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Sammandrag 
 
Den svenska modeindustrin spås en ljus framtid och har trots 2000-talets 

lågkonjunktur nått nya exportrekord. Den tuffa inhemska konkurrensen har gjort att 

etablering på utländska marknader blivit avgörande för de svenska modeföretagen. 

Det finns dock endast begränsad kunskap om internationaliseringsprocessen för denna 

bransch. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka metoder som används av små och 

medelstora svenska modeföretag vid internationalisering och de bakomliggande 

orsakerna till dessa metoder. 

Studien baseras på en kvalitativ undersökning av fem svenska modeföretag som sedan 

analyserats med ett teoretiskt ramverk av internationaliseringsprocesser.  

Resultatet visar att det inte finns en applicerbar modell för branschens 

internationalisering. De studerade företagen har alla inlett internationaliseringen med 

etableringar på enstaka närliggande, lågriskmarknader. Företagen har därefter ändrat 

riktning i sin internationaliseringsprocess då marknader längre bort penetrerats. Vid 

valet av dessa marknader har tidigare erhållen intern kunskap och nätverk, varit 

avgörande. Denna kunskap och nätverk kan liknas med företag som är Born Global.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 För en öppen, liten ekonomi som den svenska spelar internationalisering en 

betydande roll för den ekonomiska utvecklingen (Ratio, 2012). Med 

internationalisering avses ett företags engagemang på utländska marknader. Detta 

sker genom export och import eller i form av samverkan med utländska företag 

(Gustafsson, 2003).  

Sveriges export svarar för närmare hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP).  

Exporten har dock på grund av den ekonomiska krisen i Europa minskat under de 

senaste tre åren. Däremot har den stärkta svenska kronan inneburit att den inhemska 

offentliga och privata konsumtionen ökat enligt rapporter från Svenskt Näringsliv. 

Även den svenska detaljhandeln har ökat och möjligheterna för kunder att köpa 

företagens varor har blivit fler, bland annat som en följd av den växande 

internetförsäljningen (Svensk Handel, 2011).  

Den ökade internetförsäljningen är ett exempel på hur teknisk utveckling leder till en 

förändring av de ekonomiska förutsättningarna när avståndet mellan marknaderna 

minskar. Denna utveckling har gynnat de mindre företagens internationalisering och 

etablering på utländska marknader har blivit en viktig del i dessa företags tillväxt. För 

många företag kan detta ses som en ren överlevnadsstrategi (Gustafsson, 2003).   

En bransch, som trots 2000-talets lågkonjunktur, spås en ljus internationell framtid är 

den svenska modeindustrin. Branschen når nya exportrekord (Dagens industri, 2011) 

och Exportrådet ser en stor potential för svenska modeföretag på den internationella 

marknaden (Exportrådet, 2011; Exportrådet, 2012).  

En undersökning som genomfördes av Exportrådet visar att det finns stora 

affärsmöjligheter för svenska modeföretag på många utländska marknader, bland 

annat i USA där 28 procent av den globala modemarknaden finns. Undersökningen 

visar också att några av framgångsfaktorerna vid företags etablering på 

konkurrenskraftiga utländska marknader är en anpassning av kollektioner, investering 

i tid och resurser, noggranna val av partners samt ett hänsynstagande till skillnader i 

affärskultur. 

Den hårda konkurrensen leder till att de svenska företagen möter högre krav än vad de 

är vana vid vad gäller snabbhet och kvalitet (Exportrådet, 2011; Exportrådet, 2012).  
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1.2 Problemformulering och syfte 
En bransch definieras som en industrigren eller företag som bedriver likartad 

verksamhet (Nationalencyklopedin, 2013). I denna undersökning har små till 

medelstora svenska modeföretag som startats och/eller vuxit fram under 2000-talet 

studerats. Med begreppet modeföretag avses aktörer som designar, producerar och 

säljer kläder med tillhörande accessoarer som skor, väskor, klockor m.m.  

Den svenska modebranschen har under det senaste decenniet etablerat sig på den 

internationella marknaden och trots den pågående lågkonjunkturen har branschens 

export ökat. 

Syftet med studien är att undersöka den svenska modeindustrins expansion till nya 

internationella marknader. För drygt tio år sedan myntades uttrycket ”Det svenska 

modeundret” som syftar på den snabba utvecklingen av svenskt mode (Expressen, 

2012). Svenskt mode har tagit plats i sociala medier främst genom framgångsrika 

svenska modebloggar samt att internethandeln fungerar som ett skyltfönster till 

omvärlden (Pwc, 2013). Internet och internethandeln har lett till en förändring av 

konsumtionsmönster och öppnat möjligheter att nå många nya kunder (Svensk 

Handel, 2012). Välkänt är att konkurrensen på utländska marknader är hård och att 

endast ett fåtal av företagen överlever i sin strävan att expandera (Sundberg, 2006).  

Små och medelstora modeföretag möter ökad konkurrens av stora inhemska samt 

internationella ”modejättar”. En etablering på utländska marknader blir därmed en del 

av företagens expansionsstrategier. En internationalisering bidrar till ökat behov av 

förändring och krav på anpassning inom företagen (Lagerström & Ekdahl, 2010). 

Då modeföretag producerar och säljer säsongs-och trendbaserade varor är det 

naturligt att handel och etablering på utländska marknader ter sig annorlunda än för 

andra branscher. Det finns geografiska skillnader som gör det svårt för västerländska 

modeföretag att etablera sig på marknader söder om ekvatorn, till exempel Australien. 

Där skulle det krävas att företagen producerar ytterligare fyra kollektioner per år på 

grund av årstidsvariationerna (The Sydney Morning Herald, 2012). Det har trots 

svårigheter som kollektionsanpassningar, skett en ökning av internationella satsningar 

inom små och medelstora svenska företag. Den svenska marknaden anses vara för 

liten för modeföretagen som istället satsar på utländska marknader för att växa 

(Lagerström & Ekdahl, 2010).  

Kunskap saknas om branschens internationalisering (Lagerström & Ekdahl, 2010), 

företagens drivkraft och strategier samt utmaningar vid etableringar på nya marknader 
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(Association of Swedish Fashion Brands, 2013). Ett välkänt faktum är att det för nya, 

mindre designers är av stor vikt att expandera till marknader utanför Sverige. Denna 

internationalisering sker ofta inom företag som är relativt nya på marknaden men det 

är ännu outforskat hur processen går till (Lagerström & Ekdahl, 2010). Denna 

”kunskapslucka” har väckt författarnas nyfikenhet.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka metoder som används av små och 

medelstora svenska modeföretag vid internationalisering. Uppsatsen avser även att 

studera vilka val av marknader som branschen gör samt dess olika motiv för att 

etablera sig internationellt. Detta för att eventuellt kunna urskilja om det finns ett 

generellt mönster för de svenska modeföretagens internationella etablering.  

1.3 Frågeställning 
Studiens syfte leder till följande frågeställningar: 

 

- Hur ser internationaliseringsprocessen ut för små och medelstora svenska 

modeföretag? 

- Vad styrde valet av marknader? 

- Vilka var motiven till internationaliseringen? 

1.4 Disposition  
Studien inleds med en presentation av ett teoretiskt ramverk som framtagits för att 

skapa en djupare förståelse för den empiri som presenteras. I metodavsnittet 

diskuteras den valda undersökningsmetoden samt förs ett resonemang kring 

urvalsprocessen vid val av studieobjekt. Här presenteras även datainsamlingsmetod 

samt för och nackdelar gällande denna. En diskussion gällande studiens tillförlitlighet 

förs samt en förklaring hur det empiriska materialet presenteras och analyseras. I 

analysavsnittet ställs den insamlade data som presenterats i empiriavsnittet mot det 

teoretiska ramverket där ett antal aspekter belyses och förklaras ingående. I slutsatsen 

används det analyserade materialet för att besvara studiens syfte samt ge läsaren svar 

på de forskningsfrågor som presenteras i inledningen. Avslutningsvis presenteras 

författarnas förslag till vidare forskning som studien ligger till grund för. 



	  

4	  
	  

2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Teoretiskt ramverk – en introduktion 
Internationalisering definieras utav Calof och Beamish (1995:116) som ”processen att 

anpassa ett företags verksamhet (strategi, struktur, resurser etc.) till internationella 

miljöer.”. Enligt den traditionella teorin internationaliseras företag stegvis och 

Uppsalamodellen är vanligast förekommande (Johanson & Vahlne, 1977, Campbell-

Hunt & Chetty, 2001, Bell et al., 2001). Som en följd av nya marknadsförhållanden 

som modernisering av teknologi, transporter och kommunikationer har på senare tid 

ytterligare sätt att internationaliseras uppdagats. Dessa internationaliseringssätt har 

gett upphov till det som kallas Born Globals (BGs) samt Born Again Globals (BAGs) 

och karaktäriseras av en mycket snabb internationalisering (Campbell-Hunt & Chetty, 

2001). Ett BG är ett företag som internationaliseras tidigt alternativt föds 

internationellt (Madsen & Servais, 1997). BAGs är ett företag som är väl etablerat på 

sin hemmamarknad och som efter en längre tid antar en mycket snabb och intensiv 

internationalisering (Bell et al. 2001, 2003).  

