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Sammandrag 
Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten 

av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området 

internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt 

detaljhandelsföretag. Vi ville uppnå en ökad förståelse för hur ett svenskt företag inom 

detaljhandeln anskaffat kunskap och internationaliserat sig i en tid där digitaliseringen har en 

omfattande betydelse.  Primärdata insamlades kvalitativt via semi-strukturerade intervjuer på 

det undersökta företaget. Resultatet tyder på att företagets internationaliseringsstrategi på flera 

sätt stämde överens med processen presenterad i Uppsalamodellen. Vidare framgick av 

resultatet att företaget under senare år hade arbetat mycket med att vara tillgängliga online, de 

hade dock inte upprättat en e-varuhandel. Detta främst då upprättandet av en e-varuhandel 

sågs som kostsamt och riskfyllt men även för att företaget ansåg att det fanns en stor 

målgrupp som sökte sig till fysiska butiker än idag, vilket således skapade incitament för att 

fortsatt vara en fysisk detaljhandelsbutik.  
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1. Inledning 
 
”Clas Ohlson stänger alla sina butiker utanför Norden. I stället fokuserar kedjan på e-handel 

i Storbritannien och Tyskland.” (Market, 2018). 

Detta är ett exempel på aktuella medierubriker angående detaljvaruhandeln. Digitaliseringens 

genombrott har medfört förändringar inom många industrier och förutsättningarna för företag 

att lyckas har därmed tagit ny form de senaste åren (Hagberg, Jonsson och Zandén, 2017). Att 

internationalisera, expandera en verksamhet utanför nationella gränser, kan anses kostsamt, 

riskfyllt och tidskrävande och har i vissa fall lett till att företag tagit god tid på sig att 

expandera internationellt. I och med internets genombrott kan dock företag inom bland annat 

detaljhandeln tillgodose kunder på den internationella marknaden med sina produkter utan att 

ha en fysisk verksamhet i landet, något som för några decennier sedan inte var möjligt. I 

internettäta länder som exempelvis Sverige har näthandeln vuxit med 15–20 procent per år 

sedan 2000-talet. Nya företagsmöjligheter har skapats och idag står sektorn e-handel för cirka 

en tredjedel av handelns tillväxt (Nationalencyklopedin, 2018). Digitaliseringen och internets 

påverkan har lett till en ökning av konsumtion inom detaljhandelssektorn på internet och 

många företag har inkorporerat digitala tjänster i sin verksamhet (Hagberg, Sundström och 

Zandén, 2016).  

 

Blickar vi tre decennier bakåt fanns det inte möjlighet för företag inom detaljhandeln att vara 

ett knapptryck bort, ville de konkurrera på den internationella marknaden kunde detta göras 

på ett traditionellt vis, genom att internationalisera via export och fysiska butiker. Johanson 

och Vahlne (1977) presenterade en modell som kom att kallas Uppsalamodellen, där 

internationaliseringsförloppet förklarades som en stegvis process för att undvika risker och 

höga kostnader. Detta i sin tur ledde enligt modellen till att företag expanderade sin 

verksamhet till länder som låg nära hemmamarknaden i form av psykisk distans. Psykisk 

distans förklaras som känslan av avstånd mellan hemlandet och värdlandet, och är summan av 

faktorer såsom skillnader i språk, kultur och affärsmetoder (Hörnell, Vahlne och 

Wiedersheim-Paul, 1973; Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975), och företag tenderar att 

expandera till marknader med en låg psykisk distans (Johanson och Vahlne, 1990). År 2016 

uppmättes svenska koncerner med dotterbolag i utlandet till 3214 stycken varav 30 procent av 

dotterbolagen var belägna i Norge (Tillväxtanalys, 2018), ett grannland till Sverige med 

relativt små skillnader i faktorer som berör psykisk distans. Detta ger 28 år senare 

indikationer på att resultaten Johanson och Vahlne redogjorde för år 1990 fortfarande kan 
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vara relevanta gällande dagens internationaliseringsbeteende. Nyare forskning redogör dock 

för att Uppsalamodellen bland annat inte tar hänsyn till effekten av digitaliseringen som är en 

viktig faktor i dagens moderna samhälle och en avgörande faktor i 

internationaliseringsprocessen (Coviello, Kano och Liesch, 2017).  

 

1.1 Problembakgrund 
Detaljhandel kan beskrivas som det sista i ledet i en distributionskedja där varor går från 

producenter och hamnar i en konsuments händer. Traditionellt har det varit i fysiska butiker 

som konsumenter möts av produkter hos återförsäljare men e-handeln har dock de senaste 

decennierna blivit ett komplement till besök i butik. Internets kraft har givit återförsäljare 

möjligheten att på nya effektiva sätt interagera med konsumenter och därmed givit möjlighet 

att tillfredsställa behov bättre (Evanschitzky, Iyer, Hesse och Ahlert, 2004), och på så vis fått 

incitament för att stärka den egna positionen på marknaden (Levenburg, 2005). Alba et al. 

(1997) finner dock att återförsäljare som erbjuder sina kunder produkter genom två kanaler, 

det vill säga genom både fysiska butiker och på internet, får en negativ inverkan på vinsten. Å 

andra sidan fann Wolk och Skiera (2009) att återförsäljare med tillägg av en internetkanal 

generellt hade positiv påverkan på finansiell och strategisk prestanda och resultaten 

uppmuntrar till införande och utveckling av internetkanaler i verksamheten.  

Digitaliseringen och e-handelns genombrott har satt avtryck på konsumtionen inom 

detaljhandeln. Att shoppa på internet är något som har utvecklats från att i tidiga stadier vara 

något en minoritet gjorde till att snabbt utvecklas till att bli en del av vardagen i många 

människors liv (Doherty och Ellis-Chadwick, 2010). Mycket tyder på att stora förändringar 

sker inom detaljhandelssektorn, och ett pressmeddelande av svenskgrundade IKEA (2018) 

gör detta än mer tydligt: 

 
Det framgångsrika IKEA-konceptet har i 75 år gjort det möjligt för miljontals kunder 
att möblera sina hem. Nu accelererar IKEA sin framgångsresa mot kommande 75 år. Vi 
kommer att investera i digitala upplevelser, hållbarhet, snabbare hemleveranser och ett 
bättre kundmöte. [---] Nya varuhus och citybutiker ska etableras, omfattande 
investeringar inom digitalisering och hållbarhet väntas samt ökad kapacitet för att bättre 
och snabbare möta och leverera hem till kunderna. (IKEA, 2018) 

 

En rapport framtagen av Svensk Handel (2018) redogör för hur den svenska konsumtionen 

inom detaljhandeln år 2017 hade störst tillväxt inom sektorn e-handel. Som en konsekvens av 
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detta förväntas fysiska butiker inom detaljhandeln minska under de kommande åren till följd 

av trenden e-handel med olika stark effekt beroende på bransch. Att internets genombrott har 

haft en inverkan på företag inom bland annat detaljhandeln verkar vara ett faktum, och väcker 

därför vårt intresse att se i vilken utsträckning det faktiskt påverkat företag och deras 

internationaliseringsbeteende. Johanson och Vahlnes (1977) internationaliserings-

processmodell har diskuterats genom åren och det råder delade meningar om modellens 

förmåga att förklara internationaliseringsbeteende. En sökning på Google Scholar visar att 

deras artikel i skrivande stund har citerats 12 857 gånger (Google Scholar, 2018). 

Uppsalamodellen är enligt Kłysik-Uryszek och Kuna-Marszałek (2014) den mest populära 

och validerade modellen och enligt Björkman och Forsgren (2000) en modell som haft stor 

inverkan och betydelse för många teorier inom ämnet. I tidigare forskning (Johanson och 

Vahlne, 1977:1990; Blomstermo, Johansson och Pahlberg, 2002) har kunskap, och framförallt 

kunskap genom erfarenhet, betonats som en viktig faktor för internationaliseringen av ett 

företag och kommer ligga till grund för vårt teoriavsnitt.  

 

E-handel har blivit en allt mer vanlig kanal för konsumtion och marknadsföring och företag 

inom detaljhandelsbranschen verkar ha påverkats. Förändringen företag inom sektorn 

detaljhandel verkar genomgå väcker ett stort intresse för oss för fördjupning inom ämnet. Mer 

specifikt att undersöka hur ett företag inom detaljhandeln idag expanderar internationellt samt 

om internets genombrott har haft någon påverkan på detta. Vi vill genom att utföra intervjuer 

på ett svenskt multinationellt företag inom detaljhandelsbranschen samla information till 

grund för analys för att besvara våra forskningsfrågor som presenteras i nästa del. Det 

undersökta företaget och de anställda kommer att vara helt anonymiserade i denna uppsats 

och företagets fiktiva namn är Detaljen AB. Detaljen AB är ett svenskt multinationellt företag 

inom detaljhandeln som har varit verksamma i cirka 30 år och har omkring 100 butiker 

fördelade i Europa där merparten är belägna i Sverige.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med denna studie är att undersöka om befintlig forskning om internationalisering kan 

förklara nutida internationaliseringsstrategier. Vi vill uppnå en ökad förståelse för hur ett 

svenskt företag inom detaljhandeln har anskaffat kunskap för att internationalisera sig i nutid 

där digitaliseringen har en omfattande betydelse.  Genom en granskning av forskning inom 

ämnet samt utförande av en kvalitativ studie på ett svenskt multinationellt företag vill vi 

undersöka vilka faktorer som är av betydande roll och kan förklara deras 

internationaliseringsstrategi, mer specifikt är frågorna som ämnas besvaras:  

 

Vad kan vara avgörande för internationaliseringsstrategin på det undersökta 

detaljhandelsföretaget? 

