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Sammanfattning  

 

Internationaliseringsprocessen är ett forskningsområde som har studerats under en lång tid.           

Men många modeller är äldre, tar inte tillräcklig hänsyn till digitaliseringen som fenomen och              

tar inte hänsyn till mindre bolag. Därför ställs frågan på vilket sätt påverkar digitaliseringen              

ett International New Ventures internationaliseringsprocess? För att kunna besvara på detta           

har en kvalitativ studie gjorts där totalt tre personer har intervjuats från tre olika företag.               

Utifrån dessa intervjuer har analyser gjorts som sedan har återkopplat till den teoretiska             

bakgrunden. Slutsatsen som dras är att digitaliseringen har förenklat         

internationaliseringsprocessen främst genom framsteg i hur kunskap kan insamlas och delas           

över stora avstånd.  
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1. Inledning 

Under det introducerande avsnittet kommer en bakgrund till uppsatsen beskrivas som sedan            

mynnar ut i det huvudsakliga syftet och forskningsfrågan. Tidigare forskning inom           

internationaliseringsprocessen har lett till Uppsalamodellen, men även andra teorier som          

beskriver processen. En viktiga faktorn som fått en allt större roll är digitaliseringen, som              

kan antas påverka internationaliseringsprocessen. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Ett naturligt steg för ett företags expansion i dagens globala ekonomi är den så kallade               

internationaliseringsprocessen. Flera modeller för att beskriva den har under åren tagits fram            

och anpassats baserat på hur världen förändrats. En är Uppsalamodellen, framtagen av            

Johanson och Vahlne (1977), som överlevt i flera decennier och uppdaterats i ett flertal nya               

utgåvor. 

 

När ett företag väljer att expandera sin verksamhet utomlands till en ny marknad finns det               

flera faktorer som spelar en viktig roll för vilket land man väljer samt huruvida expansionen               

blir framgångsrik eller inte. Johanson och Vahlne diskuterar och analyserar dessa faktorer för             

att få en djupare förståelse för internationaliseringsprocessen. Vid en expansion antas företag            

gynnas av att välja en marknad med ett litet psykiskt avstånd, det vill säga en marknad som                 

liknar den inhemska marknaden (Johanson & Vahlne, 2009). Ett litet psykiskt avstånd innebär             

att målmarknaden är lik den ursprungliga vilket minskar risken för företaget att stöta på              

problem att anpassa sig. Om ett företag är undermåligt förberett på skillnader mellan en ny               

marknad och dess hemmarknad löper det risken att stöta på ökade kostnader. Dessa kostnader              

brukar benämnas som en liability of foreignness. Om ett företag innan expansionen istället             

har en stor kunskap om den utländska marknaden, kan dessa kostnader minskas. För att              

lyckas bra med att etablera sig och överleva på en ny marknad underlättar det även om man                 

kan identifiera och positionera sig inom ett nätverk. Utan nätverk kan ett företag betraktas              
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som en outsider på marknaden vilket kan försvåra etablering av kundrelationer. (Johanson &             

Vahlne, 2009)  

Att Johanson och Vahlnes modell existerat i över fyra decennier innebär att den har fått se                

världen förändras runt sig. Företag idag agerar inte nödvändigtvis likadant som de gjorde för              

40 år sedan och en av de största förändringarna är den som digitaliseringen medfört.              

Digitalisering syftar i den här uppsatsen till den utveckling internet medfört i form av digital               

teknologi. Digitaliseringen har således bidragit till att koppla människor närmare varandra           

och minskat betydelsen av fysiska avstånd mellan marknader genom förbättringar inom           

kommunikation. Den digitala utvecklingen har följts av förväntningar på att geografiska           

avstånd skulle tappa i betydelse för multinationella företag (Cairncross, 2001).  

Uppsalamodellen har mött kritik bland annat för att den inte tar tillräcklig hänsyn till              

digitaliseringens påverkan på internationaliseringsprocessen (Coviello et. al, 2017). Johanson         

och Vahlne (2009) beskriver kunskap som en av de viktigaste drivkrafter i ett företags              

internationalisering och den kan tätt kopplas till begreppen psykiskt avstånd, liability of            

foreignness och liability of outsidership då dessa är exempel på problem företag kan möta när               

de saknar kunskap om en ny marknad. Digitaliseringen har gjort det lättare för företag att               

samla information och skapa kunskap. Då Johanson och Vahlnes modell har kunskap i fokus              

och digitaliseringen underlättar insamlingen av kunskap gör detta modellen lämplig att           

använda vid studerandet av hur digitaliseringens påverkat internationaliseringsprocessen.  

En grupp företag som har lyckats kapitalisera på digitaliseringen i deras           

internationaliseringsprocess är de så kallade International New Ventures (INV). INVs är unga            

företag som tidigt i sin existens expanderar från sin ursprungliga marknad och de har gjort det                

genom att dra nytta av internets utbredning och den ökade hastigheten som information kan              

skickas med. Både val av marknad och positionering inom nätverk kräver att företaget har              

kunnat samla in bra information, något som digital teknologi underlättar (Oviatt &            

McDougall, 1994). Kunskap blir således en av de mest värdefulla tillgångarna för ett företag i               

en internationaliseringsprocess och den påverkan digitaliseringen har på denne blir därmed än            

mer intressant att vidare undersöka.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur digitaliseringen påverkar ett ungt företags            

internationaliseringsprocess. Begrepp som psykiskt avstånd, liability of foreignness och         

liability of outsidership beskriver de problem företag har haft historiskt med att etablera sig              

på främmande marknader. Men då digitaliseringen gjort det lättare och mindre tidskrävande            

att samla in och förmedla kunskap över långa distanser anser vi att det är relevant att                

undersöka: 

 

På vilket sätt påverkar digitaliseringen ett International New Ventures         

internationaliseringsprocess?  

 

2. Teoretiskt ramverk 

I detta teoriavsnitt beskrivs först vad vi menar med digitalisering. Sedan beskrivs tre begrepp              

inom internationaliseringsprocessen vilkas betydelse vi tror påverkas av digitaliseringen.         

Slutligen sammanfogas begreppen i en analysmodell på hur dessa kommer användas och            

sammankopplas för att sedan kunna analyseras.  

 

 

2.1 Digitalisering 

Digitalisering är ett begrepp som används för att beskriva många olika skeenden. Kungl.             

Ingenjörsvetenskapsakademien har ett projekt som heter Smart Industries där de försöker           

hjälpa små- till medelstora svenska företag i deras digitaliseringsprocess (2018). Projektet är            

ett samarbete mellan Tillväxtverket och näringslivet som understryker vikten av att dessa            

företag klarar omställningen till ett mer digitalt affärsklimat. Projektet har ett brett fokus för              

att kunna passa in på många företag då en digital omställning ser väldigt annorlunda ut för                

företag i olika branscher. Eftersom digitalisering kan syfta till många olika saker så har denna               

uppsats fokuserat dess innebörd till internets utbredning och de sätt som den och annan              

digital teknologisk utveckling har underlättat förmedlandet av information under de senaste           

decennierna.  
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Tillgång till- och skapande av kunskap är en stor drivkraft inom internationalisering.            

Johanson & Vahlne beskriver två sorters kunskap. Den första sorten, objektiv kunskap, är             

sådan som kan läras ut och delas mellan människor medan den andra sorten, upplevd              

kunskap, är sådan kunskap man innehar genom egna erfarenheter (Johanson & Vahlne,            

1990). Det är rimligt att anta att tillgången till objektiv kunskap ökar i ett digitalt landskap,                

men att detsamma gäller även för konkurrenter. Då är det istället den upplevda kunskapen,              

som är unik för företaget, som kommer att ge en fördel mot andra företag. En viktig betydelse                 

som digitaliseringen har för företag är det faktum att man inom många aspekter kan reducera               

kostnaderna, inte minst när det gäller att bygga relationer och utöka sin förståelse för den nya                

marknaden (Bunduchi, 2005). Även principen att man inte behöver befinna sig på plats rent              

fysiskt reducerar naturligtvis även kostnader för bland annat personal och lokal vilket            

möjliggör en annan typ av prioritering vid resursallokering. Dessutom möjliggör          

digitaliseringen ett ökat inflöde av information som sedan kan utnyttjas för att erbjuda mer              

anpassningsbara och skräddarsydda tjänster och produkter för platsen man har i åtanke att             

expandera till. Digitaliseringen har haft en väsentlig betydelse för hur pass enkel och effektiv              

dagens kommunikation har blivit. Att det idag går att vara i direkt kontakt med personer på                

andra sidan jordklotet öppnar dörrar som tidigare inte existerat.  