Vikten av nätverk inom internationaliserande företag har kommit att förändras sedan 

internationaliseringsprocesser började studeras. Nätverk spelar idag en mer betydande 

roll för ett företags internationaliseringsprocess (Chetty & Blankenburg-Holm, 2000; 

Johanson & Vahlne, 2009). Genom aktiviteter i ett nätverk kan ett företag tillåtas 

bilda relationer med andra aktörer vilket hjälper det att få tillgång till resurser och 

marknader som annars inte hade funnits tillgängliga. En förutsättning för ett nätverk 

är att företag erhåller resurser kontrollerade av ett annat företag (Johanson & 

Mattsson, 1988).  

2.2 Motiv till företags internationalisering 
De traditionella orsakerna till företags beslut att internationaliseras, alternativt 

förändra sin pågående internationalisering, är krav på expansion samt finansiella 

motiv (Bell et al, 2003).  Det kan även bero på interna eller externa förändringar inom 

företag; exempelvis missnöje med vald strategi eller distributör. Strävan efter 

effektiviserad produktion är ytterligare ett skäl till att företag internationaliseras 

(Gomes-Casseres, 1987). Motiv för internationalisering är antigen pro- eller reaktiva. 

Proaktiva motiv är baserade på företags egna beslut och dess strävan framåt, reaktiva 

motiv skapas av företags omgivning, normer och krav. Proaktiva motiv kan 

exempelvis vara behovet av nya marknader och strävan efter konkurrensfördelar som 
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följd av att vara först med något på en marknad. Reaktiva motiv kan vara exempelvis 

att företag internationaliseras för att överleva då de måste öka sin försäljning eller 

liknande (Bell et al., 2003; Calof & Beamish, 1995). 

2.3 Hur företag internationaliseras – det traditionella synsättet 
I en studie av fyra svenska företag genomförd av Johanson och Wiedersheim-Paul 

konstaterades att utvecklingen av den internationella verksamheten skedde succesivt 

och stegvis, vilket då var ett unikt fynd. Internationaliseringsprocessen delades upp i 

fyra olika delar. Det första steget består av att utveckla och börja bedriva 

exportverksamhet. I detta skede har företag ännu inte tillräckligt med information, 

engagemang och kunskap om hur en etablering på nya marknader skall ske. I nästa 

steg utökas engagemanget och införskaffandet av information för den specifika 

marknaden. Företag ökar frekvensen i sin export och utvecklar säljkanaler, mestadels 

med hjälp av mellanhänder som exempelvis agenter. Det tredje steget innebär att 

företag öppnar en egen ventil för försäljning på den utländska marknaden genom en 

försäljningskanal. Företag får då kontroll på flöden till marknaden vilket främjar en 

ökad kunskap internt. I det fjärde och sista steget etableras egen tillverkning på den 

utländska marknaden. Företag har i detta steg ett fullständigt engagemang på 

marknaden. Dessa fyra steg fick namnet ”etableringskedjan” av Johanson och 

Wiedersheim-Paul (1975). Varje steg i kedjan innebär att mer resurser satsas på 

internationalisering.  

 
Figur I: En illustration av etableringskedjan. Figuren visar den stegvisa utvecklingen 

för företag i internationaliseringsprocessen. 

Källa: Melén, 2010 

2.4 Psykiskt avstånd och vikten av kunskap 
Vidare konstaterades i studien rörande de fyra svenska företagen av Johansson och 

Wiedersheim-Paul (1975) att det fanns likheter mellan företagens val av marknad vid 

den första utlandsetableringen. Marknader i länder som var närliggande 

hemmamarknaden beträffande kulturella, utbildningsmässiga, politiska och 
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utvecklingsmässiga aspekter penetrerades före andra. Betydelsen av att känna 

trygghet vid valet av ny marknad är enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) 

stor. Först när ett företag känner sig väl etablerat och säker på sin marknadsposition i 

dessa länder vågar företagen ta sig an marknader med större skillnader beträffande 

ovan nämnda aspekter gentemot hemmamarknaden. Detta beteende gav upphov till att 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) även började benämna avståndet mellan 

marknader som psykiskt, och inte bara som geografiskt. Följaktligen avser det 

psykiska avståndet skillnader beträffande kultur, utbildning, politik och utveckling. 

Att företag etablerar sig först på marknader med kort psykiskt avstånd menar 

Johanson & Wiedersheim-Paul (1975), är förenat med att företag vill samla en så stor 

kunskapsbank inom internationalisering som möjligt innan längre psykiska steg tas.  

Etableringskedjans olika steg sträcker sig över lång tid och medvetenhet om nya 

marknader är viktigt för att motverka osäkerhet i etableringen (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975). Även Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002) menar att 

kunskap om marknaden är viktig för internationellt företagande och bristen på denna 

utgör det största hindret för ett företags första internationaliseringsförsök. Samtidigt är 

tillgången på denna kunskap det som möjliggör för företag att utvecklas och fortsätta 

att internationaliseras (Johanson, 1972). Kunskap kan delas in i objektiv kunskap som 

företag kan uppnå genom inlärning, och erfarenhetsmässig kunskap som erhålls 

genom personliga erfarenheter. Bristen av den erfarenhetsmässiga kunskapen gör att 

företag väljer att internationaliseras stegvis (Campell-Hunt & Chetty, 2004). 

2.5 Uppsalamodellen  
Utifrån resultaten från Johanson & Wiedershem-Paul (1975) studie växte intresset för 

att utveckla en modell för företags internationaliseringsprocess. Som ovan redovisat 

låg små stegvisa förfaranden och betydelsen av kunskap om utländska marknader till 

grund för företags agerande och genom dessa upptäckter om företags beteenden, 

tillväxt samt förmåga att kombinera, utveckla och använda sina resurser skapades 

modellen som blivit känd som Uppsalamodellen (Melén, 2010).  Modellen delades av 

Johanson & Vahlne (1977) upp i fyra olika delar som illustrerar samspelet mellan 

kunskapsutveckling och utlandsengagemang. De olika delarna kan uppdelas i två par. 

Det första paret består av förändringsaspekter och innehar de två delarna "beslut om 

engagemang" och "löpande aktiviteter". Detta par avser att beskriva hur 

internationaliseringen inom en verksamhet sker. Det andra paret, statiska aspekter, 



	  

7	  
	  

består av "marknadsengagemang" och "marknadskunskap" och beskriver hur 

internationaliserat ett företag är avseende resurser förenat med kunskap. Dessa två par 

är sammanlänkade genom de statiska aspekter som påverkar vilka de föränderliga 

aspekterna blir och tvärt om. Det vill säga att ett företags grad av internationalisering 

är avgörande för hur internationaliseringsprocessen vidare kommer att se ut. 

Samtidigt innebär det motsatta att sättet ett företag väljer att internationalisera sig på 

påverkar dess grad av internationalisering (Johanson & Vahlne, 1977). Detta 

illustreras i figur II nedan. 

2.5.1 Kritik mot Uppsalamodellen, 1977 års version  
Kritik har riktats mot 1977 års Uppsalamodell då företag inte nödvändigtvis behöver 

följa de processer som modellen visar. Verkligheten kan te sig annorlunda (Andersen, 

1993). En kritisk aspekt har varit att Uppsalamodellen är för deterministisk och 

kritiker hävdar istället att företag vid sin internationalisering har en valmöjlighet 

gällande strategier för inträde och expansion (Reid, 1983). Nordström (1990) menar 

även att världen idag är homogen och att företag därför inte behöver 

internationaliseras succesivt och stegvis, utan kan etablera sig på vilka marknader 

som passar dem bäst. Vidare har olika studier identifierat flera företag som inte följer 

de traditionella stegvisa förfarandet i sin internationaliseringsprocess vilket utökat 

skepticismen mot den ursprungliga Uppsalamodellen. Det har resulterat i att 

begreppet BGs har uppkommit i en ny ström av teori (Knight & Cavusgil, 1996). 

2.5.2 Uppsalamodellen – den reviderade versionen 
Den ursprungliga Uppsalamodellen är idag drygt 30 år gammal och mycket har hänt 

sedan den skapades, både vad det gäller företagande och utvecklandet av teorier 

rörande internationaliseringsprocesser. På grund av detta och kritiken utvecklade 

Johanson och Vahlne en reviderad version av modellen år 2009.  

I den reviderade versionen har Johanson och Vahlne (2009) tagit hänsyn till studier 

som visar betydelsen av företags omgivning i dess internationella expansion. Ett 

företags omgivning på en marknad ses som ett nätverk av relationer som länkar 

samman företag med varandra.  

Nätverk kan definieras som en uppsättning av två eller fler sammankopplade 

affärsrelationer, i vilket varje relationsutbyte är mellan företag som är en erkänd aktör 

(Chetty & Blankenburg-Holm, 2000). Aktörerna utgörs av konkurrenter, leverantörer, 

kunder, distributörer och myndigheter och kan ha direkta eller indirekta relationer i 
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olika grader (Sharma & Johanson, 1987).  

För att framgångsrikt lyckas internationaliseras menar Johanson och Vahlne (2009) 

att det krävs att företag är delaktiga i ett för företaget relevant nätverk.   Inom 

nätverken sker utbyten mellan aktörer i form av kunskap och förtroende som skapar 

nya förutsättningar och möjligheter för företag. Dessa nätverksrelationer uppkommer 

genom social integration vilket underlättas ju kortare psykiskt avstånd det är mellan 

aktörerna.  

Johanson och Vahlne (2009) menar att om företag inte har tillgång till relevanta 

nätverk så uppstår ett utanförskap på marknader. Detta utvecklas genom att det kan 

uppstå en form av främlingskap när ett företag försöker etablera sig på en ny marknad 

där det inte är en del av ett relevant nätverk, vilket i förlängningen kan leda till 

svårigheter att bli en del av denna marknads nätverk. Dessa nya observationer rörande 

utanförskap menar Johanson och Vahlne (2009) utgör en större faktor för företags 

internationaliseringsprocess än vad det psykiska avståndet gör. En sammanfattande 

faktor för den reviderade modellen är att företags internationalisering styrs av 

relationer inom nätverk med inhemska och utländska aktörer. 

