
 

Lika men ändå olika? 
- En fallstudie om internationaliseringen av 
norska XXL Sport & Vildmarks verksamhet på 
den svenska marknaden. 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

HT 2014 
 

Datum för inlämning:  2015-01-15 

Petar Andrejic 

Adam Palmgren 
 

Handledare:  Cecilia Pahlberg 



 
 

Sammandrag 

Världen blir allt mer globaliserad och många företag väljer att försöka etablera sig på 

utländska marknader. Då varje lands marknad är unik kommer målmarknaden alltid att i 

vissa aspekter skilja sig från den inhemska marknaden. Att identifiera dessa skillnader är 

avgörande för att företagens internationalisering skall lyckas. Även mellan närliggande 

marknader, som ur många perspektiv kan vara likartade, existerar skillnader inom kultur, 

organisationsstruktur och andra områden. Dessa kan vara väl maskerade och med detta 

följer en risk att företag antar att marknaderna är mer lika än vad de i realiteten är. 

Med denna uppsats ämnar författarna att analysera betydelsen av psykisk och institutionell 

distans mellan närliggande marknader vid internationalisering av ett företag. Vidare är syftet 

med uppsatsen även att bestämma vikten av kunskapsinsamling och nätverk i 

internationaliseringsprocessen. Uppsatsen baseras på en kvalitativ intervjustudie med 

respondenter från fallföretaget XXL Sport & Vildmark i Norge och Sverige. 

Utifrån denna uppsats drar författarna slutsatsen att mellan de närliggande marknaderna 

Norge och Sverige existerar psykiska- och institutionella distanser, trots att marknaderna av 

många anses snarlika. Vidare vill författarna föreslå att en extensiv kunskapsinsamling ger 

möjlighet att identifiera sådana distanser vilket minskar antalet potentiella hinder som 

företaget kan stöta på vid etableringen på den nya marknaden. Till sist anses att ett företag 

kan dra nytta av att använda sig av redan anknutna leverantörer, så kallade stabila 

relationer, initialt vid etableringen på den utländska marknaden men att det är av stor vikt 

att penetrera det lokala nätverket och knyta kontakter på målmarknaden för att långsiktigt 

lyckas på denna. 
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Förord 

Ett stort tack riktas till respondenterna och alla som har bidragit till underlaget i denna 

uppsats. Författarna vill även tacka vår handledare Cecilia Pahlberg för hennes stöd och 

vägledningen genom hela processen. Till sist vill författarna även tacka alla opponenter och 

familjemedlemmar som hjälpt oss att utveckla vår uppsats genom att komma med 

konstruktiv kritik och idéer. 
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1. Inledning 

I inledningen introduceras det valda ämnet och forskningsfrågan formuleras. I kapitlet 

återfinns även en motivering till det valda ämnet och syftet med denna uppsats. 

1.1 Introduktion 

Sedan globaliseringens framfart är världen mer sammankopplad än någonsin. Företag väljer 

att etablera sig utanför hemlandets gränser för att bli mer konkurrenskraftiga, få tillgång till 

nya produktidéer och den mest moderna teknologin samt utveckla innovationer. Det har 

argumenterats för att kulturella skillnader och andra psykiska distanser kan påverka 

huruvida företag kommer att lyckas penetrera den tilltänkta marknaden och slutligen lyckas 

etablera sig på den (Hollensen, 2014). Psykisk distans definieras som summan av de faktorer 

som hindrar informationsflödet mellan olika marknader (Johanson & Vahlne, 1977). 

Möjligheterna att internationalisera företag har resulterat i att de interna och externa 

strategierna omformuleras för att anpassas till den lokala marknaden. Vidare, kan företag 

mötas av olika regionala förhållanden i deras internationella verksamhet och tvingas därmed 

forma sin verksamhet för att nå bättre resultat (Rugman & Hoon Oh, 2009). Johanson, 

Blomstermo & Pahlberg (2002) hävdar att skillnader mellan marknader existerar och inte bör 

bortses från vid internationalisering av företag då de skulle medföra osäkerhet kring 

processen. De vidareutvecklar att det är av stor vikt att inhämta den kunskap som kan vara 

nödvändig för en viss marknad i ett tidigt skede. 

Hollensen (2014) menar att man har kunnat urskilja mönster som visar att det är mer 

attraktivt för företag att välja närliggande marknader med likartad kultur när de ska 

internationaliseras för att minimera osäkerheter. O'Grady & Lane (1996) hävdar dock att 

företag även måste inse att kunskapsinsamling är viktigt när etablering på en närliggande 

marknad ska ske. Att utgå ifrån att länder med låg psykisk distans är likartade och agera efter 

detta antagande kan få förödande resultat under internationaliseringsprocessen. Vidare 

hävdar de att chefer ofta påvisar att de har en oförmåga att inse att psykiska 

distansskillnader kan existera i närliggande marknader och gör då inte en omfattande 

kunskapsinsamling om den marknaden. Denna paradox uppstår då chefer utgår ifrån 

antagandet att närliggande marknader med snarlik psykisk distans inte kräver en extensiv 

kunskapsinsamling, men stöter oförberett på hinder inom den närliggande marknaden. 

Dessa hinder uppstår för att det existerar små psykiska distanser mellan marknaderna vilket 

inte har blivit identifierade av chefer. 

Sverige har blivit ett attraktivt land för utländska företag från hela världen att investera och 

etablera verksamheter i. Att fler utländska aktörer har lyckats penetrera den svenska 

marknaden för att konkurrera om konsumenter, resurser, tekniska innovationer och 

humankapital har lett till ett tuffare klimat även för lokala aktörer. Företag kan lyckas med 

denna etablering, trots det tuffa klimatet, om de innehar god förkunskap om marknaden 

(Root, 1994). Det finns exempel på företag som, oberoende om de är från länder med hög 
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eller låg psykisk distans, har misslyckats med denna kunskapsinsamling och därmed 

misslyckats etablera sig på den svenska marknaden. Det norska företaget Rema 1000 är ett 

av dessa som misslyckades trots att de ursprungligen kommer från en närliggande marknad 

(50 Rema 1000 inom fem år, 2003; Råberg, 2011). Även det svenska företaget ICA 

misslyckades med sin etablering på den närliggande marknaden, Norge, där de senare 

avvecklade all verksamhet (Gustafsson, 2014). 

XXL Sport & Vildmark (fortsättningsvis förkortat XXL) är ett norskt företag som expanderade 

till den svenska marknaden 2010 och i mitten av 2014 hade företaget öppnat 15 varuhus i 

Sverige. Företaget har etablerats på den svenska marknaden och fler varuhus förväntas att 

öppnas inom en snar framtid. Företaget har en tydlig idé där de vill ta upp kampen mot de 

redan etablerade specialistbutikerna genom att erbjuda produkter av hög kvalité till ett lågt 

pris (XXL, 2014b). Enligt en rapport av C. Flythström (2013) har XXL etablerat sig på den 

svenska marknaden och deras expansion fortsätter lavinartat. Företaget har även påvisat ett 

ökat driftresultat på omkring 3,8 miljoner kronor jämfört med förgående år. 

1.2 Formulering av forskningsfråga 

Varje marknad är unik då beslutande organ, lagar, infrastruktur, kultur och religion kan 

kombineras annorlunda för varje land (Lasseree & Schutte, 2006). Utöver detta, kan olika 

typer av institutioner existera inom den specifika marknaden vilket uppstår till följd av 

rutinmässiga handlingar som formar varje marknad på ett specifikt sätt. Det mänskliga 

handlandet kontrolleras av institutioner genom ett redan i förväg definierat 

handlingsmönster. Detta bidrar till att normer kan skilja sig inom ett lands gränser och kan 

således medföra svårigheter att expandera verksamheter (Berger & Luckman, 1998). 

Institutionell distans kan potentiellt resultera i osäkerhet för företag att förlägga sin 

verksamhet i utlandet vilket kan göra det svårt att identifiera dessa institutioner och förstå 

hur de fungerar (Kostova, 1997). Därmed krävs en omfattande kunskapsinsamling innan 

expansionen för att identifiera dessa skillnader för att inte oförebredda hinder ska uppstå. 

Men det är även av stor vikt att kunskap förvärvas under företags livstid för att 

distansskillnader mellan marknader ska minska och upptäcka nya utvecklingsmöjligheter. 

Detta sker genom informationsbytet inom nätverk men även av olika erfarenheter (Johanson 

& Vahlne, 2009). 

För att minska osäkerhet som uppstår till följd av psykisk och institutionell distans, vid val av 

strategi för internationalisering till ny marknad, bör kunskap förvärvas i ett tidigt stadie för 

att identifiera distansskillnader mellan marknaderna. Men det är även viktigt att företag 

förvärvar kunskap efter etablering för att minska dessa distanser samt vara 

konkurrenskraftiga (Johanson & Vahlne, 2009). Skulle ett misslyckande i kunskapsförvärvet 

uppstå, innan internationaliseringen och även efter etableringen, kan företag stöta på hinder 

och därmed misslyckas med sin etablering (Javernick-Will, 2009).  
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Genom att använda teorier och begrepp som omfattar psykiska och institutionella distanser 

samt liability of foreignness, kommer denna uppsats att utförligt studera varför XXL 

etablerades på en närliggande marknad där många andra företag har stött på hinder och 

avvecklat sina verksamheter. Författarna vill gå in på djupet och öka kunskapen kring 

anledningarna till hur XXL har etablerats i Sverige och undersöka om det kan påvisas några 

distansskillnader mellan närliggande marknader. För att besvara forskningsfrågan har 

författarna valt att använda sig av XXL:s etablering i Sverige som utgångsreferens. 

Uppsatsens forskningsfråga är:  

 Hur kan ett företag från den norska marknaden gå tillväga för att penetrera och etablera 

sig på den svenska marknaden? 

1.3 Syfte  

Med denna uppsats ämnar författarna att analysera betydelsen av psykisk och institutionell 

distans mellan den svenska och norska marknaden vid internationalisering av ett företag. 

Vidare syftar uppsatsen till att bestämma vikten av kunskapsinsamling och nätverk i 

internationaliseringsprocessen. 

2. Teoretisk diskussion 

I detta kapitel presenteras den teoretiska ram som är relevant för uppsatsen och dess 

forskningsfråga. Initialt presenteras begrepp som är centrala för att besvara vår 

forskningsfråga; liability of foreignness, psykisk distans, psykisk distans paradox och 

institutionell distans. Därefter presenteras teorier kring Uppsalamodellen för 

internationalisering och nätverksmodellen. Slutligen förs en diskussion kring hur de valda 

teorierna är relevanta för arbetet och hur de är sammankopplade. 