 

2.2 Internationalisering 

Internationalisering är den process där företag etablerar sig i ett nytt land och den kan               

genomföras och beskrivas på många olika vis. Internets utbredning och digitaliseringen av            

den globala ekonomin har gjort detta redan väl omskrivna och diskuterade område än mer              

komplext genom att minska de barriärer som funnits för företag att etablera sig på utländska               

marknader. Numera kan företag skapa en stor kundbas i ett land med försäljning och              

kundkontakt helt bedriven via internet, utan någon fysisk närvaro (Yamin & Sinkovics,            

2006). En grupp av företag som har gynnats mycket av den digitala teknologin är de så                

kallade International New Ventures, unga företag som tidigt i sin utveckling väljer att             

expandera från sin hemmarkad (Oviatt & McDougall, 1994). Självaste existensen av dessa            

företag motsäger äldre internationaliseringsteorier där tanken var att man först behövde växa            

sig stark på sin hemmamarknad innan  man kunde expandera utomlands. 
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2.2.1 Psykiskt avstånd 

Ett viktigt begrepp som har en stor betydelse för internationaliseringsprocessen är det            

psykiska avståndet. Ett företags internationaliseringsprocess inleds normalt sett till länder          

med ett litet psykiskt avstånd, länder som liknar det inhemska landet, för att sedan gradvis               

expandera till länder med allt större psykiskt avstånd. När man läser om            

internationaliseringsprocessen behöver det inte nödvändigtvis vara en självklarhet att man          

först expanderar till länderna med ett litet psykiskt avstånd (Johanson & Vahlne, 2009). Fler              

små företag väljer att redan i början av sin existens expandera sin verksamhet till länder med                

ett större psykiskt avstånd (Oviatt & McDougall, 1994).  

 

Inledningsvis behöver man förstå att det är flera komponenter som påverkar det psykiska             

avståndet, vilka kan mätas på olika sätt. Många tidigare studier förknippar psykiskt avstånd             

tätt med kulturellt avstånd och använder begreppen nästintill synonymt. Detta är något som             

Dow och Karunaratna vänder sig emot i sin studie från 2006. De menar att kulturella               

skillnader kan vara en förklarande variabel för handelns storlek mellan två länder, men att              

den inte är signifikant på egen hand. De presenterar istället sju variabler där skillnader mellan               

två länder antas negativt korrelerade med deras handel och där kultur är en av de mindre                

signifikanta. De andra är språk, utbildningsnivå, nivå av industriell utveckling, politiskt           

system, religion och tidszon (Dow & Karunaratna, 2006).  

 

Att ha en större mängd variabler att arbeta med när det kommer till psykiskt avstånd gör det                 

till ett mer konkret verktyg som går att applicera på fler situationer. Det behöver inte heller                

användas enbart för att studera länder utan kan även appliceras för att analysera företag eller               

beslutsfattande individer. När det kommer till ett specifikt företags internationalisering är det            

inte nödvändigtvis mest intressant att objektivt studera det psykiska avståndet mellan två            

marknader, utan snarare att undersöka hur beslutsfattande personer inom ett företag uppfattar            

det. När man talar om upplevt psykisk avstånd hos beslutsfattaren får man även ta i beaktning                

vilka erfarenheter personen har som påverkar hur denne kommer att uppfatta avståndet. Det             

kan exempelvis vara erfarenheter som ålder, tidigare erfarenhet av arbete utomlands eller            

utbildningsnivå (Dow & Karunaratna, 2006). Erfarenheter som dessa är exempel på kunskap            

som inte enkelt kan överföras mellan individer eller företag och kan alltså minska den              

negativa effekt som ett stort psykiskt avstånd skulle haft vid en flytt.  
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Eftersom att psykiskt avstånd är ett historiskt etablerat hinder när det kommer till             

internationalisering så är det intressant att undersöka hur företag, och de beslutsfattande            

personerna inom dem, resonerar kring dess betydelse samt vidare om de anser att             

digitaliseringen har hjälpt till att minska dessa hinder.  

 

2.2.2 Liability of foreignness 

Ytterligare ett viktigt begrepp är liability of foreignness, och det finns en stark korrelation              

mellan begreppet liability of foreignness och det psykiska avståndet där en minskning av det              

ena implicerar en minskning av det andra. Liability of foreignness är de kostnader ett företag               

som är verksamt utanför sin hemmamarknad erfar på grund av sin utländska bakgrund. Det              

innefattar dels variabler som fysiskt avstånd, aktualiserat i rese- och transportkostnader samt            

avsaknad av legitimitet på den nya marknaden (Zaheer, 1995). Den främsta variabeln inom             

liability of foreignness är dock kunskapsgapet som ett företag med utländsk bakgrund            

upplever till den lokala marknaden (Nachum, 2015). Inhemska företag anses ha möjlighet att             

fatta smartare beslut med kunskap från den lokala marknaden, vilket leder till minskade             

kostnader. Med ett mer digitalt informationsflöde finns det dock anledning att ifrågasätta om             

de lokala företagens fördel är lika stark numera, eller om utländska företag har fått det lättare                

att konkurrera, eftersom att de inte behöver vara på plats fysiskt för att delta.  

 

2.2.3 Liability of outsidership 

Betydelsen av att ingå i ett nätverk av affärsrelationer vid en expansion är idag en viktig                

pelare i företagens internationaliseringsprocessen, vilket även påpekas som en         

huvudanledning till den reviderade modellen (Johanson & Vahlne, 2009). Ett nätverk kan            

beskrivas som ett antal noder vilka är sammankopplade genom länkar, dessa noder och länkar              

bygger tillsammans upp ett nätverk av företag (Håkansson & Ford, 2002). Noderna motsvarar             

företag eller organisationer och länkarna relationerna mellan dessa. Idag erhåller ett företag            

inte enbart kunskap utifrån de aktiviteter företaget sysselsätter sig med, men också från de              

övriga företagen som även de ingår i det gemensamma nätverket. När man diskuterar vikten i               

att vara en del av ett nätverk, nämns ofta begreppet liability of outsidership. Man är en                

outsider om man inte lyckats positionera sig i ett nätverk vid företagets expansion (Johanson              

& Vahlne, 2009). Det är mycket svårare att agera på en ny marknad som outsider, av den                 
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anledningen bör man som företag sträva efter att skapa sig ett nätverk och bygga en tillit                

mellan de olika parterna för att bli en insider (Johanson & Vahlne, 2009). Outsidership              

behöver dock inte vara något helt nytt eller specifikt för en expansion. Att detta har en viktig                 

roll vid ett företags internationaliseringsprocess är vedertaget, dock är det lika viktigt i det              

inhemska landet, då outsidership snarare handlar om att man står utanför ett nätverk än en               

marknad. Därmed har begreppet en lika stor betydelse på den inhemska- som den utländska              

marknaden (Forsgren, 2016). Samtidigt har man ofta en mer gedigen kunskap om den             

marknad man från start befinner sig på, därav blir det enklare att undvika outsidership i det                

inhemska landet och enklare att ha en grund i ett nätverk.  

  

2.3 Analysmodell 

Psykiskt avstånd, liability of foreignness och liability of outsidership är tre tydligt            

identifierbara hinder för ett företag i dess internationaliseringsprocess. Dessa kommer att           

undersökas inom företagen för att skapa en helhetsbild av deras internationalisering.           

Företagens användning av digital teknik kommer också att undersökas för att få en bild av om                

digitaliseringen har påverkat relevansen av de hinder som presenterats.         

Digitaliseringsbegreppet kan tolkas på olika sätt och i denna studie har fokus riktats till              

generell teknologisk utveckling så som internets utbredning och de sätt som den har förändrat              

möjligheter till kommunikation och informationsinsamling.  

 

Ett begrepp som knyter samman psykiskt avstånd, liability of foreignness och liability of             

outsidership är kunskap. Effekten av det psykiska avståndet påverkas av personliga           

erfarenheter, liability of foreignness grundar sig i att kännedom om lokala marknaden ger             

lokala konkurrenter övertag gentemot utländska och liability of outsidership behandlar faran           

att inte kunna ta del av kunskapsförmedlingen som företagsnätverk har att erbjuda. Då             

skapandet och möjligheterna till att förmedla kunskap så radikalt förändrats de senaste            

decennierna i och med digitaliseringen så ämnar uppsatsen att utreda hur företagen ser på              

digitaliseringens roll i deras internationaliseringsprocess.  
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Figur 1: Analysmodellen illustrerar hur digitaliseringen har ökat möjligheten att införskaffa sig kunskap som              

kan minska de negativa effekter som psykiskt avstånd, liability of foreignness och liability of outsidership har på                 

ett företags internationaliseringsprocess. 

