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SAMMANDRAG 
Internationalisering är något som många företag ser som ett strategiskt framgångsrikt beslut, 
som efter att den påbörjats vanligtvis expanderar och kommer att omfatta fler länder. Trots 
detta finns idag företag som väljer att inte gå vidare efter att ha inlett en internationalisering. 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenen avbruten internationalisering och 
deinternationalisering samt de faktorer som ligger bakom ett företags beslut att avbryta, 
begränsa eller dra tillbaka en pågående internationaliseringsprocess. Genom att intervjua 
respondenter vid två svenska konsumentvarumärkesföretag vars internationella verksamhet är 
begränsad, kan slutsatser kring de faktorer som influerar beslutsfattandet dras. Dessa varierar 
beroende på utformningen av internationaliseringsprocessen samt vilken typ av företag som 
undersöks. Dock finns ett tydligt samband mellan kunskapsbrist om nya marknader och beslut 
till avbruten internationalisering och/eller deinternationalisering.  
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1 .  INTRODUKTION 
Denna uppsats ämnar undersöka fenomenen avbruten internationalisering och 
deinternationalisering samt vilka faktorer som ligger bakom ett företags beslut att avbryta, 
begränsa eller dra tillbaka en pågående internationaliseringsprocess. 
 

1 .1 Bakgrund 
Internationalisering kan beskrivas som en gradvis process där ett företag ökar sin internationella 
expansion (Johanson och Vahlne, 1977). Denna expansion ses som ett naturligt steg för företag 
som strävar efter långsiktig tillväxt, eftersom det på så sätt öppnar upp för nya marknader. Enligt 
Johanson och Vahlne (1977) sker internationaliseringsprocessen hos svenska företag ofta i små 
steg där företaget drar lärdomar från varje steg; en process författarna sammanställer och 
förklarar genom Uppsalamodellen. Ett centralt begrepp inom modellen är kunskap där fokus 
ligger på de lärdomar företaget erhåller under internationaliseringsprocessen. En typisk process 
kan till exempel inledas genom sporadisk export till en ny marknad, att företaget sen börjar 
exportera till marknaden via en agent, senare etablerar egen försäljning och så småningom, i 
vissa fall, inleder egen produktion i landet (Johanson och Vahlne, 1977). 
 
I enlighet med Carlsons (1966) resonemang om att kunskap är essentiellt för en lyckad 
internationalisering hävdar Johanson och Vahlne (1977) att kunskap är nyckeln vid 
internationaliseringsprocesser. Författarna argumenterar för att nationella företag som överväger 
internationalisering saknar kunskap om att bedriva verksamhet utomlands. Carlsons hypotes var 
att företag tenderar att tackla detta problem genom trial and error och genom en gradvis 
kunskapsinlärning om utländska marknader. Efter ett företags första internationella erfarenhet är 
det generellt mer troligt att expandera verksamheten till ännu en marknad (Carlson, 1966; 
Forsgren, 2011). Uppsalamodellen visar på att bristen på kunskap om utländska marknader är 
ett stort hinder när det gäller internationalisering, men beskriver att denna kunskap går att 
förvärva (Johanson och Vahlne, 1977). Senare forskning visar på att detta kräver att företaget 
ständigt håller sig aktivt på den nya marknaden, snarare än att samla och analysera information. 
Genom aktiv verksamhet erhåller företaget inte bara kunskap om marknaden, utan skapar också 
en egen relation till samt en tydlig position på marknaden (Hadjikhani, 1997; Forsgren, 2002).  
 
Exempel på lyckade internationaliseringar kan ses i stora multinationella företag (MNCs). Dock 
spelar även små och medelstora företag (SMEs) en viktig roll i vårt samhälle, inte minst i en lokal 
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kontext där de erbjuder arbetstillfällen. En central strategi för dessa företag bör, likt de globala 
jättarna, vara att involvera sig internationellt för att överleva (Toulova et al., 2015). I och med 
att SMEs i större utsträckning än globala företag har möjlighet till snabbt beslutsfattande, 
förenklas anpassningen till nya marknader och förändrade konsumentpreferenser. Detta gör att 
de, trots att det ofta förekommer brist på finansiella resurser och kompetens, har goda chanser 
vad gäller internationalisering (Toulova et al., 2015). Dock är riskerna vid internationalisering 
större för SMEs än för MNCs vad gäller bland annat just finansiella resurser, kompetens samt 
erfarenhet. 
 

1 .2 Problemdiskussion 
Valet att internationalisera är något som många företag ser som ett strategiskt framgångsrikt 
beslut. Att expandera verksamheten till att omfatta andra länder är ett nytt sätt att vinna 
marknadsandelar. När företag tagit beslut om att inleda en internationaliseringsprocess är det 
vanligt att denna expanderar och kommer att omfatta fler länder, något som Uppsalamodellen 
(1977) stödjer. Trots detta finns det idag företag som väljer att inte gå vidare efter att ha utökat 
verksamheten till nya marknader. Detta fenomen kallas avbruten internationalisering och kan 
beskrivas som processen där ett företag medvetet väljer att minska graden av internationell 
expansion. Detta kan innebära att företaget minskar sina utländska investeringar eller 
marknadsengagemanget på vissa marknader (Turner och Gardiner, 2007). Det finns också fall 
där företag väljer att dra tillbaka verksamheten från utländska marknader. Fenomenet kallas 
deinternationalisering och innebär att företaget avslutar försäljning av en eller samtliga 
produkter i utlandet. Med deinternationalisering menas att internationella aktiviteter avslutas 
(Turner och Gardiner, 2007).  
 
Tidigare studier visar på att internationalisering lägger grunden för en stabil och långsiktig tillväxt 
i ett företag. Från detta tankesätt följer att internationalisering är essentiellt för företag. 
Uppsalamodellen visar också att internationalisering ofta sker successivt, vilket tillåter företag att 
dra kunskap från befintliga marknader som sedan kan tillämpas på nya. Teorier om 
internationaliseringsprocesser förekommer i flertalet vetenskapliga artiklar och Uppsalamodellen 
(1977) har trots kritik stått som grund för teorin om internationaliseringsprocesser vid allmän 
forskning kring fenomenet. När det gäller avbruten internationalisering och 
deinternationalisering är båda processerna dock påtagligt mindre kartlagda och analyserade. 
Turner och Gardiners publicerade forskning ger en generell bild av deinternationalisering och 
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avbruten internationalisering som en effekt av beslut för att behålla en långsiktig tillväxtstrategi 
(Turner och Gardiner, 2007). Deinternationaliseringen vid ett företag antas även hänga ihop 
med hur internationaliseringsprocessen sett ut enligt Turner och Gardiner (2007) vilket gör att 
avsaknaden av forskning om deinternationaliserings och avstannad internationalisering kan 
ifrågasättas då lärdomar skulle kunna dras utifrån de mindre lyckade 
internationaliseringsprocesserna. 
 
Såväl kunskap som tillgång till artiklar som behandlar avbruten internationalisering är begränsad. 
Teorier i ämnet har inte kommit att utvecklas längre, varpå kunskapen om vad som sker, samt 
vilka beslut som ligger bakom, när ett företag drar sig tillbaka från en marknad är limiterad. 
Faktorn kunskap som antas ligga till grund i Uppsalamodellen behandlas inte heller i samma 
utsträckning. Bristen på forskning inom deinternationalisering samt avbruten internationalisering 
skapar ett kunskapsglapp. Genom att studera dessa fenomen kan denna studie bidra till en 
annan aspekt om vilka hinder ett företag möter vid en internationell expansion.  
 

1 .3 Frågestäl ln ing 
Vilka faktorer ligger bakom beslutsfattandet kring fenomenen avbruten internationalisering och 
deinternationalisering?  
 

1 .4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenen avbruten internationalisering och 
deinternationalisering. För att kunna uppnå detta syfte kommer studien att undersöka de 
faktorer som ligger bakom ett företags beslut att avbryta, begränsa eller dra tillbaka en 
pågående internationaliseringsprocess. 
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2 .  TEORI 
I kommande avsnitt redogörs för det teoretiska ramverk som kommer ligga till grund för 
studien samt analysen av fallföretaget. Avsnittet ämnar förse läsaren med relevant teoretisk 
bakgrund för att följa resonemangen kring resultat och slutsatser. Nedan sammanfattas det 
teoretiska utgångsläget för att kort presentera val av teori samt dess relevans för studien. 
 

2 .1 Uppsalamodel len 
Uppsalamodellen (1977) beskriver internationaliseringsprocessen hos ett företag och bygger på 
gradvis internationalisering, där ett företag stegvis ökar åtaganden på utländska marknader och 
där resultat av en händelse ligger till grund för nästa beslut (Johanson och Vahlne, 1977). 
Modellen bygger på antagandet om att företaget strävar efter att öka sin långsiktiga vinst. Den 
långsiktiga vinsten anses motsvara en stabil tillväxt med lågt risktagande (Johanson och Vahlne, 
1977).  
 
Ett av modellens grundantagande är att brist på kunskap om den utländska marknaden är ett av 
de största hindren vid en internationalisering, och att den nödvändiga kunskapen förvärvas 
främst genom verksamhet utomlands (Johanson och Vahlne, 1977). Detta illustrerar hur 
kunskap och engagemang på marknaden påverkar beslut om åtaganden samt pågående 
aktiviteter. Uppsalamodellen bygger på två dimensioner av internationell expansion; psykiskt 
avstånd samt etableringskedjan (Eriksson et al, 1997). Brist på kunskap kan förklaras genom det 
psykiska avståndet som uppstår om det råder alltför många olikheter mellan hemmamarknaden 
och den nya marknaden. Det psykiska avståndet innebär faktorer som kan skapa olikheter 
mellan länder och kan försvåra internationaliseringsprocessen; exempelvis kulturella skillnader, 
språk, utveckling med mera. Detta förklarar varför företag tenderar att påbörja 
internationaliseringen i grannländer eller på marknader där det psykiska avståndet är kortare 
(Johanson och Vahlne, 1990). 
 