 

Har företaget påverkats av internet och e-varuhandels etablering, och i så fall på vilket sätt? 
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2. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som kommer att ligga till grund 

för studien och den empiriska undersökningen. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

Uppsalamodellen följt av kritik mot modellen. Vidare ges en genomgång av faktorerna 

kunskapsanskaffning och internet följt av teorisammanfattning där anpassad analysmodell 

presenteras.   

 

2.1 Uppsalamodellen 
Uppsalamodellen (Johanson och Vahlne, 1977) bygger bland annat på resultaten av en studie 

utförd av Johanson och Wiedersheim- Paul (1975) där de studerade och utvärderade 

internationaliseringen av fyra svenska företag. Författarna presenterar där fyra steg i vilka 

internationalisering sker och motiverar att engagemanget till marknaden växer i och med att 

marknadskunskap anskaffas för varje givet steg.  I det första steget förväntas företag exportera 

oregelbundet för att sedan i steg två ha en mer regelbunden export via en distributör eller 

agent. Genom användningen av mellanhänder anskaffar företaget information och kunskap 

om marknaden för att sedan i ett tredje steg sätta upp egna försäljningsenheter. Genom att 

själva verka på marknaden insamlas ännu mer kunskap för att sedan i det fjärde och sista 

steget eventuellt öppna egna enheter för produktion på marknaden. På detta sätt visar 

författarna hur varje steg medför mer kunskap på marknaden och ett växande engagemang 

(Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975). 

 

 
Figur 1: Internationalisering, egen illustration baserad på studien av Johanson och Wiedersheim-

Paul (1975). 

 

År 1977 publicerade Jan Johanson och Jan-Erik Vahlne en modell för att förklara 

internationaliseringsprocessen som företag genomgår vid internationalisering och denna har 

blivit en omtalad och välkänd teori. Författarna har under åren publicerat reviderade versioner 

av modellen, men utgångspunkten i den studie kommer vara den ursprungliga som 

publicerades 1977.  I den ursprungliga modellen delar författarna in processen i två kategorier 
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med totalt fyra grundbegrepp som hänger samman, se figur 1. De första två, 

marknadsengagemang och marknadskunskap, är tillståndsaspekter och syftar till att beskriva 

hur internationaliserat företaget är vid given tidpunkt och påverkar hur företag ser på 

möjligheter och risker på specifika marknader. De andra två, engagemangsbeslut och löpande 

aktiviteter, är förändringsaspekter och syftar till att beskriva hur inomorganisatoriska 

aktiviteter påverkar internationaliseringen. Modellen presenteras nedan.  

 

 
Figur 2: Den grundläggande mekanismen för internationalisering: tillstånds- och förändringsaspekter 

[översatt till svenska], Johanson och Vahlne (1977:26) 

 

Innan ett företag internationaliserat har de enligt Johanson och Vahlne (1977) en begränsad 

kunskap och om ett behov av att exportera finns, så sker det ofta genom att ha en lokal 

representant på marknaden i fråga. När marknadsspecifik kunskap har anskaffats kan företag, 

i en stegvis process, etablera ett dotterbolag och via detta få ännu mer marknadskunskap. 

Detta införskaffas genom löpande aktiviteter på marknaden och lärandeprocessen därtill, och 

är därför en viktig förklaringsfaktor till varför internationaliseringsprocesser utvecklas 

långsamt. Ökad integration och interaktion såsom kommunikation med kunder reducerar 

upplevda marknadsspecifika risker och ökar marknadsspecifik kunskap. Denna 

erfarenhetsbaserade kunskap ses som den mest kritiska typen av kunskap. I Johanson och 

Vahlnes modell (1977) är ett grundantagande att företag har en strävan att öka sin vinst 

långsiktigt och att hålla risker på en låg nivå, därför internationaliserar de långsamt i etapper 

och detta är förklaringen till varför det kan bli en tidsmässigt lång process. Psycic distance, 

som vi hädan efter kommer referera till som psykisk distans, beskriver Johanson och Vahlne 

som skillnader i olika faktorer såsom språk, kultur eller politik, och är faktorer som uppfattas 
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som skillnader mellan hemlandet och värdlandet (Johanson och Vahlne, 1977; Johanson och 

Vahlne, 1990).  

 

2.1.1 Kunskap minskar psykisk distans  
Det finns en hel del utmaningar och svårigheter med att internationalisera ett företag, vilket 

gör att det krävs förarbete och kunskap innan ett beslut tas om att etablera i ett nytt land. I 

studier kring internationalisering har psykisk distans länge varit ett återkommande begrepp. 

Johansson och Vahlne menar att det är den psykiska distansen som förklarar varför företag 

väljer att huvudsakligen först internationalisera sig och expandera till länder där dessa 

skillnader uppfattas som mindre. Psykisk distans anses grunda sig på individuell uppfattning 

via flödet av information mellan individer som baseras på deras erfarenheter och 

uppfattningar (Horner, Baack och Baack, 2016). För att den psykiska distansen ska minska 

krävs det information och kunskap om utländska marknader och av den anledningen är just 

marknadskunskap en grund för internationalisering (Bodlaj och Vida, 2018).  I 

Uppsalamodellen ses okunskap om utländska marknader som det som leder till att företag i 

många fall expanderar till länder som är nära hemmamarknaden i faktorer som berör psykisk 

distans då detta utgör ett hinder i internationaliseringsprocessen. Genom att samla erfarenhet 

på utlandsmarknader anskaffas kunskap om internationaliseringsprocesser och leder till att 

företag successivt kan expandera till länder som initialt hade en större psykisk distans till 

hemlandet. En annan aspekt som kan vara viktig gällande psykisk distans, förutom vissa 

nationella egenskaper, är egenskaper som chefer och andra beslutsfattare besitter. Brewer 

(2007) förklarar detta som att någon med en ledande roll för beslut om internationalisering 

inom ett företag, kan ha bott utomlands under längre perioder och på så vis anskaffat sig en 

hög kunskap på specifika marknader, och att detta kan göra att vissa länder känns närmare det 

specifika företaget än vad som utifrån skulle anses nära gällande psykisk distans. Detta 

förklaras genom att det är cheferna inom företagen, inte skillnader mellan länder utifrån mätt, 

som uppfattar distansen som liten eller stor.  

 

2.1.2 Kritik mot Uppsalamodellen 
Andersen (1993) kritiserar modellen för att den inte förklarar hur en 

internationaliseringsprocess initialt startar. Forsgren (2002) anser att Uppsalamodellen har en 

begränsad förmåga att förklara internationaliseringsbeteende bland annat för att modellen 

tillämpar en för smal tolkning av organisatoriskt lärande då den till huvudsak handlar om 
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lärande genom erfarenhet. Här finner han brister såsom att företag kan lära sig om marknader 

genom att exempelvis ta efter andras beteenden som lyckats på marknaden, söka information 

eller lära sig genom relevanta nätverk. Vidare anser han att bristerna i inlärning och kunskap 

gör det svårt för beslutsfattare att kartlägga investeringsbeteenden, och då de inte kan förutspå 

konkurrenters nästa steg så försvårar detta för företag att internationalisera sig. Modellen 

kritiseras även för att förlita sig alldeles för mycket på stabilitet i personalen, vilket i realiteten 

inte är något många företag kan utgå ifrån. Coviello, Kano och Liesch (2017) belyser två 

dimensioner de anser förbises i Uppsalamodellen men som är viktiga och avgörande faktorer i 

processen av internationalisering. Dessa är enskilda beslutfattares roll i 

internationaliseringsprocessen samt effekten av digitaliseringen. De argumenterar för att 

effekten av digital teknik är en viktig och avgörande makroekonomisk faktor i dagens 

moderna samhälle. Enskilda individers roll i internationaliseringsprocessen är en faktor på 

mikroekonomisk nivå som de anser måste tas i beaktning för att ge en rättvisande bild av hur 

internationaliseringsprocessen går till i praktiken idag.  

 

2.2 Kunskapsanskaffning 
Vid internationalisering har erfarenhetsbaserad kunskap ofta betonats som en kritisk faktor i 

tidigare forskning (Johanson och Vahlne, 1977:1990; Blomstermo, Johansson och Pahlberg, 

2002). Kunskap om marknader ger företag incitament att se vilka möjligheter och risker som 

är förknippade med en specifik marknad och utgör en viktig del i 

internationaliseringsprocessen (Johanson och Vahlne, 1977:1990; Fletcher och Harris, 2012). 

Med detta i beaktning presenteras i detta avsnitt olika sätt att anskaffa nödvändig kunskap vid 

internationalisering, först beskrivs marknadskunskap genom erfarenhet därefter beskrivs 

objektiv marknadskunskap.  

 

2.2.1 Marknadskunskap genom erfarenhet 
Kunskap genom erfarenhet kan anskaffas direkt och indirekt. Direkt kunskap genom 

erfarenhet är den grundläggande källan och görs på basis av egen kunskap. Indirekt kunskap 

genom erfarenhet ses också som nödvändig och tillgodoses genom andrahandskunskap, det 

vill säga kunskap genom andras erfarenhet (Fletcher och Harris, 2012). Enligt Johanson och 

Vahlne (1977; 1990) anskaffas marknadsspecifik kunskap främst genom den egna 

erfarenheten på marknaden. Kunskap erhållen genom marknadsspecifik erfarenhet kan inte 

överföras till andra människor eller individer och måste därför erhållas genom egen 
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erfarenhet. Genom att bedriva löpande aktiviteter på en marknad och lära sig genom att 

utvärdera utfallen ska det användas som grund till framtida beslut. Denna lärandeprocess kan 

därför vara en viktig förklaringsfaktor till varför internationaliseringsprocesser utvecklas 

långsamt (Johanson och Vahlne, 1977). Erfarenhet på en utländsk marknad kan också ge 

kunskap om befintliga nätverk (Blomstermo, Eriksson, Lindstrand och Sharma, 2004). 