2.1 Teoretiska Begrepp 

2.1.1 Liability of foreignness 

Zaheer (1995) definierar liability of foreignness som kostnader för att göra affärer 

utomlands, vilket resulterar i en konkurrensnackdel för multinationella företag och företag 

som ska expandera sin verksamhet till utländska marknader. Han delar även upp kostnader 

av liability of foreignness i fyra kategorier som uppstår i samband med en expansion till 

utlandet. Av dessa är den första kategorin kostnader som kan kopplas till det geografiska 

avståndet mellan de aktuella marknaderna. Dessa kostnader kan utgöras av bland annat 

transport- och resekostnader. Den andra kategorin beskriver att det krävs en omfattande 

informationssökning kring den nya marknaden för att få en god uppfattning och insyn om 

den. Tredje kategorin handlar om att företag kan misslyckas identifiera gynnsamma trender 

om marknaden då okunskap kan existera. Till sist definieras den fjärde kategorin som att 

företag har lägre legitima värden jämfört med lokala företag. 
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Johanson & Vahlne (2009) hävdar att genom liablity of foreignness blir det svårare för 

företag att etablera nya relationer på utländska marknader. De nämner att det finns 

svårigheter och högre osäkerhet att stå utanför nätverk som verkar på den inhemska 

marknaden då världen blir mer sammankopplad. Även ur ett långsiktigt perspektiv kan det få 

negativa följder då innovationer och utveckling oftast sker internt inom just dessa nätverk. 

De beskriver vidare att om nätverket sträcker sig utanför landsgränserna finns ofta 

förutfattad information internt inom nätverket om andra marknader. Detta kan medföra en 

försvåring av expansionen till en av dessa och tillgången av information från de lokala 

aktörerna uteblir. Johanson, Vahlne & Schweizer (2012) observerar att de flesta 

affärsmöjligheter oftast finns inom de specifika nätverken, vilket gör det väsentligt för 

företag att identifiera nätverk som kan hjälpa företaget att expandera. Johanson & Vahlne 

(2009) anser att liability of foreignness kan utgöra ett problem ur ett kostnadsperspektiv när 

ett företag expanderar till en utländsk marknad. Med detta menar de att det är av stor vikt 

att ingå i ett nätverk för att minska kostnaderna och lyckas penetrera marknaden effektivt. 

2.1.2 Psykisk distans 

Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) definierar psykisk distans som summan av alla faktorer 

som tillsammans förhindrar informationsflödet mellan utländska marknader och 

hemmarknaden. O’Grady & Lanes (1996) definition är mer specifik och innefattar endast 

skillnader i kultur, språk, utbildning och industriell utveckling. Senare studier hävdar 

samtidigt att psykisk distans även kan innefatta politiska skillnader, marknadsstrukturer och 

affärsmetoder (Evans & Mavondo, 2002). 

Carneiro, Figueiredo, Rocha & Silva (2008) observerar att man kunde dela upp psykisk 

distans i fyra olika kategorier för att få en djupare förståelse om de olika delar som 

innefattas av begreppet. Nedan illustreras de olika kategorierna i figur 1. 
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Figur 1: Beståndsdelarna inom psykisk distans, bearbetad från Carneiro et al. (2008). 

Den första kategorin enligt Carneiro et al. (2008) är fysisk distans som innefattar skillnader i 

geografiskt avstånd och klimat. I enighet med detta hävdar Brewer (2007) att närhet är 

gynnsamt när det gäller överföring av information mellan inhemska och utländska 

marknader. Carneiro et al. (2008) diskuterar att den andra kategorin består av kulturella 

skillnader. De anser att dessa skillnader beror på olikheter i språk, värderingar och religion. 

Språk och religion är konkreta faktorer där man tydligt kan påvisa skillnader medan 

värderingar är subjektiva vilket gör skillnader i värderingar svåra att identifiera. Den tredje 

kategorin definieras som makrodistansen inom psykisk distans. Vilket berör kommunikation, 

ekonomi, utbildning, politiska, juridiska och sociala system på landsnivå för att kunna urskilja 

skillnader mellan olika länder. Den sista kategorin innefattar företagsdistans och dess 

påverkan av affärsmiljö och affärsmetoder. 

2.1.3 Psykisk distans paradox 

Det finns en allmän uppfattning om att psykisk distans kan uppvisa skillnader mellan olika 

marknader. Detta kan få förödande konsekvenser för ett företags 

internationaliseringsprocess om antagandet endast sker på marknader som skiljer sig mycket 

från hemmamarknaden. O'Grady & Lane (1996) hävdar att det är viktigt för företag som ska 
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internationaliseras till en närliggande marknad att förstå att det kan finnas skillnader mellan 

marknaderna även om de är svåra att urskilja. Detta fenomen kallar de för psykisk distans 

paradox. De förklarar att den viktigaste aspekten som saknas från traditionell litteratur om 

psykisk distans är att den inte förklarar vikten av hur internationaliseringsprocessen i psykisk 

distans kan resultera i en paradox. Vilket riskerar att hända i situationer där inte tillräckligt 

med kunskap insamlats in innan internationaliseringen initierats. 

Enligt O’Grady & Lane (1996) kan det vara svårt för chefer att uppfatta och urskilja 

eventuella skillnader mellan marknader som ligger nära varandra ifall kunskapsnivån om den 

potentiella marknaden är låg. Vilket ökar risken för felaktiga beslut som i sin tur kan leda till 

misslyckad internationalisering. Vidare diskuterar de kring att även om marknaderna har 

uppfattats som lika får osäkerheten på de nya marknaderna inte underskattas, utan kunskap 

måste fortfarande inhämtas för att paradoxen inte ska uppstå och oväntade hinder 

uppkomma. De menar att psykiskt närliggande länder kan ha andra betydande skillnader och 

att dessa kan vara svåra att identifiera. Oförmågan hos chefer att inhämta adekvat kunskap 

och den följande risken att misslyckas identifiera existerande skillnader kan bli förödande för 

ett företags internationaliseringsprocess. 

Fenwick, Edwards & Buckley (2003) framhäver att även om företag gör en extensiv 

kunskapsinsamling kring kulturella skillnader om en närliggande marknad finns det inga 

garantier att internationaliseringen kommer att generera bra resultat. Dessutom visar deras 

forsking att företags resultat på psykiskt närliggande marknader kan försvåras om kulturella 

skillnader påvisas. Deras resultat visar att företag kan stöta på förödande hinder på 

närliggande marknader i situationer där chefer har en övertro på att sig själva och inte 

besitter den kunskap som krävs för att kunna identifiera dessa hinder. 

Dikovas (2009) forskning visar att det finns positiva samband mellan psykiska distanser och 

företags dotterbolag. Forskningen visar att dotterbolagens resultat varierar beroende på om 

huvudkoncernen haft tidigare erfarenhet av utlandsmarknaden eller upprättat en lokal 

partner. Hon understryker att marknadsspecifik kunskap ger en effekt på företags kapacitet 

att lyckas internationaliseras. Vidare ges stöd för O’Grady & Lanes (1996) definition av den 

psykiska distans paradoxen då hon hävdar att företag analyserar marknader med hög psykisk 

distans i större grad än närliggande marknader. Detta kan få negativa konsekvenser för 

dotterbolag på dessa närliggande marknader. 

2.1.4 Institutionell distans 

Berger & Luckman (1998) beskriver att institutioner är resultat av vanemässiga handlingar 

som skapar specifika handlingsmönster i grupper som kan existera på en nationell eller lokal 

nivå. Vidare beskrivs att ett handlingsmönster kan vara socialt acceptabelt i en stad men 

oacceptabelt på andra platser i en annan stad i samma land. 

Institutionell distans delas av Scott (1995) in i tre grenar. Den första definieras som den 

regulativa grenen, vilket representerar de lagar och regler som används och som därmed 
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begränsar vissa beteenden. Den andra grenen beskrivs som de sociala skyldigheter som 

uppstår till följd av ett moraliskt tänkande. Följs dessa skyldigheter ökar legitimiteten, och 

motsatt minskar den om de sociala skyldigheterna inte följs. Den tredje och sista grenen 

anser Scott (1995) är den kulturella och den kognitiva grenen som förklarar hur olika 

kognitiva situationer tolkas och uppmärksammas av individer inom institutionen. Denna gren 

förklarar således hur individer uppfattar verkligheten och varför de tolkar den på ett visst 

sätt. Kostova (1999) beskriver hur dessa grenar tillsammans påverkar hur olika marknader 

reagerar när företag etablerar sig på den. Detta medför att alla marknader bildar en särskild 

institutionell miljö som präglas av skilda institutioner och därmed blir unik. 

Shenkar & Xu (2002) menar att de tre grenarna som presenterades av Scott (1995) har olika 

betydelser beroende på vilket företag som är involverat. Faktorer som vilken bransch 

företaget är verksamt i, storleken på företaget och organisationsstrukturen medför 

skillnader i hur företaget påverkas. Av denna anledning hävdar Shenkar & Xu (2002) att det 

institutionella avståndet kan vara företagsspecifikt men att det fortfarande är ett användbart 

mått i internationaliseringsprocessen. Institutionell distans kan enligt författarna vara till 

hjälp då ett företag ska kunna fastställa vilka grenar som påverkar 

internationaliseringsprocessen. 

Institutionell distans anser Kostova & Zaheer (1999) är påvisbar i den praktiska arbetsmiljön. 

Är institutionerna snarlika och arbetsmetoderna överensstämmande ökar legitimiteten, 

medan olikheter i dessa skadar legitimiteten. De hävdar att det blir svårare för företag att 

etablera sig på vissa marknader om det institutionella avståndet är för stort. 

Hilmersson, Jansson & Sandberg (2009) hävdar att institutionellt distans är ett bra 

komplement till den psykiska distansen, då det är ett bredare begrepp som även involverar 

nätverk. De väljer dock att utveckla Scotts (1995) tre grenar och beskriver att tålamod, 

rationalitet, misstro, tillförlitlighet och sanktioner är faktorer som bör inkluderas i begreppet. 

De definierar tålamod som tiden det tar för en relation att etableras på den utländska 

marknaden i jämförelse med samma relation på den inhemska marknaden. Vidare utvecklar 

de att rationalitet som agerandet inom viktiga beslut kring planering och budget. Misstro 

definieras som i vilken utsträckning aktörerna litar på varandra och tiden det tar för att 

aktörerna att bygga upp denna tillförlitlighet mellan sig. Slutligen förklarar de sanktioner 

som informella straff mellan aktörer. 

2.2 Teoretiska modeller 

2.2.1 Uppsalamodellen och nätverksmodellen 

Uppsalamodellen introducerades av Johanson & Vahlne (1977), i syfte att förklara 

internationaliseringsprocessen genom en empirisk undersökning av svenska företag. De 

anser att kunskap är en central del av internationaliseringen. Detta då företag måste vara 

medvetna om trender och möjligheter som kan uppstå för att kunna utnyttja dessa i 
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nuvarande eller framtida verksamheter. De beskriver att de företag som var med i studien 

var mer benägna att först expandera sin verksamhet till länder med låg psykisk distans i 

förhållande till hemlandet, då osäkerheten var lägre i dessa länder. Utöver detta menar de 

även att liability of foreignness ökar när den psykiska distansen ökar. 