 

3. Metod 

Under detta metodavsnitt beskrivs först hur data har samlats in och därefter            

tillvägagångssättet för att erhålla den information som krävs för att kunna analyseras och             

undersöka den insamlade datan. Därefter beskrivs hur teorin operationaliseras vilket          

resulterar i ett antal intervjufrågor kopplade till teorin. 

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Denna studie undersöker hur digitaliseringen påverkar internationaliseringsprocessen för ett         

INVs internationaliseringsprocess. För att kunna besvara detta intervjuades tre företag som           

genomgått den här processen och möter kraven för att vara ett INV. Genom att utgå från                

skribenternas kontakter hittades till slut tre företag som var villiga att ställa upp för intervjuer.               

Totalt intervjuades tre personer, en från varje företag, vars namn inte kommer nämnas i              

uppsatsen. Det första företaget och respondenten kommer genomgående kallas för företag           

Alfa respektive person A. Företag Alfa är ett företag som erbjuder tjänster inom avfall, miljö               

och energi för att effektivisera och bygga ut redan existerande anläggningar. Alfa grundades i              

Sverige och har sedan expanderat till Filippinerna och Maldiverna, vilket gör det möjligt att              
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studera dess internationalisering ur ett retroperspektiv. Person A har länge arbetat inom            

samma bransch och har sedan tidigare en djup förståelse för de viktiga komponenterna och              

vad som krävs för att kunna utveckla dessa på regional nivå. Person A är VD och grundare                 

för företag Alfa och är den person med bäst insyn i deras internationaliseringsprocesser.  

 

Det andra företaget och respondenten kommer således kallas för företag Beta respektive            

person B. Företag Beta är en del av ett större byggbolag i Österrike. Med cirka tio personer                 

söker de efter intressanta projekt runtom i Österrike, men nu även i Tjeckien, som de               

förvaltar och sedan färdigställer. Person B är företagets VD och är en erfaren person inom               

byggbranschen.  

 

Det tredje och sista företaget har fått det fiktiva namnet Gamma, och respondenten därifrån              

kommer genomgående kallas för person G. Företag Gamma är verksamma inom           

kärnkraftsbranschen i Sverige och tillhör en större koncern. Gammas första expansion var till             

Tyskland. Ett viktigt arbetsområde för företaget har varit att optimera de viktiga            

egenskaperna hos stavarna man placerar i varje knippe. Stavarna som ingår i bränslet kan              

variera till antalet, tjocklek och längd, men även hur de placeras i knippen. Person G är VD                 

för företaget och har arbetat inom kärnkraftsbranschen under större delar av sin karriär, cirka              

20 år, och har haft flera olika roller inom företaget.  

 

Person A, B och G var VD för respektive företag. Anledningen till att just VDn för de tre                  

företagen Alfa, Beta och Gamma intervjuades var eftersom de har varit delaktiga och haft den               

största kunskapen för respektive företags expansion. Eftersom företag Alfa och Beta enbart            

haft ett få antal anställda som antingen är relativt nyanställda eller inte har en tillräckligt stor                

kunskap om företaget valde vi inte att intervjua några andra personer från de företagen. Vår               

avsikt var att intervjua två personer från respektive företag för att inte enbart se processen               

från en persons synvinkel, dock blev detta inte fallet eftersom kunskapen hos de övriga              

anställda inte ansågs vara tillräckligt stor efter samtal med VDn för respektive företag. När              

det gäller företag Gamma, som vi i ett senare skede fick kontakt med, intervjuades enbart               

VDn på grund av den begränsade mängd tid som fanns kvar.  
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Två intervjuer skedde över telefon och en intervju på plats hemma hos respondenten, och              

dessa var av semistrukturerat format för att kunna ställa följdfrågor om behovet fanns. Vi              

säkerställde att det var okej för respondenterna att vi spelade in samtalen för att vid ett senare                 

tillfälle kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet igen. Anledningen till att två intervjuer              

skedde över telefon var på grund av det geografiska avståndet till respondenterna, medan den              

tredje intervjun skedde på plats eftersom personen bodde i närheten. Det är inte ovanligt att               

en sådan typ av intervju rör sig mot en ny riktning man inte planerat, därmed kan nya                 

intressanta tankar uppstå som senare kan diskuteras och analyseras vidare. Av den            

anledningen valdes denna intervjuform med möjlighet för mer öppna svar, för att få ut det               

mesta av intervjuerna. I början av intervjuerna fick respondenten fritt berätta sin egen             

historia, vem han eller hon är och dennes bakgrund och roll i företaget, utan att vi avbröt.                 

Därefter gick vi över till det semistrukturerade tillvägagångssättet när val av intervjufrågor            

kopplas ihop med den teoretiska bakgrund vi undersöker. Under denna fas har vi möjligheten              

att vid behov ställa följdfrågor och föra mer av en diskussion för att erhålla viktig information                

som vi eftersöker. För att inte missa viktiga detaljer fördes anteckningar under intervjun,             

dock valde även att göra en ljudinspelning för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna                

vid ett senare tillfälle om behovet skulle finnas (Bryman & Bell, 2011:482-485). Dessutom             

fanns även möjligheten att ringa tillbaka vid ett annat tillfälle för att ställa följdfrågor eller be                

respondenterna att förtydliga något. Det är inte alltför ovanligt att det uppstår nya frågetecken              

när man vid ett senare skede lyssnar igenom ljudfilerna igen.  

 

Tabell 1: Respondenter 

 Respondent A från 
företag Alfa 

Respondent B från 
företag Beta 

Respondent G från 
företag Gamma 

Position VD VD VD 

Land Sverige Österrike Sverige 

Intervjuform Telefonintervju Telefonintervju Personligt möte 

Intervjutid 37 min 50 s 35 min 33 s 47 min 59 s 
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3.2 Operationalisering av teori 

För att erhålla viktig information som kopplas till de teoretiska koncepten som undersöks             

anpassas frågorna och delas in i tre delar: frågor gällande företaget, företagets            

internationalisering samt digitaliseringens betydelse för internationaliseringen. De första tre         

frågorna ger en inblick i företaget och personens roll i företaget för att ge den introducerande                

förståelsen. Därefter operationaliseras de tre teoretiska begreppen genom flera frågor indelade           

i olika kategorier och slutligen frågor kring digitaliseringens påverkan på nämnda kategorier.            

Gällande företagets internationalisering så ställs först tre frågor som kopplas till det psykiska             

avståndet. Om respondenterna hade någon kunskap eller koppling till landet de expanderade            

till och ansåg det utländska landet vara likt det inhemska, betyder det att deras upplevda               

psykiska avstånd var mindre än det faktiska mellan länderna. Vi väljer att utgå från de               

kulturella skillnader och ställer därefter följdfrågor om de andra variablerna som           

respondenterna ansett har varit viktigast, exempelvis språkliga skillnader. Det kan skilja sig            

mellan respondenterna gällande vilka variabler som har haft en viktig betydelse och har             

uppmärksammats under expansionen. Inte enbart om ena variabeln har haft en större eller             

mindre betydelse, men även scenariot när vissa variabler inte varit applicerbara eller relevanta             

för företaget överhuvudtaget. Av den anledningen är det viktigt att analysera dessa fall var för               

sig och inte ställa dessa mot varandra. När det exempelvis gäller tidsskillnader vet man direkt               

antalet timmar som skiljer sig åt mellan två länder. Detta förenklar för respondenten att              

besvara om huruvida den specifika tidsskillnaden var något som försvårade expansionen till            

det landet. Å andra sidan kan skillnader gällande språk vara betydligt svårare eftersom det              

inte enbart behöver vara att det ena språket skiljer sig mycket från det andra. Idag är engelska                 

ett så pass vanligt förekommande språk vilket gör att ett land eller en ort där invånarna inte                 

talar en tydlig engelska kan försvåra betydligt mycket mer än om det språk man talar i det ena                  

landet skiljer sig åtskilligt från det språk som talas i det andra landet. 

 

Fråga sju till nio fokuserar på operationalisering av det teoretiska begreppet liability of             

foreignness genom att ställa frågor om eventuella svårigheter kring expansionen och           

oväntade kostnader som kan ha uppstått. Detta ger oss en koppling till vilken kunskap              

respondenterna och företaget hade gällande den utländska marknaden. Frågorna 10-12 ställs           

för att kunna få en förståelse för hur deras nätverk såg ut innan expansionen, men även hur                 

nätverket utvecklats väl på plats. Denna information bidrar till kunskap gällande huruvida            
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man var en insider eller outsider när man etablerade sitt företag på den utländska marknaden.               

Sedan tidigare vet vi att det är viktigt att ingå i ett nätverk, dock kan man samtidigt kritisera                  

hur stor betydelse det har för olika typer företag. I och med dessa frågor kan man analysera                 

dessa tre företag och upplysa för oss hur det praktiskt kan se ut.  