Genom nätverk kan företag anskaffa indirekt kunskap, andrahandskunskap, genom att 

observera och lära sig från andras erfarenheter (Chander och Lyon, 2009; Johanson och 

Vahlne, 1990). Ett företags befintliga kontakter och nätverk gör det möjligt att tillgå 

information, som de annars inte hade innehaft, och som påverkar beslutet av land att 

internationalisera till och utgör därför en viktig faktor (Coviello och Munro, 1997; Johanson 

och Vahlne, 2009).  

 

2.2.2 Objektiv marknadskunskap 
Objektiv kunskap om marknader är något företag kan tillgodose sig mycket enklare än 

marknadskunskap genom erfarenhet. Denna kunskap kan avse specifika marknader eller 

kunskap som gäller marknadsföringsmetoder och gemensamma egenskaper hos kunder 

oavsett geografiskt läge (Johanson och Vahlne, 1977). Enligt Fletcher och Harris (2012) kan 

objektiv kunskap anskaffas både internt och externt. Intern kunskap är sådan kunskap som 

redan finns i företag inom olika system och hos personalen och kan utgöra viktiga källor för 

objektiv information. Extern kunskap är sådan kunskap beslutsfattare kan tillgodogöra sig 

genom sökning i datakällor såsom publika dokument, statistik eller marknadsundersökningar 

(Forsgren, 2002; Fletcher och Harris, 2012). Chander och Lyon (2009) finner att sökning efter 

sådan kunskap vanligen utförs när problem uppstår och är starkt korrelerad till företags 

tillväxt. Extern kunskap, tillgång till information, är något som har påverkats av internets 

genombrott (Mathews och Wickramasekera, 2012) och kommer förklaras vidare i 

nästkommande avsnitt som behandlar internets genombrott och effekter. 

 

2.3 Internet 
I takt med att digitaliseringen har ökat, har även internets betydelse ökat kraftigt. Det har 

skapat ett nytt klimat med en större e-varuhandel än någonsin tidigare. För att få en inblick i 

betydelsen av internet i nutid, presenteras förändringarna som har skett till följd av internet, 

dess effekt på internationalisering samt detaljhandelns utveckling, där e-handelns nutida 

betydelse tas i beaktning. 
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2.3.1 Förändring och effekt  
Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson och Vahlne, 1977) är en välkänd teori men 

tar inte hänsyn till den digitala eran vi är i nu (Hoffman & Novak, 1996). Det finns argument 

för att internets genombrott har förändrat dynamiken för hur internationaliseringsprocesser 

går till, och att internet förbättrat förutsättningarna för att tillgå internationell information 

(Hamill och Gregory, 1997; Mathews och Wickramasekera, 2012). Internet har påverkat det 

traditionella synsättet på internationaliseringsprocesser, och istället för att kunskap om 

marknader är den faktor som kan sakta ner internationalisering kan det numera vara det 

pådrivande på grund av internets inverkan på överförande av kunskap (Petersen, Welch och 

Liesch, 2002). Mathews och Wickramasekera (2012) finner även att internet har en positiv 

effekt på företags internationella tillväxt. Coviello, Kano och Liesch (2017) beskriver 

digitaliseringen som det som skapat och förstärkt globala marknader där både materiella och 

immateriella tillgångar handlas och där utbyten sker i form av ekonomiska transaktioner men 

också sociala transaktioner. De anser att digitaliseringens effekt är en definierande funktion i 

den moderna värld vi befinner oss i idag.  

 
2.3.2 Detaljhandelns utveckling 
Fler företag har valt att inkorporera digitala tjänster i verksamheten till följd av den ökande 

användningen av sociala medier och mobiltelefoner. Företag har fått förändra sin närvaro på 

nätet för att kunna vara tillgängliga på ett helt nytt sätt (Hagberg, Sundström, Zandén, 2016). 

En rapport framtagen år 2018 via Svensk Handel belyser de förändringar som har skett under 

senare tid i detaljhandel. Statistiken som redovisas i rapporten visar hur detaljhandelsindustrin 

har behövt förhålla sig till ett nytt konsumtonssätt. Under 2017 stod den svenska 

konsumtionen via e-handeln för hela 80 miljarder kronor. Balasescu (2013) studerar vilken 

roll innovation och modernisering har haft på detaljvaruhandeln. De resultat som presenteras 

beskriver hur konsumentbeteenden har förändrats i samband med att allt fler applikationer och 

digitala verktyg används i större utsträckning, och att det i sin tur har satt press på företag att 

vara tillgängliga på diverse internetplattformar. Vidare belyser studiens resultat att 

konsumenter inte endast använder den nya teknologi exklusivt för att handla online, det finns 

även en efterfrågan av tillgänglighet på nätet såsom erbjudanden, rabatter och annan 

uppdaterad information.  
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2.4 Teorisammanfattning 
Då denna studie avser att undersöka hur ett företag har expanderat och blivit multinationellt 

och vad som kan ses som de viktigaste faktorerna som drivkraft till valet av en viss 

internationaliseringsstrategi, har det varit relevant att se vad tidigare studier har byggt sina 

teorier på. I teorikapitlet presenteras först Uppsalamodellen som haft en betydande roll inom 

forskningsområdet internationalisering. Då Uppsalamodellen publicerades 1977 för cirka 40 

år sedan och med kritik mot modellen i beaktning valde vi att komplettera teorin med 

ytterligare forskning. Analysmodellen grundas även på studien av Coviello, Kano och Liesch 

(2017) och faktorerna enskilda beslutfattares roll samt effekten av digitalisering som de anser 

förbises i Uppsalamodellen. Med detta som utgångspunkt fokuserade vi i teoriavsnittet 

djupare på faktorerna kunskapsanskaffning samt internet och dess betydelse för 

internationalisering och detaljhandelssektorn idag.  

 

För att kunna dra slutsatser utifrån primärdata insamlad via intervjuer på Detaljen AB har 

teoriavsnittet resulterat i några huvudteman som kommer att ligga till grund för en 

intervjuguide och dessa är: kunskap, marknad, internet och beslutfattares roll. Vi vill 

undersöka hur Detaljen AB går tillväga för att anskaffa kunskap, vilka marknader de finns på 

och varför, hur besluten kring val av marknad för expansion har gått till samt hur de använder 

sig av internet i verksamheten. Vi har från de nämnda teoretiska områdena skapat en 

analysmodell, se figur 3, som har till avsikt att generera en förståelse för hur och varför 

Detaljen AB:s internationaliseringsstrategi sett ut på ett visst sätt och på så vis möjliggöra att 

studiens frågeställning kan besvaras. 

 
 

Figur 3: Analysmodell anpassad efter ursprunglig teori av Johanson och Vahlne (1977) samt 

Coviello, Kano och Liesch (2017). 
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3. Metod 
Följande avsnitt syftar till att beskriva den metod som ligger till grund för studiens utförande. 

Avsnittet ämnar även förklara studiens tillvägagångsätt för att samla in data som underlag 

för vår analys och avsnittet inleds med en beskrivning av valet av metod. Därefter presenteras 

val av företag, intervjumetod och insamlingen av data, informanter och en metodreflektion. 

Avsnittet avslutas med operationalisering av teori följt av en förklaring av bearbetningen av 

insamlad data.  

 

3.1 Val av metod 
Denna studie fördjupades inom ämnet internationalisering där syftet var att samla djupgående 

information om hur detta gått till på ett specifikt företag. Primärdata insamlades via intervjuer 

med ett fåtal personer på företaget som hade den nödvändiga informationen, detta för att 

sedan kunna besvara forskningsfrågorna som är av en vad och hur karaktär. Bryman och Bell 

(2015, s. 398) beskriver att kvalitativ forskning vanligen karaktäriseras av att en social 

kontext studeras och att det är djupet snarare än bredden som är viktig vid kvalitativ 

forskningsmetod. De förklarar vidare att en intensiv studie med några få individer som delar 

vissa egenskaper leder till att fynden ofta är av unik karaktär. Kvalitativa metoder 

kännetecknas ofta av möjligheten att undersöka ämnet på ett så verkligt och djupt sätt som 

möjligt (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012 s. 546) och att den som utför undersökningen 

kommer nära intervjuobjektet och på så vis får djupare insikt i fenomenet som studeras 

(Holme och Solvang 1991, s. 100). Med detta i beaktning var en kvalitativ forskningsmetod 

mest lämplig i detta sammanhang. 

 

3.2 Val av företag  
Vi har valt att genomföra denna studie på ett multinationellt svenskt företag inom 

detaljhandelsbranschen. I valet av företag hade vi flertalet kriterier som behövde uppfyllas 

och dessa var att det skulle vara ett svenskt företag, stort1 och väletablerat, att de skulle vara 

verksamma inom sektorn detaljhandel samt att de skulle ha expanderat till minst ett land. 

Företaget som har utforskats kvalitativt faller inom ramen för våra kriterier, det är ett svenskt 

företag som har varit verksamma i cirka 30 år, har upp emot 100 butiker samt att de har 

expanderat internationellt. Företaget valde att vara anonyma och företagsnamnet samt 

                                                
1 Stort företag innebär fler än 250 anställda (Ekonomifakta, 2018). 
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intervjuobjektens namn är således anonyma i detta arbete. För att minska risken att företaget 

skulle kunna identifieras valde vi att hålla detaljer om företaget till ett minimum och detta 

gäller även de länder de är verksamma i internationellt. I tabellen nedan ges en inbördes 

ordning som företaget har expanderat till som är relevanta för denna studie och omnämns i 

intervjuerna, dessa har givits fiktiva namn för att lättare särskiljas i resultatavsnittet. 