2.1.1 Kunskap 
Uppsalamodellen förklarar kunskap som nyckeln vid internationaliseringsprocessen, då modellen 
bygger på att brist på kunskap är det största hindret för internationalisering. Modellen skiljer på 
objektiv kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap (Johanson och Vahlne, 1977). Den objektiva 
kunskapen går att studera och läsa in, samt går att tillämpa på flertalet marknader, medan den 
erfarenhetsbaserade kunskapen kommer från självupplevd erfarenhet så kallad learning by doing. 
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Den objektiva kunskapen erhålls genom standardiserade metoder av informationsinsamling, 
exempelvis genom aktiviteter som market research. Denna kunskap kan lätt överföras till andra 
marknader, vilket gör att den inte anses lika relevant att studera som erfarenhetsbaserad 
kunskap, som bygger på en marknadsspecifik kunskap. Fokus brukar läggas på den 
erfarenhetsbaserade kunskapen, men Johanson och Vahlne (1977) argumenterar dock för att 
företaget bör inneha kunskap av båda typer, då exempelvis erfarenhet från en marknad ska 
överföras till företagets verksamhet. Utan den objektiva kunskapen blir det svårt att tillgodogöra 
sig erfarenheterna från marknaden och vice versa (Johanson och Vahlne, 1977). 

 
2.1.2 Etabler ingskedjan 
Etableringskedjan är det mönster som kan uttydas från Uppsalamodellen (1977). Detta mönster 
är en effekt av den stegvis ökade marknadskunskapen, som leder till att företag ökar sitt 
marknadsengagemang och i större omfattning expanderar. Ju längre ett företag kommit i 
etableringskedjan, desto mer ökar engagemanget (Johanson och Vahlne, 1977). 
Etableringskedjan beskrivs utifrån fyra steg och menar att ett företag börjar med sporadisk 
export, för att sedan övergå till export via agent eller annan mellanhand. Efter att ha samlat 
tillräckligt med marknadskunskap blir det sedan möjligt för företaget att etablera egna 
försäljningsenheter. Till slut är det möjligt att öppna egen produktionsenhet på den nya 
marknaden (Johanson och Vahlne, 1977). 
 

2.1.3 Risk 
Risk är en central faktor i internationaliseringsprocessen, enligt Uppsalamodellen (1977), då 
beslut ofta fattas baserat på upplevd risk (Johanson och Vahlne, 1977). Beslutsfattandet 
påverkas av en ekonomisk effekt och en osäker effekt, där den ekonomiska effekten i första 
hand handlar om kostnader av internationalisering. För SMEs är bland annat brist på kapital en 
central del, varpå kostnaden att internationalisera kan vara en avgörande faktor för expansion 
(EIM Business and policy research, 2010). Den osäkra effekten innefattar även den risk, där 
beslutsfattare bland annat kan sakna kunskap om marknadens framtida utveckling eller om hur 
utomstående faktorer kan komma att påverka marknaden. Denna risk, i form av osäkerhet, 
minskar genom ökad integration och interaktion på den specifika marknaden (Johanson och 
Vahlne, 1977). Genom ökad marknadskunskap kan således den upplevda risken minska på 
grund av att större kännedom om möjliga hot eller möjligheter finns. Detta bekräftas då brist på 
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erfarenhet anses som ett stort hinder för SMEs då framgång vid internationaliseringsprocesser 
ofta grundats på kunskap från tidigare internationella expansioner (Toulova et al., 2015).  
 

2 .2 Uppsalamodel lens begränsningar 
Kritik har riktats mot det resonemang Uppsalamodellen (1977) presenterar kring risk, där risken 
i att inte gå in på den nya marknaden förblir okommenterad. Enligt Uppsalamodellen (1977) 
leder låg marknadskunskap till att den upplevda risken till investering är stor på grund av en 
avsaknad av kunskap om marknaden. Dock kan även låg marknadskunskap innebära att den 
upplevda risken till investering är liten, i och med att beslutsfattare inte har tillräckligt med 
kunskap om marknaden för att inse riskerna med investering. Risken att avvakta, kan därför 
upplevas som större än att investera (Forsgren, 2002). Detta illustreras i figur 1 nedan. 
 

 
 

Figur 1: Samband mellan upplevd risk och utlandsinvesteringar 

 
Av figuren kan utläsas att låg marknadskunskap, low market knowledge, kan leda till två olika 
handlingsalternativ. I det första leder låg marknadskunskap till att risken att investera utomlands, 
perceived risk of investing abroad, upplevs som hög. Låg kunskap om marknaden gör att det 
känns farligt att investera utomlands, varpå de utländska investeringarna, foreign investments, 
minskar. I det andra fallet leder låg marknadskunskap, low market knowledge, till att risken att inte 
investera utomlands, perceived risk of investing abroad, upplevs som hög. Då kunskapen om 
marknaden inte är tillräcklig finns en stark tro på möjligheterna varpå de utländska 
investeringarna, foreign investments, ökar.  
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Företag kan välja att etablera dotterbolag parallellt på flera utländska marknader, utan någon 
uppenbar kunskap om marknadsvillkoren i de berörda länderna (Forsgren, 2002). Detta 
beteende kan förklaras genom en rådande hård konkurrens samt de fördelar som förknippas 
med att vara en av de första aktörerna på en marknad. Detta anses viktigare än att successivt 
expandera genom erfarenhetsbaserad kunskap (Forsgren, 2002). Företagen tvingas att agera, 
trots stor osäkerhet med grund i bristande kunskap om näringslivets villkor på de olika 
marknaderna (Forsgren, 2002). 
 
Då den upplevda risken på marknaden är en funktion av företagets egen marknadskännedom är 
det vanligt att expansionen sker relativt långsamt (Forsgren, 2002). Den upplevda risken kan 
dock minskas på andra sätt än genom egen erfarenhet, exempelvis genom att imitera 
marknadsledare eller genom att dra lärdom av andras erfarenheter. Detta leder till att 
internationaliseringsprocessen kan ske i en snabbare takt än vad Uppsalamodellen (1977) 
förklarar (Forsgren, 2002). 
 

2 .3 Avbruten internat ional iser ing och deinternat ional iser ing 
Fenomenen avbruten internationalisering samt deinternationalisering kan ses som omvända 
spegelbilder av internationaliseringsprocesser. Internationalisering bygger på antagandet att 
företag eftersträvar långsiktig tillväxt och därför expanderar internationellt för att behålla eller 
öka graden av tillväxt. Såväl avbruten internationalisering som deinternationalisering innebär en 
omorganisering av företagets internationella tillgångar (Turner och Gardiner, 2007).  
 
Med avbruten internationalisering menas processen där ett företag aktivt väljer att minska 
graden av internationell expansion. Detta kan innebära att företaget minskar sina utländska 
investeringar eller marknadsengagemanget på marknader (Turner och Gardiner, 2007). 
Avbruten internationalisering kan förklaras genom följande exempel: Företag A med 
hemmamarknad A inleder en expansion till marknaderna B och C. Ytterligare en expansion till 
marknad D är därefter påtänkt. Internationaliseringen fortlöper dock inte som förväntat, varpå 
företaget avbryter internationaliseringsprocessen till att endast omfatta hemmamarknaden A 
samt marknaderna B och C. Internationaliseringen kan även avbrytas i ett tidigare skede, där 
expansionen således kommer att omfatta färre marknader. Avbruten internationalisering 
innebär därmed att internationaliseringsprocessen mot nya marknader avbryts och endast 
innefattar de tidigare aktiva marknaderna.  
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Det finns också fall där företag aktivt väljer att dra tillbaka verksamheten från vissa, eller alla, 
utländska marknader. Fenomenet kallas deinternationalisering och innebär att företaget avslutar 
försäljning av en eller samtliga produkter i utlandet. Med deinternationalisering menas att den 
internationella aktiviteten avslutas (Turner och Gardiner, 2007). Deinternationalisering kan 
förklaras genom följande exempel: Företag A med hemmamarknad A inleder en 
internationalisering till marknaderna B, C och D. Expansionen till land C går dock inte som 
förväntat varpå företaget drar tillbaka verksamheten från denna marknad och endast fokuserar 
på marknaderna A, B och D. Deinternationalisering innebär således att företag kan välja att 
avsluta internationell aktivitet på specifika marknader, utan att företagets 
internationaliseringsprocess till nya marknader avslutas. Marknaderna B, C och D ses således 
som enskilda projekt där den internationella aktiviteten avslutas. Ett mer drastiskt fall av 
deinternationalisering är där företag A (i exempel ovan) även väljer att helt dra tillbaka och 
avsluta verksamheten från marknaderna B och D, och återgår till att endast fokusera på 
hemmamarknaden A.  
 
Turner och Gardiner (2007) hävdar att något som kan influera till avbruten internationalisering 
och deinternationalisering är interdependenta marknader. I de fall där marknader är ömsesidigt 
beroende av varandra kan misslyckande på en marknad underminera företagets position på en 
annan marknad (Turner och Gardiner, 2007).  
 