Illustrationen av Uppsalamodellen från 2009 har samma struktur som den gamla från 

1977 avseende de statiska och föränderliga aspekterna. Förändringar har dock skett 

inom dessa aspekter. ”Marknadskunskap” har utvecklats till begreppet 

”möjlighetsidentifiering”, detta för att klargöra att möjligheter är den viktigaste 

faktorn inom marknadskunskap. ”Marknadsengagemang” har ersatts med begreppet 

”nätverksposition” då nätverk som bygger på förtroende, kunskap och åtagande 

numera är avgörande för hur internationaliseringen utvecklas. Beträffande 

förändringsaspekterna kallas numera ”löpande aktiviteter” istället för ”lärande, 

skapande och förtroendebyggnad”, detta för att framhäva syftet med aktiviteterna. 

Stor vikt läggs på förtroendebyggnad då detta är avgörande för att bygga ett nätverk. 

En relation i ett nätverk blir effektivare ju högre grad av förtroende som finns mellan 

aktörerna. Den andra delen av förändringsaspekterna ”beslut om engagemang” har 

döpts om till ”beslut om relationsengagemang” för att poängtera vikten av 

engagemang för relationer och nätverk när beslut om utveckling på utländska 

marknader tas (Johanson & Vahlne, 2009). Modellen illustreras nedan i figur III: 
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Figur II: En illustration av den reviderade versionen av Uppsalamodellen. 

Källa: Johanson & Vahlne, 2009 

Det fokus som finns på nätverksrelationer i 2009 års modell är av stor betydelse 

eftersom det har en avgörande inverkan på företags internationalisering. Företag söker 

sig gärna till marknader där deras nätverkspartners har en värdefull position. Att 

expandera till en viss marknad på en nätverkspartners begäran kan ses som ett viktigt 

tecken på engagemang för relationen aktörerna emellan. Effekten av fokus på nätverk 

i den nya modellen innebär att företags möjligheter i mindre utsträckning styrs av 

enskilda länders omständigheter. Istället styrs de av omständigheterna kring en 

nätverksrelation.  

2.6 Born Globals 
Ett nyare sätt att etablera sig på internationella marknader än vad den ursprungliga 

Uppsalamodellen förespråkar, har uppkommit från kritiken riktad mot den. Det är att 

inte internationaliseras som en stegvis kedja utan istället utnyttja befintliga nätverk 

och erfarenheter hos enskilda personer. Ett BG ser den internationella marknaden som 

en enad marknad, utan gränser, istället för skilja på länder med olika psykiskt avstånd 

(Hollensen, 2007). För att kunna hantera den globala marknaden ställs det krav på att 

det internt finns kunskap och ”know-how” om globala marknader (Johanson, 

Blomstermo & Pahlberg, 2002). För många företag ligger idag vikten till större del på 

ett snabbt inträde på nya internationella marknader och i och med denna utveckling 
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har ett skifte skett för var företag inhämtar sina resurser. Förr var det vanligt och 

viktigt att bygga resurser av kunskap inom företag och låta dessa växa för att kunna 

konkurrera internationellt. Idag utgörs en större del av dessa resurser utav 

nätverksrelationer. Genom att utnyttja kunskap i ett etablerat nätverk kan ett BG inte 

bara erhålla kunskap snabbare än förr utan även billigare eftersom det enskilda 

företaget inte behöver besitta samma kapital och övriga resurser (Melén, 2009).  

Grundarna samt beslutsfattarna utgör en betydande roll inom fenomenet BG. De antas 

ha en internationell bakgrund i form av erfarenheter såsom studier, boende eller arbete 

utomlands och därigenom ett värdefullt kontaktnät (Madsen & Servais, 1997). Det 

finns ingen enad definition av vad som är ett BG men följande är förslag på vad som 

karaktäriserar ett sådant; 

• Kuivalainen et al. (2012) menar att ett BG är ett företag som har 

internationaliserats fort (inom tre år från dess grundande) och har en hög andel 

utländsk försäljning. Detta stämmer överens med hur Knight et al. (2004) och 

Madsen och Servais (1997) definierar som ett BG. 

• Oviatt och McDougall (1994) anser att ett BG är ett företag som från början 

skapar sig en konkurrensfördel genom att bedriva verksamhet i flera länder.  

• Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar att ett BG skall ha en försäljning 

som består av 80 % export. 

• Nicholson (2011) menar att ett BG utvecklar internationell verksamhet i ett 

tidigt stadium på grund av att dess grundare sedan tidigare har internationell 

erfarenhet och för att den tekniska utvecklingen inom bland annat 

kommunikation har möjliggjort för dessa företag att lättare nå ut till utländska 

marknader. 

2.6.1 Varför Born Globals uppkommit 
Anledningen till att nya internationaliseringsprocesser som BG har uppkommit kan 

enligt Madsen och Servais (1997) förklaras av de nya marknadsförhållanden som 

världen står inför. Dessa marknadsförhållanden innebär att fler marknader är 

specialiserade och nischade, vilket gör att efterfrågan på hemmamarknaden ofta inte 

räcker till. Som ett resultat av detta ökar företags behov av internationalisering. 

Nätverken som företag ingår i har också inverkan på företags internationalisering 

eftersom företag har resurser placerade i nätverk som är lokaliserade på olika platser i 

världen. Det bidrar också till att innovativa produkter snabbt kan spridas över 
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landsgränser. Innovation inom teknik, transport, kommunikation och produktion har 

påverkat marknadsförhållandena och även möjligheterna att kunna studera samt 

arbeta utomlands. Det har i sin tur har ökat människors kunskaper och erfarenheter av 

andra kulturer (Campbell-Hunt & Chetty, 2004; Knight & Cavusgil, 2004; Madsen & 

Servais, 1997). 

2.7 Born Again Globals 
En förlängning av fenomenet BGs är BAGs. Ett BAG är ett företag som är väl 

etablerat på sin hemmamarknad och som i grunden inte valt att internationaliseras 

men plötsligt ändras och antar en mycket snabb internationalisering. Generellt sett 

sker detta 2-5 år efter ett företags första internationella aktivitet och exporten blir 

snabbt hög i förhållande till den totala försäljningen. Orsaken till att företagen vänder 

plötsligt och börjar internationaliseras är ofta en följd av interna eller externa kritiska 

incidenter som exempelvis ägarskifte, förvärv eller klienters aktiviteter på marknader 

(Bell et al. 2001, 2003). 

2.8 Små och medelstora företag 
BGs och BAGs internationaliseringsprocesser har blivit ett vanligt förekomande 

studieobjekt bland små och medelstora företag (SMF) (Kuivalainen et al., 2012). 

SMFs har en ökad internationell aktivitet på utländska marknader och det har lett till 

en stor ökning i studier kring dem (Schweizer, 2012). En gemensam förklaring till 

SMFs är bristen på resurser och erfarenhet samt fokus på globala, nischade marknader 

och betydelsen av beslutsfattare. Definitionen av SMF är enligt europeisk lagstiftning: 

”Ett medelstort företag har färre än 250 anställda. Företaget skall ha en årlig 

omsättning som understiger 40 miljoner euro eller en balansomslutning som 

understiger 27 miljoner euro.” . Det finns ytterligare en definition som endast täcker 

de små företagen men dessa är inkluderade i definitionen av SMF (Definition av små 

och medelstora företag, 2006). 

 

För ett SMF är det viktigt att ha ett nätverk de kan erhålla kunskap från, få 

erfarenheter genom samt ha gemensamma resurspoler med (Chetty & Blankenburg-

Holm, 2000). 

Ett nätverk är en marknadstillgång som möjliggör för företag att få tillgång till andra 

företags interna tillgångar. Inom ett SMF har nätverket medfört att chefernas roll fått 

en ökad betydelse då deras viktigaste uppgift har blivit att samverka med olika aktörer 
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inom nätverket. Chefer måste inse att deras företag och omgivning inte kan ses som 

två separata delar utan att det är viktigt med en samverkan däremellan. Detta eftersom 

företag interagerar med aktörer i nätverket formar de sin egen omgivning (Chetty & 

Blankenburg-Holm, 2000). Chefer skall för att främja utveckling inte fokusera på 

företags interna begränsningar för internationalisering utan istället ta till vara på 

nätverkets resurser och möjligheter för internationalisering. Fokus bör ligga på 

värdeskapande hellre än kostnader. Företag behöver inse att deras kapacitet är 

begränsad men kan kompletteras med samarbete med andra företag (Madhok, 1996). 