   

Tabell 1, fiktiva namn på länder Detaljen AB har expanderat till i inbördes ordning 

 

Ordningsföljd för de länder Detaljen AB 

expanderat till som omnämns i intervjuerna:  

Namn efter anonymiseringen:  

1 Alfa 

2 Beta 

3 Gamma 

 

3.3 Intervjumetod och insamling av data 

Insamling av primärdata har i denna studie skett via intervjuer med nyckelpersoner i det valda 

företaget som besitter information av intresse. Semi-strukturerade intervjuer ger informanten 

möjlighet att tillföra mycket information då det inte söks specifika svar till snäva frågor och 

möjliggör för öppenhet då informantens perspektiv är av intresse (Bryman och Bell, 2015 

s.465). De personer vi har intervjuat har relevanta ansvarsområden och besitter betydelsefull 

kunskap för våra forskningsfrågor och ges genom denna typ av intervjumetod chans att lyfta 

sådant som de personligen har mest kunskap om. Då syftet var att samla så mycket 

information som möjligt vid givet intervjutillfälle var det lämpligt att ha en flytande dialog 

med stöd av en intervjuguide med relevanta ämnen som utgångspunkt. Intervjuaren ges 

därmed utrymme att ställa följdfrågor om något informanten tar upp är av särskilt intresse, 

och informanten ges utrymme att lyfta fram saker de har mycket kunskap om men som inte 

specifikt har frågats om (Bryman och Bell, 2015 s.467).  

 

3.4 Val av informanter 
Vid valet av informanter så sökte vi främst efter personer som aktivt hade arbetat med 

internationaliseringen i det valda företaget och som har kunskap om hur processen i förarbetet 

och beslutsfattandet kring expansionen har gått till. Det har även varit av intresse att nå ut till 

personer som har lång erfarenhet av hur verksamheten har fungerat inom Sverige och som 
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förstår styrkorna och svagheterna hos företaget. För att säkerställa informanternas integritet 

kan anonymitet vara nödvändigt och det kan även vara fördelaktigt att intervjuerna utföras på 

exempelvis ett privat kontor (Brewerton och Millward 2001, s.78–79). Redan i första 

kontakten med informanterna uttryckte vi att alternativet till anonymitet fanns, samt att de 

skulle känna sig bekväma med att kunna ändra sig under tidens gång. De som har intervjuats 

har valt att vara anonyma samt att hålla företagsnamnet anonymt då delar av den 

informationen de delat med sig av kan vara av känslig karaktär för företaget. Intervjuerna 

utfördes på företagets huvudkontor.  

 

Tabell 2, informanter med anonymiserade namn samt detaljer om intervjuerna 

 

Namn efter 

anonymisering: 

Roll: Typ av 

intervju: 

Datum: 

 
Arnold Andersson 
 

Projektkontorsansvarig – 

Ansvarig för 

verksamhetsutvecklingsprojekt 

Personlig 

intervju 

20-12-2018 

 

Bosse Boström 
 

Projektutvecklingschef – 

Ansvarig för 

verksamhetsutvecklingsprojekt  

Personlig 

intervju 

20-12-2018 

 
Christina Christersson 
 

Inköpskoordinator – Ansvarig för 

inköp på samtliga marknader 

Personlig 

intervju 

21-12-2018 

 
I samarbete med det valda företaget har vi fått möjlighet att intervjua tre personer. Det var av 

vikt att nå ut till personer som specifikt har varit delaktiga i internationaliseringen av 

företaget. Två av de tre personerna vi har intervjuat jobbar huvudsakligen med expansioner 

till andra länder och har varit involverade i hela processen; från planering till utförande. Den 

tredje personen vi har intervjuat har kunnat ge en helhetsbild på effekten av 

internationalisering i praktiken då hen arbetar med inköpskoordination till samtliga marknader 

och har god kundkännedom. Det har gett ett nyanserat perspektiv men även en bredare bild på 

hur företaget arbetar löpande med fler länder att ta hänsyn till. Samtliga namn i detta arbete är 

fingerade. Arnold Andersson har längst erfarenhet av informanterna och har arbetat på 

företaget i över tio år med en rad olika projekt. Han har därmed sett företaget utvecklas och 

expandera inom Sverige samt varit med på resan mot ett multinationellt företag. Han var aktiv 
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i företagets första expansion där han hade en omfattande roll i att undersöka potentiella 

marknader. Bosse Boström jobbar sedan en tid tillbaka huvudsakligen med att utveckla en 

marknad som företaget nyligen expanderat till. I rollen ingår arbete med marknadsföring och 

affärsutveckling på flera nivåer. Christina Christersson, den tredje personen vi intervjuade, 

arbetar med inköp till samtliga marknader där företaget är etablerat. I arbetet med 

inköpskoordination ingår bland annat planering av nytt sortiment, planering av kampanjer och 

erbjudande samt förhandlingar med leverantörer.  

 
3.5 Metodreflektion 
Det finns fördelar och nackdelar med att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod. 

Bryman och Bell (2015, s.408) redogör för några nackdelar förknippade med ett kvalitativt 

tillvägagångsätt såsom att resultatet kan vara svårt att generalisera och göras applicerbart på 

en annan situation då resultatet många gånger är specifikt för just studiens fokus. Vidare riktar 

författarna kritik mot svårigheter med återskapandet av intervjumetoder, att risk finns att 

informanterna vinklar eller förskönar och att författarna lyfter de delar de anser mest 

intressant. För att undvika ovannämnda risker har vi bland annat varit noggranna med att 

under intervjuerna inte nämna något om vad vi tror, tycker eller redan vet om företaget för att 

försäkra informanterna att vi är objektiva och på så vis minskat risken för att informanten 

agerar partisk i sina svar (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012 s. 381). Vidare har vi båda 

närvarat vid intervjuerna, fört anteckningar samt spelat in samtalen för att öka validiteten 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2012 s.375). Bryman och Bell (2015, s.395) beskriver intern 

reliabilitet som att samtliga observatörer uppfattar svaren som liknande från de genomförda 

intervjuerna. I likhet med detta diskuterade vi intervjuerna vid bearbetningen av data och kom 

fram till att vi hade kommit fram till samma slutsatser från de svar informanterna givit. 

Bryman och Bell (2015, s.395) beskriver att det ska finnas en viss överensstämmelse mellan 

empirin och den befintliga teorin för att en intern validitet ska uppfyllas. Insamlade data 

sammanställdes för att kunna kopplas till respektive teori och vi fann kongruens mellan det 

teoretiska ramverket och det presenterade resultatet.  

 

3.6 Operationalisering av teori 
Vid operationalisering av teorin utgick vi från variablerna i vår analysmodell som vi ville 

undersöka på Detaljen AB, se figur 3. Vi använde oss av en semi-strukturerad intervjumetod 

för att möjliggöra en öppen dialog med informanterna med möjlighet till följdfrågor, för 
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fullständiga frågor se Bilaga 1. Intervjuerna inleddes med frågor rörande företaget i stort samt 

informanten roll på företaget för att tillgå relevant bakgrundsinformation om informanten och 

företaget, se del 1 i Bilaga 1. Därefter ställde vi öppna och breda frågor om analysvariablerna 

i intervjuerna. Avsnitt två behandlade frågor om vilka marknader Detaljen AB är verksamma 

på idag och hur de första stegen inför internationaliseringen av företaget såg ut. Vi ställde här 

även frågor specifikt om internationaliseringsprocessen för det första landet de expanderade 

till sedan ställdes samma frågor om det andra landet, detta för att se om det fanns några 

likheter eller skillnader i internationaliseringsbeteendet mellan det första 

internationaliseringssteget och det andra, se del 2 Bilaga 1. Därefter ställde vi frågor till 

informanterna om hur de går tillväga för att anskaffa kunskap om marknader inför en 

expansion och om internet används i någon mån för kunskapsanskaffning, samt om enskilda 

beslutfattares erfarenheter har haft någon inverkan på expansionerna, se del 3 Bilaga 1. 

Avslutningsvis ställde vi frågor om hur de använder sig av internet i verksamheten, om de har 

någon e-varuhandel, vilken funktion hemsidan uppfyller samt om de använder sig av 

internetkanaler för marknadsföring, se del 4 Bilaga 1.  

 

3.7 Bearbetning av insamlad data 
Vid genomförandet av intervjuerna ombads respektive informant att lämna ett muntligt 

samtycke till att intervjuerna skulle spelades in. Detta gjordes för att underlätta bearbetningen 

av insamlade data. Detta inleddes med en transkribering av intervjuerna som delades upp 

mellan författarna och anonymiserades. Därefter kontrolläste vi varandras transkriberingar för 

att säkerställa att texten var korrekt. Intervjuerna lästes sedan igenom igen och färgkodades 

med syfte att kategorisera resultaten och hitta gemensamma faktorer i informanternas svar. I 

arbetet med primärdata utgick vi från Bryman och Bells (2015, s.585) stegvisa process för 

analysering av kvalitativa data. Det slutliga steget bestod av att lyfta fram citat för att 

förstärka informanternas berättelser för att kunna inkorporera citaten i det presenterade 

resultatavsnittet.  Därefter granskades materialet med hjälp av uppsatsens analysmodell för att 

lyfta fram relevanta resultat för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

 

 

  



 18 

4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras det empiriska resultatet. Intervjuerna har analyserats och 

strukturerats upp i teman och varje tema berör centrala delar utifrån intervjuerna. Resultatet 

förtydligas och förstärks i löpande text genom att presentera citat från informanterna. 

Informanternas identitet är anonym och har givits fiktiva namn, se tabell 2. De länder som 

omnämns i intervjuerna har också givits fiktiva namn för att skydda företagets identitet, se 

tabell 1.  