2 .4  Teoret isk sammanfattning och syntes 
Uppsalamodellen ämnar illustrera hur internationaliseringsprocessen sker och på så vis 
underlätta beslut angående hur processen ska fortlöpa vid internationalisering. Det bör dock 
tilläggas att detta är en generell modell och att internationaliseringsprocessen varierar beroende 
på bransch och land. Johanson och Vahlnes (1977) studie visade på att många företag 
genomförde internationaliseringsprocessen stegvis. Grundtanken bygger på att erfarenhet och 
kunskap successivt byggs upp och leder till en ökad grad av internationalisering vid ett företag. 
Risken är också en viktig variabel i internationaliseringsprocessen. Då riskens betydelse endast 
belyses ur ett snävt perspektiv utifrån modellens grundantagande kompletterar Forsgrens 
(2002) artikel till en bredare benämning vad gäller risktagande. Risken i att inte internationalisera 
är ett exempel på Forsgrens (2002) påståenden. Uppsalamodellen formulerades år 1977 och 
har reviderats vid ett antal tillfällen men anses fortfarande ligga till grund för en generell 
internationaliseringsprocess då storleken eller typ av företag inte har någon roll i modellen 
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(Eriksson et al, 1997). Än i dag tenderar företag att påbörja internationaliseringsprocesser 
stegvis på grund av faktorer som höga kostnader, kunskapsbrist samt risker. Modellens generella 
ansats kan därför appliceras på företag oavsett bransch genom att beskriva hur 
internationaliseringsprocesser fortlöper. Med utgångspunkt i Uppsalamodellen (1977) med risk 
och kunskap som de huvudsakliga faktorerna, ämnar denna studie därför undersöka 
internationaliseringsprocessen och på så vis undersöka vilka faktorer som ligger bakom avbruten 
internationalisering eller deinternationalisering. 
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3 .  METOD 
I följande avsnitt presenteras studiens utformning och de val som gjorts motiveras. Inledningsvis 
redogörs för val av forskningsmetod och datainsamlingsmetod. Vidare presenteras argument för 
de val av företag och representanter som har intervjuats. Slutligen utformas en 
operationalisering av tidigare valda teoretiska begrepp för att möjliggöra en senare analys av 
materialet.      
 

3 .1 Forskningsmetod 
Studien syftar till att utifrån fallstudier undersöka vad som ligger bakom ett företags beslut till 
avbruten internationalisering och/eller deinternationalisering. Kopplingen mellan en 
internationaliseringsprocess och dessa fenomen är relevant att belysa i forskningssammanhanget, 
eftersom forskningen inom avbruten internationalisering och deinternationalisering är begränsad 
och fenomenen delvis är sammankopplade med internationalisering. En fallstudie av två företag 
med starka svenska hemmamarknader och påbörjad internationalisering, men med begränsad 
internationell verksamhet, möjliggör en djupare förståelse för såväl avbruten internationalisering 
som deinternationalisering som fenomen. För att uppnå studiens syfte har information om 
internationaliseringsprocesser och en förståelse av dessa krävts, vilket erhållits genom intervjuer. 
En kvalitativ metod är lämplig då datamaterialet består av anställdas upplevelser i generell 
bemärkelse och beslutsfattares upplevelser i synnerhet, vid en specifik situation (Saunders et al., 
2009). Valet av en kvalitativ ansats bygger således på förhoppningen att få en djupare inblick i 
strategiska beslut som ligger till grund för de fenomen som ämnas studeras. Intervjuerna har 
utformats utifrån en intervjuguide, där frågorna är av semistrukturerad karaktär. Med denna 
struktur kan genom stor flexibilitet, samt möjlighet till följdfrågor och ändrad ordningsföljd, 
djupare information erhållas. 
 

3 .2 Datainsamling          
Primärdata har insamlats genom två intervjuer med representanter från valda fallföretag. Detta 
för att undersöka hur företagens internationaliseringsprocess ser ut samt för att få större insikt i 
de hinder företagen möter vid internationalisering. Intervjuer är ett effektivt sätt att erhålla 
relevant och reliabel information för studiens syfte (Saunders et al., 2009). Då studien bygger på 
företags internationaliseringsprocesser, samt upplevda hinder, krävs information från personer 
insatta i ämnet, men även med företagsspecifik kunskap. Då fenomenen deinternationalisering 
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och avbruten internationalisering ämnas undersökas har en bred kunskap om 
internationaliseringsprocesser krävts hos respondenterna, vilket motiverar personliga intervjuer. 
Semi-strukturerade intervjuer har använts för att säkerställa att internationaliseringsprocessen 
hos företaget, samt variablerna kunskap och risk är de ämnen som störst fokus ligger på. För att 
förstå sambandet mellan olika variabler anses semi-strukturerade intervjuer fördelaktiga vid 
fallstudier (Saunders et al., 2009 ). Intervjuerna anses ha gett god inblick i hur 
internationaliseringsprocesser kan se ut och vilka hinder företag kan möta vid internationell 
expansion. Kort tid till insamling, begränsade resurser, samt vetskapen om att ett fåtal företag 
och respondenter är villiga att tala om mindre lyckade internationaliseringsprocesser, har 
avvägningen gjorts att inte intervjua fler företag. Sekundärkällor har även använts i viss 
utsträckning i form av artiklar och information om bolagen från diverse hemsidor för att 
generera en större trovärdighet då respondenterna tenderar att ge en förskönad bild av 
respektive företag. Sekundärkällor innebär redan existerande relevant material som skapats åt 
ett annat syfte inom forskningsområdet (Saunders et al., 2009).   
 

3 .3 Urval i  studien 
Vidare beskrivs urvalsförfarandet i studien, där valda företag som fallföretag och 
intervjurespondenter motiveras. 
 

3.3.1 Val av företag 
För att studera fenomenen avbruten internationalisering och deinternationalisering har två 
svenska konsumentvarumärkesföretag undersökts. Ett kriterium för valda företag var begränsad 
internationell verksamhet, men någon form av påbörjad internationaliseringsprocess eftersom 
internationalisering är en förutsättning för att kunna studera just avbruten internationalisering 
och deinternationalisering. Ytterligare kriterier var att företagen är välkända svenska företag med 
genomarbetade strategier, innehar ett starkt varumärke och en svensk huvudmarknad. Till sist 
har valda företag ett produktsortiment med potentiell marknad utomlands, vilket motiverar en 
internationell expansion. Genom att välja företag utan tydlig internationell förankring trots en 
stark hemmamarknad, kan de beslut som ligger bakom avbruten internationalisering och/eller 
deinternationalisering studeras.  
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Det första företaget, Spendrups, är ett ledande dryckesföretag på den svenska marknaden. 
Valet av företaget motiveras, som tidigare nämnt, bland annat genom ett brett 
produktsortiment med potentiell marknad utomlands och en icke utbredd internationalisering.  
Det andra företaget, Svenska LantChips, är ett svenskt snacksföretag som ständigt ökar sin 
popularitet på den svenska marknaden. Valet av företaget motiveras även här genom ett 
produktsortiment med potentiell marknad utomlands och en mindre omfattande 
internationalisering. 
 

3.3.2 Intervjuer 
I intervjuerna medverkade representanter från de valda företagen med relevant befattning inom 
internationaliseringsområdet. I studien har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats vid val av 
respondenter. Då forskningsfrågan i studien är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom ett 
företags beslut till avbruten internationalisering och/eller deinternationalisering lämpar sig detta 
urvalsförfarande då det är en kvalitativ studie med komplexa frågor. Samtliga respondenter har 
valts utifrån deras generella och företagsspecifika kunskap om internationaliseringsprocesser. I 
Spendrups fall genomfördes en personlig intervju, som spelades in och transkriberades1 för att 
underlätta bearbetningen av datamaterialet. Med respondenten för Svenska LantChips 
genomfördes en telefonintervju, då svårigheter att boka ett personligt möte fanns (Saunders et 
al., 2009). Tillgängligheten och tidseffektiviteten som kommer med en telefonintervju gjorde att 
denna metod med fördel användes vid denna intervju. Nackdelarna vid detta tillvägagångssätt är 
dock förlust av viss information, exempelvis i form av kroppsspråk (Saunders et al., 2009).  
 
Vid Spendrups intervjuades Export Director, Jim Nyberg. Tillsammans med ett team om fem 
personer ansvarar Nyberg sedan tre år tillbaka för all export samt strategiutformning och 
planering av internationaliseringsprocessen vid Spendrups. Trots att möjligheten finns att 
respondenten förskönat bilden av internationaliseringsarbetet vid företaget, samt uteslutit vissa 
hinder vid expansion, bygger en stor del av informationen om företaget på denna intervju. Med 
lång erfarenhet inom internationell verksamhet, bland annat som internationaliseringskonsult, 
anställdes Nyberg på Spendrups för att lösa deras tidigare expansionssvårigheter. Erfarenheten 
av utlandsetableringar bidrar därmed till respondentens djupa kunskap om 
internationaliseringsprocesser, samtidigt som en möjlig lojalitet mot företaget måste tas i 
beaktan. Intervjun ägde rum på företagets huvudkontor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Transkribering finns tillgänglig vid kontakt med uppsatsförfattarna  
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Vid Svenska Lantchips intervjuades Sales and Marketing Manager, Joseph Bautista. Bautista har 
sedan fyra år tillbaka arbetat på företaget med de internationella marknaderna och delar 
tillsammans med exportansvarig på det kontinuerliga arbetet på de utländska marknaderna. Då 
företaget arbetat med sin internationalisering sedan år 1996 anses en gedigen grundkunskap om 
internationaliseringsprocessen finnas hos de anställda. Intervjun ägde rum via telefon, då såväl 
tidsaspekten som avståndet gjorde att detta tillvägagångssätt ansågs lämpligast.  
 