När en motpart i ett nätverk initierar en möjlighet till internationalisering är det upp 

till den som innehar chefsrollen att bestämma huruvida företaget skall 

internationaliseras eller inte. En chef kan eventuellt på grund av okunskap gå miste 

om möjligheter att internationaliseras och därmed hämma företagets 

internationalisering (Chetty & Blankenburg-Holm, 2000). Vidare kan beslutsfattare i 

ett SMF, speciellt under en tidig fas i internationaliseringsprocessen, agera 

opportunistiskt och emotionellt snarare än rationellt. De drivande krafterna för att 

chefer och andra beslutsfattare skall kunna ta rationella beslut är ökad erfarenhet och 

kunskap samt mindre osäkerhet gällande uppsatta mål. Det kan ske genom en 

inlärningsprocess för cheferna inom företag eller genom tillkomsten av nya chefer 

som besitter den efterfrågade erfarenheten och kunskapen (Schweizer, 2012).  När ett 

företag internationaliseras så skapar och bibehåller det relationer med motparter i 

andra länder, något som kan ske på olika sätt. Ett sätt är att skapa relationer i länder 

som man aldrig varit i tidigare, ett andra är genom ökat engagemang i redan 

etablerade utländska nätverk och ett tredje är genom integration av nätverkspositioner 

i olika länder (Johanson & Mattsson, 1988). Det som kan vara sårbart i ett nätverk, 

och då speciellt för SMFs, är att det finns nyckelpersoner inom nätverk som håller 

dem samman, vilket gör dem sårbara. En nyckelpersons avgång från nätverket, genom 

att de lämnar företaget eller genom en intern omplacering, hotar hela nätverkets 

existens (Welch & Welch, 1993). För att hantera detta kan chefer säkerhetsställa att 

minst två personer istället för en har regelbunden kontakt med motparten i nätverket. 

Det kan göras genom exempelvis regelbunden rotation av personal i företag eller 

arbetsfördelning (Welch & Welch, 1995). 
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3. Metod 
3.1 Forskningsmetod 
Då det finns begränsad kunskap gällande små och medelstora svenska modeföretags 

etablering på utländska marknader var det av stor vikt att erbjuda läsaren en 

beskrivande redogörelse för processen. Uppsatsen avser därför att förklara hur denna 

process ter sig, vilket enligt Saunders et al. (2009) kräver en deskriptiv studie. Studien 

ämnar även undersöka bakomliggande motiv till företags internationalisering och 

orsaker till de beslut som fattas under processen, vilket ger studien en explorativ 

karaktär. Läsaren ges då en ökad förståelse för företags agerande och studien får en 

förhöjd trovärdighet (Saunders et al., 2009). 

3.1.1 Undersökningsmetod 
För insamling av primärdata användes kvalitativ metod då undersökningen ämnar att 

djupgående studera processen där företag utvidgar sina verksamheter till nya 

marknader. Denna metod lämpar sig då processen studien ämnar undersöka sker 

under en längre tidsperiod och möjliggör för forskaren att erhålla en bättre insyn och 

djupare förståelse för företags handlingar (Eisenhardt, 1989; Langely, 1999). 

Avsaknaden av kunskap gällande modebranschens internationaliseringsprocesser 

stärker författarnas val av kvalitativ metod som bidrar till ökad förståelse inom ett 

område där lite kunskap finns (Strauss & Corbin, 1990). Metoden valdes då 

författarna ansåg att modebranschens internationaliseringsprocesser skiljer sig från 

andra branscher vilket krävde en grundlig studie av processen.  

3.2 Val av studieobjekt  
De kriterier som föranledde val av företag utgjordes av: företagen skulle vara 

grundade i Sverige under de senaste tjugo åren, representerade i minst fem länder 

samt att de under de senaste tio åren aktivt arbetat för etablering på utländska 

marknader. Ett tjugotal företag som uppfyllde dessa kriterier kontaktades via email 

med intervjuförfrågningar. Det var företagens möjlighet att medverka som avgjorde 

vilka modeföretag som kom att studeras. 

För att insamlingen skulle baseras på korrekt data var det avgörande att finna och 

intervjua rätt respondenter. Fallstudien fordrade att de som intervjuades hade 

ingående kunskap om företagets historia och att de hade varit involverade i 

internationaliseringen av företaget. Av stor vikt var även att respondenterna hade 
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ingående information och kunskap gällande beslutsprocessen som föregick 

internationaliseringen. Intervjuer har genomförts med följande personer och företag: 

 

Företag	   Beskrivning	  av	  
respondent	  

Tidigare	  
erfarenheter	  

Namn	   Intervjuform	   Datum	  

Edblad	  &	  
Co	  

Verkställande	  
direktör,	  VD.	  

Arbetat	  inom	  
företaget	  sedan	  
start.	  Tidigare	  
erfarenheter	  av	  
liknande	  arbete.	  	  

Anne	  
Rönnholm	  

Personintervju	   12-‐12-‐05	  

Triwa	   Kreativ	  Chef	  och	  
grundare.	  

Tidigare	  arbete	  
samt	  studier	  inom	  
ekonomi	  och	  
marknadsföring.	  

Ludvig	  
Scheja	  

Personintervju	   12-‐12-‐04	  

Hunky	  
Dory	  

Sälj-‐	  och	  
marknadsansvarig.	  

Yrkeserfarenhet	  
av	  internationella	  
företag	  samt	  
studier	  i	  
industriell	  
ekonomi.	  

Fredrik	  
Wastensson	  

Personintervju	   12-‐12-‐03	  

Minimarket	   Verkställande	  
direktör,	  VD.	  

Få	  erfarenheter	  av	  
mode	  men	  studier	  
inom	  IT,	  finans	  
och	  reklam.	  

Michael	  
Dabrowski	  

Personintervju	   12-‐12-‐04	  

Acne	  
Studios	  

Styrelseordförande.	  	   Tidigare	  VD	  på	  
Acne	  Studios	  år	  
2001-‐2010.	  
Examen	  vid	  
Handelshögskolan,	  
Stockholm.	  

Michael	  
Schiller	  

Telefonintervju	   12-‐10-‐02	  

 

 

3.3 Datainsamling 

Då undersökningen syftar att studera en branschspecifik process vid etablering på nya 

marknader användes en kvalitativ metod då det krävs god insikt i företaget för att 

kunna urskilja de motiv samt beslut som rör etableringsprocessen. 

Studien omfattar en empirisk undersökning av fem svenska modeföretags 

internationaliseringsprocess. För att få en ingående kunskap om denna process och 

kunna besvara frågorna varför och hur krävdes insamling av omfattande data. Enligt 

Saunders et al. (2007) lämpade sig en multipel fallstudie för datainsamlingen där 

processen undersöktes efter samma förutsättningar för samtliga företag. Fallstudier är 
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även användbara i undersökningar som söker förståelse för de miljöer där studien 

utförs och de processer som genomförs. Detta möjliggörs genom följdfrågor och 

ansågs därför som en passande metod till denna studie (Saunders et al., 2009). 

3.3.1 Insamling av primärdata  

Insamlingen av studiens primärdata utfördes genom personintervjuer i enlighet med 

Eisenhardt och Graebner (2007) då det är ett effektivt sätt att erhålla empirisk data, 

särskilt om det som studeras är sporadiska fenomen. Då studien ämnar ge en grundlig 

redogörelse av en given process var det relevant att respondenterna gavs möjlighet att 

fritt berätta om denna vilket möjliggörs genom personliga intervjuer (Saunders et al., 

2009). Då samtliga studieobjekt fanns belägna i närheten ansågs ”face to face”-

intervjuer vara den bästa intervjumetoden. Det enda undantaget i insamlingen av 

primärdata är intervjun med Acne Studios styrelseordförande Michael Schiller. 

Intervjun genomfördes i oktober 2012 i samband med en annan studie. Respondenten 

befann sig under denna period i New York varpå det genomfördes en telefonintervju.  

3.3.2 Insamling av sekundärdata 

Studien har tillförts sekundärdata för att ge läsaren en ökad insikt om den svenska 

modeindustrin samt underlätta förståelsen om branschens etableringar på utländska 

marknader. Den insamlade sekundärdata användes sedan för att komplettera och 

styrka studiens primärdata. Sekundärdata som inhämtades klassificeras enligt 

Saunders et al., (2009) som dokumentär sekundärdata. Den hämtades från Affärsdata, 

som redovisar offentlig företagsinformation, dagspress, branschspecifika hemsidor 

samt företagens egna hemsidor.   

3.4 Intervjuprocess och intervjuguide 
Intervjuerna som genomfördes för insamling av primärdata var semi-strukturerade 

och en intervjuguide med ett antal teman hade framställts i enlighet med Saunders et 

al. (2009). Teman var skrivna i en förbestämd ordning och innehöll ett antal frågor 

som tillät öppna, personliga svar. Intervjuguiden presenteras i bilaga 1. Det förekom 

sedan att ordningen på teman ändrades efter samtalets flöde. De teman som 

intervjuguiden innefattade bestod av: internationaliseringsprocessen som helhet, 

orsaker till val av marknad samt motiv till internationalisering. Användandet av 

intervjuguiden och dessa teman säkerställde att intervjun berörde rätt ämnen samt 

möjliggjorde för författarna att styra dialogen samt ställa eventuella följdfrågor 
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(Saunders et al., 2009).  

Intervjuerna differerade i längd men pågick ungefär under 30-40 minuter. Om 

respondenten samtyckte, spelades intervjuerna in i syfte att underlätta 

sammanställandet av data samt förhindra feltolkningar och missuppfattningar 

(Saunders et al., 2009). Dessa ljudfiler transkriberades sedan, där den insamlade data 

detaljerat skrevs ned. Därefter gjordes sammanfattningar av den detaljerade data där 

det som ansågs relevant till studiens frågeställning samt syfte, valdes ut. 