 

4.1 De tidiga stegen i internationaliseringen  
”Vi var ett svenskt företag och plötsligt fick vi för oss att vi skulle bli någonting mer, vi ska 

lägga till en marknad helt plötsligt. En av katalysatorerna är definitivt att vi började täcka de 

svenska marknaderna, en ganska klassisk anledning antar jag.” – Bosse Boström 

 
När vi ställde frågan till informanterna angående vad som drev företaget till att expandera och 

bli multinationella var de överens om att Sveriges marknad började täckas och att ett behov 

fanns att expandera ytterligare, utanför Sveriges gränser. För att se om det fanns några 

skillnader eller likheter mellan det första landet för expansion och de senare ställde vi frågor 

specifikt om det första och det andra landet som berörde exempelvis språk och kultur. Alla 

länder Detaljen AB är verksamma i idag valdes genom en relativt lång process som 

informanterna benämner ”desktop analysis”, där de använde Exportrådet som hjälp för att ge 

olika länder ett snittbetyg rörande olika parametrar Detaljen AB ansåg viktiga. Det var främst 

kvantitativa parametrar som mättes, men inte uteslutande, informanterna beskrev också mer 

kvalitativa parametrar som avgörande som exempelvis språk och kultur.  

 

”Det är väldigt viktigt att det första varuhuset man öppnar ändå går bra, annars blir det en 

väldigt lång resa innan man börjar tjäna pengar. Vi ville snabbt att det första landet vi 

etablerade oss i skulle bli lönsamt så vi kunde inta flera länder. Vi tittade inte bara på hur 

stor potentialen och möjligheten var utan även riskerna att misslyckas eller kanske 

möjligheten att lyckas snarare. Givet föll valet ganska enkelt.” – Arnold Andersson 

 

Informanterna beskrev den första marknaden, Alfa, som Detaljen AB expanderade till som 

säker då det redan fanns liknande svenska företag som hade gått in i Alfa och nått framgång, 

samt att de bedömde konkurrenssituationen som relativt låg. De beskrev att detta ledde till att 
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de använde sig av ett ganska aggressivt tillvägagångssätt i landet där butiker öppnades i hög 

takt och marknadsfördes rejält, detta grundades i att de kände sig säkra och trygga med 

marknaden samt ansåg att riskerna var låga. Resultatet i Alfa blev också så bra som de initialt 

hade räknat med. Informanterna beskrev vidare att en snabb framgångssaga i Alfa skapade en 

mersmak för internationalisering. Planen redan innan var att gå in i mer än ett land men 

taktiken var att börja med det enklaste och skapa en trygghet och kunskap inför senare 

expansioner som ansågs mer riskfyllda och svåra.  

 

Informanterna beskrev vissa svårigheter med den första expansionen såsom byte av IT-system 

som för senare expansioner var något de inte behövde göra igen. Detta minskade 

förberedelsetiden och var snarare en engångskostnad förknippad med internationaliseringen 

av företaget. När det var dags för företagets nästa expansion repeterades processen med att 

mäta ett flertal parametrar och på så vis ge olika länder poäng för att avgöra vilket som skulle 

kunna vara lämpligt. Informanterna beskrev land nummer två, Beta, som mer olikt Sverige än 

Alfa och en mer långsiktig och långsam plan skapades för att inta marknaden och de beskrev 

processen som enklare i och med att de redan hade gjort det en gång tidigare. Trots att landet i 

sig var mer olikt Sverige och på så vis behövde undersökas mer omfattande än det första 

landet så sattes en intern process igång för att specificera behoven för en till marknad. På 

samma sätt beskrev de att Gamma var ytterligare lite enklare att inta än Beta, då en allmän 

kunskap redan fanns inom företaget för hur en expansion går till samt vad som behövde 

förberedas innan.  

 

Som tidigare nämnt så använde Detaljen AB sig av ett mer försiktigt tillvägagångssätt för den 

andra expansionen till Beta då de inte kände sig lika hemma på marknaden som på Alfas 

marknad och Bosse Boström beskrev detta som:  

 

”Men vi sa ändå att vi går in som vi är och så testar vi och lär oss. Men då går vi in i mindre 

skala, vi går inte in med flertal varuhus direkt, det blir för dyrt och riskfyllt. ” 

 

Informanterna beskrev denna metod som nödvändig för att minimera Detaljen AB:s risker 

men nämnde också vissa negativa aspekter med tillvägagångssättet jämfört med taktiken de 

använde för expansionen till Alfa. Den snabbare expansionen i Alfa gjorde att potentiella 

konsumenter i landet snabbare också blev medvetna om företaget och Detaljen AB:s namn 

byggdes på så vis upp och blev välkänt relativt snabbt i Alfa. Detta såg de som en utmaning 
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med expansionen till Beta och förklarade att det var konsekvensen av den mer försiktiga 

expansionen i landet.  

 

4.1.1 Marknadsförutsättningar  
”Det var väldigt viktigt att vi kunde ha samma koncept men fortfarande vara prisledande. De 

två tillsammans. Samma koncept och bästa pris.” – Arnold Andersson 

 

Informanterna förklarade att några av de absolut viktigaste förutsättningarna för att expandera 

till en ny marknad har varit att konceptet ska fungera, vilken prisnivå landet har och hur 

konkurrenssituationen ser ut. Vidare nämnde de kostnader för personal, hyra av fastigheter 

och skatter och tullar. En annan aspekt de diskuterade mycket och som de ansåg var en viktig 

förutsättning var hur många butiker som ryms i ett visst land. Storleken på ett land var i vissa 

fall en avgörande faktor och de nämnde expansionen till Beta som exempel. Beta kom att bli 

det andra landet Detaljen AB expanderade till trots att marknaden var svårare och mer 

riskfylld att inträda än vissa andra marknader som hade fått högre snittpoäng när de utförde 

sina marknadsanalyser. De beskrev att just storleken i det valet var avgörande. När de 

bestämde sig för Gamma, som är ett mindre land med kapacitet för betydligt färre butiker, var 

konkurrenssituationen och prisnivån avgörande. 

 

”Vi såg det som en bra utmaning med en större marknad och därav blev Beta mer intressant. 

Det var uppenbart att Beta var en tuffare marknad än både Alfa och Gamma och scorade 

sämre på många parametrar. Men å andra sidan visste vi att om man väl knäcker nöten är 

belöningen enorm. Marknaden var ju mångdubbelt större än Gamma.” – Bosse Boström 

 

Informanterna var eniga om att den mest centrala förutsättningen när de väljer marknader för 

expansion är att konceptet ska fungera så som det är. De berättade även att de vid första 

expansionen hade underskattat kulturskillnaderna mellan Sverige och Alfa och då främst 

arbetskulturen som de innan trodde var mindre. Detta var något de undersökte mer utförligt 

inför företagets andra expansion. 

  

”I exempelvis Danmark, där har du ju ingen fördel med att säga att du är svensk, där är det 

ju en nackdel” - Bosse Boström 
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När vi ställde ytterligare frågor om hur de förhåller sig till kulturskillnader berättade 

informanterna att det är viktigt att ha i beaktning hur människor i olika länder konsumerar. Då 

Detaljen AB har ett sortiment som innehåller mycket produkter som de kallar non-brands, det 

vill säga produkter utan kända varumärken, så är det viktigt att veta hur människor i ett land 

ställer sig till det. De undersökte på samma sätt hur villiga människor i ett land är överlag 

efter att söka efter lågprisprodukter. Detta beskrev samtliga som viktigt för att se hur 

kompatibelt konceptet är med de som bor i landet i fråga. Bosse Boström förklarade att 

attityden till ett svenskt företag har varit väldigt viktig i undersökningarna om vilket land 

Detaljen AB ska inträda. Då en stor del av deras sortiment anpassas efter säsong och 

västerländska högtider så har de aktivt valt att inträda länder där sortimentet förväntas fungera 

som det är för att inte behöva ta fram ett nytt koncept vid expansion. Vidare beskrev de att 

kultur även har spelat roll inom organisationen då de bedriver alla sina butiker på liknande 

sätt och strävar efter en liknande arbetskultur oavsett land. Av den anledningen tog de även 

reda på hur exempelvis svenskt ledarskap mottas i olika länder. De beskrev att vissa länder 

fungerar mer hierarkiskt än andra samt att arbetskultur överlag många gånger skiljer sig åt och 

att det har varit en utmaning att hitta rätt personer som är positivt inställda till Detaljen AB:s 

arbetstempo.  

 

”Våra butikschefer är ju väldigt så att de kavlar upp ärmarna och kör, och det är inget 

konstigt med det. Men i andra länder är det en mer hierarkisk stil där man kanske inte tar 

eget initiativ på samma sätt.” – Arnold Andersson 

 

4.2 Kunskapsanskaffning 
Informanterna beskrev att mycket kunskap om de länderna som de expanderade till 

anskaffades väldigt tidigt i samband med den process som utfördes där länder poängsattes 

med hjälp av olika parametrar. Även information från företagets nätverk nämndes i 

intervjuerna. När vi frågade hur kunskapsanskaffningen gick till för Alfa svarade 

informanterna att det fanns en hel del intern kunskap inom företaget. Ett flertal anställda hade 

bott och arbetat i landet under många år tidigare och var bekanta med såväl språk, kultur och 

detaljhandeln på marknaden. Dessa blev nyckelpersoner i de tidiga stadierna för expansionen 

sedan valde Detaljen AB att anställa några från Alfa som skulle bli ansvariga på Alfas 

marknad, dessa fick komma till huvudkontoret i Sverige på en sex månaders upplärning innan 

den första butiken öppnades.  
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”Ganska tidigt i processen så fanns det en tydlig vinnare dels poängmässigt men också 

baserat på erfarenhet och kunskap om Alfa från ledningsgrupp och styrelse” – Bosse Boström 

 

När vi sedan frågade om det hade sett ut på samma sätt för Beta var informanterna överens 

om att de inte hade haft samma utgångsläge som med Alfa. Gällande Beta beskriv 

informanterna att de inte hade samma erfarenhet och kunskap inom företaget som kunde 

marknaden lika väl som för det första landet för expansion. De beskrev vidare att en 

konsekvens av detta blev att de använde en annan strategi, en där de ville gå in försiktigt och 

testa sig fram samt försäkra sig om att konceptet skulle fungera innan de ”vågade trycka på 

gasen” och att ingen officiell arbetsgrupp anställdes. Istället blev Boström och en kollega 

några månader innan de öppnade den första butiken arbetsgruppen för Beta och reste omkring 

i landet för att bilda sig en uppfattning om exempelvis arbetssättet i landet. 