I deras undersökning fann de två tydliga mönster. Det första urskilda mönstret visade att 

etableringskedjan består av fyra steg och det andra mönstret var att företagen var mer 

benägna att expandera till närliggande marknader med låg psykisk distans. Dessa mönster 

illustreras i figur 2. 

 
Figur 2: Grad av ett företags internationalisering, bearbetad från Hollensen (2014). 

Johanson & Vahlne (1977) hävdar att företag förflyttas successivt genom etableringskedjan. 

Denna utveckling sker då företagen erhåller en djupare förståelse för den marknad de flyttar 

till och får då ökad kunskap från erfarenheter.  Denna kunskap kan enbart inhämtas genom 

en etablering i en viss region vilket leder till en minskad osäkerhet om denna region. De 

beskriver vidare att företag utvecklas genom erfarenhet från aktiviter på den utländska 

marknaden och att kunskapsnivån således ökar. Detta är en fortlöpande process som varar 

så länge som internationaliseringen fortfarande anses vara gynnsamt. Det betyder att 

etableringskedjan är tidskrävande vilket medför att internationaliseringsprocesserna i 

företag ofta görs stegvis till närliggande marknader med låg psykisk distans. 

Johanson & Vahlne (2009) valde att revidera Uppsalamodellen då de ansåg att nätverk även 

har en stor inverkan på internationaliseringsprocessen och byggde vidare på Johansons & 

Mattssons (1988) nätverksmodell. I sin artikel tar Johanson & Mattsson (1988) upp hur 

aktörer inom marknader delar med sig av information och kunskap om utländska marknader 

till andra aktörer. Vidare menar de att etablering och upprätthållning av en väl fungerande 

relation är av stor betydelse för aktörer då det påskyndar eventuell internationalisering. 



9 
 

Enligt Hollensen (2014) behöver aktörer inom nätverk vara motiverade till att interagera 

med företag som vill träda in i det existerande nätverket då det är resurskrävande och att 

det kräver anpassning av aktörernas sätt att arbeta inom nätverket. Det är oftast på initiativ 

från företag inom existerande nätverk som resulterar i en nätverksingång för en 

utomstående aktör. Johanson & Mattsson (1988) beskriver att om ett inhemskt nätverk 

redan är etablerat i utlandet kan det påskynda internationaliseringsprocessen. Detta leder 

till att företag sparar både tid och kapital, då de tillhandahåller kunskapen kostnadsfritt. 

Morgan & Hunt (1994) fastslår att det är av stor vikt att alla parter har tillit och engagemang 

som gynnar relationen för att nätverket ska fungera. Om dessa variabler håller en hög nivå 

resulterar det i en fördelaktig relation där båda parter kan dra nytta av varandra genom 

utbyte av information. Enligt Johanson & Mattsson (1988) bör analyser av företag fokusera 

på informationsutbyten som sker inom nätverken de är aktiva inom, vilket kan leda till en 

högre förklaringsgrad 

Detta ledde till att Johanson & Vahlne (2009) reviderade Uppsalamodellen för att involvera 

nätverk då de ansåg att dessa påverkade kunskapsinsamlingen hos företag och visade att 

nätverk har en stor inverkan på internationaliseringsprocessen. Den föregående modellen 

fokuserade på att kunskap utvecklas genom företags erfarenheter och iakttagelser medan 

den reviderade modellen även innefattar kunskap från nätverk, möjligheter och 

nätverkspositioner. De förklarar dessutom att det är av stor vikt för företag att alltid söka ny 

kunskap, oavsett om den inhämtas från nätverk eller erfarenheter, för att kunna upptäcka 

utvecklingsmöjligheter på marknader. Därför har relationskapandet blivit en viktig faktor i 

den reviderade modellen som illustreras i figur 3 då även kunskap från nätverk inkluderas. 

 
Figur 3: Den reviderade Uppsalamodellen, bearbetad från Johanson & Vahlne (2009). 
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2.3 Teoretisk diskussion 

I den teoretiska diskussionen ges en förklaring till varför det valda teoretiska ramverket är 

relevant för ämnet och hur de valda teorierna och begreppen är sammankopplade. Denna 

uppsats fokuserar på hur XXL har etablerats på den svenska marknaden trots de distanser 

och hinder som finns. Därav identifierades de viktigaste områdena som kunde påverka 

distansen mellan marknaderna; nätverk och internationaliseringsprocessen. 

Nätverksaspekten är en del av den reviderade Uppsalamodellens som i denna uppsats 

appliceras för att förstå hur XXL valde att internationaliseras och förstå vilket tillvägagångsätt 

som användes. Begreppen som valdes, foreignness of liability, psykisk distans och 

institutionell distans, kan tillämpas när företag internationaliseras och påvisar skillnader 

mellan marknader. Därmed är den psykiska distansen ett begrepp kopplat till 

Uppsalamodellen och är sammankopplad, i denna teori, med liability of foreignness. 

Institutionell distans är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet under senare tid och 

fungerar som ett komplement till psykisk distans för att få en djupare förståelse kring olika 

handelsmönster. För att förtydliga detta har författarna illustrerat en modell som kan ses 

nedan i figur 4. 

 

Figur 4: Faktorer som påverkar den uppfattade distansen hos ett internationaliserande företag, 
författarnas egna sammansättning. 
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3. Metod 

I detta kapitel diskuteras och motiveras valet av de forsknings- och datainsamlingsmetoder 

som appliceras i denna uppsats. Till att börja med presenteras tillvägagångssättet för hur 

empiri har samlats in och analyserats. Detta följs av en motivering av valet av fallföretag, 

intervjuobjekt och genomförandet av de utförda kvalitativa intervjuerna. Avslutningsvis 

diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet med metodologin i centrum. 

3.1 Forskningsansats och datainsamlingsmetod 

3.1.1 Deduktiv ansats   

Saunders, Lewis & Thornhill (2009) beskriver att genom en deduktiv ansats genomförs en 

fallstudie där teorier appliceras praktiskt på en forskningsfråga, likt den författarna ämnar 

undersöka i denna uppsats. Det utförs en genomgång av teorier som kopplas till 

forskningsfrågan för att finna ett samband mellan empiri och den teoretiska referensramen. 

Genom att studera tidigare teori inom området observeras sambandet mellan teori och den 

insamlade empirin som sedan ligger till grund för analys och slutsats. Den deduktiva 

ansatsen används då teorin insamlades innan den empiriska studien genomfördes.  

3.1.2 Datainsamlingsmetod  

Enligt Saunders et al. (2009) är kvalitativa intervjuer ett lämpligt sätt att inhämta empiri för 

en fallstudie då det ger en helhetsbild av hur teorin kan användas i praktiken. Hur 

intervjuobjekten tolkar och använder informationen angående 

internationaliseringsprocessen blir avgörande för uppsatsens tillförlitlighet. I denna 

kvalitativa undersökningsmetod används semi-strukturerade intervjuer som genomförs med 

personer inom det valda fallföretaget. Respondenterna har god insyn i företaget och har bra 

vetskap om hur företagets internationaliseringsprocess till Sverige genomfördes. Valet av 

undersökningsmetod med semi-strukturerade intervjuer motiveras av Saunders et al. (2009) 

att intervjuaren använder en mall med frågor som sedan respondenten besvarar. Frågornas 

ordning är noga utvald för att upprätta en flytande konversation med respondenten och för 

att få en anpassningsbar intervju där frågor kan utelämnas eller ändras beroende på 

situationen. De anser att semi-strukturerade intervjuer låter respondenten motivera och 

förklara sina svar samtidigt som intervjuarna kan få ut mer av de ställda frågorna. Detta då 

svaren kan resultera i nya frågor, som ökar förståelsen hos de som utför intervjun. Saunders 

et al. (2009) menar att utfallet av detta blir att den mottagna informationen bidrar till ett 

djupare svarsresultat som kan tolkas i analysen. Därför är det viktigt att vid en semi-

strukturerad intervju formulera frågor som behöver klargöras på ett sätt som kan resultera i 

följdfrågor. En annan fördel med denna form av intervjuer, jämfört med standardiserade 

intervjuer, är att respondentens förtroende ökar vid semi-strukturerade intervjuer då de 

känner sig mer bekväma att besvara känsliga frågor om företagets internationalisering som 

är kopplade till kulturskillnader (se frågor angående de olika distanserna i bilaga 1). 
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Förutom telefonintervjuer genomförs även två intervjuer via mail. Då respondenterna är 

bosatta på avlägsen ort gav detta författarna möjligheten att upprätta kontakt även då 

avståndet är långt mellan parterna. Saunders et al. (2009) menar att denna intervjumetod 

även kan medföra en del problem då personlig kontakt inte kan upprättas. Att upprätta en 

personlig kontakt med tillit vid semi-strukturerade intervjuer är viktigt då avsikten är att 

undersöka respondentens svar. 

Även sekundärdata används som ett komplement till uppsatsens insamlade primärdata. 

Denna insamling är främst baserad på tidigare forskning vilket är lämpligt då en större 

mängd information behövs för att formulera den teoretiska referensramen. Den 

dokumenterade sekundärdata har redan tidigare genererats av andra personer vilket gör att 

uppsatsens författare kan samla in en större datakvantitet. Detta tillvägagångssätt har 

genomförts med ett kritiskt tänkande för att inte påverka uppsatsens validitet och 

reliabilitet. 

3.2 Val av fallföretag och respondenter 

3.2.1 Fallföretag 

Robson (2002) definierar en fallstudie som en strategi där empirisk analys utförs av ett 

specificerat ämne, som undersöks i ett verklighetsammanhang, med flertaler källor som 

stöd. Enligt Saunders et al. (2009) används denna metod i explorativa och förklarande 

undersökningar vilket anses lämpligt för att besvara uppsatsens forskningsfråga. Metoden 

valdes även för att den ämnar svara på frågorna hur, vad och varför som skall undersökas av 

författarna. Merriam (1994) kännetecknar en kvalitativ fallstudie som en intensiv analys av 

ett begränsat fenomen, där processen och kontexten är i centrum snarare än enskilda 

variabler. 

Med detta i åtanke valdes ett företag där uppsatsens författare lätt skulle kunna inhämta 

information med hjälp av intervjuer. Därför föll valet på XXL Sport & Vildmark då en av 

författarna har god insikt i företaget. Detta ökar tillgången till relevanta och lättillgängliga 

intervjuobjekt. Vidare förklarar Saunders et al. (2009) att den valda metoden i kombination 

med kvalitativa intervjuer är ett lämpligt sätt att samla in empirisk data, då detta kan ge en 

helhetsbild för vad respondenterna anser var företagets etableringsprocess för den svenska 

marknaden. 

3.2.2 Respondenter  

Svenska respondenter: 

 Zebastian Mattsson. Varuhuschef för Uppsalavaruhuset. Arbetar direkt mot kund och 

har en ständig kontakt med de båda huvudkontoren i Sverige och Norge. 