3.5 Analysprocess  

Analysen	  skedde	  parallellt	  med	  datainsamlingen,	  vilket	  underlättade	  att	  styra	  

insamlingen	  i	  rätt	  riktning,	  speciellt	  då	  uppsatsen	  antog	  en	  mer	  induktiv	  ansats	  

(Saunders	  et	  al.,	  2009).	  Den	  induktiva	  ansatsen	  är	  adekvat	  då	  studien	  är	  av	  

explorativ	  karaktär.	  Studiens	  teoretiska	  ramverk	  kompletterades	  utefter	  

datainsamlingen	  fortskred	  för	  att	  möjliggöra	  en	  grundlig	  analys	  av	  det	  insamlade	  

empiriska	  materialet.	  För att ge läsaren en grundlig och sammanhängande 

redogörelse av varje enskilt företags empiriska skildring valde författarna att 

presentera företagen separat (Saunders et al., 2009). De empiriska skildringarna inleds 

med information rörande företagen och dess verksamhet för att ge läsaren en bredare 

bild av studieobjekten. Företagsinformationen följs av den sammanställning som 

gjordes efter transkriberingen.  

De enskilda studieobjekten analyserades först separat. Därpå gjordes en analys av 

samtliga studieobjekt i syfte att identifiera skillnader samt likheter. I analysavsnittet 

ställde författarna den insamlade empirin i relation till det teoretiska ramverk som 

tagits fram. 

 

3.6 Studiens begränsningar 

Studiens primärdata hämtades från respondenter med insikt i 

internationaliseringsprocessen och beslut rörande denna, vilket gav studien trovärdig 

och relevant information. Författarna tog hänsyn till att respondenternas egna 

intressen kan ha påverkat svaren, något som är ofrånkomligt vid kvalitativa studier. 

Som en följd av detta problem behandlades inte informationen som objektiva 

sanningar. Problemet uppstår i synnerhet då företagen självvalt deltagit i studien. 

Författarna var medvetna om intervjuareffekten och hänsyn till denna togs därför vid 
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intervjutillfällena. För att minimera möjlig bias gällande intervjuerna och primärdata 

strävade författarna efter att ge ett neutralt intryck då tonläge, kommentarer och 

kroppsspråk kan påverka respondentens svar (Saunders et al., 2009). De 

semistrukturerade intervjuerna baserades på ett antal teman, där frågorna ställdes 

baserat på samtalets utveckling och svar. Överlag ställdes samma frågor till samtliga 

respondenter, dock i olika följd. Detta kan ha influerat resultatet men tros inte ha haft 

en negativ inverkan.  

Studien innefattar en telefonintervju där ett visst informationsbortfall kan ha 

förekommit då det inte är möjligt att läsa av respondentens reaktion eller kroppsspråk. 

Telefonintervjun gjorde i samband med en annan studie men ansågs relevant då 

frågorna och syftet var desamma. Vid den tidigare studien skickades transkriberingen 

till respondenten för att undvika informationsbortfall samt möjliggöra tillägg av 

information.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Studiens primärdata hämtades genom semi-strukturerade intervjuer där frågorna var 

av öppen karaktär för att låta respondenterna tala fritt samt ge författarna all tänkbar 

information inom ämnet som studerades. Samtliga respondenter ställdes samma 

frågor vilket ökar validiteten av den insamlade data (Saunders et al., 2009).  Att 

insamlingsmetoden använts i liknande studier, exempelvis Lagerström och Ekdahl 

(2010) ökar insamlad datas validitet. Då det är personliga skildringar som utgör 

studiens primärdata är det svårt att bedöma dess reliabilitet. Enligt Saunders et al. 

(2009) kan insamlad data från semi-strukturerade intervjuer vara präglad av 

respondentens åsikter. För att stärka reliabiliteten av det empiriska materialet 

kompletterades studien med sekundärdata. Källorna till sekundärdata bedömdes ha 

hög reliabilitet då de enligt Saunders et al. (2009) utgörs av hemsidor med offentligt 

material.   

 

4. Empiri 
4.1 Edblad & Co 
Edblad & Co grundades 2006 utav Hans och Cathrine Edblad som båda är 

formgivare. Tillsammans skapar de smycken, inredningsdetaljer, och kläder. Från 

start hade Edblad fyra anställda som idag har blivit 37 efter flera år av expansion. 
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Företagets försäljning till utlandet utgör idag ca 10 % av företagets totala inkomst och 

de har produktion i både Europa och Asien (Edblad, 2012; Rönnholm, VD). 

Edblad & Co startades på Singö i Stockholms skärgård och kunde tidigt klassificeras 

som ett internationellt företag då de valde att bemöta förfrågningar från utländska 

kunder och delar av deras produktion tidigt fanns utomlands. De utländska 

förfrågningarna beskrivs som en följd av att varumärket växte och blev välkänt på 

hemmamarknaden. År 2009 startade Edblad & Co en aktiv etablering på den finska 

marknaden genom anlitandet av en agent, vilket kom att stärka företagets position 

inom Skandinavien. Kort därefter följde en etablering på den engelska och 

australiensiska marknaden och idag arbetar Edblad & Co med att marknadsföra sitt 

varumärke i Baltikum. Vart efter företagets internationalisering har produktionen 

expanderat ytterligare och finns idag i Indien, Sri Lanka, Kina, Estland och Sverige. 

Vid internationalisering undersöker företaget en ny marknad genom en 

provförsäljning för att mäta intresset bland konsumenterna innan de övergår till 

sökandet efter en lämplig samarbetspartner. Idag har företaget endast en formell 

samarbetspartner och denna finns i Finland medan sökandet fortsätter på övriga 

marknader. Detta beror på att sökandet efter partners är tidskrävande och svårt. För att 

synas på utländska marknader har modemässor visat sig vara en bra inkörsport och 

Edblad & Co deltar årligen på två. Under modemässorna får aktörer från olika 

internationella marknader upp ögonen för nya företag och det var även här Edblad & 

Co fick ett flertal kunder under sitt första år som varumärke. Företaget använder sig 

sedan av annonsering och sociala medier. 

Beslut gällande val av marknader tas av VD och ägarna. Besluten baseras till stor del 

på magkänsla. Orsakerna till de val av marknader som företaget hittills intagit har 

varit deras psykiska närhet och de samarbetspartners som de fått kontakt med. Det har 

här varit avgörande att partnerna delar och förstår företagets värderingar och tankar 

om produkt och konsument. Företagets interna kunskaper och erfarenheter har spelat 

en avgörande roll vid internationaliseringen. Anne Rönnholm, VD, har 10 års 

arbetslivserfarenhet av den australiensiska marknaden då hon varit med och startat 

upp IKEA på franchisebasis och även drivit eget företag där. Det var en väsentlig 

orsak till etablering på den australiensiska marknaden.  Den här typen av kunskap och 

erfarenhet har varit mycket användbar för företaget i dess 

internationaliseringsprocess. Edblad & Co anser att den tyska marknaden är väldigt 

attraktiv på grund av dess storlek och belägenhet, men har ännu inte haft tid att 
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ordentligt undersöka marknaden vilket är avgörande för vidare etablering. Dock har 

en provförsäljning inletts som visar positiva siffror.   

År 2008 introducerades företagets webshop vilken har spelat en stor roll för deras 

internationella framgång då denna har möjliggjort för företaget att lära sig mer om 

sina kunder. Webshopen har förbättrat kontakten med återförsäljare då ett flertal av 

dem gör sina beställningar via denna samt lokaliserat var efterfrågan finnes.  

Motiven till Edblad & Co expansion och internationalisering var främst att stärka 

varumärket. Företagets produkter är internationellt gångbara och etablering på 

utländska marknader möjliggjorde för företaget att växa. Det inleddes med att stärka 

sin position på hemmamarknaden för att sedan se över möjligheter på utländska 

marknader. Idag undersöker de marknader i Ryssland och Kanada och i framtiden 

planerar företaget att öppna fler egna butiker i Sverige. Företaget överväger även 

franchiseupplägget och huruvida det kan vara ett lämpligt affärsutvecklingssätt 

(Edblad, 2012; Rönnholm, VD).  

4.2 Triwa 
Triwa, Transforming the Industry of Watches, grundades 2007 till en början under 

namnet Tritoni av Tobias Eriksson, Ludvig Scheja, Harald Wachtmeister och Didrik 

Wachtmeister. Triwa har idag 10 anställda och produktion samt försäljning spritt över 

hela världen (Affärsdata: Triwa AB, 2012; Triwa, 2012; Scheja, Kreativ chef). 

Triwa var ett internationellt företag redan från start med produktion i Japan, Hong-

Kong, och Sverige. De lade tidigt stort fokus på hemmamarknaden, men lanseringen 

av deras webshop på engelska öppnade upp kommunikationsmöjligheter till hela 

världen. Det första steget i företagets aktiva internationalisering var deltagandet vid 

en modemässa i Köpenhamn 2008 där de mötte kunder, distributörer, och agenter från 

hela världen som de började arbeta tillsammans med. Efter det har företaget tagit 

kontakt med vänner som de tror kan bidra med kunskap och kontakter på nya 

marknader. Detta ledde till en snabb etablering i Holland med hjälp av 

samarbetsparners och vid ungefär samma tidpunkt etablerades Triwa även i Norge 

och Danmark. Även här var det psykiska avståndet en av anledningarna till att just 

dessa marknader valdes i första hand. Triwa har sedan valt att satsa på affärsmässigt 

lätta marknader där det finns ett behov av deras produkter och där de förutspås göra 

en vinst.  
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Tidigt i företagets internationaliseringsprocess valde de att fokusera på 

modebranschen istället för klockbranschen vilket i sin följd gjorde att de stack ut i sin 

marknadsföring. På majoriteten av de marknader som Triwa är etablerade på 

använder de sig av distributörer. Detta främst i Europa, men även i Japan, USA, och 

Australien. Vår respondent menar att Triwa också har haft svårigheter med att hitta 

bra samarbetspartners och att de ofta och tidigt förlitat sig på magkänsla och den 

kunskap som de har haft från vissa marknader. Numera använder de sig av mer 

noggranna rutiner som t.ex. formulär där intressenter får fylla i och skriva estimat på 

försäljnings- och tillvägagångssätt samt hur de avser hantera varumärket. Det är av 

intresse att veta vilka andra varumärken en samarbetspartner arbetar med samt att 

denna delar Triwas vision. Det är väsentligt att samarbetspartnerna har nätverk och 

resurser lämpade för Triwa. 