 

När vi frågade informanterna om deras kunskapsanskaffning har förändrats sedan internets 

genombrott var det svårt för samtliga att svara på det då ingen av dem arbetade innan internet 

slog igenom. Däremot lade Christina Christersson till: 

 

”Betydelsen av internet är väldigt stor i det dagliga arbetet. Vi kan inte skicka medarbetare 

på stor-check runt om i världen för informationssamling. Därför är internet väldigt viktigt för 

oss. Vi uppdaterar oss om marknaden varje dag genom internet.” 

 

4.2.1 Enskilda beslutsfattare 
Vi ställde frågor till informanterna om enskilda beslutsfattares tidigare kunskap hade haft 

någon inverkan på val av land för expansion och de var eniga om att detta var en faktor som 

spelade roll. De beskrev att både direkt och indirekt erfarenhet av marknaderna i fråga 

påverkade besluten och att beslutsfattarna hade haft direkt erfarenhet gällande Alfa. Vidare 

beskrev de att det slutligen är beslutsfattarna som avgör om och vilket land som ska inträdas.  

 

”Ja, styrelsemedlemmarnas tidigare erfarenhet av dom olika marknaderna i fråga påverkade 

absolut beslutet. Både indirekt erfarenhet av vad dom vet om detaljhandeln i Europa brett 

men sen fanns det ju också de med väldigt mycket erfarenhet som kanske inte har jobbat på 

marknaderna men som ändå hade en god uppfattning.” – Arnold Andersson 
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4.3 Internet och e-handel  
 

”Vi har ju en supplier chain som ska sluta i dom här varuhusen med lastbilar som kommer 

med containrar med pallar, och ser man till online ja då är det ju inte pallar utan det är små 

paket helt plötsligt… då är det ju helt andra processer för hur du ska plocka dom grejerna 

där, det låter kanske som en liten grej men det är helt fundamentalt för att du ska vara 

lönsam” – Bosse Boström 

 

Informanterna berättar att e-varuhandel är en fråga som återkommande har diskuterats inom 

Detaljen AB och att det finns många anledningar till varför de inte har inträtt e-

varuhandelsmarknaden. De beskrev att en av orsakerna var att en etablering skulle vara ett 

alltför omfattande arbete. Vidare beskrev de att för att få en e-varuhandel fullt fungerande är 

det viktigt att allt fungerar smidigt samt att det är viktigt att hålla samma standard oavsett 

vilket land det gäller, och de uttryckte att detta kan vara svårt. Kostnader har också varit en 

avgörande faktor och informanterna beskrev att utifrån hur Detaljen AB:s verksamhet 

fungerar idag, där butiker är den enda köpplattformen, hade det krävts kostsamma 

förändringar och anpassningar för att etablera en näthandelsbutik. 

 

I nuläget importerar Detaljen AB varor direkt från leverantörer till sitt lagervaruhus där varor 

fördelas till olika butiker och de beskriver hur en e-varuhandel skulle innebära att de behöver 

öka antalet lagervaruhus då närhet till kunder skulle vara väsentligt för att kunna garantera 

snabba leveranser. Då Detaljen AB endast har fysiska butiker så levereras varor till butikerna 

i stora mängder vid varje tillfälle för att hålla det kostnadseffektivt. En e-varuhandel skulle för 

Detaljen AB betyda en kostsam förändring rent logistiskt då varje singelprodukt skulle 

behöva paketeras enskilt för att levereras till kunden. Informanterna beskrev även att det finns 

en allmän attityd idag om e-varuhandel, att det är enkelt att utföra, men de argumenterade för 

att processen är svårare än många tror och att det i själva verket är svårt att få en e-handel att 

bli lönsam. 

 

”Vi ser ju också att det är väldigt tufft. Det är inte så himla lätt att få lönsamhet med e-

varuhandel. Någonstans är vi kanske glada att vi inte har lagt alla våra resurser på det.” 

 – Christina Christersson 
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Vidare berättade informanterna att de under årens gång har observerat andra liknande företag 

inom detaljhandelsbranschen som anskaffat e-varuhandel och som har resulterat i 

komplicerade och kostsamma processer. De beskrev hur vissa av Detaljen AB:s konkurrenter 

har spenderat mångmiljonbelopp på att etablera och upprätthålla en e-varuhandel, men att de 

inte nått sina finansiella förväntningar. I övervägandet mellan att fortsätta med endast fysiska 

butiker eller att inträda e-varuhandeln har Detaljen AB sett det som alltför kostsamt och 

riskfyllt att upprätta en e-varuhandel. De beskrev vidare att det har diskuterats om en delvis e-

varuhandel där kunder ska kunna beställa hem vissa varor som är större, då det skulle 

underlätta för både Detaljen AB:s butiker men också för kunder. Anledningen till att det 

alternativet bedömdes som ickefungerande är för att de tror att kunder skulle ifrågasätta varför 

komplementprodukter inte går att beställa hem. De berättade att när de har stått inför frågan 

fullskalig näthandel eller ingen alls, så har de senare alternativet hittills varit det bästa för 

företaget. Trots att de inte har någon e-varuhandel så har de en hemsida där kunder kan 

utforska aktuella erbjudanden, sortiment och saldo. 

 

”Det ställer ju högre krav på oss att alltid ha bästa pris och produkt men eftersom vi faktiskt 

försöker ha det också så gynnas ju vi av att kunden är bättre informerad.” – Bosse Boström 

 

Arnold Andersson, som haft längst erfarenhet på Detaljen AB, beskrev hur han lagt märke till 

förändringar i hur internet används idag jämförelsevis med hur det var när han började på 

företaget. Internet har enligt honom sedan länge fungerat som ett hjälpmedel i arbetet men att 

betydelsen av internet på senare år har tagit ny form. Sociala medier används idag i allt större 

utsträckning på Detaljen AB i marknadsföringssyfte och applikationer såsom Instagram har 

blivit ett effektivt sätt att driva in trafik. Han beskriver att utskick via e-post har blivit ett 

kostnadseffektivt sätt att marknadsföra företagets produkter och att detta görs i kombination 

med det mer traditionella sättet via fysisk reklam som är betydligt mer kostsamt. Men internet 

har inte endast blivit ett effektivt sätt att synas. Bosse Boström beskrev att internet i en 

bransch där företag tävlar om att ha de bästa priserna också är en tuff aspekt. Kunder har idag 

med hjälp av internet tillgång till mycket mer information än förr vilket gör det enklare för 

kunder att jämföra priser företag emellan. Han beskrev att detta skapat en transparens vilket 

tvingat ner priser för såväl Detaljen AB som liknande företag som konkurrerar om att ha de 

bästa priserna. Vidare beskrev han hur företag som inte har en väldigt tydlig positionering 

idag kan ha svårt att klara sig då kunder enkelt kan jämföra priser på internet och välja en 
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återförsäljare som erbjuder samma produkter till ett lägre pris och att Detaljen AB prioriterar 

sina resurser på att kunna hålla ett lågt pris och ha de bästa priserna på marknaden.  

 

“Att klicka hem produkter är idag inte i linje med varken vår strategi eller vår typiska kund.” 

- Christina Christersson 

 

Ett av Detaljen AB:s vinnande koncept är något de beskriver som ”grab and go”, vilket 

innebär att kunder köper med sig produkter som inte var planerade köp men som de upptäckt 

på vägen i butiken när de letat efter de planerade köpen. Denna typen av köp står för stor del 

av Detaljen AB:s intäkter och de jobbar därför mycket med strategisk placering i sina butiker. 

Informanterna beskrev att denna typ av intäkt är något som skulle riskeras gå förlorat om de 

upprättade en e-varuhandel då kunder enkelt skulle kunna klicka sig fram till de produkter de 

är ute efter på hemsidan och på så vis skulle de spontana köpen minska. De betonar även att 

deras typiska kunder vill kunna se varan i fysisk form för att kunna känna och titta på den 

innan köpet och drar slutsatsen att e-varuhandel eventuellt inte skulle passa deras typiska 

kunder.  

 

4.3.1 Framtid  
När informanterna beskrev detaljhandelsbranschen och hur de ser på framtidsutsikter 

berättade de att de ofta kollar på hur det går i länder de anser är längre fram i utvecklingen än 

Sverige. Bosse Boström beskrev något han kallade butiksdöden, som innebar att fysiska 

butiker stänger ner i stor omfattning, och menade att detta var mer påtagligt i exempelvis 

USA än Sverige. Han beskrev dock att om man istället för att titta på butiksstängningar kollar 

på butiksöppningar, och att detta gäller även i USA, så står lågpriskedjor för en stor andel. 

Boströms förklaring till detta är bland annat tydlig positionering.  

 

”Samma förklaring till varför dom kan göra det och det går bra, hävdar jag är samma 

fundamentala logik som ligger bakom varför vi inte har slagits så hårt av online.”  