 

När vi sedan vill analysera hur digitaliseringen påverkar internationaliseringsprocessen,         

operationaliserar vi detta genom frågorna 13-17. Inledningsvis undersöks digitaliseringens         

påverkan på det psykiska avståndet. För att undersöka digitaliseringens påverkan på det            

psykiska avståndet ställer vi frågor gällande hur information om såväl landet som kunderna i              

det landet har erhållits. Som tidigare nämnts, kan det psykiska avståndet delas in i flera               

komponenter, därför kan vi utifrån dessa frågor undersöka om respondenten särskilt nämner            

vissa av dessa komponenter som möjliggör en djupare analys. Digitaliseringens påverkan på            

det psykiska avståndet kan därför anses vara stort om respondenterna aktivt påpekar att             

information på förhand inhämtats genom digitala kanaler och verktyg, eller att företaget            

använde tekniska verktyg för att lära känna kunderna på den nya marknaden.  

 

När det gäller digitaliseringens påverkan på liability of foreignness ställs en fråga för att få en                

uppfattning om företaget, i och med den ökade digitaliseringen, har kunnat minska kostnader             

redan innan expansionen. Den här frågan ställde vi för att erhålla information gällande             

huruvida digitaliseringen har spelat någon speciell roll för att reducera företagets kostnader i             

samband med internationaliseringen. Om det tydligt framgår att företagen har använt diverse            

digitala verktyg och internets utbredning kan man konstatera att den ökade digitaliseringen            

har haft en stor påverkan på liability of foreignness. Samtidigt kan fallet vara det motsatta, att                

något digitalt verktyg inte har använts. Slutligen kan det även vara så att företaget helt enkelt                

inte aktivt har försökt att hålla nere på kostnaderna vilket bidrar till att svaret inte blir                

tillämpningsbar eftersom man inte kan dra några direkta slutsatser.  

 

Fråga 16 undersöker digitaliseringens betydelse för liability of outsidership, vilket kopplas till            

betydelsen i att vara en del av ett nätverk. Det är därför intressant att undersöka om något                 

specifikt digitalt verktyg har använts för att i ett tidigt skede etablera ett nätverk. Alternativt               

om man redan från början har varit en del av ett nätverk vilket har bidragit till att man inte har                    

behövt något digitalt verktyg. Digitaliseringen har då möjligtvis även en mindre betydelse för             
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att hitta viktiga relationer med andra parter, vilket är det den slutgiltiga frågan ämnar att               

undersöka. Beroende på om respondenterna anser att digitala verktyg har använts och            

förenklat processen eller inte, kan man dra slutsatsen huruvida digitaliseringen har påverkat            

liability of outsidership eller inte.  

 

3.3 Intervjufrågor 

Undersökningsområde  Intervjufrågor 

a)Basinformation om 
   företaget 

 1. Berätta kort om företaget 

2. Berätta om dig själv och din       
roll i företaget 

3. Vilket land valde ni att först       
expandera er verksamhet/tjänst   
till? 

b) Psykiskt avstånd  4. Hade du någon relation till det       
specifika landet? 

5. Anser du att det fanns stora       
kulturella skillnader mellan   
företagets ursprungsland och det    
land ni expanderade till? 

6. Av vilken anledning valde ni      
att expandera till just det landet? 

c) Liability of foreignness  7. Uppstod några svårigheter vid     
expansionen på grund av    
okunskap av den utländska    
marknaden? Isåfall vilka? 

8. Resulterade expansionen i    
kostnader ni inte räknat med? 

9. a) Tror du att företaget hade       
kostnader ett lokalt företag inte     
hade haft när ni expanderade? 
 
9. b) Vad skulle det kunna vara? 

d) Liability of outsidership  10. Kände ni innan expansionen     
någon person som hade ett     
etablerat nätverk i det land ni      
expanderade till? 
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11. Fanns det på förhand några      
kontakter i det land ni     
expanderade till? 

12. Lyckades ni bygga viktiga     
relationer på plats vid företagets     
expansion? 

e)Digitaliseringens  
   påverkan på... 

… psykiskt avstånd 13. a) Inhämtade ni någon     
information om marknaden på    
förhand, innan ni valde att     
expandera? 
 
13. b) Hur inhämtade ni den      
informationen? (Hade ni   
personal på plats?) 

14. Använde ni er av några      
tekniska verktyg för att lära     
känna kunderna i det nya landet? 

… liability of foreignness 15. Det är viktigt att kunna hålla       
nere på kostnaderna vid en     
expansion. På vilket sätt försökte     
ni på förhand motverka    
eventuella onödiga kostnader? 

… liability of outsidership 16. Användes något tekniskt    
verktyg för att på förhand     
etablera ett nätverk? 

17. Förenklade digitaliseringen,   
och därmed tillgängligheten, era    
möjligheter att aktivt hitta    
viktiga relationer med andra    
parter? 

 

3.4 Metodkritik 

För att operationalisera och sedan analysera det psykiska avståndet har informationen           

erhållits från intervjuerna. Andra studier har ämnat att mäta det psykiska avståndet och             

därmed gjort en kvantitativ studie vilket naturligtvis hade varit intressant för att kunna få              

siffror för de olika variablerna och dess påverkan. Det behöver inte vara något negativt att               

låta respondenterna själva beskriva och därefter försöka analysera det som sagts, dock kan det              

ses lite mer otydligt än om man fått fram värden för exempelvis variablernas betydelse idag               
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och hur digitaliseringen kan ha påverkat dessa. Ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till är                

att enbart tre intervjuer gjordes på grund av att vi vid ett sent skede fick kontakt med dessa                  

företag och enbart hade möjligheten att hinna intervjua VDn för respektive företag. Vidare             

hade intressant information kunnat erhållas om fler personer från de tre företagen hade             

intervjuats för att få en extern persons syn på det hela och inte enbart VDn från företagen.                 

Dock hade det krävt att de övriga personerna skulle ha haft en tillräckligt stor insikt i                

företaget och deras expansion. Slutligen kan en kritik riktas mot att intervjuerna hölls på två               

olika språk, men vi anser att översättningarna inte varit några problem och att det var en                

fördel att kunna intervjua respondenterna på det språk de kände sig mest bekväma med. Med               

person A och G hölls intervjuerna på svenska medan intervjun med person B hölls på tyska.                

Detta kan i sin tur leda till misstolkningar, även fast vi varit så tydliga och noggranna som                 

möjligt och såväl lyssnat om på det inspelade samtalet samt ringt tillbaka vid minsta lilla               

osäkerhet kring något specifikt svar. Även när vi citerar person B sker en direkt översättning               

till svenska för att förenkla för läsaren.  

 

4. Empiri 

Under empirin presenteras det som respondenterna från företag Alfa, Beta samt Gamma            

berättat då person A, B och G intervjuats från respektive företag. Alla intervjufrågorna             

beskrivna ställdes till samtliga personer. Alla reflektioner är respondenternas. 

 

 

4.1 Alfas expansion  

Företaget Alfa är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom avfall, miljö och energi. Person              

A som intervjuades är VD och grundaren av företaget vars första expansion var till              

Filippinerna och Maldiverna. Projekten företag Alfa tar sig an kan variera, i Maldiverna gick              

det ut på att utveckla ett avfallssystem på regional nivå.  

 

Tre intervjufrågor ställdes för att erhålla information kopplat till det psykiska avståndet och             

därmed val av marknad och land. Person A hade en relation till båda länderna eftersom att                

han tidigare hade arbetat där. Inom denna bransch är ens kompetens, som anses vara en               
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färskvara, det väsentliga. Av den anledningen är det viktigt att ha varit på plats tidigare och                

visat att man har den kunskap och förmåga som efterfrågas. De kulturella skillnaderna var              

väldigt stora mellan dessa två länder och Sverige då såväl religion, språk och andra kulturella               

skillnader anses vara stora. Person A ger ett exempel på detta från tiden i Maldiverna: 

 

“Vi jobbar ju på fredag i Sverige och då är de lediga, fredag är som våran 

söndag för dem. Och jag menar, vi är lediga lördag och söndag men på 

söndag jobbar dem, så då vill de att vi ska vara tillbaka. Skillnaderna är 

ganska sannolikt gigantiska och det är en av de absolut största orsakerna till 

att företag och personer inte lyckas utomlands, man förstår inte de här 

skillnaderna. De är oerhört viktiga.” 

 

I och med att person A tidigare har befunnit sig på dessa två platser och därmed har ökat sin                   

kännedom för marknaderna var det ett självklart beslut att expandera företaget till Maldiverna             

och Filippinerna. Anledningen till att företaget inledningsvis expanderade till just dessa två            

länder var bland annat på grund av att behovet fanns på dessa platser, men även någon som är                  

villig att betala för det, person A beskriver det fortsättningsvis som: 

 

“Behov finns överallt. Projekt finns överallt, men någon måste betala för det i             

slutändan. Så det är en kombination egentligen av att projekt behovet finns,            

pengarna finns och att man hade kontakt där från tidigare.” 