Deltagandet på modemässor har gjort företaget synliga för omvärlden vilket har haft 

ett stort inflytande i deras val av kunder och marknader och gjort att de aldrig har följt 

någon specifik plan i sin internationalisering. Respondenten anser inte att 

marknaderna skiljer sig mycket åt men att somliga är mer attraktiva än andra. 

Motiven till företagets internationalisering var främst den inhemska marknadens 

begränsningar. Respondenten menar att som ett svenskt bolag krävs det utländska 

marknader för att möjliggöra företaget att växa. En export och försäljning i utlandet 

var därför nödvändigt för att företaget skulle kunna nå sin fulla potential (Scheja, 

Kreativ chef). 

4.3 Hunky Dory 
Hunky Dory grundades av paret och designerduon Christopher och Ulrika Bjercke år 

1996 (Affärsdata: Hunky Dory, 2012). Hunky Dory är slang för något lugnt eller 

coolt, vilket även speglar företagets design (Hunky Dory, 2012). I december 2012 

hade företaget 14 anställda och var representerat på 16 marknader runt om hela 

världen (Affärsdata: Hunky Dory, 2012; Hunky Dory, 2012).  

Hunky Dory började sin internationalisering 2007 med etablering i Norge och 

Danmark. Företaget fullföljde samma år Norden med att även etablera sig på den 

finska marknaden. Parallellt med detta påbörjades ett marknadsföringsarbete för 

marknaderna i Belgien, Nederländerna och Luxemburg (BeNeLux-länderna) hastigt 

följt av England, Schweiz, och Australien. Planen var från början att bli starka på 

hemmamarknaden för att sedan hitta ett ”brofäste” i Europa, som kom att bli 
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BeNeLux-länderna. Med utgångpunkt från detta ”brofäste” avsåg de att ta sig vidare 

ut i Europa med England som första mål. Tanken var sedan att gå öster eller väster ut. 

Produktionen sker till 70 % i Asien, främst i Indien och Kina. Resterande 30 % sker i 

Europa. Produktionen har sett likadan ut under alla år och har inte förändrats i och 

med internationaliseringen.  

Respondenten beskriver att valen av de först etablerade marknaderna bygger på deras 

närhet och viljan att finna ett ”brofäste” för att länkas till övriga Europa. De senare 

valen, efter etableringen i BeNeLux-länderna, har grundat sig på vilka som har visat 

intresse för varumärket. Här påpekar respondenten vikten av att hitta bra 

samarbetspartners. Att företaget kom i kontakt med en bra samarbetspartner var 

orsaken till att de trädde in på den Australiensiska marknaden.   

En kritisk punkt i företagets internationalisering är att hitta rätt samarbetspartners på 

marknaderna. Respondenten menar att en svårighet är att veta om samarbetspartnern 

fokuserar på ens varumärke och når ut till de kunder som företaget riktar in sig på. 

Beslutsprocessen som leder fram till internationaliseringen sker i god tid före själva 

inträdet på en marknad, minst ett år i förväg. Förslag om nya beslut tas fram av vår 

respondent, som är marknadsansvarig, för att sedan behandlas av ledningsgruppen. 

Sedan undersöks de aktuella marknaderna för att ta reda på att marknaden har en sund 

ekonomi och att det finns en stabilitet och utveckling innan marknaden penetreras, 

detta menar vår respondent har blivit än viktigare sedan finanskrisen 2008. Den 

erfarenhet som de anställda inom Hunky Dory innehar är främst den av 

internationalisering från tidigare yrken. En av grundarna har norsk bakgrund vilken 

kan användas för att förstå de norska kunderna, men kan inte användas i form av 

kunskap om den specifika marknaden. För Hunky Dory är de engelska, franska och 

tyska marknaderna extra viktiga. Den engelska marknaden har ett marknadsmässigt 

stort värde och fungerar som en inkörsport till USA och Australien medan den franska 

marknaden är en stor internationell ”modescen” och en viktig länk till Asien. Den 

tyska marknaden är en nyckelmarknad bland de europeiska länderna och har stor 

kommersiellt potential. Dock anser sig Hunky Dory inte redo för den tyska 

marknaden än. Något som är viktigt för företaget i syfte om att göra sig sedda 

internationellt är deltagandet på modemässor. Tack vare detta har England och 

Schweiz visat sitt intresse för varumärket.  

De primära motiven för företagets internationalisering var riskspridning då de har som 

mål att få ca 50 % av sina intäkter från export, förbättra försäljning och marginalen, 
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ha en storskalig produktion, samt bygga upp ett internationellt varumärke. Vår 

respondent påpekar att det är viktigt att först vara stark på sin hemmamarknad för att 

stärka bilden av företaget. Idag jobbar Hunky Dory aktivt med den engelska 

marknaden där de hoppas att kunna komma in i ett flertal ledande butiker för att 

kunna växa med dessa. Sedan 2008 har företaget tredubblat sin omsättning och 

hoppas fortsätta på samma utvecklingskurva i framtiden genom att öka tillväxten på 

ett antal nya marknader och butiker (Wastensson, Sälj och marknadsansvarig).  

4.4 Minimarket 
Minimarket startades 2006 av de tre systrarna Sofie, Pernilla och Jennifer Elvestedt 

(Affärsdata: Minimarket, 2012). De öppnade en klädbutik med olika varumärken 

innan de tog steget vidare till att börja designa kläder och skapa ett eget varumärke. 

Företaget hade i årsskiftet 2011-2012 nio anställda och försäljning i Europa, 

Australien, USA och Asien (Affärsdata: Minimarket, 2012; Minimarket, 2012). 

Minimarket har sedan sitt första år som varumärke sålt sina produkter till utländska 

marknader. Enligt respondenten är detta en följd av deltagandet på modemässor där 

kunder har fått upp ögonen för företagets produkter.  

Produktionen sker främst i Italien, Estland, Portugal och Bulgarien. De har även en 

mindre del av produktionen i Kina, som motsvarar ca 5 % för företagets totala 

produktion. Numera sker ett aktivt arbete med företagets internationalisering som 

hoppas bygga på de lyckade inträdena i Danmark, Tyskland, England, Japan och 

Italien. Valen att etablera sig på just dessa marknader har framförallt att göra med det 

starka intresset som har funnits där. När beslut tas om att etablera sig på nya 

marknader börjar processen med en utvärdering för att undersöka dess potential och 

om det kan vara en bra matchning för Minimarket. Respondenten förklarar att en 

mindre marknad, som till exempel Norge, kräver en djupare penetration då antalet 

potentiella köpare är färre än på större marknader. Av den anledningen undersöks 

marknadens storlek och varumärkets möjligheter. Därefter utvärderar företaget om de 

kan genomföra etableringen själva eller om de kommer att behöva hjälp genom en 

samarbetspartner. Företagets val av samarbetspartners varierar beroende på marknad 

och hur pass etablerade de är där. Exempelvis finns det marknader där företaget bara 

är representerade i en butik och därmed inte har något behov av en samarbetspartner. 

Andra marknader kräver en etablerad aktörs kunskap och nätverk. Det finns också 
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exempel där etablering i specifika butiker är av högre relevans än marknaden i sin 

helhet.  

Företaget arbetar aktivt med varumärket på hemmamarknaden samt i Tyskland, 

Danmark, Italien, England, och Japan. Företagets produkter säljs på ytterligare 

marknader men som enligt respondenten inte är av större betydelse var dessa är 

belägna, vilket beskrivs som en effekt av globaliseringen. Minimarket försöker 

undvika dyra marknadsföringskostnader och samarbetar hellre med PR-byråer för att 

på ett mer kostnadseffektivt sätt komma i kontakt med potentiella kunder. De har 

även inlett ett samarbete med exportrådet som arrangerar ett stort 

marknadsföringsevent för svenskt mode i Paris under januari och februari 2013. 

Utöver det är deltagandet under modeveckor och modemässor starkt då det anses som 

ett av det bästa sättet att marknadsföra sig själv på.  Respondenten menar även att 

Minimarket inte ser några marknader som viktigare än andra i företagets 

internationalisering och talar mer om vikten av att hitta specifika butiker som passar 

för märket än om hela marknader.  

Syftet med företagets internationalisering var att bygga upp varumärket för att sedan 

öka försäljningen. De förstod tidigt att den svenska marknaden var för liten och att de 

hade valet att antingen ändra sin strategi för att överleva på den svenska marknaden 

eller att gå utanför den. ”Utan försäljning skulle inte varumärket finnas” säger vår 

respondent och menar att om de hade valt att enbart stanna på den svenska marknaden 

och behållit sin strategi vad det gäller design och utformning så hade försäljningen 

upphört. Detta i sin tur hade kunna leda till att varumärket hade uppfört. I framtiden 

planerar Minimarket att vara mer restriktiva i sitt arbete om etablering på nya 

marknader. De vill istället, enligt vår respondent, fokusera på hemmamarknaden och 

de marknader som de i nuläget är aktiva på för att lära känna sina kunder (Dabrowski, 

VD). 