– Bosse Boström 

 

Informanternas uppfattning om detaljhandelsbranschen är att de som klarar sig idag är de som 

har en tydlig positionering och då antingen lågpris, med bättre priser än konkurrenter eller 

tydliga lyxvaror, där kunder betalar mer för märket och upplevelsen. De som hamnar 
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någonstans i mitten av detta och varken är det ena eller det andra är i deras mening de som 

drabbas hårdast idag, och förklaringen till varför många fysiska butiker stänger ner. Vidare 

beskriver de att de anser att e-varuhandel har blivit lite av en trend i branschen och att många 

företag har mycket panik och för lite förståelse, men att så inte är fallet på Detaljen AB. De 

anser att de är online på ett sätt som passar dom, och att de inte har låtit ”online hetsen” 

ifrågasätta deras affärsidé. När vi avslutningsvis frågade samtliga informanter om de trodde 

att e-varuhandel aldrig skulle bli aktuellt svarade samtliga att detta är en återkommande 

diskussion på Detaljen AB där de väger för och nackdelar. Svaret var att det inte var uteslutet 

för framtiden. Arnold Andersson avslutade sin intervju med orden: 

 

”Frågan är alltid aktuell, man ser ju många möjligheter med det men som sagt kostnaden för 

det känner vi har underskattats grovt av andra.” 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av det insamlade materialet med utgångspunkt i studiens 

analysmodell. Först presenteras variablerna marknad och psykisk distans, därefter 

beslutsfattarens roll, kunskap och slutligen internet.     

 

5.1 Marknad och psykisk distans 
Det som drev Detaljen AB till att expandera och bli multinationella var att de hade börjat 

täcka Sveriges marknad och att de såg ett behov att inta flera marknader och i och med det 

öka sina intäkter. Detaljen AB började sin internationaliseringsprocess med att utföra 

omfattande marknadsundersökningar med Exportrådets hjälp för att ge länder snittbetyg på 

olika parametrar och välja lämplig marknad för att sedan sätta upp försäljningsenheter. Vi 

fann ingen likhet mellan Detaljen AB:s tillvägagångssätt för internationalisering med den 

presenterad i Johanson och Wiedersheim- Paul (1975) forskning, se figur 1, som kom att ligga 

till grund för Uppsalamodellen (1977). Det fjärde steget i deras modell, se figur 1, behandlar 

upprättande av produktionsenheter och att företag i vissa fall öppnar enheter för produktion på 

marknaden de verkar i vilket inte har varit fallet för Detaljen AB. De hade däremot redan 

långt innan den första expansionen öppnat en egen tillverkningsenhet som distribuerar varor 

till företagets huvudlager och som sedan packas och fördelas till butikerna. Detta är fallet 

även idag och fördelningen sker numera till butikerna även utanför den svenska marknaden.  

 

Johanson och Vahlne (1977) beskriver i Uppsalamodellen hur företag anskaffar 

marknadskunskap i en stegvis process för att sedan etablera dotterbolag på marknaden i fråga. 

Detta stämmer överens med hur Detaljen AB gick till väga innan de expanderade till olika 

marknader, de utförde omfattande marknadsundersökningar innan de expanderade. Johanson 

och Vahlne beskriver vidare att internationalisering kan vara en långsam process och att 

löpande aktiviteter genererar marknadsspecifik kunskap samt minskar risker. Denna aspekt i 

Uppsalamodellen stämmer mer överens med hur expansionen gick till i Beta, företagets andra 

marknad, snarare än den första expansionen till Alfa. Resultaten tyder på att Detaljen AB 

redan innan expansionen till Alfa hade mycket marknadsspecifik kunskap internt, som de inte 

hade på samma sätt för Beta. Detta kan vara en förklaring till varför den andra expansionen i 

större utsträckning stämmer överens med modellens antagande om att internationalisering är 

en tidsmässigt lång process. Vi finner att den största skillnaden mellan Detaljen AB:s 

internationaliseringsprocess och den presenterad i Uppsalamodellen är att företagets första 
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expansion var snabb och till synes riskfylld, medan den andra var långsam, försiktig och 

använde ett mer riskundvikande tillvägagångssätt. Från resultatet kan detta 

internationaliseringsbeteende förklaras av företagets interna kunskap för Alfamarknaden som 

resulterade i att riskerna kan ha uppfattats som lägre än för Betamarknaden. En annan 

förklaring till detta kan även vara Detaljen AB:s upplevda psykiska distans till Alfa och Beta. 

Informanternas svar tyder på att företaget ansåg Alfa vara likt Sverige på många sätt rörande 

psykisk distans och beskrevs som tryggt och enkelt medan Beta beskrevs som mer olikt, 

riskfyllt och svårt. Detta tyder på att den upplevda psykiska distansen således var mindre för 

Alfa än för Beta och kan vara en ytterligare förklaring till varför de hade olika 

tillvägagångsätt för expansion till de två länderna. I Uppsalamodellen ses okunskap om 

utländska marknader som en drivkraft till att företag internationaliserar till länder med en 

mindre psykisk distans till hemmamarknaden och resultatet tyder på att detta stämmer för 

expansionen till Alfa. Alfa beskrevs som likt Sverige i faktorer som kulturen i landet, 

arbetskultur och språk samt att flera på företaget hade arbetat inom detaljhandelssektorn i 

Alfa tidigare. Gällande Detaljen AB:s andra expansion tyder resultatet på att drivkraften att 

expandera till Beta främst var marknadens storlek och potential. De såg en möjlighet till att 

kunna öppna många butiker i Beta och beskrevs i intervjun med Bosse Boström som att om 

nöten knäcks på den marknaden kommer belöningen att bli enorm.  

 

5.1.1 Enskilda beslutsfattare 
Coviello, Kano och Liesch (2017) utförde en studie om Uppsalamodellens validitet i dagens 

moderna samhälle och deras resultat pekade på att det som saknas i Uppsalamodellen bland 

annat är att belysa enskilda beslutsfattares inverkan på internationalisering.  I likhet med detta 

påvisade Horner, Baack och Baack (2016) samt Brewers (2007) studier samma sak, att 

beslutsfattares tidigare erfarenheter har en inverkan på upplevd psykisk distans och således 

internationaliseringsprocesser. Vi fann indikationer som tyder på att detta har varit en faktor 

som påverkat i Detaljen AB:s internationaliseringsprocess där beslutsfattarna har haft indirekt 

erfarenhet från de olika marknaderna men även direkt kunskap för Alfa och att det påverkat 

beslutet vid val av land.  Andersen (1993) påvisar att en av bristerna med Uppsalamodellen är 

att den inte förklarar hur en process initialt startar och låg till grund för varför vi valde att 

även titta på denna aspekt i undersökningen. Detaljen AB:s pådrivande faktor var som tidigare 

nämnt att de hade börjat täcka den svenska marknaden och ville expandera för att kunna öka 

sina intäkter men de hade även vissa marknadsförutsättningar som skulle uppfyllas. Främst 
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rörde detta kostnader, konkurrenssituation och prisnivå i landet i fråga samt att konceptet 

skulle fungera.  Resultatet visar inte på en tydlig distinktion mellan vad som kan ses som den 

primära orsaken till valet av land för expansion mer än att vissa förutsättningar måste 

uppfyllas. Det som är tydligt framträdande är dock att Detaljen AB:s första expansion följer 

Uppsalamodellens mönster för internationalisering i termer av psykisk distans och 

riskundvikande. Vidare följde den andra internationaliseringen Uppsalamodellens antagande 

om en långsam och stegvis process i vilken marknadsåtaganden ökar i och med ökad kunskap.  

 

5.2 Kunskap  
Blomstermo, Johansson och Pahlberg (2002) samt Fletcher och Harris (2012) betonar vikten 

av erfarenhetsbaserad kunskap som en kritisk faktor vid internationalisering och vi finner 

indikationer för att detta haft en avgörande roll för Detaljen AB:s internationalisering. Detta 

beskrivs både från tidigare erfarenhet från ledning och styrelse samt genom erhållen 

erfarenheten från de marknader de är verksamma på. Även i Uppsalamodellen ses 

erfarenhetsbaserad kunskap som den mest kritiska typen samt att erfarenhet på en 

utlandsmarknad genererar allmän kunskap om internationaliseringsprocesser och indikationer 

återfinns för att detta stämmer för Detaljen AB:s internationalisering. Det framgår tydligt att 

varje expansion har setts som successivt enklare då företaget anskaffat allmän kunskap om 

hur en expansion går till samt vad som behövs förberedas inför en internationalisering. I 

resultatet framgår ytterligare en faktor som avgörande till detta och det är bytet av IT-system 

som Detaljen AB gjorde inför den första expansionen för att ha ett IT-system kompatibelt för 

fler språk än svenska. Denna beskrevs som svår och kostsam men var en engångsansträngning 

och bidrog till att de efterkommande expansionerna sågs som enklare.  

 

Fletchers och Harris (2012) studie visar även att indirekt marknadskunskap är nödvändig för 

en internationalisering och anskaffas genom andras erfarenhetsbaserade kunskap, det vill säga 

andrahandskunskap. I likhet med detta beskriver Chander och Lyon (2009) samt Johanson 

och Vahlne (1990) att andrahandskunskap kan erhållas genom att observera andra aktörer och 

genom nätverk. Resultatet tyder på att Detaljen AB inför internationaliseringar har tittat 

mycket på hur andra liknande företag har gjort och vilka resultat de uppnått på olika 

marknader. Detta sågs som extra viktigt vid beslutet om expansionen till Alfa. Vi fann inga 

tydliga indikationer på att företagets nätverk har bidragit till besluten om internationalisering 

dock nämnde informanterna nätverk flyktigt under intervjuerna som en källa till information.  
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Objektiv kunskap beskrivs i Uppsalamodellen som något som kan avse specifika marknader 

men också som marknadsföringsmetoder och gemensamma egenskaper hos kunder oavsett 

marknad. Fletcher och Harris (2012) resultat tyder på att denna typ av kunskap anskaffas både 

internt och externt. Resultaten i studien tyder på att objektiv kunskap var en viktig faktor. 

