsamhetsaspekt finns kvar, samtidigt som risken vid internationalisering förminskas. 
Därmed blir det mindre kostsamt och mer lönsamt för små teknikintensiva 
tjänsteföretag att använda sig av samarbeten framför direktinvestering och export vid 
inledningen till internationalisering. Detta förutsätter dock att företagen har tillgång till 
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ett kontaktnät som är användbart under internationaliseringen. Med andra ord kan en 
kombination av finansiella resurser och ett digert kontaktnät vara en grund för en 
lyckosam ingång till en utlandsetablering för små teknikintensiva tjänsteföretag. 
 
Externa faktorer. Förutom de ovan nämnda interna faktorerna så är det viktigt för 
tekniska småföretag inom tjänstesektorn att ta hänsyn till externa faktorer vid valet av 
etableringsform. Studien visar att det framförallt är kulturella skillnader och juridiska 
aspekter som spelar en viktig roll i valet av etableringsform för denna typ av företag. 
För att företagets tekniska tjänster ska bli framgångsrika i utlandet krävs en anpassning 
utefter kulturen och att företaget agerar linje med landets juridiska bestämmelser. En av 
anledningarna till att små teknikintensiva tjänsteföretag väljer att använda sig av 
samarbeten beror just på dessa skillnader och aspekter. I och med att företagen 
samarbetar med personer i ett specifikt land behöver de själva inte lära sig kulturen och 
sätta sig in i de juridiska aspekterna, utan kan med hjälp av kontakterna överbrygga 
dessa hinder. Detta medför i sin tur kostnads- och riskreduceringar, vilket är positivt för 
ett litet företag med en begränsad kapitalbas.  
 
Styrningspreferenser. En annan slutsats som kunnat dras genom studien är att tekniska 
småföretag inom tjänstesektorn inte tar hänsyn till styrningspreferenser i 
inledningsfasen av internationaliseringen. Dock berättar två av de tre fallföretagen att 
detta medfört problematiska situationer i ett senare skede. Bland annat kan avsaknaden 
av styrningsriktlinjer leda till ett inkongruent varumärke och en lönsamhet som inte når 
sin fulla potential. Fallföretagen i studien har vidare i internationaliseringsprocessen 
använt sig av hårdare styrning. Styrningen har därefter medfört att kunskapsutbyten och 
synergieffekter har möjliggjorts, då de två samarbetsparterna tvingas jobba i en närmare 
relation till varandra. Detta påvisar att det är viktigt för små teknikintensiva 
tjänsteföretag att beakta styrningspreferenser vid en fortsatt etablering, men också att 
det är viktigt att beakta dessa redan vid det initiala valet av etableringsform.  
 
Internationaliseringsteorier. Ovanstående resonemang och slutsatser konstaterar att de 
tre internationaliseringsteorierna som berörts i studien är applicerbara på tekniska 
småföretag inom tjänstesektorn. Dock är dessa teorier applicerbara under olika 
omständigheter och tidpunkter, vilket motsäger den nuvarande forskningen och därmed 
bidrar till den teoretisk utveckling. Nätverksteorin utgör en grundsten för en 
framgångsrik start på utlandsetableringen för denna typ av företag, då det skapar 
utrymme för internationella samarbeten. Detta till skillnad från den stegvisa 
etableringsteorin, vars relevans märks av efter att företagen har agerat på den 
internationella marknaden en tid och vill utveckla processen. Här går studien och teorin 
i två olika riktningar, då Chang och Rhees (2011) argumenterar för att småföretag i 
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allmänhet tar hänsyn till stegvis etablering redan från start. En anledning till denna 
avvikelse kan vara att små teknikintensiva tjänsteföretag ofta använder sig av 
samarbeten redan från start, till skillnad från andra typer av företag som ofta inleder sin 
internationalisering via export (Raymond m.fl. 2014). Slutligen är den resursbaserade 
teorin viktig för små teknikintensiva tjänsteföretag vid inledningen av en 
utlandsetablering på grund av att resurserna avgör vilken etableringsform som företaget 
har utrymme att använda sig av. Och samtidigt är den resursbaserade teorin viktig i ett 
senare scenario, då resurserna bestämmer hur ett företags utlandsetablering kan 
utvecklas i framtiden. Sammanfattningsvis måste små tekniska tjänsteföretag ha 
kunskap angående de tre olika internationaliseringsteorierna för att kunna 
nyttomaximera sin utlandsetablering.  
 
Oreflekterat val. Avslutningsvis uppmärksammar studien att valet av etableringsform 
bland tekniska småföretag inom tjänstesektorn idag kan beskrivas som relativt 
oreflekterat. Fallföretagen i studien påvisar att denna typ av småföretag inte vägt olika 
etableringsformer mot varandra innan sin inledande internationalisering. Detta kan till 
stor del bero på att den tillgängliga informationen inte innehåller en direkt vägledning 
angående vilka faktorer som företagen ska väga mot varandra vid valet av 
etableringsform. Fallföretagen i studien är dock eniga om att en vägledning inom val av 
etableringsformer skulle ha en stor effekt på deras ingång och fortsättning av sin 
internationalisering. Denna enighet går hand i hand med ovanstående resonemang om 
hur viktigt det är för dessa småföretagare att vara noggranna i sina val av 
etableringsform, speciellt med tanke på den begränsade resursbas småföretagare 
vanligtvis besitter. 
 