4.5 Acne Studios  
Acne Studios, tidigare Acne Jeans, grundades i Stockholm 1996 (Acne Studios, 

2012). Företaget har enligt den senaste årsredovisningen 81 anställda och finns idag 

etablerade i nio europeiska länder samt Australien och USA (Acne studios, 2012; 

Affärsdata: Acne Studios, 2013). Företaget har sedan bytet av VD för tio år sedan, 

ökat intäkterna från 15 miljoner kronor till 504 miljoner kronor. Acne studios största 
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ökning i intäkter kommer från internationella marknader som står för ca 70 % av de 

totala intäkterna (Dagens industri, 2012) 

Företaget började utforma en internationaliseringsplan år 2006 när Öresund gjorde en 

stor investering i företaget som 2001 var nära en konkurs. Planen och modellen består 

av att välja ett land lämpat för att bedriva försäljning. Inom mode finns det enligt 

respondenten ”B-2-B”- städer (Business to Business) som är viktiga att figurera inom. 

Dessa kan ses som kluster då det inte är företagets mål att etableras inom hela landet 

utan endast inom mindre områden. Exempel på sådant kluster är New York där 

kunder har andra önskemål och krav än i övriga USA. Därför är det viktigt att 

fokusera på ett område likt detta, och inte inom hela nationen. Vid 

internationaliseringens start stod företaget inför valet mellan expansion till Paris eller 

Milano, Europas ledande modestäder. Paris valdes då dåvarande VD hade personlig 

erfarenhet samt av staden samt språkfördelar vilket kom att underlätta etableringen. 

Etableringen på nya marknader sker genom att sälja företagets kläder till noga utvalda 

återförsäljare i syfte att undersöka om det finns intresse och köpkraft inom den valda 

marknaden. Det är ett sätt att testa marknaden innan öppnandet av en butik, något som 

enligt respondenten är typiskt för just modebranschen. 

Nästkommande steg i Acne studios internationaliseringsprocess är öppnandet av en 

butik i Tokyo där företaget nu har en årlig försäljning på 35 miljoner kronor. En 

viktig del av företagets internationaliseringsmodell är valet av land som styrs av viljan 

att synas på utvalda marknader. Acne studios vill etableras på roliga, moderna 

marknader dit designers vänder sig för inspiration.  

Respondenten berättar att han delar den brittiska entreprenören Richard Bransons 

mening ”I don’t care about the stockholders”. Det är viktigare att tillfredsställa de 

anställda, då det enligt respondenten ger nöjda kunder som i sin tur leder till nöjda 

aktieägare. Tillfredsställandet av anställda är en viktig del i företagets strategi, något 

som delvis genomförs genom utvecklingen av nya butiker samt kontor i länder de 

önskar att etablera sig inom. 

Acne studios har ingen standardiserad process för etablering på nya marknader utan 

det sker en individualiserad etablering för varje enskild marknad. Magkänsla och 

personliga intressen är en del av hur denna process utformas. Dock är detta inte ett 

arbete företaget genomgår för etablering inom varje land där försäljning sker. Det är 

inte Acnes studios mål att ha en butik och kontor på samtliga marknader där 

försäljning bedrivs.  
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Respondenten beskriver mode som en färskvara med behov av förändring och 

utveckling, vilket är grunden till Acne studios behov av internationalisering. Företaget 

undersökte hur stor del av vinsten som utgjordes av försäljning inom Sverige och 

vilken del av denna som bestod av jeansförsäljning. Det var viktigt att denna del av 

vinsten inte blev allt för stor då företaget noterat att kunderna till snabbt växande 

företag tröttnat och vinsterna tidigt minskat. Därför skulle företaget inte förlita sig på 

den svenska jeansförsäljningen och behovet av differentiering och internationalisering 

ökade. Företaget har sedan breddat sortimentet av produkter men ser även de 

anställdas äventyrlighet och engagemang var orsak till önskan om etablering på nya 

marknader.  

Sökandet av nya samarbetspartners är enligt respondenten en den svåraste och 

viktigaste processen vid expansion då förhållandena är annorlunda på utländska 

marknader. De kulturella skillnaderna påverkar hela etableringen på nya marknader 

och därför underlättar det att samarbeta med en etablerad aktör (Schiller, 

Styrelseordförande). 

5. Analys 
Studiens empiriska material visar att internationaliseringen inledningsvis sker i 

enlighet med den traditionella internationaliseringsteorin som beskrivs av Johanson 

och Vahlne (1977) samt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975). Den empirsiska 

studien visar att företagens produktion är internationell från start, något som talar 

emot den traditionella etableringskedjan där tillverkningen flyttas utomlands i ett 

senare skede (jfr. Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Dock har samtliga 

studieobjekt påbörjat expansionen med etableringar i grannländerna följt av 

närliggande länder vilket kan jämföras med Uppsalamodellen av Johanson och 

Vahlne (1977). Valen av dessa marknader förklaras genom ett kortare psykiskt 

avstånd, något som studien visat är viktigt under internationaliseringens tidiga skede. 

Den empiriska studien visar att kunskap inom företaget påverkar vilka marknader som 

intas. Om intern erfarenhetsmässig kunskap saknas är det betydligt lättare att 

penetrera en marknad med mindre psykiskt avstånd. Samtliga studieobjekt har fortsatt 

sin internationalisering med etablering på marknader med ett längre psykiskt samt 

fysiskt avstånd. För SMF är innehavet av betydande nätverk av stor vikt, något som 

enligt studien funnits privat hos beslutsfattarna eller erhållits på de stora 

internationella modemässorna.  
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 Detta förklaras genom innehav av, för SMF, betydande nätverk, något som enligt 

studien funnits privat hos beslutsfattare eller erhållits på de stora internationella 

modemässorna. I detta skede kan drag av BG skönjas hos de studerade företagen. 

Nätverk eller tidigare erfarenheter har influerat de studerade företagens 

internationalisering. Betydelsen av nätverk behandlas även av den reviderade 

Uppsalamodellen där utanförskap kan uppstå vid av avsaknad av nätverk. Att 

studieobjekten till stor utsträckning agerar genom nätverk är en vital del av företagens 

internationaliseringsstrategi då det är en källa till kunskap samt länk till andra företags 

interna tillgångar enligt teori om SMF (Chetty & Blankenburg-Holm, 2000).  

Studieobjektens internationaliseringsprocess kan delas upp i två delar, en aktiv samt 

passiv. Det aktiva internationaliseringsarbetet har fortskridit enligt ovanstående 

beskrivning. Alltefter den aktiva internationaliseringsprocessen uppstod efterfrågan 

på ett flertal marknader där samtliga studieobjekt valt att sälja sina produkter utan att 

omedelbart aktivt arbeta för en fortsatt etablering.  Försäljningen möjliggjorde 

ytterligare nätverksuppbyggnad och resursutbyte för företagen. Det är väsentligt 

enligt både teori om BG och SMF att beslutsfattarna tar tillvara på de chanser som ges 

för att erhålla kunskap, kapital och erfarenhet (Madsen & Servais, 1997; Chetty & 

Blankenburg-Holm, 2000). 

5.1 Upphov till val av marknad 
Gemensamt för samtliga studerade företags val av marknader har efter den inledande 

internationaliseringen till närbelägna marknader styrts av intern kunskap i form av 

erfarenheter och nätverk. Samtliga studerade företag medverkade i internationella 

modemässor tidigt i internationaliseringsprocessen. Medverkandet ledde till utökade 

nätverk och efterfrågan från utländska kunder, vilket kom att påverka företagens val 

av marknader (jfr. Chetty & Blankenburg-Holm, 2000). Vikten av rätt 

samarbetspartner på den nya marknaden har enligt respondenterna varit avgörande vid 

val av marknad. Emotionella beslut grundade på magkänsla och personkemi har enligt 

respondenter från Edblad & Co, Triwa samt Hunky Dory fattats vid val av marknader 

i internationaliseringens tidiga skede (jfr. Schweizer, 2012). Efter att företagen erhållit 

ytterligare erfarenheter har valet av samarbetspartner skett genom allt mer rationella 

beslut. Det är beslutsfattarnas förmåga att ta rationella beslut som utgör grunden för 

val av samarbetspartner och därmed nätverkets utformning (Schweizer, 2012).  

Beslutsfattare i samtliga studieobjekt var eniga om att internationalisering var 
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nödvändigt för företagens utveckling och har därför arbetat för att tillvarata de 

resurser och möjligheter till internationalisering som uppstått.   

Studien har visat att samarbetspartners har varit en oumbärlig del av 

internationaliseringsprocessen. Samarbetet med aktörer på nya marknader har 

möjliggjort för företagen att ta del av andra aktörers tillgångar och därmed stärka sitt 

varumärke (jfr. Madhok, 1996).  För att bygga upp ett internationellt nätverk och 

därmed hitta samarbetspartners läggs det stor vikt på förtroendebyggnad (jfr. 

Johanson & Vahlne, 2009).  

5.2 Föranledande orsaker till internationalisering 
De studerade företagens motiv till internationalisering är likartade men av olika 

prioritet. Samtliga motiv som framkommit av studien är proaktiva och uppstår därför 

av behov inom företagen, ej av dess kontext (jfr. Bell et al., 2003).  

Finansiella faktorer förekommer som motiv till etablering på utländska marknader 

enligt undersökningen (jfr. Bell et al., 2003). Den empiriska studien visar att 

riskspridning och ökad försäljning var föranledande orsaker till internationalisering. 