Inför internationaliseringar var en avgörande faktor hur benägna människorna i ett visst land 

var till att använda deras typ av produkter och hur mottagliga de var för den typen av reklam 

som Detaljen AB använder sig av. Personal på företaget var en kunskapskälla och mycket 

publik information söktes till förarbetet som gjordes med Exportrådets hjälp. Mathews och 

Wickramasekera (2012) belyser även hur extern kunskap, tillgång till information, har 

påverkats av internets genombrott men vi fann inga tecken på förändring då informanterna 

inte hade arbetat innan internets genombrott. Det som dock tydligt påvisas i resultatet är 

internets relevans för det dagliga arbetet på Detaljen AB och hur de uppdaterar sig om 

detaljhandelsmarknaden varje dag via internet. 

 

5.3 Internet 
Hagberg, Sundström och Zandén (2016) samt Balasescu (2013) finner att internets påverkan 

har lett till en ökning av konsumtion på internet inom detaljhandeln, och att många företag 

således inkorporerat digitala tjänster i verksamheten för att vara tillgängliga. Resultatet visar 

att Detaljen AB har valt att inte upprätta en e-varuhandel trots att det har kommit på tal vid 

flera tillfällen. De främsta orsakerna till detta är att de anser det vara riskfyllt och kostsamt 

samt att de skulle behöva genomgå stora förändringar. Detta då de har ett koncept utformat 

efter en specifik butiksstrategi som till stor del bygger på spontanköp, ett resultat av 

strategiska placeringar i butikerna. Detaljen AB uttryckte en stor osäkerhet för att den typen 

av köp skulle fungera på samma sätt i en e-varuhandelsbutik och ansåg således att riskerna 

var för stora. Av resultatet framgår även att Detaljen AB hade studerat konkurrenter som 

upprättat e-varuhandel som resulterat i stora kostnadsökningar vilket även bidragit till beslutet 

om att inte inträda e-varuhandelsmarknaden. Balasescus (2013) resultat visar även att 

utvecklingen som skett inte endast gäller e-varuhandel utan även en efterfrågan om 

tillgänglighet på nätet såsom erbjudanden och rabatter. Resultatet visar tydligt att Detaljen AB 

i likhet med detta ser ett stort behov av att vara tillgängliga på internet och att det har bidragit 

till verksamhetens lönsamhet. De har en internetsida med funktioner såsom varu- och priskoll 

samt erbjudanden. Vidare har lönsamheten speglats av kostnadsminskningar/reduceringar för 
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företaget då de i dagsläget inte endast marknadsför sig via direktreklam i form av fysiskt 

utskick. Som komplement till den traditionella direktreklamen jobbar de i dagsläget mycket 

med marknadsföring via e-postutskick samt på sociala medier.  

 

När vi sammanfattade det teoretiska ramverket mynnade det ut i en anpassad analysmodell, se 

figur 3, där vi förväntande oss att internet samt beslutsfattares tidigare kunskap skulle ha en 

oundviklig roll för Detaljen AB:s internationaliseringsstrategi. Detta i och med de 

förändringar digitaliseringen och internet har medfört samt den forskning som betonat vikten 

av att ta hänsyn till rollen enskilda beslutsfattare har i frågor som rör internationalisering. Då 

en expansion är ett riskfyllt och omfattande arbete sågs kunskap, och främst kunskap om 

marknader genom erfarenhet, som en viktig faktor inför internationalisering. Resultatet i 

denna studie har visat på att prediktionen i analysmodellen stämmer bra överens på många 

sätt med hur internationaliseringen gått till på Detaljen AB. Internet har förändrat Detaljen 

AB:s verksamhet på flera sätt, trots att de ännu inte har etablerat en e-varuhandel. Även om 

Exportrådet har varit det primära sättet för Detaljen AB att införskaffa kunskap inför en 

internationalisering, så har internet varit ett hjälpmedel i processen och konkurrenters 

hemsidor har varit ett effektivt sätt att utforska läget på marknaden. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de mest centrala slutsatserna utifrån den analys som har gjorts 

med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor och en avslutande reflektion. Avslutningsvis 

presenteras en diskussion kring studiens begränsningar samt förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Sammanfattning av studien och avslutande reflektion 
För Detaljen AB har den absolut viktigaste faktorn som legat bakom 

internationaliseringsstrategin varit att deras befintliga koncept skulle vara applicerbart i landet 

för expansion. Detta för att undvika omfattande anpassningar av såväl sortiment som 

verksamhet. Företaget inledde sin första expansion till ett land som var likt Sverige i termer 

av psykisk distans och sågs som tryggt och enkelt. När Detaljen AB sedan expanderade till ett 

land med större psykisk distans användes en mer försiktig strategi då riskerna sågs som större. 

Vi finner att parametrar angående psykisk distans verkar ha spelat roll, men att de främst 

fungerat som en indikator för vilken strategi som ska tillämpas vid expansionerna. I slutändan 

har det varit de enskilda beslutsfattarna som haft det slutliga ordet baserat på finansiella mål 

för företaget och tidigare erfarenheter. Vi har från resultatet kunna dra slutsatsen att Johanson 

och Vahlnes (1977) modell fortfarande är aktuell gällande vissa internationaliseringsmönster. 

Detaljen AB internationaliserade först till ett land som var likt hemmamarknaden och de 

ansåg att information och kunskapsanskaffning från varje marknad bidrog till ökade 

internationaliseringssteg. Detta då varje expansion bidrog till ökad kunskap om 

internationalisering och gjorde det enklare att förbereda nästkommande expansioner. 

Uppsalamodellens antagande om en långsam och successiv internationalisering verkar 

stämma i det fallet då företaget inte hade någon tidigare erfarenhetsbaserad marknadskunskap.  

 

Studiens teoriavsnitt visar att internet och e-varuhandel är en faktor som har fått ökad 

betydelse och tydliggör främst ett behov för företag av att vara tillgängliga online. Resultatet 

tyder på att Detaljen AB har identifierat detta som en nödvändighet och har under de senaste 

åren arbetat mycket med att vara tillgängliga online via sin hemsida samt via digitala kanaler 

för marknadsföring. Vidare kan vi från resultatet se att Detaljen AB:s verksamhet är lönsam 

och att konceptet är välfungerande, detta då det finns en målgrupp som söker sig till fysiska 

butiker. Vi identifierar således ett fortsatt behov av fysiska butiker inom detaljhandeln. En 

möjlig förklaring till varför just Detaljen AB inte har drabbats av det vi i media möts av 
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alltmer, inslag präglade av ”butiksdöden”, kan vara för att de har positionerat sig tydligt på 

marknaden och att de jobbar intensivt med att ha de bästa priserna.  

 

6.2 Begränsningar och framtida forskning 
Då studien utforskades kvalitativt på ett företag inom detaljhandeln kan resultatet vara svårt 

att generalisera på andra områden. Vidare kan metodologiska begränsningar relateras till 

studiens storlek då den utfördes på endast ett företag och det hade således varit intressant att 

jämföra internationaliseringsprocessen mellan företag. Detta öppnar upp för denna typ av 

forskning i en jämförande studie. En annan begränsning med studien är relaterat till antalet 

informanter och vårt förslag till framtida forskning skulle även vara att insamla data ur 

beslutsfattares perspektiv för att kunna fånga upp fler variabler som kan vara avgörande för en 

viss internationaliseringsstrategi.  

 

Vi finner att de främsta teoretiska begränsningarna i studien är bristen på nyare forskning som 

inkorporerar digitalisering och beslutsfattares roll i internationaliseringsprocesser. Vi 

uppmanar därför för vidare forskning inom området för att undersöka befintliga teorier och 

deras lämplighet i en digitaliserad värld för att således möjligen modifiera, addera till eller 

utveckla nya teorier inom området.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 
Del 1 

Frågor som berör intervjuobjekt och verksamheten 
 

 
- Berätta lite om din roll på företaget 
- Hur skulle du beskriva verksamheten? 
- Inom vilket område verkar ni? 
- Vilka kan ses som huvudkonkurrenter och varför? 
 

 
Del 2 

Marknader 
 

- Vilka marknader finns ni på idag? 
- Varför är de marknaderna passande för just er?  
- Berätta lite om hur processen går till när expansion är på tal - hur kan det gå till från tidiga 

stadier till att beslut tas? 
- Hur gick expansionen till för det första landet ni expanderade till? 
- Hur gick expansionen till för det andra landet ni expanderade till? 
- Vilka faktorer kan ses som de viktigaste när ett land ska väljas för expansion?  
- Görs det några undersökningar angående kulturen på marknaden i fråga och i så fall 

varför? 
 

 
Del 3 

Kunskapsanskaffning 
 

- Kan du berätta om hur ni går tillväga för att tillgå information om nya marknader? 
- Vilken betydelse har internet för att få information om marknader?  
- Har personalens egna erfarenheter och kunskap om marknader någon påverkan på beslut? 
- Har enskilda beslutfattares personliga erfarenheter och kunskap någon inverkan på beslut 

om expansion?  
- Har nätverk någon roll i kunskapsanskaffningen?  
- Observerar ni liknande företag på marknaden för att “lära er” av hur dom gjort? 
 

 
Del 4 

Internet 
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- Hur arbetar ni med internet i verksamheten? 
- Har ni någon hemsida och om ja, hur fungerar den?  
- Har ni en webb-shop? (Varför/varför inte?) 
- Använder ni er av några internetkanaler för marknadsföring? 
 