 

Liability of foreignness operationaliseras genom tre frågor där vi först ställde frågan gällande             

huruvida det uppstod svårigheter vid expansionen på grund av okunskap. Här svarade person             

A att det inte funnits några särskilda svårigheter eftersom han “har jobbat så pass länge               

utomlands, också innan jag startade det här bolaget, så jag är väl förtrogen med de               

utmaningar som finns” och kan därför enkelt identifierar utmaningar som normalt kan uppstå.             

Vidare är det viktigt att ha ett tydligt kontrakt då det i slutändan är kontraktet som gäller. Att                  

ha ett sådant kontrakt i samband med att på förhand vara väl påläst inför expansionen har                

resulterat i att man inte har haft några svårigheter på grund av någon okunskap. På samma                

sätt följer det även att inga oväntade kostnader har uppstått som ett resultat av expansionen.               
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Däremot kan det vara så att vissa moment kostar mer beroende på tidpunkten. Person A ger                

ett exempel på detta: 

 

“Det kan vara resor till exempel, de ska man inte underskatta. Tar man             

Maldiverna [som ett exempel], det är klart att under lågsäsong, då är resorna             

något billigare. Men åker du under högsäsong, […] då helt plötsligt kostar en             

flygbiljett inte längre 10 000, utan då är den uppe i 30 000.” 

 

Behovet att åka fram och tillbaka ett flertal gånger per år resulterar därmed i ökade kostnader,                

samma sak gäller hotellkostnaderna. Generellt sett har inte expansionen resulterat i några            

större kostnader man inte har räknat med. När det gäller kostnaderna för företag Alfa i               

jämförelse med ett lokalt företag ansåg person A att företaget inte har haft några större               

kostnader som ett lokalt företag skulle haft. Eventuellt kan kostnaderna för fältjobb vara en              

aning större när det gäller allt ifrån att “gå och ta vattenprover till att som i Maldiverna när                  

du ska ta dig till ön. Där skiljer sig kostnaderna beroende på om det är ett lokalt företag eller                   

ett internationellt.” Vid vissa mindre orter kan utbud av grävmaskiner vara begränsat vilket             

gör att ett företag utifrån kan behöva betala betydligt mycket mer än ett lokalt företag, som                

antingen har resursen själv eller har någon kontakt som har tillgång till en.  

 

Tidigare i teorin har vikten i att ingå i ett nätverk nämnts, samt vikten av att vara en insider                   

snarare än en outsider. Redan innan expansionen till Filippinerna och Maldiverna hade            

person A kontakter i de nämnda länderna. Person A berättar: 

 

“Det hade vi naturligtvis, man har alltid en lokal partner eller en lokal             

konsult… Generellt sett, när man börjar expandera, så är det jättesvårt att            

göra det utan en lokal partner. Och de kontakterna hade vi på förhand, har              

man inte dem så skapar man dem innan man går in i marknaden.” 

 

Det är därmed i ens eget intresse att man i ett tidigt skede har en lokal partner som kan bidra                    

med exempelvis insamling av data på plats. Av den anledningen hade de även på förhand               

kontakter i de länder de expanderade till. Om detta inte var fallet, så resulterade det i att                 

företag Alfa inledningsvis började leta efter någon lokal partner innan själva expansionen.            
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Anledningen till detta var för att säkerställa att man har kontakt med någon i det utvalda                

landet. Person A menar att “det ställs även krav att man har en lokal partner. Innan man får                  

projektet ska man kunna visa att man har en lokal förankring där.” Väl på plats på den                 

utländska marknaden är inte relationsbygge det kritiska. Person A utvecklar:  

 

“I slutändan, om det är så att säga offentliga upphandlingar, då spelar inte             

relationer någon större roll, för då är det bästa anbudet, det är din kompetens              

som är viktigt för den som gör utvärderingen som avgör vem som får jobbet.              

Så relationerna är snarare viktiga som dörröppnare för att komma in...” 

 

Därmed menar person A att relationerna snarare är det väsentliga verktyget som första ingång              

till den utländska marknaden, men när det slutligen gäller att få kontraktet är det snarare den                

kompetens man har och det man presenterar som spelar den avgörande rollen.  

 

Huruvida digitaliseringen har påverkat det psykiska avståndet, var svaret på fråga 13 nej,             

eftersom att de inte har införskaffat någon större information på förhand. De “hade ju så pass                

stor kännedom [om marknaden], så det var ju öppna dörrar i princip”. Sedan användes inte               

heller något specifikt tekniskt verktyg för att lära känna kunderna eftersom man har varit              

aktiv på platsen och har kunnat skapa relationer sedan tidigare. I den här branschen är det                

extremt viktigt att ha relationer till mottagarna eftersom det annars blir nästintill omöjligt att              

överleva som verksamhet inom det området.  

 

När det gäller hur företaget på förhand försökte motverka eventuella onödiga kostnader            

svarade person A att man med sin rutin försöker förutse vilka kostnader som kan uppstå, men                

även att man gör en kontinuerlig budgetuppföljning. Person A berättar vidare: 

 

“Det är kontinuerlig budgetuppföljning helt enkelt. Normalt sett så är det så            

att du sätter upp en budget för projektet, och det är den man kommer överens               

om. Sen gäller det ju att hålla på den, det är klart att det är jättesvårt när det                  

också är en relation…  “ 

 

Slutligen ställdes frågor för undersökningsområdet gällande huruvida digitaliseringen        
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påverkar liability of outsidership. Svaret vi erhöll från den första frågan var att något tekniskt               

verktyg inte har använts för att på förhand etablera något nätverk, ofta har de någon lokal                

kontaktperson på plats. Ytterligare ett sätt för att på förhand etablera ett nätverk på var genom                

resor som någon myndighet anordnar eller helt enkelt från personer man tidigare har träffat              

på diverse kurser. Digitaliseringen förenklade däremot möjligheterna att hitta viktiga          

relationer, person A menar att man naturligtvis måste vara försiktig och anser att andra              

svårigheter har uppstått:  

 

“Med digitaliseringen är det väldigt enkelt att till exempel, om vi tar det här              

med hemsidor, när man söker en lokal partner och vilka som jobbar i den här               

branschen. Det är inte ovanligt att deras hemsidor ger sken om att de är              

mycket, mycket större. Att de jobbar på större projekt, att de är större som              

bolag än vad de egentligen är. Man måste lära sig att läsa mellan raderna, att               

fråga till exempel.“ 

 

Utöver det måste man även ta hänsyn till att vissa faktorer fungerar annorlunda utomlands              

och av den anledningen är det därför inte nödvändigtvis “antalet anställda som avgör             

huruvida ett företag är stort eller litet”. I många länder och inom många branscher behöver               

ett företag inte ha allt för många anställda. Det man gör är att man med utgångspunkt från sitt                  

nätverk, knyter till sig fler anställda beroende på det projekt man för stunden arbetar på.               

Gäller det större projekt kan man tillfälligt anställa tusentals personer under den tidsram man              

aktivt arbetar på projektet. Möjligheten att ringa videosamtal förenklar samtidigt processen           

eftersom det gör det enklare att såväl hålla möten mycket smidigare men även att kunna hålla                

kontakten med de olika parterna. 

 

4.2 Betas expansion 

Företag Beta är ett byggföretag som hanterar hela byggprocessen, alltifrån inköp av mark till              

att sälja färdiga bostäder, med totalt 18 medarbetare på avdelningen. Företag Beta är en del i                

ett större företag som är lokaliserat i Österrike och person B är VD för              

utvecklingsavdelningen som bygger fastigheter i flertalet bostadsområden, som nu har          

expanderat verksamheten till Tjeckien.  
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Vid expansionen till Tjeckien hade företaget en relation till det specifika landet eftersom             

deras moderbolag redan befann sig på den Tjeckiska marknaden. Det finns kulturella            

skillnader mellan Tjeckien och Österrike, främst gällande hur marknaden fungerar. Även           

språket skiljer sig naturligtvis, generellt fungerar det väldigt bra med engelskan vilket gör det              

enklare. Dock finns det stora likheter gällande utbildningsnivå och industri. Person B            

utvecklar vidare: 

 

“Dessutom finns även väsentliga skillnader i sättet man gör affärer på och hur             

man hanterar medarbetarna. Eftersom Tjeckien är ett grannland till Österrike          

var det korta avståndet en huvudanledning till expansionen dit, men även då            

det finns en jätteattraktiv fastighetsmarknad i huvudstaden Prag.”  