 Lukas Werjefelt. Säljchef och driftansvarig för skoavdelningen. Är placerad på det 

svenska kontoret men besöker det norska kontoret flera gånger i månaden. 
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Norska respondenter: 

 Jannike Blomsnes. Kulturansvarig och driftchef. Ansvarig för att organisationskulturen 

följs. 

 Sindre Lunde. Säljchef för avdelningen sport och hälsa. 

3.3 Operationalisering 

Den teoretiska referensramen används som grund för de upprättade operationaliserade 

intervjufrågorna för att svara på uppsatsens forskningsfråga. För att få översikt över frågorna 

delades dessa in i de olika teoretiska delarna, se bilaga 1. Genom att använda detta 

tillvägagångssätt kan författarna indirekt koppla respondenternas svar till de valda teorierna. 

De frågor som är inkluderade i intervjuguiden är övergripande, men under intervjuernas 

gång ställdes följdfrågor och respondenten uppmanades även till fritt tänkande vilket bidrog 

till att intervjun blev flytande.  

För att få överblick över de teoretiska begreppen, psykisk distans, institutionell distans och 

liability of foreignness, har fokus legat på att få en klar bild av respondenten och hur denne 

upplever distansen mellan den norska och svenska marknaden. Genom att fokusera på dessa 

frågor och få en övergripande uppfattning kan respondenternas svar kopplas till 

fallföretagets hantering av kultur- och distansskillnader från både ett svenskt och ett norskt 

perspektiv. Detta har kompletterats med frågor om hur XXL har gått tillväga för att hantera 

dessa distanser. För att studera grundfrågorna vidare, se frågorna ett till fem för psykisk och 

institutionell distans samt frågorna sex och sju för liability of foreignness. 

Vidare tas det upp frågor som behandlar de teoretiska modellerna. Detta för att ge ökad 

förståelse för hur modellerna antyder att man bör hantera de distanser som kan uppstå 

mellan två marknader. Beståndsdelarna i teorierna är kunskap, nätverk och relationer. Då 

dessa modeller i viss mån innehåller ett specialiserat språk översattes det till ett vardagligt 

språk, som respondenterna lätt kunde förstå. Detta gjordes för att få den mest relevanta 

informationen som möjligt. Denna del av intervjun ämnade att koppla respondenternas svar 

till den uppsatta teoretiska referensramen för att utifrån de teoretiska modellerna skapa en 

uppfattning om hur XXL gick tillväga vid etableringen på den svenska marknaden. För att 

vidare studera frågorna angående de teoretiska modellerna se frågorna åtta till 13 i bilaga 1. 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Vid formuleringen av intervjufrågorna erhölls nyttig information och feedback från den 

tilldelade handledaren som har bred erfarenhet inom internationalisering. Detta var viktigt 

för att minska risken för missförstånd och tvetydlighet. Innan varje intervju skickades ett 

sammanfattande mail om vad intervjun skulle beröra för att klargöra syftet och ge 

respondenten tid att sätta sig in i uppsatsens problemformulering. Att ett mail valdes före 

ett telefonsamtal som första kommunikationsmedel var, enligt Lundahl & Skärvad (1999), för 

att det är ett snabbt och smidigt sätt att kontakta respondenten. 
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Intervjuerna genomfördes under december 2014 och pågick i 30-40 minuter. Intervjuerna 

spelades in, med respondenternas godkännande, vilket underlättade arbetet vid 

sammanställningen av de utförda intervjuerna. För att respondenterna med egna ord skulle 

få uttrycka sina erfarenheter och tankar kring ämnet användes en intervjuguide som bas för 

författarna, vilket ledde till intervjuer som inte innehöll standardiserade frågor. Istället 

nyttjades öppna frågor, vilket var viktigt för att undvika att formuleringen av frågorna skulle 

få respondenterna att svara på ett partiskt sätt. Detta gav respondenterna större chans att 

bidra med omfattande och utförliga svar som var väl genomtänkta (Saunders et al., 2009). 

Eftersom respondenterna befann sig på annan ort genomfördes intervjuer via telefon och 

mail vilket underlättade utförandet eftersom den geografiska distansen var ett hinder. Detta 

tillvägagångssätt var även tidseffektivt då respondenterna kunde genomföra intervjuerna 

även om de hade ett schema som under denna period var hektiskt. Dock kan telefon- och 

mailintervjuer ha inneburit vissa nackdelar i och med avsaknaden av fysiskt kroppsspråk. 

Detta kunde resulterat i att respondenten visade återhållsamhet i svaren, då relationen 

mellan författare och respondent saknade djup. Författarna anser emellertid att fördelarna 

vägde tyngre i och med möjligheten att nå ut till fler anställda och samtidigt genomföra 

längre intervjuer. Detta beslut resulterade i en större mängd data att basera forskningen på. 

(Saunders et al., 2009) 

Mailintervjuerna bestod av tre sammanfattade frågor som motsvarade respektive teori på 

ett övergripande vis och skickades till de två norska medarbetarna. Därefter ställdes 

följdfrågor baserat på de mottagna svaren, för att inhämta relevant information från 

respondenten. Mailkonversationen varade i två veckors tid vilket kan ses, enligt Morgan & 

Symon (2004), som fördelaktigt då uppsatsens författare och respondenten hade tid att 

reflektera över frågor och svar. Detta ledde till att korrespondensen var väl genomtänkt och 

givande för uppsatsens syfte. 

3.5 Validitet & Reliabilitet 

3.5.1 Validitet 

Saunders et al. (2009) förklarar att validiteten av en uppsats refererar till hur väl 

forskningsmetoden motsvarar det som uppsatsen är avsedd att förklara. Det vill säga att det 

bör finnas ett kausalt samband mellan metoden och forskningsfrågan. Eriksson & 

Widersheim-Paul (2003) tillägger att validiteten av en uppsats är hög när forskningen mäter 

det den är avsedd att mäta. Densocombe (2004) påpekar att uppsatsens validitet ökar när 

relevanta och tillförlitliga källor används under datainsamlingsprocessen. 

Uppsatsens validitet, i enighet med Malterud (1998), stärks tack vare genomförandet av en 

extensiv informationssökning om det valda ämnet innan uppsatsskrivandet startade. Det gav 

en ökad förståelse hos författarna kring det valda ämnet vilket resulterade i en mer trovärdig 

datainsamling, då relevanta källor valdes. Även urvalet av respondenter valdes på ett 

lämpligt sätt som passade uppsatsens syfte. Respondenterna som valdes hade olika 



15 
 

anknytningar till problemet, vilket ökar validiteten då flera uppfattningar beaktades och 

kunde styrka den insamlade empirin. Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna 

en chans att läsa igenom det valda ämnet. Detta ansågs kunna eliminera missförstånd och 

de gavs möjlighet att ge mer relevanta svar. 

3.5.2 Reliabilitet 

Saunders et al. (2009) hävdar att reliabiliteten är hög om uppsatsens resultat kan observeras 

av andra observatörer med liknande resultat. Patel & Davidsson (2011) förklarar att om 

uppsatsen har en hög reliabilitet ger det möjlighet för andra forskare att använda ett annat 

urval, men ändå nå liknande resultat. Eriksson & Widersheim-Paul (2003) tillägger att det blir 

svårare att nå en hög reliabilitet om uppsatsen har en tolkande ansats. 

Enligt Saunders et al. (2009) kan reliabiliteten påverkas till stor del av författarna som 

genomför intervjuerna. Detta för att förutfattade meningar kan minska reliabiliteten i de 

ställda frågorna och påverka svaren tolkas. Intervjuerna dokumenterades med teknisk 

utrustning vilket tillät författarna att gå tillbaka och lyssna flera gånger på respondenternas 

svar, vilket gjorde att rätt uppfattning säkerställdes. Båda författarna var även närvarande 

vid alla intervjuerna för att minimera risken för missförstånd. Frågor ställdes på ett öppet 

sätt med en medvetenhet att tonläget eller hur frågorna var formulerade kunde påverka 

respondenternas svar. Författarna försökte bortse från förutfattade meningar för att minska 

risken för snedvridet resultat. Enligt Saunders et al. (2009) är det dock svårt att mäta 

reliabiliteten i en semi-strukturerad intervjustudie då det inte kan göras numeriskt. 

3.6 Etik   

Då en av uppsatsens författare är anställd hos fallföretaget och har arbetat där under en 

längre tid kan det anses att denne innehar en viss snedvriden uppfattning om fallföretaget. 

En av respondenterna är även chef för samma varuhus där författaren är anställd vilket 

innebär att de sedan tidigare innehar en arbetsrelation. Då detta kan ses som att uppsatsen 

återger en snedvriden uppfattning av företaget har uppsatsens andra författare agerat från 

en neutral utgångspunkt vilket förhindrat snedvridna uppfattningar. Mailkorrespondenserna 

inleddes med att förklara anledningen till varför uppsatens författare valt att studera just 

XXL samt att författarnas bakgrund förklarades. Därför visste samtliga respondenter att 

författaren i fråga var anställd hos företaget innan intervjuerna påbörjades, vilket kan ha 

påverkat respondenterna under intervjuerna då de hade vetskap om dennes bakgrund sedan 

tidigare. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Inledningsvis beskrivs 

den svenska detaljhandelsmarknaden följt av en presentation av fallföretaget XXL Sport & 

Vildmark. Därefter redovisas resultatet av intervjustudien. Sekundärdata kommer även att 

inkluderas i detta kapitel. 

4.1 Den svenska detaljhandelsmarknaden 

Med 33 procent av hushållens disponibla handelsinköp utgör detaljhandeln en stor del av 

Sveriges ekonomi. Enligt Rämme (2010) har det under de senaste 20 åren uppstått ett nytt 

mönster där man kan påvisa en högre grad av internationalisering inom detaljhandeln som 

har resulterat i högre produktivitet och effektivitet. Vilket blir tydligt då man studerar 

marknadens resultat under denna period. 

Detaljhandeln brukar delas in i två kategorier, dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln, där 

den senare är den handel som XXL verkar inom (Reithner, M. 2011). Mellan november 2013 

och november 2014 ökade sällanköpsvaruhandeln i helhet med 7,1 procent mätt i löpande 

priser. Dock har den ovanligt milda hösten under året påverkat sport- och fritidshandeln som 

har visat lägre siffror än väntat, vilket påvisar att företag inom den branschen är 

väderberoende (Statistiska centralbyrån, 2014). Enligt Reithner (2011) är sportbranschen 

dock en av de klara vinnarna under perioden år 2000 och 2010 med en ökning i omsättning 

på cirka 110 procent, från dryga tio miljarder kronor år 2000 till 21,7 miljarder år 2010. 

Faktorerna bakom detta är flera. Hälsotrenden som har vuxit sig stark i det svenska 

samhället är den mest utstående vilket har gynnat branschen då fler människor väljer en mer 

aktiv livsstil samt att träning och hälsa mer ses som en livsstil där mode och stil blir en allt 

större prioritet. 