3 .4 Operat ional iser ing 
För att besvara vald frågeställning samt undersöka fenomenen avbruten internationalisering och 
deinternationalisering, utgår studien till stor del från Uppsalamodellen och de två 
huvudaspekterna kunskap och risk. Frågorna till intervjun har utformats utifrån valda teoretiska 
ramverk och den teoretiska syntes som tidigare presenterats. Intervjufrågorna är av 
semistrukturerad karaktär för att få en djupare bild av det som ämnas undersökas (Saunders et 
al., 2009). Inledningsvis kommer generella frågor angående företagets 
internationaliseringsprocess att ställas, för att få inblick i företagens arbete. Respondenten 
kommer sedan att ledas in på frågor som betonar aspekterna risk och kunskap. Den utformade 
intervjuguiden (se bilaga 1) för valda företag syftar till att ge information om hur 
internationaliseringsprocessen hos företaget ser ut, om studerade fenomen upplevts samt hur 
företagen ser på aspekterna kunskap och risk vid en internationalisering. De inledande frågorna 
ämnar ge en generell bild av företagets internationalisering, för att därifrån kunna urskilja 
huruvida processen kan beskrivas utifrån Uppsalamodellen. Fortsättande frågor fångar mer 
specifikt företagets aktuella samt tidigare internationaliseringsprocesser för att undersöka om 
avbruten internationalisering och/eller deinternationalisering förekommer eller har förekommit 
inom företaget. De senare frågorna har till syfte att mer specifikt fånga de hinder som upplevts 
under tidigare eller pågående internationaliseringsprocesser, medan de avslutande frågorna 
kopplas direkt till kunskapsaspekten i Uppsalamodellen. 
 
Intervjuguiden har använts som grund för båda intervjuerna, men de frågor som fokuserats 
extra på har varierat utifrån var i internationaliseringsprocessen företaget befinner sig samt hur 
mycket information respondenten varit villig att dela med sig av.  

!
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4 .  TVÅ SVENSKA KONSUMENTVARUMÄRKESFÖRETAG 
I detta kapitel presenteras den information om undersökta företag som framkommit vid 
intervjuer med respondenter vid företagen. 
 

4 .1 Spendrups 
Spendrups Bryggeri AB grundades år 1897, har idag runt 1000 anställda och hade år 2013 ett 
resultat på 107 miljoner kronor före skatt. Verksamheten består i huvudsak av tillverkning och 
försäljning av öl, vatten, läsk, vin, cider och kaffe (Spendrups Bryggeri ABs årsredovisning 2013). 
Spendrups är ett av de ledande svenska företagen inom sin bransch. Trots detta har det inte 
hos företaget funnits en tydlig internationell expansion. 
 

4.1.1 Internat ionel l  bakgrund och nuvarande internat ional iser ingsprocess 
Under 1980-talet inledde Spendrups sin internationaliseringsprocess, då ledningen för företaget 
insåg möjligheterna på en utländsk marknad. Företaget inledde expansion till Tyskland, där 
produkterna började säljas i gränshandel. Då konsumenterna på denna marknad till största 
delen bestod av danskar och svenskar, som dels kände till Spendrups varumärken samt vars 
preferenser företaget var bekanta med, ansågs marknaden vara mycket säker. 
Internationalisering inleddes även till Ryssland och Kina, men då projektet misslyckades 
deinternatinaliserade Spendrups och återgick till att lägga fokus på den svenska 
hemmamarknaden. 
 
År 2012 inledde företaget ett internationaliseringsprojekt i England som gick ut på att lansera 
svensk cider. Tanken var att starta internationaliseringen med England, utvärdera resultatet och 
sedan utöka expansion till andra marknader. På den engelska marknaden hade redan två andra 
aktörer, Kopparbergs och Åbro, lanserat samma typ av produkt, vilket innebar att Spendrups 
kom in som tredje aktör.   
 
Att vara den tredje aktören på en marknad kan vara mycket problematiskt. Som den första 
aktören med en attraktiv produkt är det relativt lätt att ta sig in på en ny marknad. I detta fall 
handlade det om svensk cider på en brittisk restaurang- och pubmarknad, där restaurangerna 
och barerna var Spendrups kunder. För att produkten ska finnas i kundens sortiment krävs att 
företaget betalar en listing fee, en slags marknadsavgift. För den första aktören är avgiften låg, 
eftersom kunden kan se ett mervärde i att ta in produkten. Möjligheten till att öka sin egen 
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försäljning med hjälp av den nya produkten finns. Den aktör som kommer därefter kommer att 
få betala en högre avgift för att komma in i sortimentet, eftersom kunden redan har produkten 
och inte har samma chans till ökade försäljningsintäkter. Som tredje aktör med samma produkt 
är priset för att komma in i sortimentet högt. I Spendrups fall var priset för högt, vilket gjorde 
att det inte fanns något incitament till att köpa sig in på marknaden och 
internationaliseringsprocessen avbröts. 
 
Spendrups har för närvarande en pågående internationaliseringsprocess för produkten 
Pistonhead, en ljus öl i svart burk med en dödskalle på. Företaget inledde internationaliseringen i 
augusti 2012 och började även i detta fall med England. Efter att ha fokuserat på London i sex 
månader såg företaget att projektet hade bäring och i januari 2013 kunde en ytterligare 
expansion som omfattade större delar av England inledas. Bland annat samarbetar Spendrups 
idag med livsmedelsbutikskedjan Tesco. 
 

4.1.2 Grad av internat ional iser ing 
Spendrups produkt Pistonhead finns idag i England, Australien, Kina, Frankrike, Thailand, Taiwan, 
Sydkorea och Florida, USA. Inom företaget finns två olika synsätt med vilka 
internationaliseringen kan ses. Det ena är att se på vilka marknader Spendrups vill att 
varumärket ska befinna sig och var någonstans det finns affinitet för varumärket. Detta 
förhållningssätt handlar till stor del om varumärkesposition, image, custom culture och hur 
varumärket vill upplevas. På dessa marknader finns en långsiktig plan och en stark uthållighet. 
Eftersom varumärket strävar efter att befinna sig här, finns inte samma press på lönsamhet. 
Behovet att tjäna pengar finns inte de första åren just på grund av att marknaden anses så 
attraktiv. I Pistonheads fall är dessa de anglosaxiska marknaderna, som England, Australien och 
USA, med konsumenter som väl representerar den image som varumärket har. 
 
Det andra synsättet är att se på vilka marknader det finns möjlighet att tjäna pengar. På dessa 
marknader finns inte samma behov att vara verksamma för att bygga varumärket, men där finns 
ett monetärt incitament. Ett bra exempel på en sådan marknad är Sydkorea. Många är 
omedvetna om faktumet att Spendrups är verksamma på marknaden, främst för att Sydkorea 
inte är bland de vanligaste resmålen bland svenskar. Marknaden är dock framgångsrik med tanke 
på att invånarna är så pass konsumtionsstarka. På marknader som dessa finns det möjlighet att 
göra stora vinster; kunderna är stora och marginalerna är bra relativt andra marknader där 
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Spendrups är aktiva. Det dessa marknader gör är att finansiera det företaget vill göra på de 
anglosaxiska marknaderna, där ett större fokus ligger på själva varumärket. 
Generellt sett har Spendrups utlandslansering av Pistonhead gått mycket snabbt, då företaget 
gått in på många olika marknader samtidigt. I Kina har företaget märkt att lanseringen inte 
fungerar som förväntat, vilket till stor del beror på den samarbetspartner Spendrups har i 
landet. Fokus inom företaget ligger idag på de befintliga marknaderna där Spendrups jobbar 
med att hitta fler återförsäljare och förstärka relationerna med befintliga kunder. Företaget har 
fått lanseringsförfrågningar från Sydamerika, men avvaktar med detta i och med den redan 
intensiva processen på nuvarande marknader. 
 
Samtlig produktion av produkten sker idag, med England som undantag, i Sverige. Spendrups 
eget bryggeri anses välutvecklade vad gäller burkproduktion av drycker, varpå det idag inte finns 
något incitament till att flytta produktionen utomlands. I England finns dock ett bryggeri som 
hjälper till med flaskor och fat, då den egna produktionen inte kan konkurrera med priset på 
dessa varor. Då fraktkostnaden inte är speciellt hög, utan endast tidskrävande och i viss 
utsträckning osäker, är inte detta ett tillräckligt incitament för att även förlägga produktion 
utomlands. Undantag finns dock, till exempel har Thailand kvar höga tullpriser vilket gör att 
fraktkostnaden för produkten till denna marknad blir högre än på andra marknader. 
 
Något som företaget märkt är att i de länder som redan har en välfungerande ölmarknad, är 
produkten mer framgångsrik. Framförallt i Thailand, som har många svenska turister, är 
återkopplingen tillbaka till hemmamarknaden positiv. 
 

4.1.3  Kunskapsrelaterade svårigheter vid internat ional iser ing 
Vid en tillbakablick på Spendrups tidiga försök till internationalisering blir det tydligt att ingen 
riktig plan existerade. Det fanns ingen klar idé om vilken produkt som skulle exporteras, varför 
denna skulle till respektive marknad och vad syftet med exportlanseringen var. Inte heller hade 
tillräcklig kunskap om exportmarknaderna samlats in.  
 