Sammanfattningsvis har denna studie gjort ett grundläggande kunskapsbidrag inom 
internationalisering och val av etableringsform för små teknikintensiva tjänsteföretag. 
Samtidigt är det viktigt att det tillkommer mer forskning och vägledning inom 
internationalisering för denna typ av företag. På så sätt kan de ta stöd i forskning och 
våga sig ut på internationella marknader där de kan skapa tillväxt och utveckla sina 
verksamheter. Något som är viktigt för svenskt näringsliv i framtiden. 
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7. Vidare forskning 
Denna studie har tydligt påvisat ett behov för små teknikintensiva tjänsteföretag att få 
tillgång till framtida forskning inom etableringsformer och internationalisering som är 
anpassad efter just deras förutsättningar och motiv till utlandsetablering. Med de 
kvalitativa kunskapsbidragen i denna studie som utgångspunkt skulle en kvantitativ 
studie av internationalisering och val av etableringsform kunna utgöra ett komplement 
till denna studie. I en sådan studie skulle exempelvis regressionsanalyser med faktorer 
som nätverk och finansiella medel kunna testas gentemot val av etableringsform och 
internationaliseringsprofil för att hitta relevanta och användbara samband.  
 
Vidare finns det flera slutsatser som motsäger den nuvarande teoretiska referensramen. 
Ett exempel är slutsatsen om att den tekniska aspekten medför att samarbeten är mer 
gynnsamma än export, vilket öppnar upp för framtida studier inom ämnet. Genom 
vidare forskning inom detta kan små teknikintensiva företag få mer insikt angående hur 
de ska gå till väga, givet att de väljer att inleda sin internationalisering med ett 
samarbete. Slutligen vore det intressant att undersöka om det finns skillnader mellan 
små teknikintensiva tjänsteföretag från olika länder och jämföra deras 
internationaliseringsprocesser. På så sätt kan fler perspektiv belysas samtidigt som 
ytterligare lärdomar angående internationalisering kan dras. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
	  
Inledning 

 ü Presentation av författare  

 ü Presentation syfte och frågeställningar. 

 ü Informera om att intervjun är frivillig och får avbrytas när som helst.  

 ü Informera om att det endast är vi som kommer ha tillgång till materialet.  

 ü Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun. 

 ü Om ja, informera att materialet kommer raderas efter studien publicerats. 

 ü Frågor innan vi börjar? ��� 

Inledande frågor  

1. Berätta kort om företaget (sysselsättning, omsättning, anställda). 

2. Berätta kort om din roll på företaget. 

Internationaliseringsprocessen 

3. När etablerade sig företaget på den utländska marknaden för första gången? 

4. Vilka var de huvudsakliga motiven till denna utlandsetablering? 

5. Varför valdes just dessa länder som etableringsland? 

6. Hade ni kontakter i länderna som ni valt att etablera er i? I så fall, på vilket sätt 
har ni använt dessa tillgångar? 

7. Vad anser du att Racetimer har för konkurrensfördelar och på vilket sätt har ni 
fått användning av dessa vid er internationalisering? 

8. Har ni tänkt använda er av stegvis etablering i utlandet (förklara om 
nödvändigt)? 

9. Beskriv hur ni vanligtvis går tillväga vid en ny internationalisering. 

10. Vilka länder han ni tänkt etablera er i de närmaste åren? 
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Val av etableringsform 

11. Vilka etableringsformer har valts i utlandet? 

12. Varför har dessa etableringsformer valts? 

13. Har företaget några anställda i utlandet? 

14. Vilka etableringsformer har varit alternativa för er? 

15. Om du idag hade möjligheten att justera internationaliseringen, hade du gjort 
likadant eller vad hade du ändrat? 

16. Kommer samma etableringsformer användas vid nästa utlandsetablering? 

Faktorer som påverkar val av etableringsform 

17. Vilka huvudsakliga faktorer påverkade ert val av etableringsform? 

18. Hur har dessa faktorer påverkat ert val av etableringsform: 

1. Resurser/storlek 

2. Styrning/kontroll 

3. Risktagande 

4. Nätverk 

5. Kulturella skillnader 

19. Anser du att ni växt ur hemmamarknaden? Utveckla! 

20. I vilken grad är styrning viktigt vid en utlandsetablering? 

21. Vad har varit mest positivt med er utlandsetablering? 

22. Skulle en akademisk vägledning för tekniska småföretagare inom tjänstesektorn 
ha underlättat ert val av internationalisering och utlandsetablering? 

Kompletterande frågor 

 ü Har du några frågor angående intervjun? 

 ü Är det något mer som du vill ta upp? 

 ü Vill du att vi skickar den slutgiltiga rapporten? 

 ü Tack för din medverkan.  