4.2 Fallföretaget 

År 2010 öppnade XXL det första varuhuset på den svenska marknaden. Företaget är det 

snabbast växande detaljhandelsföretaget, sett till intäkter, inom sport och fritid i Norden. På 

den norska marknaden hade företaget den 30 juni 2014 en marknadsandel på 25 procent av 

sportdetaljhandeln. Motsvarade beräkningar i Sverige år 2013 visade en marknadsandel på 

sju procent. Efter expanderingen till den svenska marknaden har XXL fortsatt sin 

internationaliseringsprocess och har även etablerats på den finländska marknaden. Det är 

uppenbart att XXL använder sig av en tillväxtstrategi som fokuserar på en aggressiv 

butiksutbyggnad då företaget har mer än fördubblat antalet varuhus sedan januari 2011. 

(XXL, 2014b)  

Företagets mål är att vara den ledande distributionskanalen för ett unikt sortiment av 

märkesvaror inom sport och friluftsliv till ett lågt pris. För att uppfylla detta mål anammar 

XXL en strategi som drar nytta av den förväntade tillväxten inom sportdetaljhandeln där de 
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samtidigt förbättrar sin konkurrenskraft genom att använda en skalbar verksamhet för 

interna system som IT, försäljning och värdekedjan. (XXL, 2014a) 

4.3 Distanser 

4.3.1 Respondenternas syn på kulturella distanser mellan Norge och Sverige 

Vid diskussionen kring kulturella distanser och institutioner menar alla respondenter att det 

finns skillnader mellan svenskar och norrmän. Lunde förklarar att han inte visste att dessa 

skillnader fanns innan han började jobba med svenska medarbetare. Han menar att det kan 

ske en kulturkrock på flera plan om de kulturella åsikterna skiljer sig mycket åt.  

Werjefelt hävdar även han att det finns kulturella skillnader mellan svenskar och norrmän. 

Han förklarar att svenskar generellt sett är mer strukturerade och jobbar i en större 

utsträckning efter en långsiktig planering. Svenskar har dessutom tendens att sätta högre 

krav på rutiner och förhållningsätt medan norrmän i större utsträckning har ett kortsiktigt 

synsätt. Han har observerat att norrmän ofta har fler pågående projekt medan de svenska 

medarbetarna gärna avslutar påbörjade projekt innan nya initieras. 

”Vi ställer lite högre krav på rutiner och förhållningssätt medan norrmännen oftast är lite 

bättre på att ta saker på sparken.” (Werjefelt, 2014) 

Även Mattsson tyckte att kulturella skillnader är påvisbara. Den största skillnaden han har 

märkt är ledarskapskulturen. Norge är hierarkiskt där många lösningar på problem måste bli 

godkända av de högst uppsatta. Sverige har enligt Mattsson en mer demokratisk kultur där 

idéer och lösningar sker efter en diskussion mellan alla medarbetare som är insatta i det 

specifika problemet och där man genom gemensam diskussion tar ett beslut. 

Blomsnes förklarar att dessa kulturella skillnader finns kvar inom XXL men att de sedan 

internationaliseringsprocessens början har blivit mindre synbara. Hon tror att detta har att 

göra med att personal från de båda länderna jobbar i ett nära samarbete med kontinuerlig 

kontakt och att detta således har lett till anpassning av arbetsrutiner för långsiktig 

hållbarhet. Hon tror att anpassningen av arbetssätt hos båda parter har resulterat i att ett 

kombinerat arbetssätt anammats där man nyttjar varandras positiva aspekter. Som exempel 

anger Blomsnes att hon tydligt kan se hur säljcheferna i Norge har ändrat sitt arbetssätt 

sedan XXL expanderade till Sverige.  Istället för att de norska säljcheferna enbart sitter på 

sina kontor och fokuserar på inköp, har de istället blivit mer mobila och får därmed ökad 

input direkt från butikerna. Hon har även sett att internutbildningar i Norge har fått större 

fokus än tidigare, vilket hon säger beror på inflytande från den svenska kulturen. 

4.3.2 Regulativa aspekten   

Samtliga respondenter återger att de upplever att politiska och juridiska skillnader mellan 

den norska och svenska marknaden existerar, men att de är små. Werjefelt hävdar att det 

oftast är skillnader i leverantörsavtal och anställningsavtal som är tydliga. Norska företag får 

exempelvis anställa cykelmontörer som arbetar mot provision där de har en låg timlön med 
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tillägg i form av provision för varje monterad cykel. Han menar att den typen av avtal inte får 

existera i Sverige då alla anställda har rätt till samma timlön och att denna är beroende på 

årserfarenheter. 

Mattsson berättar att han aldrig har stött på några problem rent politiskt. Han förklarar att 

det var en relativ lätt process när XXL expanderade till Sverige och att han känner att det 

fortfarande fungerar bra. Vidare menar han att det självfallet finns skillnader i regler och 

lagar mellan Norge och Sverige, men att det fanns tydliga stadgar som underlättade 

internationaliseringsprocessen för företaget att etablera sig på den svenska marknaden. 

4.4 Relationer och nätverk 

XXL har, ända sedan första butiken öppnades i Norge, värnat om relationer med både 

företag och kunder. Blomsnes poängterar att goda relationer är högt värderat i XXL då det 

medför säkerhet och långsiktighet, som annars kan vara svår att etablera. Hon har dock 

märkt att processen att etablera stabila nätverk kan vara tidskrävande. Enbart några få 

leverantörerer valde att samarbeta med XXL från början. De flesta valde dock att avvakta 

innan samarbete initierades och först när dessa insåg att XXL var en seriös aktör, med en 

långsiktig affärsidé, var det lättare att inleda relationer. 

”Det tog lång tid för leverantörerna att förstå att vi var en seriös aktör. De flesta valde att 

avvakta och iaktta vår utveckling innan de började arbeta med oss.” (Blomsnes, 2014) 

Lunde hävdar att det inte går att jämföra nätverksskapandet mellan respektive land. När 

etableringen i Sverige ägde rum hade XXL redan en del leverantörer som ville utöka 

samarbetet och även leverera till de svenska varuhusen. Han förklarar att om de norska 

leverantörerna inte hade valt att utöka deras samarbete skulle etableringen tagit längre tid. 

De svenska leverantörerna var inte samarbetsvilliga och det var svårt att skapa kontakter. 

Detta då många leverantörer i Sverige fruktade att deras exklusiva märken skulle tappa sin 

status då XXL säljer alla deras varor till ett billigare marknadspris. 

”Från början var det ingen svensk leverantör som ville ha med oss att göra på grund av att vi 

sänker priserna när tillfällen ges och de var rädda att vi skulle döda deras märkesvara.” 

(Lunde, 2014) 

Enligt Mattsson har det skett en stor förändring inom det svenska nätverket sedan 

etableringen. Från att nästan enbart ha använt sig av norska leverantörer valde man att 

inkludera svenska leverantörer som arbetar direkt mot de svenska varuhusen. Han menar att 

då det finns skillnader mellan marknaderna är det bra att ha leverantörer som har ett 

anpassat sortiment specifikt för den svenska marknaden. 

Utvecklingen för att skapa pålitliga relationer i Sverige tog lång tid då båda parter var 

tvungna att garantera att samarbetet var gynnsamt på lång sikt enligt Mattsson. Han ser 

positivt på att fortfarande använda sig av norska leverantörer samtidigt som man använder 

svenska leverantörer. Detta då många attraktiva märken finns på den norska marknaden 
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som inte finns på den svenska och XXL får således möjlighet att introducera dessa för de 

svenska konsumenterna. Han anser att det samtidigt kan finnas nackdelar med att ha 

leverantörer från olika länder, då de flesta globala märken har underleverantörer i flera 

länder. Vilket enligt Mattsson kan leda till en intern konflikt, mellan olika kontor, i situationer 

där man använder den norska leverantören i Sverige trots att det existerar en svensk falang. 

För att förhindra en sådan intern konflikt har företaget valt att låta de enskilda 

underleverantörerna ha kontroll över respektive land och profilera sig som bäst lämpad för 

den marknad de vill nå ut till.     

”Scott är ett bra exempel på ett globalt företag som valt att samarbeta olika med oss 

beroende på land. I Norge får vi sälja från hela Scotts sortiment medan i Sverige har Scott 

valt att profilera sig mot specialbutiker och vi får enbart sälja från deras vintersortiment då 

de inte anser att XXL är en specialbutik och tror att vi kan skada deras rykte.” (Mattsson, 

2014) 

Werjefelt poängterar att för ett företag av XXL:s storlek, som ska vara marknadsledande, är 

det viktigt med välutvecklade relationer. Det är inte hållbart att enbart förhandla med andra 

företag som kan erbjuda de billigaste produkterna, då själva processen att hitta dessa och 

sluta kontrakt kostar mycket pengar. Han förklarar att den bästa lösningen för XXL var att 

inköp av varor sker till absolut lägsta kostnad, men att produkterna enbart väljs från redan 

etablerade leverantörer. Även om denna metod inte ger de absolut billigaste inköpen kan 

XXL garantera att varorna håller hög kvalitet och de vet att produkterna verkligen levereras. 

4.5 Kunskapsinsamling 

Att XXL skulle expandera till Sverige var ingen självklarhet enligt respondenterna. Blomsnes 

förklarar att Sverige enbart var ett av många länder som företaget analyserade. Hon menar 

att företaget valde att allokera stora resurser för att företaget skulle få bästa möjliga 

uppfattning om de olika marknaderna, för att sedan kunna expandera till det land som var 

mest lönsamt. När Sverige väl valdes hade XXL redan identifierat eventuella skillnader och 

likheter mellan marknaderna. 

”Vi kunde tydligt se i vår förundersökning att vi kunde använda oss av ett liknande sortiment 

som i Norge, men att de svenska kunderna kräver varor av högre modegrad. I Norge är fokus 

mer på funktionen medan i Sverige måste det vara en mix av båda.” (Blomsnes, 2014) 

Lunde hävdar att kunskapsinsamlingsprocessen var intensiv och att den tog nästan två år att 

genomföra. Den innefattade marknadsundersökningar kring potentiella geografiska platser 

för varuhusen, hur de skulle etableras och även undersökningar angående vilka 

företagsrelationer som kunde formas. Han menar att det var viktigt i undersökningen att 

förstå i vilken ordning varuhusen skulle öppnas för att maximera synligheten för 

konsumenterna. Detta, enligt honom, var speciellt viktigt då konsumenterna förmodligen var 

omedvetna om XXL:s etablering i Sverige. 
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Werjefelt påstår att även om det genomfördes en grundlig utredning om vart XXL skulle 

etableras var Sverige alltid det mest naturliga steget. 