“Man kan inte säga ”vi ska exportera” och sen skicka hela sortimentet i en container och tro 

att det finns en köpare på det. Du måste ha en tydlig idé om vad du ska exportera och 

varför det ska till respektive marknad.” (Jim Nyberg, Export Director, Spendrups, 2014)  
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Då utbudet av många drycker även är liknande internationellt sett, så var en av de största 
utmaningarna för Spendrups initialt att identifiera vilken produkt som lämpade sig bäst för 
export. Det krävs en tydlig strategi för exportlanseringen. Trots detta kan inte för stort fokus 
ligga på kunskapsinsamling. God planering är en förutsättning för en lyckad internationalisering, 
men för att kartlägga en marknad ordentligt så krävs både tid och monetära resurser. Dessutom 
är inte kunskap någon garanti för att expansionen sen lyckas. 
 

“Analyser, beslutsunderlag och välgrundade beslut behöver inte betyda att 

internationaliseringen lyckas. Där är vi mer förespråkare för trial and error som verktyg för 

expansion.” (Jim Nyberg, Export Director Spendrups, 2014)  
 
Den främsta källan till kunskap är den lokala partnern på den utländska marknaden. Det kan 
vara en importör, en agent eller en kombination av båda. Dessa kan även anställas som 
konsulter och innebär en direkt ingång på marknaden där företaget har möjlighet att komma 
högst upp i näringskedjan på en gång. Att en så viktig del av internationaliseringsprocessen, 
marknadskunskap, till viss del ligger utom företagets kontroll kan innebära ett hinder. Spendrups 
har i Kanada tidigare samarbetat med en agent som gett företaget felaktig information vilket 
innebär att fel beslut har tagits.  
 
Hur en marknad fungerar kan i sig vara en svårighet vid internationalisering. Regionala skillnader 
gör att internationaliseringen kan lyckas bättre eller sämre. För Spendrups är den amerikanska 
marknaden en utmaning i och med ett komplicerat juridiskt regelverk, vilket försvårar 
processen. Detta har gjort att företaget valt att gå långsamt fram med lanseringen av produkter. 
Att lanseringen inte lyckades lika väl i Kina som i andra länder berodde på kulturella och 
regionala skillnader som inte togs i beaktan vid beräkningar av framtida försäljning. Spendrups 
beräknade sin potentiella försäljning i Kina på en viss produktmängd per konsument. Kina är 
visserligen en marknad med en stor mängd konsumenter, men en stor del av befolkningen 
består av fattiga bönder på landsbygden som inte kan inkluderas till företagets framtida kunder. 
Att dessa förhållanden för antalet konsumenter missberäknades var en bidragande orsak till att 
lanseringen i Kina inte fortlöpte som väntat och att Spendrups valde att deinternationalisera från 
marknaden. 
 
Ytterligare en svårighet har för Spendrups varit den rådande företagskulturen. Kulturen inom ett 
företag kan ha en avgörande roll i hur internationaliseringsprocessen fortlöper och i Spendrups 
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fall har denna till viss del varit ett hinder. Inom företaget har det funnits ett kunskapsgap mellan 
hur internationalisering betraktats och hur det ser ut i praktiken, där det har tagit lång tid att 
manifestera i organisationen att export är något som är långsiktigt strategiskt. Dessutom 
kommer med internationalisering ett helt nytt sätt att arbeta, vilket är viktigt att göra 
medarbetare uppmärksamma på. Under lanseringsprocessen handlar det till stor del om att inse 
att det finns en svårighet att förutbestämma vad som kommer hända och hur lång tid det 
kommer att ta. En organisation som inte är van vid export, utan van vid en mer statisk svensk 
marknad, kan tveka inför detta. 
 

“Vi är historiskt sett inte ett internationellt bolag, det finns inte i vår mindset. Men detta 

ändras genom att vi lyckas utomlands.” (Jim Nyberg, Export Director Spendrups, 2014)  
 

4.1.4 Upplevda r isker vid internat ional iser ing 
En av de största riskerna för Spendrups internationalisering är utomstående faktorer. I och med 
att utomstående faktorer, såsom till exempel lagändringar och politiska fluktuationer, kan 
påverka företaget mycket finns det en risk i att planera i förväg. För att genomföra en lyckad 
internationalisering krävs god planering, men planer kan också vara riskfyllda. Spendrups rutin är 
att planera en strategi för de kommande fyra åren, grundat på de underlag företaget besitter vid 
planeringstillfället. Att jobba på detta sätt kan vara riskfyllt då det är svårt att förutse när 
företaget kommer att få return on investment. Initialt kan det finnas en tro på att en stor 
investering år ett kommer att löna sig år fyra, just för att vetskap om hur världen kommer att se 
ut år fyra tros finnas. Den höga hastighet med vilken information rör sig idag gör att kunskap 
snabbt blir obsolet och måste förvärvas kontinuerligt.  
 
En av de viktigaste utomstående faktorerna för Spendrups är politisk risk, som specifikt går att 
koppla till den aktuella produkten. Vad gäller öl finns inga större risker, med tanke på dryckens 
enorma historik. Att politiska beslut skulle påverka ölkonsumtionen i någon högre grad är i 
dagsläget svårt att se. Gällande cider är dock framtiden mycket mer osäker, just på grund av att 
produkten inte har samma historik. Denna kategori är speciell och mycket kan hända, vilket gör 
det svårt att planera långsiktigt. Myndigheter kan exempelvis lagstifta bort eller chockhöja 
skatten på hela kategorin, något som skulle påverka försäljningen negativt.  
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Till utomstående faktorer som är riskfyllda kan även frakt räknas. För Spendrups är frakt i sig 
inte en kostnadsfråga, utan problemet är att frakt är osäkert. Det finns ingen möjlighet att i 
detalj veta hur lång tid frakten kommer att ta eller om det kommer att finnas tillräckligt med 
produkter på marknaden medan nya fraktas dit. Samtidigt är risken för att något händer på 
vägen ständigt närvarande; ett lass kan rasa eller produkterna kan förstöras. 
 

“Osäkerheten är det som kan kosta pengar i förlängningen, men själva kostnaden för frakt 

är inte problemet.” (Jim Nyberg, Export Director Spendrups, 2014) 
 
Det finns även en risk med internationalisering vad gäller riskbedömning för nya länder och 
marknader. Det krävs oerhörd medvetenhet om hur olika marknader fungerar, hur de jobbar 
och hur verksamheten ändras från land till land. Exempel på detta kan vara kredibilitet i olika 
länder. På ett antal marknader sätter företaget inte upp några krediter utan samtliga kostnader 
förskottsbetalas från kunden.  
 
Internationalisering i sig innebär risk på en mängd olika fronter. Samtidigt finns det risk med att 
inte internationalisera överhuvudtaget. För Spendrups räcker det idag inte att vara framgångsrika 
i Sverige eftersom Sverigemarknaden inte växer i den takt ett bolag behöver. Nya konkurrenter 
kan uppstå på en marknad, vilket är ett exempel på en utomstående faktor som kan minska 
företagets försäljning. Dessa konkurrenter behöver inte nödvändigtvis verka på 
hemmamarknaden; år 2001 minskade exempelvis ölförsäljningen med tio procent i samband 
med att Öresundsbron öppnades samt att nya införselregler infördes (Affärsvärlden, 2001). Att 
verka på ett flertal marknader finns det dessutom en poäng med, eftersom företaget på så sätt 
sprider ut risken och kan kompensera för bakslag på en marknad med framgång på en annan.  
 

“Står man stilla så går man bakåt.” (Jim Nyberg, Export Director Spendrups, 2014) 
 

4.2 Svenska LantChips 
Företaget Svenska LantChips grundades år 1991 och har idag 29 anställda. Företaget hade år 
2013 ett resultat på 6, 5 miljoner kronor före skatt. Verksamheten består av tillverkning och 
försäljning av snacks (Svenska LantChips årsredovisning 2013). I produktsortimentet ingår främst 
potatischips, men företaget har även ett urval av ekologiskt producerade chips samt 
rotfruktssnacks. 
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4.2.1 Internat ionel l  bakgrund och nuvarande internat ional iser ingsprocess 
År 1996 påbörjade Svenska LantChips en internationell expansion, vilken ansågs nödvändig i 
och med en begränsad hemmamarknad. Att expandera företaget internationellt ansågs därmed 
vara det bästa verktyget för att öka omsättningen, samtidigt som det svenska inträdet i EU år 
1995 underlättade för export (Svenskt Näringsliv, 2007). Internationaliseringen startade i Norge 
och Danmark, men det var genom samarbete med Ikea, som den stora expansionen tog fart. 
Samarbetet möjliggjorde en internationalisering på flera marknader samtidigt, främst i Europa. 
Då Ikea avslutade alla externa samarbeten övergick Svenska LantChips till att producera Ikeas 
egna private label-chips, vilket innebar att inkomstkällan inte gick förlorad. I samband med att 
varumärket Svenska LantChips försvann från Ikeas sortiment insåg företaget att en utländsk 
efterfrågan för den egna produkten fanns. Bland annat i Tyskland, Italien och Frankrike fanns det 
en marknad för varumärket varpå avtal med distributörer i dessa länder slöts. I början på 2000-
talet påbörjades en expansiv internationalisering och år 2007 fanns till och med planer på att 
starta en egen fabrik i Japan (Svenskt Näringsliv, 2007). Den internationella verksamheten har 
tidigare innefattat Sydkorea, Thailand, Spanien och Holland, men då expansionen i dessa länder 
inte förlöpte som förväntat är den idag avslutad. Detta innebar att företaget tvingades 
genomföra en deinternationalisering på dessa marknader.  
 