De undersökta små och medelstora modeföretagen uppfattar hemmamarknaden som 

otillräcklig vilket ökar behovet av internationalisering. Då företagen producerar 

nischade produkter blir hemmamarknaden snart mättad vilket i studiens fall 

påskyndade internationaliseringsprocessen (jfr. Madsen & Servais, 1997).  

Undersökningens respondenter förklarar internationalisering som det enda sättet för 

företagen att nå sin fulla potential. Försäljning på utländska marknader är ett sätt för 

företagen att stärka sitt varumärke, något som studien visat varit ett av företagens 

främsta motiv till internationalisering. Det finns enligt den empiriska undersökningen 

marknader av högre relevans där modeföretagen gärna etablerar sig i syfte att 

internationellt stärka varumärket. Utöver dessa, visar studien att det inte är av samma 

intresse var marknaderna är belägna. Nätverken och den tekniska utvecklingen har 

enligt studiens respondenter gjort att marknadens geografiska position inte är av lika 

stor betydelse som tidigare (jfr. Hollendsen, 2007; Nordström, 1990).  

6. Slutsats  
De studerade företagens internationalisering har utvecklats olika trots att flera likheter 

kan skönjas. För samtliga företag har en expansion till utländska marknader varit en 

väsentlig del i företagets utveckling. 
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6.1 Etableringsprocessen 
Ovanstående analys visar att modeföretag i internationaliseringens tidiga skeden valt 

att stegvis träda in på marknader med kort psykiskt och fysiskt avstånd eftersom 

företag ofta erhåller god kunskap om dessa från start. Uppsalamodellen förklarar 

denna inledande del av internationaliseringsprocessen (jfr. Johnson & Vahlne, 2009). 

Närbelägna marknader har många likheter med hemmamarknaden vilket innebär att 

en etablering på dessa medför ett lågt risktagande och en större trygghet. 

Kort efter etableringen på närbelägna marknader sker en förändring i processen där 

små och medelstora svenska modeföretag istället utnyttjar intern kunskap och nätverk 

vid val av nya marknader. Den interna kunskapen och nätverk erhålls av beslutfattare 

eller grundare och har funnits inom företaget sedan starten. Den kommer i detta skede 

att påverka val av marknad för vidare internationalisering. I detta skede har 

marknadens geografiska position ingen större betydelse och modeföretag agerar här 

likt ett BG (jfr. Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002). Den interna kunskapen och 

nätverk påverkar företags möjligheter till lämplig samarbetspartner, vilket är 

avgörande för fortsatt etablering. I detta skede av internationaliseringsprocessen är det 

även vanligt förekommande att beslutsfattare inom små och medelstora svenska 

modeföretag tar till vara på de möjligheter som uppstår för att utveckla nätverk och 

stärka varumärket. Försäljning kan då ske till marknader där efterfrågan uppstått utan 

att aktivt arbeta för en etablering av företaget.  

Det har inte påträffats någon internationaliseringsmodell som skildrar små och 

medelstora svenska modeföretags fullständiga internationaliseringsprocess. 

Inledningsvis skönjas likheter till den traditionella internationaliseringsteorin samt 

Uppsalamodellen, något som abrupt ändras då modeföretagen istället tenderar att 

efterlikna ett BG. Den internationella marknaden anses homogen och det psykiska 

avståndet obefintligt då modeföretagen besitter tillräcklig kunskap för att frångå det 

internationaliseringsmönster som efterliknade Uppsalamodellen (jfr. Hollensen, 

2007).  

	  

6.2 Orsaker till beslut beträffande val av nya marknader 
Efter etablering på närbelägna, lågriskmarknader väljs marknader för fortsatt 

internationalisering av små och medelstora svenska modeföretag, främst på grund av 

interna kunskaper och nätverk. Dessa kan underlätta upprättandet av samarbete med 

en aktör på den nya marknaden, något som varit avgörande för studieobjektens 
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möjligheter att utvecklas på en internationell marknad. Studieföretagen har utnyttjat 

de fördelar och erfarenheter som de internt besitter vid val av marknad. Dessa 

erfarenheter minskar det psykiska avståndet och har gjort att marknader längre från 

hemmamarknaden tidigt kan penetreras. 

För modeföretag finns det marknader av högre prioritet för att bli etablerade som ett 

internationellt varumärke. Dessa marknader erhåller en större konkurrens och är 

därför svårare att etableras på. Studieföretagen exemplifierar dessa marknader som 

Paris och New York. För att lyckas med en etablering på dessa marknader krävs ett 

samarbete med en lämplig aktör.  

Modeföretag deltar på internationella modemässor för att lokalisera eventuell 

efterfrågan samt att utveckla sina nätverk och öka chanserna att hitta lämpliga 

samarbetspartners. Utöver dessa centrala modemarknader skall inte fysiska avståndet 

till den nya marknaden vara av hög relevans då den internationella modevärlden anses 

homogen som en följd av den tekniska utvecklingen. Användandet av internet och 

webhandel tros även ha stor betydelse för företagens internationella framgång. Där 

kan efterfrågan mätas på marknader där företagen kan komma att etableras.  

6.3 Motiv till internationalisering  
För små och medelstora modeföretag är hemmamarknaden inte tillräcklig för att nå 

varumärkets fulla potential vilket initierar ett behov av internationalisering. Mode är 

en färskvara som ständigt fluktuerar vilket enligt studieföretagen krävt 

internationalisering för att möjliggöra utveckling. Finansiella motiv som riskspridning 

och ökad försäljning är, liksom för andra branscher, orsaker till modeföretags önskan 

om internationalisering.  Motiven till internationalisering är uteslutande proaktiva för 

den svenska modebranschen och uppkommer av behov inom företagen. Etablering på 

internationella marknader anses vara det enda sättet för små och medelstora företag 

att expandera. Behovet av internationalisering föds tidigt hos de svenska 

modeföretagen. En etablering på utländska marknader sker parallellt med arbetet att 

stärka företagens position i Sverige. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Små och medelstora svenska modeföretag följer inte några befintliga 

internationaliseringsmönster. Ytterligare forskning kring SMFs och modebranschen 

fordras för att nå en ökad förståelse för hur internationaliseringen genomförs.  Det 

skulle kunna leda till upprättandet av en ny modell innehållande aspekter ur flera 
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befintliga internationaliseringsmodeller. Det är även viktigt med ytterligare forskning 

inom detta område då export spelar en stor roll i den svenska ekonomin. Svensk 

modeexport har kraftigt ökat och är ett högaktuellt ämne. Ett förslag till framtida 

forskning är att vidare undersöka faktorerna som bidragit till de svenska 

modeföretagens framgång på utländska marknader. Det är av relevans att utforska 

beslutfattarnas roll för små och medelstora företags internationalisering då de spelar 

en avgörande roll för hur expansionen utformas. Att vidare undersöka vilken roll 

nätverk spelar för val av samarbetspartners inom modebranschen skulle bidra till ökad 

förståelse för hur denna internationaliseras. Vidare vore det av intresse att göra en 

djupare studie i hur kulturella skillnader samt handelshinder påverkar svensk 

modeindustris förutsättningar för en lyckosam etablering på internationella 

marknader. Att göra en mer omfattande undersökning med samma syfte som denna, 

skulle bidra till att stärka de uppnådda resultaten samt öka förståelsen för den svenska 

modeindustrins framgång. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide 
 
 
Intervjun disponeras enligt följande: Inledningsvis kommer vi ge en presentation av 
oss och syftet med uppsatsen samt en presentation av intervjuns upplägg. Självklart 
kommer vi här även att fråga respondenten om det tillåtet att spela in intervjun. För att 
få ökad kunskap om företaget och respondenten kommer vi ställa grundläggande 
frågor om respondentens karriär och erfarenheter. Vi kommer sedan be om en kort 
förklaring om organisationen och dess verksamhet. Sedan be om en summering av 
verksamheten idag och vilka marknader de är verksamma på. Avslutningsvis ber vi 
om en beskrivning om hur organisationens framtidsplaner. Intervjun är uppdelad i 
följande teman med tillhörande frågor: 
 
Inledning 
Syftet med vår uppsats är att undersöka den process som den svenska modeindustrin 
genomgår för att träda in på utländska marknader. Vi kommer därför studera ett antal 
svenska modeföretag för att undersöka deras tillvägagångssätt. Sedan kommer vi att 
analysera den insamlade empirin med vår teori om redan funna strategier. 
Har respondenten några inledande frågor? 
 
Respondenten 
Vad är din position på företaget och vad är din uppgift i organisationen? 
Hur länge har du varit på företaget? 
 
Arbetslivserfarenhet 
Be om en överblick över respondentens tidigare erfarenheter.  Vilka erfarenheter har 
varit användbara vid företagets internationalisering? 
 
 
Utbildning 
En kort beskrivning av respondentens utbildningsbakgrund.  
- Finns det något som varit extra användbart vid företagets internationalisering? 
 
 
Organisationen 
En kort presentation om företaget och verksamheten. När startades företaget? - -  - 
När började ni internationaliseras? 
- Var sker produktionen idag? 
- Har produktionen förflyttats under internationaliseringsprocessen? 
 
Internationaliseringsprocessen utveckling 

- Be om en grundlig, stegvis, berättelse för hur internationaliseringen av 
verksamheten har gått till. Både produktion och försäljning. Från först steget 
till dagsläget.               
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- Vilka var orsakerna till val av marknader och hur gick den beslutsprocessen 
till?  

- Är vissa marknader viktigare än andra?  
- Vilka var de primära initiativen till er expansion till utländska marknader? 

 
 
 

 