”Sverige var det mest naturliga steget för XXL att ta då likheterna med den norska 

marknaden var stora. I de andra länderna som undersöktes fanns det saker som skulle 

försvåra processen som språk, politik men även klimatet.” (Werjefelt, 2014) 

Han menar att XXL i Norge har en specifik affärsidé där sortimentet och 

marknadsstrategierna kretsade kring att det finns fyra säsonger. Varje säsong har i denna 

strategi ett speciellt sortiment som är anpassat för just den säsongen. Denna strategi gör att 

XXL kan utveckla ett större nätverk där centrallagret inte behöver ta emot lika stora volymer, 

då sortimentet roterar var tredje månad och därmed inte behöver lagra några produkter. 

Det var med denna affärsidé som XXL i Norge lyckades etablera sig på den egna marknaden 

vilket resulterade i beslutet att leta efter ett land med liknande förutsättningar när de skulle 

expandera. Därmed var det ett naturligt steg för XXL att försöka ta sig in på den svenska 

marknaden, där det ansågs vara möjligt att samma affärsidé kunde anammas. 

Även Mattsson tycker att Sverige var det naturliga steget för XXL att ta då Elgigantens förre 

etableringschef, Fredrik Stenbock, var högst inblandad i XXL:s internationaliseringsprocess. 

Stenbock hade gjort liknande marknadsundersökningar när Elgiganten tidigare expanderade 

till Sverige. XXL valde således att utgå från Elgigantens etableringsplan och omformulerade 

den för att anpassas till XXL:s verksamhet. Genom Stenbocks delaktighet i 

etableringsprocessen kunde han dela med sig av de lärdomar och misstag som han tidigare 

erfarit vid expansion av ett detaljhandelsföretag till Sverige. Hans information underlättade 

för XXL att slutligen välja den svenska marknaden. 

5. Analytisk diskussion 

I detta avsnitt ämnar författarna att analysera resultatet av uppsatsen med hjälp av det 

teoretiska ramverket i förhållande till den empiriska diskussionen. 

5.1 Psykisk och institutionell distans 

Utifrån det teoretiska ramverket presenterades tidigare i denna uppsats betydelsen av 

psykiska och institutionella avstånd för närliggande marknader. Det teoretiska ramverket 

antyder att distanser skapas när olika företag är verksamma i olika institutionella 

sammanhang. Dessa sammanhang är unika och företag utvecklas i olika riktningar till följd av 

den anpassning som sker till de olika psykiska förhållandena som existerar på varje marknad. 

I och med detta måste företag, som vill etablera sig på en ny marknad, ta hänsyn till och 

agera efter att alla marknader har en egen karaktär. 

När de psykiska distanserna diskuteras med respondenterna finns en allmän uppfattning om 

att det går att påvisa skillnader mellan de närliggande marknaderna i Norge och Sverige. Det 

empiriska materialet visar således att det existerar psykiska och institutionella distanser 
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mellan dessa två närliggande marknader trots att de allmänt anses ha låg psykisk distans. 

Enligt respondenterna är det viktigt för företaget att under internationaliseringsprocessen 

vara medvetna om att låg psykisk distans inte utesluter att skillnader, inom kultur och andra 

områden som omfattas av begreppet psykisk distans, kan existera och påverka 

etableringsprocessen på en ny marknad. 

Således, även då den svenska marknaden av XXL uppfattas som likartad i jämförelse med 

den norska, innan internationaliseringsprocessen inleddes, visar det empiriska materialet att 

det finns kulturella distanser mellan dessa. Respondenterna anger att dessa skillnader var 

svåra att urskilja på förhand men att de blev tydliga i takt med att arbetet i Sverige 

etablerades. Det var först när norrmän och svenskar tvingades till nära samarbete och 

kontakt som distanserna kunde urskiljas av de anställda på olika nivåer i företaget. Detta 

stödjer de teorier som tidigare har presenterats kring vikten av kunskapsinsamling, då denna 

minskar risken för att de tidigare svåridentifierade distanser som respondenterna beskriver 

inte skall komma oannonserade och försvåra internationaliseringsprocessen. Detta fenomen 

diskuterar O’Grady & Lane (1996) och poängterar vikten av att identifiera dessa skillnader 

innan internationaliseringen för att inte oväntade hinder ska dyka upp. 

Carneiro et al. (2008) resonerar kring hur distanser inom företag och det politiska systemet 

är viktiga begrepp som omfattas av psykisk distans. Dessa anser de är viktiga att identifiera 

innan internationaliseringsprocessen initieras då de kan avgöra om det är gynnsamt att 

anpassa organisationsstrukturen till marknaden. Vidare menar de att olika 

organisationsstrukturer och värderingar kan öka distansen mellan marknader. Den psykiska 

distansen kan vara stor, även om de kulturella skillnaderna är små, om 

organisationsstrukturen är väldigt olik marknaden de ska internationaliseras till. Enligt 

Mattsson är skillnader i organisationsstrukturen påvisbara inom XXL i de olika länderna. I 

Norge anser han att organisationsstrukturen är av hög hierarkisk standard, till skillnad från i 

Sverige där han menar att man arbetar efter en plattare organisationsstruktur. Vidare 

förklarar Werjefelt att de svenska arbetarna är mer strukturerade och jobbar efter långsiktig 

planering i större utsträckning, medan de norska medarbetarna inte är lika proaktiva. Han 

finner att de största skillnaderna är skillnader i arbetssätt och arbetsmoral och att dessa 

skillnader potentiellt kan försvåra arbetet. 

Den undergrupp av psykiska distanser som identifieras i störst utsträckning av 

respondenterna är kulturkrockar. Skillnader i ledarskapskulturen pekas ut som särskilt 

påtagliga, således är det inom organisationen de största skillnaderna påvisas. Detta 

spekulerar författarna kring om det kan bero på att regeringen i Sverige jobbar med att ha 

en internationell marknad som är öppen för världen. Författarna vill öppna för möjligheten 

att respondenterna av detta skäl inte kan uppfatta några påtagliga skillnader mellan de 

legala systemen i länderna, utan att det är främst i mikromiljön och inom organisationen 

som skillnader mellan länderna blev tydliga för de anställda. Vidare anser respondenterna 

att distanserna inom XXL numera är mindre i och med att samarbetet fortlöpt. Utifrån detta 
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kan slutsatsen dras att ett nära samarbete och den anpassning som sker från båda parter till 

följd av detta leder till krympande psykiska distanser som i mindre utsträckning påverkar 

verksamheten. Med detta menar författarna att en kontinuerlig och nära kontakt mellan 

anställda inom samma företag, men i olika länder, kan vara komplicerad och energikrävande 

till en början. Dock är det sannolikt viktigt att det nära samarbetet fortlöper för att minska 

distanserna. Att inkludera anställda från de olika länderna, där företaget är etablerat, i 

sammansvetsande gruppaktiviteter skulle troligvis bidra till att de psykiska distanserna 

minskar i snabbare takt och likaså dess påverkan på arbetet. 

Som tidigare nämnt kan institutionella distanser existera mellan två marknader och i de fall 

där avståndet mellan dessa är för stort kan detta, enligt Kostova & Zaheer (1999), potentiellt 

skada legitimiteten. Respondenterna hävdar dock att även om institutionella skillnader är 

påvisbara så är dessa skillnader små, därmed skadas inte legitimiteten hos XXL. Detta visar, i 

enighet med Kostova & Zaheer (1999), att risken är mindre för en skadad legitimitet vid 

internationalisering av ett företag till en närliggande marknad än en marknad till vilken de 

institutionella distanserna är större. 

5.2 Kunskap 

Kunskap är ett centralt begrepp inom internationalisering och marknadsetablering och är 

även en viktig aspekt i denna uppsats. Johanson & Vahlne (2009) förklarar att kunskap om 

den potentiella marknaden innan etablering är en vital faktor när ett företag söker 

möjligheter till marknadsetablering på den. För att få tillgång till väsentlig kunskap om olika 

marknader utförde XXL, som Lunde beskriver, en extensiv marknadsundersökning som 

varade i cirka två år. Respondenterna är eniga om att Sverige var det mest naturliga steget 

för expansion, men flera marknader undersöktes för att bekräfta detta. Enligt Fenwick et al. 

(2003) behöver dock inte en bred kunskapsinsamling innebära en lyckad internationalisering. 

I enighet med detta anser författarna att den extensiva marknadsundersökningen som XXL 

utförde inte endast var viktig för att bedöma den svenska marknaden utan även för att 

identifiera andra marknader och bedöma deras potential. Detta var av största vikt för att 

säkerställa att rätt marknad valdes för expansion. 

Författarna anser vidare att det finns tydliga bevis på att kunskapsinsamlingen innan 

etableringen var central i XXL:s etableringsprocess på den svenska marknaden. Detta då 

tydliga psykiska distanser kunde identifieras innan expansionen inleddes och därmed insåg 

XXL att olikheter mellan potentiella marknader existerade. Om inte den extensiva 

kunskapsinsamlingen hade utförts, hade det funnits en risk att psykiska distanser missats 

och att detta hade lett till ett antagande att marknaderna var mer lika än vad de i realiteten 

är. Med detta följer en risk att ett beslut om expandering hade fattats och att företaget hade 

varit ovetande om potentiella hinder som kunde uppstå vid etableringen. Författarna menar 

vidare att detta kunnat leda till förödande konsekvenser för XXL i deras 

internationaliseringsprocess. Kring detta resonerar även Fenwick et al. (2003), då de 
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beskriver att chefer som har en övertro på företaget inte innehar den kunskap som krävs för 

att kunna identifiera hinder som kan uppstå.  

Dikova (2009) menar att inhämtandet av marknadsspecifik kunskap underlättar ett företags 

internationalisering. Hon beskriver även att kunskap internt inom företag kan vara till fördel 

innan internationaliseringsprocessens början och att den är lätt att tillgå utan större 

ansträngning. Enligt Mattsson fanns intern kunskap innan den extensiva 

marknadsundersökningen påbörjades. Detta då Fredrik Stenbock tidigare varit delaktig i 

Elgigantens internationalisering då de etablerade sin verksamhet i de nordiska länderna. 

Vilket bidrog med väsentlig information kring de av XXL tilltänkta länderna att expandera till. 

Författarna anser att kunskapen XXL erhöll, genom Stenbocks erfarenheter, var viktig då han 

direkt kunde vara till hjälp för de beslutande organen. Vilket gav dem möjlighet att 

genomföra korrekta och väl övervägda beslut. Därmed blev Stenbock en nyckelperson för 

XXL vid företagets internationalisering. O’Grady & Lane (1996) beskriver att företag riskerar 

att fel beslut tas av högt uppsatta chefer och att dessa därefter kan påverka 

internationaliseringsprocessen. I enighet med detta anser författarna att Stenbocks 

medverkande och kunskaper förhindrade. 