 

Gällande frågan om några svårigheter vid expansionen uppstod på grund av någon okunskap             

svarade person B ja. Mer specifikt gällde att “lagarna skiljer sig mycket åt i jämförelse med                

lagarna i Österrike för hur byggarbetsplatser ska hanteras”. Reglering av hälsa och säkerhet             

är även mycket strängare vilket kan leda till kostnader man ibland inte har räknat med. Detta                

resulterade dock inte i några större extrakostnader för företaget Beta eftersom de med sin              

rutin inom branschen hade tagit det i beaktning och lagt till dessa kostnader i budgeten. När                

det gäller de lokala företagen i samma bransch och huruvida företag Beta skulle ha haft några                

extra kostnader som ett lokalt företag inte skulle ha haft var svaret nej. Person B förklarar: 

 

“Jag skulle säga att eftersom när vi byggde upp verksamheten i landet            

använde vi oss av den lokala befolkningen, och tack vare att vi med andra              

affärsverksamheter redan fanns på marknaden hade vi inte några kostnader          

ett annat lokalt företag inte skulle haft.” 

 

När det gäller frågorna om outsidership så kände de redan den del av verksamheten som var                

aktiva på den specifika marknaden. Person B berättar att deras princip alltid är att “använda               

lokala arbetare med ett lokalt nätverk”. Moderbolaget förenklade processen i och med den             

erfarenhet man kunde dela med sig av från den utländska marknaden. Frågan gällande             

huruvida de lyckades bygga relationer på plats i Tjeckien svarade person B ja på, och               

utvecklar vidare:  
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“Fastighetsbranschen är beroende av relationer till lokala banker, till lokala          

myndigheter, till lokala arkitekter och planerare. “ 

 

När det gäller digitaliseringens påverkan på det psykiska avståndet och huruvida information            

införskaffades på förhand var svaret ja. Genom att inledningsvis, redan innan expansionen,            

anställa en ansvarig ledare för projektet i det valda landet förenklades processen. Den             

ansvariga kunde därmed “samla in all möjlig typ av information som vi behövde ha”.              

Slutligen används digitala verktyg och företagets lokala webbplats för att på ett effektivt sätt              

kommunicera med kunderna som köper bostäderna.  

 

Frågan om huvudområdet liability of foreignness och digitaliseringens påverkan på detta           

område undersöktes genom att studera om företag Beta på förhand försökte motverka            

eventuella kostnader som kan anses vara onödiga. Enligt person B görs det genom att:  

 

“Göra en omfattande planering, det är viktigt att planera och ta hänsyn till             

alla detaljerna.” 

 

Det sista undersökningsområdet var digitaliseringens påverkan på liability of outsidership.          

Något specifikt tekniskt verktyg användes inte på förhand för att etablera något nätverk.             

Person B berättar: 

 

“Vår princip är snarare att använda folk som redan finns på den marknaden.             

Vi försöker inte förstå Tjeckien från Österrike, utan vi försöker använda oss            

av befolkningen där som redan kan och förstår den marknaden.”  

 

I och med digitaliseringens utveckling förenklades även möjligheterna till att hitta och            

bibehålla viktiga relationer enligt person B. Kommunikationen sker nuförtiden digitalt och           

öppnar dörrar för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna kontakta personer och              

organisationer.  
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4.3 Gammas expansion 

Företag Gamma ingår i en större koncern som bygger kärnkraftverk, levererar bränsle till             

kärnkraftverk samt hanterar service av kärnkraftverken. Person G som intervjuades är idag            

VD för företaget och har länge arbetat, och har haft flera olika roller, inom              

kärnkraftsbranschen. Företaget Gammas första expansion skedde till Tyskland. 

 

Varken företag Gamma eller person G hade någon relation till Tyskland innan expansionen.             

Samtidigt ansåg man inte att det var särskilt stora kulturella skillnader mellan Sverige och              

Tyskland på grund av det korta avståndet mellan länderna samt de språkliga likheterna.             

Anledningen till att företaget valde att expandera till just Tyskland var möjligheterna som             

fanns på den tyska marknaden. Person G förklarar:  

 

“Det som var drivande var marknaden, de hade 17 reaktorer av samma sort             

som vi byggde i Sverige… Det var väldigt naturligt, och sen passar det bra              

med den kulturella likheten som ändå finns mellan Sverige och Tyskland.”  

 

Under expansionen till Tyskland, och huruvida svårigheter uppstått på grund av okunskap av             

den tyska marknaden, nämnde person G att det fann stora skillnader gällande kravställningen             

för de två länderna. Person G fortsätter:  

 

“Tyskland är känd för att ha hög kvalitet och ‘attention to details’ och det är               

något vi upptäckte, att vi var tvungna att höja vår kompetens och vår             

kvalitetskontroll. Inte bara i själva produkten, produkten hade en hög kvalitet,           

me även i själva dokumentationen.” 

 

Expansionen till Tyskland resulterade inte i några särskilda oväntade kostnader, person G            

menar dock att man har räknat med att vissa saker kan kosta en aning mer än man förväntat                  

sig. Däremot var möjligheterna på marknaden stora och man var beredda på de kostnaderna              

som skulle uppstå. Gällande huruvida företaget hade kostnader ett lokalt företag inte skulle             

haft var svaret nej. Person G utvecklar vidare:  
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“Vi byggde faktiskt ett lokalt företag, vi var tvungna att bygga det eftersom det              

var ett krav från kunderna att vi skulle ha närheten till kunderna. I samband              

med att vi levererar produkter så levererar vi även en massa tjänster och             

analysarbeten.” 

 

När frågan om de innan expansionen hade kontakt med någon person med ett etablerat              

nätverk i det land de valde att expandera till var svaret nej. Eftersom det är en nischad                 

bransch med enbart ett få antal kunder anser person G att det främst gäller att man ligger på                  

“högsta nivån och etablerar relationer och får möjligheten att komma ut och visa sin              

teknologi. Mycket bygger på referenser”. På samma sätt fanns det inte på förhand några              

specifika kontakter i Tyskland vilket var det land företag Gamma expanderade till. Däremot             

var svaret på frågan om företaget lyckades bygga viktiga relationer på plats ja. Person G               

utvecklar vidare: 

 

“Tyskland var speciellt. Vi satsade väldigt mycket på Tyskland och byggde           

kontoret. Vi hade svenskar som flyttade till Tyskland, vi anställde tyskar, vi            

hade folk som satt på verken.” 

 

När det gäller digitaliseringens påverkan på det psykiska avståndet ställdes frågorna om            

marknadsinformation på förhand inhämtats och isåfall hur. På denna fråga svarade person G             

att företaget Gamma främst har använt sig av lokala företag och branschspecifika konsulter.             

Person G menar att: 

 

“Mycket av informationen kring typ av reaktorer är offentlig, myndigheterna          

har väldigt mycket information om marknaden och kärnkraftverken och hur          

de ser ut samt vilka krav som finns”.  

 

Därmed kunde en hel del information samlas in i ett tidigt skede genom             

säkerhetsmyndigheterna som besitter en stor mängd information. På grund av det till antalet             

få kunder som fanns på den nya marknaden använde man inte heller något tekniskt verktyg               

för att lära känna dem. 
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För att undersöka hur liability of foreignness har påverkats av digitaliseringen ställdes frågan             

gällande hur företaget på förhand har försökt att motverka eventuella onödiga kostnader.            

Eftersom de potentiella vinsterna varit så pass stora ansåg person G att man har varit väl                

beredd att saker kostar mer än man i ett tidigt skede förväntat sig. Av den anledningen har                 

man inte aktivt arbetat mot att motverka eventuella onödiga kostnader eftersom avkastningen            

varit tillräckligt stor. 

 

Slutligen ställdes frågorna gällande digitaliseringens påverkan på liability of outsidership. På           

denna fråga konstaterade person G att inget tekniskt verktyg har använts för att på förhand               

etablera ett nätverk och anledningen till detta var att “antalet kunder är begränsade till ett               

fåtal”. Däremot har det förenklat processen att aktivt hitta andra viktiga relationer med             

utgångspunkt från de kunder man har kontakt med.  

 

5. Analys 

Under analysen reflekterar vi över svaren vi fått från respondenterna genom att jämföra dem              

med varandra och diskutera varför de svarat som de gjort.  