”En unik produkt i form av ekologiskt producerade chips med relativt lågt pris har gjort att 

efterfrågan hos de utländska konsumenterna funnits. Återförsäljare har själva efterfrågat 

produkten vilket underlättat att avtal slutits med distributörer.” (Bautista, Sales and 
Marketing Manager Svenska LantChips, 2014). 

 

4.2.2 Grad av internat ional iser ing 
Idag består omkring 35 procent av Svenska LantChips omsättning av exportverksamhet och 60 
procent av tillverkningen exporteras (Svenskt Näringsliv, 2007). Företaget är aktivt i Norge, 
Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien. Fokus inom företaget ligger idag på de befintliga, aktiva 
marknaderna där Svenska LantChips bland annat försöker hitta fler återförsäljare, men också 
jobbar med existerande kunder. Företaget utvärderar ständigt lönsamheten på marknaderna 
och undersöker eventuella expansionsmöjligheter och vad dessa skulle innebära.  
Då transporten av chips är såväl omständlig som kostsam kan det vara aktuellt för Svenska 
LantChips att starta egen produktion på utvalda utländska marknader. Frakten av produkten har 
en stor inverkan på priset, vilket påverkar företaget som trots höga fraktkostnader vill att 
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produkten ska ha ett marknadsmässigt pris. Utländsk produktion motiveras även av att potatis 
är en råvara som odlas i ett flertal länder, vilket skulle underlätta tillverkningen av produkten 
även utomlands. 
 

4.2.3 Kunskapsrelaterade svårigheter vid internat ional iser ing 
Gällande Svenska LantChips internationaliseringsprocess är det tydligt att en svårighet i form av 
kunskapsinsamling funnits. Till stor del har problemet kunnat undvikas genom att företaget till i 
hög utsträckning erhållit kunskap genom distributörer och samarbetspartners på den utländska 
marknaden. Vid ett antal tillfällen har även agenter använts. En stark samarbetspartner, Ikea, har 
i stor utsträckning möjliggjort en internationell expansion för Svenska LantChips just genom att 
bidra med specifik information och kunskap om utländska marknader. Genom Business Sweden, 
tidigare exportrådet, har Svenska LantChips dessutom fått hjälp med att etablera kontakter och 
göra testförsäljningar på nya marknader. Dock skapas på detta sätt en beroendeställning till en 
stark lokal partner. Detta beroende kan ses som ett stort problem, då felaktig information från 
en partner kan bidra till en misslyckad lansering på den aktuella marknaden.  
Då företaget till stor del etablerar sig genom stora livsmedelsbutikskedjor ligger det mest 
krävande arbetet i att hitta och skapa en god relation till dessa och andra potentiella 
samarbetspartners. I många fall kräver detta språkkunskaper, vilket förenklar kommunikationen 
mellan parterna.  
 

”Språkskillnader är ett hinder. Det krävs att man har rätt folk på sin sida som talar språket 

och kan den utländska marknaden för att förhandla med återförsäljare.” (Bautista, Sales and 
Marketing Manager Svenska LantChips, 2014)   
 

Svenska LantChips upplever även att de som företag har haft svårigheter att komma in på 
marknader och skapa kontakt delvis på grund av att de inte alltid tas på allvar. Då företaget är 
förhållandevis litet har det hänt att potentiella samarbetspartners upplevt Svenska LantChips 
som oseriöst. 
 

4.2.4 Upplevda r isker vid internat ional iser ing 
Att Svenska LantChips i hög grad är beroende av en råvara, potatis, utgör en stor risk, då 
företaget är utsatt för fluktuerande råvarupriser. Detta kan påverka verksamheten mycket 
negativt om priset på potatis drastiskt höjs. En annan riskfaktor vid handel med utländska 
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marknader är valutakurser som ständigt ändras. Då inköp och försäljning sker i utländsk valuta, 
som fallet är vid internationell handel, kan förändringar slå mycket hårt på ett företags ekonomi 
(Svenska LantChips, årsredovisning 2013).  
 
En av de stora riskerna för Svenska LantChips ligger i att bedöma företagets kredibilitet, det vill 
säga företags sannolikhet att betala. De sydeuropeiska länderna är exempel på länder med låg 
kredibilitet där samarbetspartners tenderar att vara sena med att betala, eller inte alls betala, 
fakturor. Detta skapar större kostnader för Svenska LantChips, som inte får betalt i tid. 
Företaget har därför valt att här arbeta med förskottsbetalningar, för att säkerställa betalning i 
tid. Förskottsbetalningar leder dock till större svårigheter att behålla befintliga kunder och få in 
nya. Samarbetet med varuhuset El Corte Ingles i Spanien avslutades av denna anledning då 
Svenska LantChips hade som krav att få betalt i förskott vilket det Spanska varuhuset inte 
accepterade.  
 
En viktig inkomstkälla för Svenska LantChips är produktionen av private label-chips åt företag på 
den utländska marknaden. Detta är dock en osäker och inte helt långsiktig inkomstkälla, som är 
helt beroende av att företaget vinner upphandlingar med utländska partners. Exempelvis 
tvingades Svenska LantChips att deinternationalisera den holländska marknaden, eftersom 
företaget förlorade en stor upphandling i Holland. Att Svenska LantChips kontinuerligt måste 
jobba med att få in och vinna upphandlingar skapar en stor osäkerhet kring denna inkomstkälla.  
 
Begränsade resurser är en viktig faktor vad gäller Svenska LantChips internationaliseringsprocess. 
Omsättningen har ökat stadigt de senaste åren; från 56 miljoner kronor år 2006 till 113 
miljoner kronor år 2013. Dock har vinsten inte följt samma positiva utveckling. Mellan år 2006 
och 2007 gick företaget med förlust, trots ökad total omsättning (Dagens Nyheter, 2008). En 
svårighet i att uppnå lönsamhet på ett antal utländska marknader har lett till att företaget valt att 
deinternationalisera från dessa. Till exempel var Japan, Sydkorea och Thailand marknader där 
Svenska LantChips inte hade tillräckligt med resurser för att fortsätta vara verksamma. 
 

“Försäljningar i bland annat Asien har varit testförsäljningar som har skett genom svenska 

agenter. Efterfrågan har kommit direkt från agenten och har skötts genom dem.” (Bautista, 
Sales and Marketing Manager Svenska LantChips, 2014). 
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5 .  ANALYS 
För att knyta an till syftet för denna studie kommer den information som erhållits vid intervjuer i 
detta avsnitt att analyseras utifrån tidigare vald teori för uppsatsen. Studien ämnar undersöka de 
faktorer som ligger bakom beslutsfattandet kring fenomenen avbruten internationalisering och 
deinternationalisering. 
 

5 .1 Spendrups  
Information om Spendrups internationaliseringsprocess samt upplevda fenomen kommer här 
att analyseras utifrån valda teorier. 
 

5.1.1 Avbruten internat ional iser ing och deinternat ional iser ing 
Spendrups har upplevt båda undersökta fenomen; avbruten internationalisering och 
deinternationalisering. Att internationaliseringsprocessen inleddes för 30 år sen, aldrig lyfte och 
sedan har legat i träda fram till den senaste exportsatsningen visar på just avbruten 
internationalisering som fenomen. Samtidigt påvisas deinternationalisering av marknaderna 
Ryssland och Kina, då företaget avslutade all verksamhet i dessa länder vid 
internationaliseringsmisslyckandet. Även former av deinternationalisering har ägt rum då 
försöket med utlandslanseringen av svensk cider ledde till att produkten helt togs bort från den 
engelska marknaden.   
 
Från Spendrups internationaliseringsprocesser kan utläsas ett mönster gällande intensitet. Vid 
den tidigare exportsatsningen under 30-talet var intensiteten hög och många produkter 
exporterades, dock utan framgång. Intensiteten var därefter mycket låg och företaget valde att 
fokusera på hemmamarknaden i Sverige. När sedan internationaliseringen återupptogs under 
2012 var intensiteten återigen hög och företaget valde att gå in på ett flertal marknader 
samtidigt, med olika produkter. Utlandslanseringen av Pistonhead kan ses som ett lyckat 
exempel på internationalisering på ett flertal utländska marknader och projektet påvisar hög 
intensitet. Dock är intensiteten för projektet låg gällande USA-marknaden vilket till stor del 
beror på de risker som är förknippade med landet. Vad gäller lanseringen av svensk cider på 
den engelska marknaden misslyckades projektet vilket föranledde en deinternationalisering av 
just detta projekt.  
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5.1.2 Uppsalamodel len 
Uppsalamodellen (1977) beskriver internationaliseringsprocessen hos ett företag och bygger på 
gradvis internationalisering, där ett företag stegvis ökar åtaganden på utländska marknader och 
där resultat för en händelse ligger till grund för nästa beslut. På detta vis har inte Spendrups 
internationalisering sett ut, då företaget snarare valt att internationalisera i olika faser beroende 
på var företaget befinner sig. På samma sätt har ingen internationalisering inletts med expansion 
till grannländer, något som Uppsalamodellen (1977) förklarar att företag tenderar att göra. I viss 
utsträckning kan hävdas att den gränshandel som bedrivits i Tyskland kan motsvara ett 
grannland, då den befintliga kundkretsen till stor del bestod av svenska och danska medborgare 
varpå försäljningen lättare kunde förutspås.  
 