Kunskap är även ett viktigt begrepp inom nätverk, vilket Johanson & Vahlne (2009) resonerar 

kring i sin studie. I denna hävdar de att nätverk är en viktig del i kunskapsinsamlingen för 

företag under etableringsprocessen men även när de är etablerade. De menar att det är av 

stor vikt för företag att alltid söka ny kunskap, genom erfareneter eller via 

informationsflödet i nätverket, för att ständigt utvecklas. Författarna av denna uppsats 

menar att informationsflödet inom nätverk genererar väsentlig kunskap som kan vara 

användbar för de existerande företagen under internationaliseringsprocessen. Även när XXL 

etablerats i Sverige kunde de erhålla extern information från leverantörer, vilket förbättrade 

XXLs förutsättningar på den svenska marknaden. 

5.3 Nätverk 

Johanson & Vahlne (2009) diskuterar svårigheterna för utländska företag att etablera sig i ett 

inhemskt nätverk. De menar att fördelarna med att etablera ett inhemskt nätverk är att det 

ger dem möjligheter att tillgå lokal information som annars kan vara svår att få tillgång till. 

Det empiriska materialet i denna uppsats visar i enighet med detta att nätverk är en viktig 

faktor och att det är en förutsättning för att företag ska lyckas med sin 

internationaliseringsprocess. Vidare anses den empiriska data stödja den teori som Johanson 

& Valne (2009) presenterar vilket belyser svårigheterna kring att ta sig in i etablerade 

nätverk på utländska marknader, som i sin tur förklarar att denna process kan vara 

tidskrävande. 

Respondenterna förklarar att XXL nästan enbart arbetar med leverantörer som man har hög 

tillit till. De menar att det var av stor vikt att samarbetet var ömsesidigt för att båda parter 

skulle få bästa möjliga marknadsmöjligheter när XXL internationaliserades till Sverige. Lunde 

beskriver att relationen till de norska leverantörerna var avgörande vid etableringen på den 
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svenska marknaden. De norska leverantörerna erbjöd sig att leverera högre kvantiteter 

vilket för dem innebar en högre risk. Då XXL inte hade ett etablerat nätverk på den svenska 

marknaden var det viktigt att till en början förlita sig på det inhemska nätverket. Detta är 

exempel på vad Johanson & Mattsson (1998) kallar för stabila relationer där alla inblandade 

parter gynnas av ett långvarigt samarbete. Utifrån vad som återberättas av respondenterna 

angående användningen av det norska nätverket vid internationaliseringen, anser 

uppsatsens författare att stabila relationer kan vara gynnsamma vid internationalisering till 

en närliggande marknad. Detta då företaget minskar risken för en fördröjd uppstartsprocess 

till följd av tidskrävande försök till etablering i nätverket på den inhemska marknaden. Vilket  

kan ge en fördel i ett tidigt stadie i etableringen och ge utrymme för att i ett lugnt skede 

välja företag för samarbete och möjlighet att sålunda välja ut dessa med omsorg. Detta tros 

leda till bättre relationer och ett mer stabilt nätverk på lång sikt. 

 

Enligt Blomsnes var det dock av stor vikt för XXL att etablera relationer på den svenska 

marknaden för att få ett sortiment mer anpassat för de svenska konsumenterna. Detta 

överensstämmer med vad Johanson & Vahlne (2009) beskriver. De menar att det även kan 

innebära en högre osäkerhet att inte ha etablerade nätverk på den utländska marknaden då 

varje marknad är unik och utvecklas olika. Detta anser de kan medföra att företaget 

potentiellt går miste om vital utvecklingsinformation. När de svenska leverantörerna valde 

att ingå samarbete med XXL fick företaget tillgång till nödvändig information om attraktiva 

varor men främst fick de tillgång till viktig information om den svenska marknaden. Därför 

ses det som en nödvändighet att ständigt utvecklas för att vara konkurrenskraftiga. Men 

även då affärsmöjligheter kan uppstå mellan nätverken är det viktigt att verka inom ett 

nätverk, vilket diskuteras av Johanson et al. (2012). 

Mattsson beskriver att det tog lång tid för XXL att etablera relationer i Sverige. Tålamod och 

tillit är viktiga faktorer i relationsbyggandet som, enligt Morgan & Hunt (1994), är av stor vikt 

för att en affärsrelation skall fungera. Hilmersson et al. (2009) poängterar att tålamod och 

tillit är en del av distansen som refererar till just denna process. Dessa faktorer kan förklara 

att relationskapandet tar längre tid med liability of foreigness då det tar längre tid att skapa 

tillit hos utländska företag än inhemska. När väl nätverket var etablerat hävdar 

respondenterna att XXL tillhandahöll väsentlig information om den svenska marknaden. 

Detta då informationsflödet inom nätverket verkade snabbare än tidigare. Johanson & 

Mattsson (1988) hävdar att informationsflödet som finns har högre hastighet i aktiva nätverk 

och att detta är viktigt för att företag ska få möjlighet att identifiera affärsmöjligheter och 

hot. Deltagandet i nätverket på den svenska marknaden gav XXL möjligheter att anpassa sitt 

sortiment till den svenska konsumenten vilket, enligt Mattsson, kan vara viktigt för att kunna 

konkurrera mot de lokala aktörerna som verkar inom samma bransch. Därav dras slutsatsen 

att även om stabila relationer är gynnsamma i det tidiga skedet under 

internationaliseringsprocessen är det av största vikt att kontakter inom nätverket på 

målmarknaden knyts. Detta för att företaget skall kunna erhålla ett snabbt informationsflöde 

och ges möjligheter att anpassa sitt sortiment till efterfrågan på den lokala marknaden. 
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Detta är avgörande för att företaget skall vara konkurrenskraftigt och erhålla förutsättningar 

för en långsiktigt gynnsam verksamhet på målmarknaden. 

5.4 Sammanfattning av analys 

De uppfattade institutionella skillnaderna är enligt respondenterna påvisbara men små, 

vilket inte skadade fallföretagets legitimitet. Analysen visar att vid internationalisering av ett 

företag till en närliggande marknad är det mindre risk att drabbas av skadad legitimitet än 

vid internationalisering till en marknad där de intstitutionella distanserna är större. Den 

psykiska distansen är enligt respondenterna tydlig inom organisationen. Dock har dessa 

skillnader minskat under tiden då samarbetet mellan norska och svenska medarbetare har 

fortlöpt. Därmed tyder intervjuerna på att ett nära samarbete mellan norska och svenska 

medarbetare och en anpassning till varandras sätt att arbeta leder till krympande psykiska 

distanser som på så sätt inte påverkar verksamheten i lika hög grad. Till en början kan denna 

kontinuerliga kommunikation mellan de anställda inom ett företag, men i olika länder, vara 

komplicerad och energikrävande. Vilket gör att betydelsen av att samarbetet fortlöper ökar 

för att distanserna ska minska. Genom att använda gruppaktiviteter, med anställda från de 

länder där företaget är etablerat, som ett verktyg för att minska de psykiska distanserna 

skulle även dess påverkan på det interna arbetet minska. 

En viktig del av XXL:s etableringsprocess på den svenska marknaden var 

kunskapsinsamlingen som kunde identifiera olika distanser innan expansionen inleddes. 

Utan denna insamling av kunskap fanns det en risk att dessa distanser missats vilket hade 

lett till ett antagande att marknaderna var likartade. Genom att utföra 

marknadsundersökningar på detta sätt kunde XXL se existerande olikheter mellan 

observerade potentiella marknader, vilket gav företaget möjligheten att identifiera inte bara 

den svenska marknaden men även andra för att bedöma deras potential.  

Vid etablering till en närliggande marknad kan stabila relationer och nätverk vara väsentliga 

för att tillhandahålla viktig kunskap för att företag ständigt ska utvecklas. Detta ses tydligt 

utifrån de svar respondenterna ger angående det norska nätverk som var inblandat i 

företagets internationalisering. I ett tidigt stadie av etableringen kan detta ge en fördel och 

ge utrymme för att ta genomtänkta beslut angående samarbeten med andra företag. På lång 

sikt kan dessa väl uttänkta beslut leda till starkare relationer och ett mer stabilt nätverk som 

därmed utökar informationsutbytet. Dock är det även av stor vikt att kontakter inom nätverk 

på målmarknaden knyts. Vilket kan resultera i att ett snabbt informationsflöde etableras och 

möjligheter att anpassa sortimentet till efterfrågan på den lokala marknaden.  

Denna sammanfattning av analysen kan ge en uppfattning av de olika beståndsdelarna av 

den uppfattade distansen, se figur 4. 



26 
 

6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats som härleds från analysen genom att besvara 

uppsatsens forskningsfråga. Slutligen kommer förslag till framtida forskning för att 

genomföra en liknande uppsats att presenteras. 

Syftet med denna uppsats är att analysera betydelsen av psykisk och institutionell distans 

mellan den svenska och norska marknaden under internationaliseringsprocessen och att 

bestämma vikten av kunskap och nätverk under denna process. Närliggande marknader kan 

uppfattas som likartade och vissa företag väljer att expandera till en sådan marknad i tron 

om att den är det. Genom att analysera fallföretaget XXL påvisas att det går att identifiera 

psykiska- och institutionella distanser mellan den norska och den svenska marknaden. 

De viktigaste faktorerna för att lyckas med etablering på en närliggande marknad är 

marknadskunskap och informationsutbytet i nätverk. Resultatet visar att det är viktigt för ett 

företag att ha förkunskap om distanser mellan marknader, innan etableringsprocessen 

inleds, för att kunna hantera dessa på bästa möjliga sätt. Fallföretaget genomförde en 

extensiv marknadsundersökning, vilket la grunden till att deras verksamhet kunde anpassas 

till den specifika målmarknaden och gav dem möjligheten att identifiera potentiella hinder. 

Författarna anser att om ett företag ska lyckas etablera sig på en närliggande marknad krävs 

det en likartad extensiv kunskapsundersökning. Detta bör ske innan expansion och förutom 

marknadskunskap måste även information om konsumenterna och deras beteenden 

inhämtas. 

Utifrån uppsatsens resultat kan slutsatsen dras att det är viktigt för företag, som har för 

avsikt att internationalisera, att ha starka relationer till andra aktörer. Analysen av 

fallföretaget visar att företagets nätverk har varit en primär faktor för en lyckad etablering i 

Sverige.  Även om XXL:s inhemska nätverk var viktigt initialt under etableringsprocessen kan 

det konstateras att det även är av stor vikt att etablera sig inom det lokala nätverket för att 

få tillgång till information, en bredare kundkrets och för att skapa fler affärsmöjligheter. 

Vidare anses att lokala kontakter gör det lättare att hantera distanser, då sortimentet kan 

anpassas efter vad målmarknadens konsumenter efterfrågar. 