 

 

Genom att intervjua Person A, B och G från företag Alfa, Beta och Gamma erhöll vi en stor                  

mängd relevant information som nu kan analyseras. Det första som undersöktes var det             

psykiska avståndet och dess betydelse för internationaliseringsprocessen. Både företag Alfa          

och Beta hade på förhand någon typ av relation till platsen de expanderade till och båda                

personerna ansåg det vara viktigt att ha en relation till landet för att lyckas. Tidigare har                

teorier beskrivit att man först expanderar till länder med ett litet psykiskt avstånd och föredrar               

därmed länder med bland annat kulturella skillnader som är små, men även länder med en               

utbildningsnivå och industriell utveckling som ligger nära varandra. Detta var intressant då            

såväl person A och B ansåg att det fanns stora skillnader mellan länderna av flera olika                

anledningar, bland annat när det gäller kultur, språk och även industriell utveckling. För             

person A var en faktor som skillnad i tidszon av stor betydelse, medan person B ansåg att den                  

industriell utveckling skiljt sig mycket mellan länderna där vissa moment inom branschen            

24 



 

kan fungera på väldigt olika sätt. Dock kompenseras detta genom att de tidigare antingen har               

arbetat där, eller känt andra som har arbetat där, således har en god kunskap erhållits. När det                 

gäller företag Gamma var det raka motsatsen. Person G ansåg att närheten till hemlandet,              

liknelser i språk och arbetssätt varit en huvudanledning till att det psykiska avståndet ansågs              

vara litet mellan länderna, även fast man inte har haft någon relation till det utländska landet.                

Resultatet vi sammanställer och tydligt kan konstateras är därmed att både företag Alfa samt              

Beta trots allt valde länder med ett visst psykiskt avstånd, men att erfarenhetsbaserad kunskap              

minskat betydelsen som det har haft, medan företag Gamma ansåg att det psykiska avståndet              

varit litet från början.  

 

Sedan ställdes frågor gällande liability of foreignness och här skiljde sig svaren åt mellan de               

tre respondenterna. Gällande svårigheter vid expansionen på grund av okunskap ansåg inte            

person A att det har funnits några svårigheter tack vare kunskapen och erfarenheten man har               

haft från tidigare. Även fast person B och företag Beta har haft stor kunskap och erfarenhet,                

uppstod svårigheter vid expansionen. Troligtvis inte på grund av någon direkt okunskap,            

enligt person B var man fullt medveten om att bland annat reglering av säkerhet och hälsa är                 

mycket strängare. Dock är det inte alltid enkelt att veta hur stora de ökade kostnaderna               

slutligen kommer bli. För företag Gamma och person G var kravställningen den största             

svårigheten, vilket har sina likheter med det person B nämnt, där man hanterar vissa delar på                

olika sätt i de olika länderna. Utifrån de svaren vi erhållit kan man konstatera att frågan som                 

ställdes blir svår att analysera eftersom samtliga respondenter har haft en stor kunskap,             

antingen om marknaden eller branschen. Däremot var alla tre inne på samma spår att              

expansionen inte resulterade i några större oväntade kostnader eller kostnader ett lokalt            

företag hade haft. Det här resultatet följer resultatet gällande det psykiska avståndet, eftersom             

det tidigare konstaterats att en minskning av det ena leder till en minskning av det andra.                

Därmed ledde expansionen inte till några oförutsedda kostnader för något av de tre företagen.              

Varken person A eller person B hade allt för begränsade lokala kunskaper på den utländska               

marknaden som skulle lett till detta, och enligt person G var man väl förberedd för de                

kostnaderna.  

 

Det sista teoretiska begreppet som analyserades var liability of outsidership där en stor             

skillnad mellan personerna och företagen kunde konstateras. Till en början svarade såväl            
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representanten från företag Alfa som Beta att kontakter och ett mer eller mindre etablerat              

nätverk redan har funnits på plats innan expansionen, vilket skiljer sig åt från företag Gamma               

som inte har haft det överhuvudtaget. Svaren skiljer sig åt en aning mellan respondenterna A               

och B, eftersom person B främst har haft tillgång till en del av verksamheten som redan varit                 

aktiv på den nya marknaden. Person A har däremot redan i ett tidigt skede försökt ha en lokal                  

partner vilket naturligtvis är i ens eget intresse. Ena har därmed redan tidigare haft en tillgång                

på plats medan den andra själv aktivt sökt efter att utvidga sitt nätverk på den nya marknaden.                 

Den stora skillnaden uppstod när frågan om relationsbygge väl på plats i det nya landet               

ställdes. För företag Alfa anses det inte vara alltför viktigt med fler relationer när man tagit                

sig in på marknaden medan det för företag Beta fortsättningsvis är väldigt viktigt att bygga ut                

sitt nätverk eftersom man agerar och arbetar väldigt lokalt med bland annat lokala banker och               

anställda, vilket även gällde för företag Gamma. Beroende på bransch och antalet kunder det              

rör sig om kan man därför konstatera att betydelsen av relationsbygge och att redan på               

förhand ha kontakter i det utländska landet kan variera. Samtidigt anser respondenterna att             

det är positivt eftersom det förenklar processen och därav kan man konstatera att man ändå               

strävar efter att vara en insider snarare än en outsider.  

 

Slutligen upptäcktes såväl likheter som skillnader mellan respondenternas svar för          

digitaliseringens påverkan. Inledningsvis undersöktes digitaliseringens påverkan på det        

psykiska avståndet, mer specifikt om någon marknadsinformation inhämtats redan på förhand           

och i sådana fall på vilket sätt. Företag Alfa använde varken något tekniskt verktyg eller               

någon person på plats, medan företag Beta anställde en ansvarig lokal person. På ett liknande               

sätt hade även företag Gamma kontakt med lokala konsulter på plats samt utnyttjade             

officiella dokument. Som följd av den ökade digitaliseringen, och de möjligheter som idag             

existerar tack vare utvecklingen, var sådana lösningar möjliga eftersom en enkel och tydlig             

kommunikation mellan parterna kan hållas vilket i sin tur leder till en snabbare tillgång till               

viktig information. Hade detta inte varit fallet finns risken att ökade kostnader uppstår då man               

redan i ett tidigare skede hade behövt skicka fler personer till landet för att hantera diverse                

behov som kan uppstå, bland annat gällande intag av viktig information. Sedan ställdes även              

den specifika frågan som kopplar ihop vikten i att använda något tekniskt verktyg för att lära                

känna de nya kunderna. För varken företag Alfa eller Gamma var något tekniskt verktyg              

särskilt relevant, medan det hade en betydligt större roll för företag Beta vilket person B               
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förtydligat. Anledningen till denna skillnad kan naturligtvis vara helt beroende på branschen.            

För både företag Alfa och Gamma var antalet kunder mycket färre än för företag Beta, dock                

kan det röra sig om större projekt som kräver en stark relation mellan de olika parterna med                 

kontinuerliga diskussioner. För företag Beta, vars kunder i landet var privatpersoner, blir det             

naturligt att antalet kunder är fler. Därmed ökar användningen av tekniska verktyg och             

digitala sidor och tjänster för att lära känna kunderna. Genom att nå ut till en stor skara                 

potentiella kunder och därmed kunna kommunicera och växla information på ett smidigt sätt             

har digitaliseringen bidragit till enkelheten hos företagen. Tack vare det mer digitala            

samhället ökar möjligheten för företag som Beta att komma i kontakt med kunderna och              

därefter snabbt komma åt den nya marknaden.  

 

När sedan frågan kopplad till digitaliseringens påverkan på liability of foreignness ställdes            

erhölls intressanta svar från de tre respondenterna där den absolut viktigaste detaljen var             

budgetuppföljning och en omfattande planering enligt person A och B respektive. Detta var             

något som kändes väldigt naturligt eftersom båda delarna länge har varit viktiga komponenter             

för diverse företag. För företag Gamma var det aldrig viktigt att hålla inne på kostnaderna på                

grund av den stora avkastningen. Man kan förvänta sig att något speciellt verktyg har använts               

för att analysera en marknad på förhand. Det kan vara så att de mer traditionella               

tillvägagångssätten respondenterna beskrivit trots allt är de vanligaste, speciellt när man bär            

med sig en stor kunskap och rutin om branschen och marknaden. Vi kan av den anledningen                

konstatera att inget av de tre företagen har använt något specifikt digitalt verktyg för att               

motverka eventuella onödiga kostnader, vilket var något vi hade förväntat oss på förhand.  

 

Slutligen kan en analys utifrån de sista frågorna kopplade till digitaliseringens påverkan på             

liability of outsidership göras. Svaret på de två frågorna som tidigare under empirin har              

beskrivits fastställer att det viktiga är att redan ha någon fot inne på marknaden. Antingen               

genom en tidigare kontaktperson, eller att man helt enkelt använder den lokala befolkningen.             

Detta betecknar att något tekniskt verktygs relevans inte är lika stort i dessa två fall som man                 

tidigare hade trott. I det tredje fallet för företag Gamma var situationen annorlunda eftersom              

antalet kunder var begränsat och därmed behövdes inte något tekniskt verktyg. Trots detta             

hävdade de tre respondenterna mycket starkt för att digitaliseringen, och därmed           

tillgängligheten, förenklat en hel del när det gäller att hitta relationer. Ett stort fokus ställs på                
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kommunikationen som nu sker digitalt och är den huvudsakliga faktorn som förenklat för             

företagen de senaste decennierna.  