Där Uppsalamodellen (1977) hävdar att brist på kunskap är ett av internationaliseringens 
största hinder, menar Spendrups att helt utomstående faktorer är det största problemet. Trots 
att även kunskapsbrist till stor del kan ses som ett problem är detta något som enklare än 
utomstående faktorer, som ju är helt oförutsägbara, kan överkommas. Faktorer såsom kulturella 
skillnader och språk är något som i Spendrups fall varit hinder men som på ett relativt enkelt 
sätt kunnat överkommas genom den lokala partnern. I linje med detta kan hävdas att Spendrups 
aldrig nått till slutet av etableringskedjan, med tanke på att ingen egen produktion bedrivs på 
utländska marknader med nuvarande internationaliserad produkt. 
 

5.1.3 Kunskap 
Uppsalamodellen skiljer på objektiv och erfarenhetsbaserad kunskap och menar att den 
objektiva kunskapen går att studera och läsa in, samt applicera på flertalet marknader. Gällande 
Spendrups internationaliseringsprocess har den objektiva kunskapen visserligen värderats, men 
då snarare i form av lärdomar från tidigare internationaliseringsförsök och således inte ansetts 
fullt så viktig som den erfarenhetsbaserade kunskapen. Aktiviteter såsom market research, vilket 
är såväl kostsamt som tidskrävande, är något som företaget till stor del dömt ut till fördel för att 
själva agera. Självupplevd erfarenhet, “learning by doing” är på så vis det sätt att arbeta som 
Spendrups till störst del tillämpat. Till stor del beror detta på att företaget snarare valt att lägga 
fokus på produkten istället för marknaden i sig.  
 
Lanseringen av svensk cider i England är dock ett bra exempel på ett internationaliseringsförsök 
som hade kunnat lyckas bättre om den objektiva kunskapen varit högre. Visserligen fanns en tro 
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på produkten från företagets sida, men från en objektiv synvinkel kan utläsas att en lyckad 
export av Spendrups cider till England hade varit problematisk att uppnå med tanke på 
förutsättningarna. På samma sätt kan hävdas att den objektiva kunskapen om Kina inte var 
tillräckligt stor vid lanseringen av Pistonhead, vilket var en bidragande faktor till att lanseringen 
inte fortlöpt som förväntat.  
 

5.1.4 Risk 
Enligt Uppsalamodellen (1977) är risk en central faktor vad gäller beslutsfattandet i 
internationaliseringsprocessen hos ett företag. Verkligheten för Spendrups är just detta; risk är 
avgörande. I störst utsträckning gäller risken utomstående faktorer, det vill säga faktorer som 
företaget själva inte kan påverka eller kontrollera. Vid alla beslut som tas görs en riskanalys för 
att Spendrups ska kunna avgöra huruvida ett högre marknadsengagemang lönar sig eller inte. På 
detta sätt är risk den mest centrala delen vad gäller avbruten internationalisering och 
deinternationalisering för Spendrups. 
 
Företaget menar att det finns en stor risk i sig att inte internationalisera, varpå Spendrups valt 
att i vissa fall gå in på marknader trots att en djupare detaljkunskap om marknaden ifråga inte 
funnits. Detta överensstämmer med det resonemang Forsgren (2002) presenterar angående att 
risken att inte investera kan upplevas som högre när företaget inte har kunskap om en specifik 
marknad. 
 

5.1.5 Orsaker t i l l  avbruten internat ional iser ing och deinternat ional iser ing 
De beslut som legat bakom Spendrups avbrutna internationalisering samt deinternationalisering 
varierar beroende på situation. Till stor del handlar det om utomstående faktorer, vilka 
företaget inte kunnat påverka, men samtidigt spelar kunskapsbrist in. De 
internationaliseringsförsök som Spendrups tog sig an under 30-talet visar att företaget tidigt 
förstod att det fanns möjligheter utomlands. Trots att ingen egentlig marknadskunskap fanns 
upplevde företaget att risken att inte investera var för hög, i enlighet med Forsgrens 
resonemang kring hur den upplevda risken att inte investera upplevs som hög då 
marknadskunskapen är låg. Dock ledde den bristande marknadskunskapen till att varken 
exportsatsningen i Kina eller Ryssland lyckades. Det fanns ingen kunskap om marknaderna, ingen 
insikt i vilka de potentiella konsumenterna var och vilka produkter som kunde vara 
framgångsrika. Kunskapsbrist kan till viss del även påvisas vid lanseringen av svensk cider i 
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England, då mer omfattande kartläggning av marknaden förmodligen hade visat att export av 
produkten inte hade varit lönsam. Samtidigt spelar utomstående faktorer en stor roll, då lagar 
och regler på den engelska marknaden gjorde att svårigheterna för lanseringen av Spendrups 
produkt var högre än företaget förutsett. En annan påtaglig orsak till att Spendrups valt att 
avbryta pågående internationalisering eller helt dra tillbaka den internationella verksamheten är 
företagskulturen. Att ingen tidigare lyckad export kunnat påvisas har föranlett en misstro till 
internationalisering, varpå en expansion varit svår att förankra i samtliga led i organisationen. 
Ytterligare en orsak som influerat till beslut rörande avbruten internationalisering och 
deinternationalisering är i de fall då företaget inte lyckats hitta rätt lokal partner på den aktuella 
marknaden. Bland annat är lanseringen i Kina ett exempel på detta, då samarbetspartnern på 
den kinesiska marknaden varken förstod produkten eller syftet med internationaliseringen. 
 

5 .2 Svenska LantChips 
Information om Svenska LantChips internationaliseringsprocess samt upplevda fenomen 
kommer här att analyseras utifrån valda teorier. 
 

5.2.1 Avbruten internat ional iser ing och deinternat ional iser ing 
Sedan Svenska LantChips påbörjade sin internationaliseringsprocess 1996 har de aktivt arbetat 
med en fortsatt expansion. Fenomenet deinternationalisering har dock fångats då de aktivt valt 
att dra sig tillbaka från vissa marknader. Japan, Thailand och Sydkorea är exempel där 
testförsäljningar påbörjats, men där företaget valt att dra sig tillbaka. Andra marknader där 
Svenska LantChips tvingat till deinternationalisering är Holland och Spanien. 
I och med att samarbetet med Ikea tog fart kunde en hög grad av intensitet gällande 
internationaliseringsprocessen utläsas då produkter från Svenska LantChips exporterades till 
många nya marknader samtidigt. Denna intensitet minskade då Ikea avslutade sina samarbeten 
med externa varumärken. Svenska LantChips fortsatte dock att etablera egna kontakter, vilket 
innebar att en relativt hög intensitet upprätthölls. Genom åren har 
internationaliseringsprocessens intensitet varierat beroende på hur expansiv internationalisering 
som pågått. Testförsäljningar på vissa marknader har gjort att intensiteten ökat men kan sedan 
tvingats deinternationalisera på grund av olika orsaker.  
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5.2.2 Uppsalamodel len 
 Svenska LantChips internationaliseringsprocess följer till viss del Uppsalamodellens (1977) 

mönster genom en gradvis expansion i form av ett stegvis åtagande och kunskapsinsamlande på 
de utländska marknaderna. Dock grundar inte företaget nästa beslut om expansion på resultatet 
från det tidigare åtagandet på samma sätt som modellen förespråkar. Besluten grundas istället 
på var efterfråga och möjlighet att expandera utomlands finns. I enlighet med  argument från 
Johanson och Vahlne (1977) påbörjade ändå företaget sin internationaliseringsprocess mot 
grannländerna Norge och Danmark genom export.  
 

     Uppsalamodellen (1977) motiverar utlandsetableringar till grannländer på grund av att det 
psykiska avståndet till dessa marknader är kortare. Samarbetet med Ikea skapade dock 
förutsättningar för Svenska LantChips att expandera till fler marknader samtidigt trots längre 
psykiskt avstånd. Detta ledde till att företaget snarare ökar marknadsengagemanget där 
efterfrågan finns och i vilken utsträckning kontakter och samarbetspartners på dessa marknader 
kan etableras. Modellens grundantagande om att kunskapsbrist är ett av de största hindren, som 
kan övervinnas främst genom verksamhet utomlands, stämmer därför inte helt överens med 
Svenska LantChips internationaliseringsprocess. Då företaget arbetar med distributörer och 
andra samarbetspartners erhålls nödvändig kunskap genom dem. Utifrån det kan Svenska 
LantChips antas befinna sig i fas två på etableringskedjan då export sker via distributör eller 
annan mellanhand. Företaget önskar dock i framtiden starta egen produktion på vissa 
marknader i enlighet med etableringskedjans mönster. 
 

5.2.3 Kunskap 
Den särskiljning Uppsalamodellen gör på objektiv och erfarenhetsbaserad kunskap kan även 
urskiljas hos Svenska LantChips. Den objektiva kunskapen i form av internationell erfarenhet 
samt företagsspecifik kunskap genomsyrar företaget genom erfaren personal samt ägare. 
Samarbete med distributörer gör att ingen större objektiv kunskap om marknaderna behöver 
insamlas då samarbetspartnern redan besitter kunskapen. Även den erfarenhetsbaserade 
kunskapen utvinns genom samarbete med distributörer och återförsäljare. Företagets beroende 
av samarbetspartners gör att de själva aldrig uppnår erfarenhetsbaserad kunskap då de själva 
inte besitter kunskapen om marknaderna och är med i insamlingsprocessen. Viss kunskap har 
dock erhållits gällande vissa mindre lyckade utlandsetableringar. Ett exempel på detta är den 
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låga kredibilitet som företaget insett att många samarbetspartners har. Av just denna anledning 
överväger Svenska LantChips en deinternationalisering av Italien som marknad.  
 