Slutligen kan författarna konstatera att förutsättningen för att ett norskt företag ska lyckas 

etablera sig och penetrera den svenska marknaden är förståelsen om att distansskillnader 

existerar och att varje marknad är unik. Inhämtning av denna kunskap måste göras och 

chefer kan inte göra antagandet att närliggande marknader är likartade så att en 

kunskapsinsamling innan expansionen inte görs. Det är även av stor vikt, för företag som vill 

etableras på den svenska marknaden, att ha goda relationer med andra aktörer. Detta då det 

ökar chansen för en lyckad internationaliseringsprocess och en långsiktig gynnsam 

verksamhet på den svenska marknaden. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Författarna ser en möjlighet att framtida forskning kan göras utifrån den teoretiska 

referensram denna uppsats behandlar. Dock bör det empiriska urvalet involvera fler 

fallföretag vilket skulle bidra till ett ökat användningsområde för studien. Detta anses vara 

väsentligt för att kunna dra slutsatser om distanser mellan näraliggande marknader och hur 

man eventuellt kan penetrera dessa barriärer. Vidare kan internationalisringsprocessen 

observeras under en längre tid vilket skulle kunna ge en djupare förståelse och bidra till mer 

tillförlitliga resultat.  



28 
 

7. Referenslista 

50 Rema 1000 inom fem år, 2011. Hämtad 2015-01-02, från; 
http://fri-kopenskap.se/nyheter/50-rema-1000-inom-fem-ar/  

Berger, P.L. & Luckmann, T. 1998. Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin 
sociala verklighet. 2:a upplagan, Stockholm, Wahlström & Widstrand. 

Brewer, P. 2007. Operationalizing psychic distance: a revised approach. Journal of 
International Marketing, Vol. 15, No. 1, pp. 44-66. 

Denscombe, M. 2004. Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio punkter. 
Lund, Studentlitteratur. 

Dikova, D. 2009. Performance of foreign subsidiaries: Does psychic distance matter? 
International Business Review, Vol. 18, No.1, pp. 38-49. 

Eriksson, L.T. & Widersheim-Paul F. 2001. Att utreda, Forska och Rapportera. 2:a upplagan, 
Lund, Studentlitteratur. 

Evans, J & Mavondo, F.T. 2002. Psychic distance and organizational performance: an 
empirical examination of international retailing operations. Journal of International Business 
Studies. Vol. 33, No. 3, pp. 515-532. 

Fenwick, M., Edwards, R. & Buckley, P. J. 2003. Is cultural similarity misleading? The 
experience of Australian manufactures in Britain. International Business review, Vol. 12, No. 
3, pp. 297-309. 

Figueiredo, O., da Rocha, A., da Silva, J.F. & Carneiro, J. 2008. Mapping the conceptual 
domain of the psychic distance construct. European International Business Academy, Tallinn 

Flythström, C. 2013. XXL fortsätter att expandera. Hämtad 2014-11-20, från; 
http://www.sportfack.se/artiklar/nyheter/20130607/xxl-forsatter-att-expandera 

Gustafsson, S. 2002. Ica säljer verksamheten i Norge, 2014. Hämtad 2015-01-03, från; 
http://www.dn.se/ekonomi/ica-saljer-verksamheten-i-norge/  

Hilmersson, M., Jansson, H. & Sandberg S. 2009. The perceived institutional distance in the 
internationalization process of firms: A proposed model for measuring managerial 
perceptions in emerging country markets. Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi. 
Mölle, Sverige. 

Hollensen, S. 2014. Global marketing. 6. ed. Boston, Massachusetts. Pearson. 

Javernick-Will, A. N. 2009. Organizational learning during internationalization: acquiring 
local institutional knowledge. Construction Management and Economics, Vol. 27, No. 8, pp. 
783–797. 

http://fri-kopenskap.se/nyheter/50-rema-1000-inom-fem-ar/
http://www.sportfack.se/artiklar/nyheter/20130607/xxl-forsatter-att-expandera
http://www.dn.se/ekonomi/ica-saljer-verksamheten-i-norge/


29 
 

Johanson, J., Blomstermo A. & Pahlberg, C. 2002. Företagets internationaliseringsprocess –
Lärande i nätverk. Lund, Studentlitteratur. 

Johanson, J., & Mattsson, L-G. 1988. Internationalisation in industrial systems: A network 
approach. In N. Hood & J-E, Vahlne (Eds), Strategies in global competition. pp. 468-486. 
London, Croom Helm. 

Johanson, J., & Vahlne, J-E. 1977. The internationalization process of the firm – A model of 
knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of 
International Business Studies, Vol. 8, No. 1, pp. 23-32. 

Johanson, J., & Vahlne, J-E. 2009. The Uppsala internationalization process model revisited: 
From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business 
Studies, Vol. 40, pp. 1411-1431. 

Johanson, J., Vahlne, J-E. & Schweizer, R. 2012. Overcoming the Liability of Outsidership – 
The Challenge of HQ of the Global Firm. Journal of International Management, Vol. 18, pp. 
224-232. 

Johanson, J. & Wiedersheim-Paul, F. 1975. The Internationalization of the Firm – Four 
Swedish case studies. Journal of Management Studies, Vol. 12, pp. 305-322. 

Kostova, T. 1997. Country institutional profiles: concept and measurement. Academy of 
Management Proceedings, Best Papers, pp. 180–184. 

Kostova, T. 1999. Transnational Transfer of Strategic Organizational Practices: A Contextual 
Perspective. The Academy of Management Review, Vol. 24, No. 2, pp. 308-324. 

Kostova, T. & Zaheer, S. 1999. Organizational Legitimacy under Conditions of Complexity: The 
Case of Multinational Enterprise. Academy of Management Review, Vol. 24, No. 1, pp. 64–
81. 

Lasserre & Schütte. 2006. Strategies for Asia Pacific – Building the Business in Asia. Palgrave, 
Macmillan. 

Lundahl, U. & Skärvad, P.H. 1999. Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer. 4 
upplagan. Malmö, Studentlitteratur. 

Malterud, K. 1998. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund, Studentlitteratur. 

Merriam, S. B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod. Lund, Studentlitteratur. 

Morgan, R. M. & Hunt, S.D. 1994. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. 
Journal of Marketing, Vol. 58, No. 3, pp. 20-38. 

Morgan, S.J. & Symon, G. 2004. Electronic interviews in organizational research, Essential 
Guide to Qualitative Methods in Organizational Research. London: Sage, pp. 3-33. 

O’Grady, S., & Lane, H. 1996. The psychic distance paradox. Journal of International Business 
Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 309-333. 



30 
 

Patel, R. & Davidsson, B. 2011. Forskningsmetodikens grunder –att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. 4:1, Lund, Studentlitteratur. 

Reithner, M. 2011. Utvecklingen i sportbranschen. Hämtad 2015-01-03 från; 
http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20110513/utvecklingen-i-sportbranschen  

Robson, C. 2002. Real World Research. 2. Ed. Oxford, Blackwell. 

Root, F. R. 1994. Entry Strategies for International Markets, USA: Jossey-Bass. 

Rugman, A. M., Hoon Oh. C. 2009. Does the regional nature of multinationals affect 
multinationality and performance relationship. International Business Review. Vol. 19, pp. 
479-488. 

Råberg, U. 2011. Rema 1000 avvaktar. Hämtad 2015-01-03, från: 
http://www.op.se/jamtland/ostersund/rema-1000-avvaktar 

Rämme, Ulf. 2010. Härifrån till framtiden – detaljhandeln i Sverige 2025. Rapport/Styrelsen 
för Handelns utvecklingsråd. Stockholm: AB Handels Utredningsinstitut. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research methods for business students. 5. ed. 
Harlow: Pearson. 

Scott, W. 1995. Organizations and Institutions. London, UK. Sage Publications. 

Shenkar, O & Xu, D. 2002. Institutional distance and the multinational enterprise. Academy 
of Manegement, Vol. 27, No. 4, pp. 608-618. 

Statisktiska centralbyrån. 2014. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i november. 
Hämtad 2015-01-03 från; http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Inrikeshandel/Omsattning-inom-
tjanstesektorn/6629/6636/Behallare-for-Press/380255/ 

XXL Sport & Vildmark. 2014a. About XXL, Strategy. Hämtad 2014-12-16, från; 
http://www.xxlasa.com/corporate/about/strategy 

XXL Sport & Vildmark. 2014b. About XXL, Our Business. Hämtad 2014-12-16, från; 
http://www.xxlasa.com/corporate/about/our-business 

Zaheer, S. 1995. Overcoming the Liability of Foreignness. Academy of Management Journal, 
Vol. 38, No. 2, pp. 341-363. 

  

http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20110513/utvecklingen-i-sportbranschen
http://www.op.se/jamtland/ostersund/rema-1000-avvaktar
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Inrikeshandel/Omsattning-inom-tjanstesektorn/6629/6636/Behallare-for-Press/380255/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Inrikeshandel/Omsattning-inom-tjanstesektorn/6629/6636/Behallare-for-Press/380255/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Inrikeshandel/Omsattning-inom-tjanstesektorn/6629/6636/Behallare-for-Press/380255/
http://www.xxlasa.com/corporate/about/strategy
http://www.xxlasa.com/corporate/about/our-business


31 
 

Personliga intervjuer 

Blomsnes, J., Kulturansvarig och driftchef för XXL Sport & Vildmark, 2014-12-16, 
Mailintervju. 

Lunde, S., Säljchef för avdelning sport och hälsa, 2014-12-18, Mailintervju. 

Mattsson, Z., Varuhuschef för Uppsalavaruhuset, 2014-12-13, Telefonintervju. 

Werjefelt, L., Säljchef och driftansvarig för skoavdelningen, 2014-12-12, Telefonintervju. 

  



32 
 

8. Bilaga 1 

Intervjuguide 

Psykisk och institutionell distans: 
1. Upplever du skillnader i kulturella värderingar som språk och normer mellan länderna 

inom XXL? 
2. Finns kulturella skillnader i hur man sköter affärer och arbetsmoral? 
3. Hur hanteras dessa skillnader? 
4. Upplever du att det kan finnas juridiska och politiska skillnader mellan länderna som 

kan påverka företaget? 
5. Hur har dessa påverkat internationaliseringen? 

 
Liability of foreignness 

6. Har du upplevt att företaget har kostnader som ett lokalt företag inte har? 
7. Har du upplevt några positiva effekter av att företaget har en norsk bakgrund? 

 
Uppsalamodellen för internationalisering och nätverksmodellen 

8. Etablerade XXL sig på den svenska marknaden för att de är två närliggande 
marknader och man inte ville ta ett för stort första kliv? 

9. Hur mycket tid och resurser har lagts på att skapa kunskap om den svenska 
marknaden? Fanns kunskapen redan inom XXL? 

10. Har XXL några relationer på den Svenska marknaden? 
a. Om ja, användes/används dessa relationer för att få en ökat 

kunskapsinsamling om den svenska marknaden? 
11. Hur många företag har XXL har en stark relation med? 
12. Anser du att det är viktigt att upprätthålla en stabil relation med dessa företag för att 

fortsätta vara en konkurrenskraftig kedja? 
13. Anser du att tiden det tar att bygga relationer i Sverige skiljer sig mot Norge? 