 

6. Diskussion 

I avsnittet diskuteras de fynd som gjorts och analyserats, samt kopplar dessa till den              

teoretiska bakgrunden för att få en förståelse för hur digitaliseringen påverkar           

internationaliseringsprocessen.  

 

 

Det som redan tidigt har konstaterats är att ett företag väljer att expandera till ett land med ett                  

litet psykiskt avstånd. Eftersom att alla variabler som ingår i det psykiska avståndet inte har               

varit applicerbara så diskuterar vi enbart de som berörts. Vi kan fastslå att det psykiska               

avståndet inte var genomgående litet. Vid de tillfällen som det var större så fanns det en                

tillräcklig erfarenhetsbaserad kunskap som begränsade dess betydelse. I fallet för Alfa var            

avståndet mellan Sverige och Maldiverna/Filippinerna stort för språk, religion, tidszon och           

skillnader i industriell utveckling, men eftersom person A hade en stor erfarenhet av dessa              

kulturer så blev det upplevda psykiska avståndet inte särskilt stort. Även för företag Beta var               

avståndet stort mellan Österrike och Tjeckien gällande kultur, språk samt reglering för hälsa             

och säkerhet, medan det psykiska avståndet kan anses vara litet för företag Gamma. Vidare              

var skillnaderna stora för hur marknaden och hantering av medarbetare fungerar i Tjeckien,             

samt kravställningen de hade i Tyskland för Beta respektive Gamma. Men här konstaterade             

båda respondenterna att de varit medvetna om skillnaderna och accepterade dem. I och med              

att det geografiskt ligger väldigt nära, tillsammans med det faktum att marknaden ansågs             

lukrativ bidrog till att man i slutändan valde att expanderade sin verksamhet dit, även då ett                

mer eller mindre stort psykiskt avstånd funnits för de två företagen. Innebörden av att flytta               

till en marknad med stort psykiskt avstånd blir att man får kalkylera för kostnader i form av                 

liability of foreignness och det här var något som person B var medveten om då personen                

bland annat förväntade sig en del ökade kostnader relaterade till byggnadsregleringar och            

lagstiftning.  
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Gällande nätverkandet så var person A väldigt angelägen om att ha kontakt med någon på               

plats vid nyetablering. Dels för att komma i kontakt med uppdragsgivare, men även för att               

enklare kunna hitta resurser man behövde under uppdragens gång. Till exempel kunde det             

vara svårt att hitta grävmaskiner på en ö i Maldiverna vilket kunde komplicera arbetet om               

man inte hade kontakt med någon på plats. Det exemplifierar tydligt hur man som outsider               

får betala en kostnad i form av en liability of foreignness. Även företag Beta var redan på                 

förhand en del i ett nätverk som fanns på plats i samband med den del av verksamheten som                  

varit aktiv på den tjeckiska marknaden. Den teori som skrivits om liability of outsidership              

tryckte på vikten i att vara en insider snarare än en outsider, vilket varit tydligt i båda fallen                  

för företag Alfa samt Beta. En viktig del har varit att kunna ta sig in på marknaden och att                   

redan ha någon på plats för att just bli en insider från start. Den stora skillnaden kan belysas                  

när man analyserar företaget Gamma, eftersom man inte riktigt strävade att bli en insider              

genom att bygga ett nätverk på plats. Däremot kan kundbasen, som generellt är liten i               

Gammas bransch, vara huvudanledningen till detta.  

 

Digitaliseringens påverkan på val av marknad, intag av kunskap samt nätverkets betydelse            

har inte varit helt enkel att analysera. Vid en början misstänkte vi att digitaliseringen skulle               

minska betydelsen som det psykiska avståndet har haft gällande val av land som             

verksamheten väljer att expandera till. Det kändes som att man med digitala verktyg mycket              

lättare kunde hämta information om en främmande marknad och på så vis anpassa sig och               

minska den kostnad som skulle uppstå i form av liability of foreignness. Av de svar som vi                 

fått av respondenterna så tycks all tre indikera att digitala verktyg inte var avgörande i själva                

etableringen, men om dessa har haft en betydelse så var det snarare för att bibehålla de                

kontakter man har skapat.  

 

En generell iakttagelse utifrån uppsatsen är att att variabeln språk möjligtvis inte längre har              

en lika stor påverkan på det psykiska avståndet. Orsaken till detta är främst då engelskan               

blivit ett språk som vuxit sig enormt de senaste decennierna vilket även belysts då allt ifrån                

kontraktskrivande till kommunikation mellan olika parter möjliggjorts tack vare det engelska           

språket. Samtidigt kan inte den liknelsen göras lika enkelt för de resterande variablerna det              

psykiska avståndet består av, utan då hade fler undersökningar alternativt intervjuer behövt            

göras. Även om en direkt relation mellan de teoretiska begreppen som genomgående nämnts i              

29 



 

rapporten, nämligen psykiskt avstånd, liability of foreignness och liability of outsidership,           

fortfarande kan ses som relevanta, går det inte att bortse från digitaliseringens betydelse för              

internationaliseringsprocessen. Vid en majoritet av de frågor vi ställde om digitaliseringens           

påverkan svarade respondenterna att den på något vis underlättat expansionen. Om den inte             

underlättat var anledningen många gånger att deras nätverk varit tillräckligt starkt för att inte              

behöva något digitalt verktyg eller att de haft en stor rutin och kunskap från tidigare.               

Alternativt har antalet kunder varit få vilket har bidragit till att digitala verktyg inte har               

behövts.  

 

7. Slutsats 

Under detta avsnitt beskrivs de slutsatser som kunnat dras utifrån de intervjuer som gjorts              

och analyserats utifrån den teoretiska bakgrunden. Dessutom besvaras den frågeställning          

som tidigare ställts. 

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka på vilket sätt digitaliseringen påverkar ett            

International New Ventures internationaliseringsprocess. Resultatet bekräftar att       

digitaliseringen har underlättat processen, dels när det kommer till att på förhand få en ökad               

kunskap om en viss marknad. Men även då den visar att den typen av objektiv kunskap inte                 

är allt som behövs, utan när det finns ett större psykiskt avstånd så behövs en               

erfarenhetsbaserad kunskap för att begränsa liability of foreignnesss. Den kunskapen kan man            

antingen ha skaffat sig själv, eller skapat via sina nätverkskontakter. Om man har den              

kunskapen via nätverkskontakter så har digitaliseringen underlättat upprätthållandet av dessa          

kontakter genom förbättrade kommunikationsmöjligheter. Generellt så har dessa förbättrade         

kommunikationsmöjligheter gjort det betydligt enklare för företag att vara verksamma på           

flera platser på samma gång. Samtidigt kan man konstatera att resultatet kan variera beroende              

på vilken bransch det rör sig om samt beroende på antalet kunder.  
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8. Förslag till framtida forskning 

Under detta avsnitt diskuteras förslag till framtida forskning inom det undersökta området.            

Efter att ha gjort denna studie uppstod flera intressanta områden som vore värt att undersöka               

för att få en djupare förståelse inom ämnet.  

 

 

Vårt forskningsbidrag har varit att upplysa digitaliseringens betydelse för ett International           

New Ventures internationaliseringsprocess. Vi har kunnat visa att digitaliseringen har en           

betydelse. Det är dock svårt att generalisera det resultat som fåtts och applicera det på andra                

företag inom andra branscher blir komplicerat med en utgångspunkt från en mindre studie             

som denna.  

 

Efter att ha undersökt digitaliseringens påverkan på ett International New Ventures           

internationaliseringsprocess har det uppstått en hel del intressanta områden som skulle           

besvaras ännu bättre med ytterligare forskning inom detta område. Främst hade det varit             

intressant att undersöka fler företag av olika storlekar för att utreda hur vissa skillnader och               

likheter kan uppstå baserat på storleken av företag. Ett mindre företag kan se saker på ett                

annat sätt än ett medelstort företag. Dessutom vore det intressant om man utöver intervjuer              

även gjorde en kvantitativ undersökning där en större mängd data införskaffas för att sedan              

analyseras. Då kan man mycket tydligare jämföra olika detaljer och kunna se hur             

digitaliseringen påverkat flera faktorer på olika sätt som inte blir lika tydliga i en kvalitativ               

undersökning. Slutligen skulle en intressant utveckling vara att undersöka fler företag inom            

samma bransch. Att jämföra företag med utgångspunkt i olika branscher är naturligtvis            

intressant det med, dock blir det en mer rättvis jämförelse om man undersöker liknande              

företag från samma bransch.  
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