Då företagets internationella framgångar till stor del bygger på starka samarbetspartner och ett 
utbrett nätverk krävs god kommunikationsförmåga. Kommunikation över landsgränser kräver 
ofta goda språkkunskaper, vilket kan vara ett stort hinder. Även kulturella skillnader kan försvåra 
arbetet med att etablera kontakter, men kan genom erfarenhet av tidigare samarbete 
övervinnas.  
 

5.2.4 Risk 
På samma sätt som risken har en central roll i beslutsfattandet enligt Uppsalamodellen (1977) 
utgör även risken en stor roll vid besluten i internationaliseringsprocessen för Svenska 
LantChips. Beslutsfattandet påverkas av ekonomisk effekt och en osäker effekt i enlighet med 
modellen. Som tidigare nämnt utgör det ekonomiska läget i de sydeuropeiska länderna en stor 
risk för företaget, då fakturor betalas in sent eller inte alls. Risken att inte få betalt har lett till att 
Svenska LantChips valt att kräva förskottsbetalningar, vilket lett till att kunder dragit sig ur. 
Samtidigt är den låga kredibiliteten en anledning till att Svenska LantChips själva överväger att 
helt dra sig tillbaka från vissa marknader. Det faktum att företaget arbetar med distributörer och 
samarbetspartners på utländska marknader gör att den osäkra effekten blir lägre. I linje med 
detta blir även risken lägre då Svenska LantChips innehar kunskap om marknaden. Trots detta 
är just risk en betydande faktor gällande beslut kring avbruten internationalisering och 
deinternationalisering.  
 
I enlighet med Forsgrens (2002) resonemang kring hur låg marknadskunskap leder till en 
upplevd hög risk till att inte investera, har Svenska LantChips till stor del valt att expandera trots 
en låg marknadskunskap. Företaget har inte haft någon större egen marknadskännedom, vilket 
har skapat en stark tro på företaget och de möjligheter som torde finnas. Att helt avstå från att 
internationalisera har utifrån detta inte varit aktuellt, trots att såväl risker som kostnader är höga. 
Inkomsterna från de utländska marknaderna står dessutom för en stor del av företagets 
omsättning. 
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5.2.5 Orsaker t i l l  avbruten internat ional iser ing och deinternat ional iser ing 
De beslut och orsaker som legat till grund för Svenska LantChips deinternationalisering beror till 
stor del på brist av resurser, med tanke på de höga kostnader som en internationalisering utgör. 
Deinternationaliseringen i Holland berodde exempelvis på att en upphandling förlorades, vilket 
kunde härledas till brist på kapital. Anledningen till att internationaliseringsprocesserna avbrutits i 
Asien var även där att resurser saknades. Ytterligare ett hinder företaget upplever är bristande 
språkkunskaper, vilket tyder på att det är det psykiska avståndet som försvårar 
internationaliseringen. Dock utgör inte detta i sig en direkt anledning till varken avbruten 
internationalisering eller deinternationalisering. Det kan dock tänkas att det psykiska avståndet 
legat till grund för beslut gällande båda fenomen. Exempelvis kan det psykiska avståndet ha 
bidragit till att mer resurser krävts i Asien, vilket i sin tur ledde till deinternationalisering. Att 
upphandlingar förlorats eller avtal ej slutits kan också indirekt påverkas av språk eller det 
psykiska avståndet. Kunskapsbrist tycks dock hos Svenska LantChips inte vara en huvudsaklig 
orsak till deinternationalisering vilket strider mot Uppsalamodellens (1977) argument gällande 
kunskapsinsamling som nyckeln till en lyckad internationalisering. Då deinternationaliseringen 
påverkas av hur den specifika internationaliseringen sett ut, bör utifrån detta resonemang en 
deinternationalisering till störst del bero på kunskapsbrist. 
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6 .  DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Detta kapitel har som avsikt att föra ett avslutande resonemang kring presenterad empiri och 
analys, med återkoppling till studiens syfte och frågeställning. Den information som erhållits 
sammanfattas med anknytning till det teoretiska underlaget och de undersökta fenomenen 
diskuteras. Slutligen belyses begränsningar och förslag på vidare forskning för framtida studier 
inom området presenteras.  
 

6 .1 Diskuss ion       
Genom att se tillbaka på de internationaliseringsprocesser som av olika anledningar lett till 
fenomenen avbruten internationalisering och deinternationalisering inom företagen Spendrups 
och Svenska LantChips kan såväl likheter som skillnader urskiljas.  
 
Inget av fallföretagen följer till fullo det mönster Uppsalamodellen argumenterar för, vid 
respektive internationaliseringsprocess. I linje med det Forsgren (2002) hävdar, har företagen 
genom marknadsledande samarbetspartners och lärdomar från andras erfarenheter kunnat 
påbörja en internationalisering i en snabbare takt än vad Uppsalamodellen hävdar. Nätverk gör 
att objektiv kunskap inte behövs i samma utsträckning och att den erfarenhetsbaserade 
kunskapen kan utvinnas ur samarbetspartners. Dock kan denna fördel, i form av nätverk, i själva 
verket vara ett hinder. Då företagen själva inte känner ett behov av egen kunskapsinsamling 
skapas en beroendeställning till en samarbetspartner. I de fall där samarbetspartnern inte är 
ideal kan denna beroendeställning vara en avgörande faktor till beslut kring avbruten 
internationalisering och deinternationalisering. 
 
Just att kunskapsinsamlingen till stor del sker genom någon form av samarbetspartner som 
möjliggör en genväg till marknaden, är en likhet hos företagen. Med detta följer att kunskapsbrist 
kan vara en bidragande orsak till avbruten internationalisering och deinternationalisering hos 
såväl Spendrups som Svenska LantChips. Då båda företagen är exempel på SMEs kan 
visserligen hävdas att brist på resurser gör att trial and error trots allt är ett bra sätt att lyckas 
med en internationalisering, då market research är både kostsamt och tidskrävande. 
 
Språkskillnader mellan olika marknader, samt kulturella skillnader, kan även det vara en 
gemensam bakomliggande orsak, och därmed en likhet hos företagen, till att en 
internationalisering inte fortlöper som planerat. Språkskillnaden i sig ter sig dock inte vara en 
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direkt bidragande faktor, utan bör snarare ses som något som komplicerar det dagliga arbetet. 
På så sätt kan det psykiska avståndet inte sägas utgöra en orsak till beslut angående avbruten 
internationalisering eller deinternationalisering. Detta skulle även kunna förklara varför företagen 
inte helt följer Uppsalamodellens mönster vid val av marknader att internationalisera till.  
 
Den mest påtagliga skillnaden mellan undersökta företag är den grundläggande synen på 
internationalisering inom de olika organisationerna. Inom Svenska LantChips anses en 
internationell expansion vara essentiell för att säkerställa företagets framgång, varpå en stark 
tilltro till företagets möjligheter finns vilket i enlighet med Forsgrens (2002) teori kan grunda sig i 
låg marknadskunskap. Risken att inte internationalisera anses här överväga de risker som 
kommer med en internationalisering. Inom Spendrups finns däremot en något negativ syn på 
internationalisering som till viss del kan anses vara ett hinder för företaget. I och med företagets 
tidigare misslyckanden utomlands finns en inbyggd rädsla för utländsk expansion hos 
medarbetarna, som bäst avhjälps genom att lyckas utomlands. Forsgren (2002) menar att låg 
marknadskunskap leder till högre upplevd risk, varpå utlandsinvesteringar minskar, vilket i 
Spendrups fall stämmer. Risken till internationalisering känns hög. Företagssynen gällande 
internationalisering kan på så sätt ses som en bidragande faktor till såväl avbruten 
internationalisering som deinternationalisering. I de fall expansionen inte fortlöper som väntat 
kan stödet i organisationen vara avgörande för huruvida företaget väljer att avbryta eller gå 
vidare med internationaliseringsprocessen.  
 
En ytterligare skillnad mellan företagen är synen på frakt. Svenska LantChips hävdar att frakten 
är såväl dyr som omständlig, medan Spendrups påpekar att kostnaden inte är problemet utan 
snarare osäkerheten som frakten innebär. Att åsikterna skiljer sig kan härledas till de olikheter 
sålda produkter har, då Svenska LantChips fraktar något som är ömtåligt och inte bör krossas, 
medan Spendrups produkt inte påverkas på samma sätt av att fraktas. Av denna anledning finns 
det för Spendrups ingen anledning att avbryta en pågående internationalisering, eller 
deinternationalisera en hel marknad bara på grund av frakten. För Svenska LantChips är frakten 
däremot av större betydelse och kan därför spela en större roll vid beslutsfattande berörande 
avbruten internationalisering och deinternationalisering. Detta resonemang skiljer sig från 
Uppsalamodellen som inte behandlar logistikaspekten som en avgörande faktor för företags val 
till internationalisering. Uppsalamodellens etableringskedja beskriver hur företag genom 
kunskapsinsamlande till slut kan starta egen produktion på den utländska marknaden, vilket 
innebär att hindret som transporten utgör övervinns. Dock behandlar modellen inte det hinder 
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som frakten initialt kan utgöra och hur detta hinder påverkar huruvida företaget väljer att 
expandera internationaliseringen, avbryta internationaliseringen eller deinternationalisera.  
 

6 .2 Slutsats 
Denna studie ämnar undersöka de faktorer som ligger bakom beslutsfattandet kring fenomenen 
avbruten internationalisering och deinternationalisering. Bland de faktorer som legat till grund 
för undersökta fenomen, har kunskap spelat en central roll. Kunskapsbrist kan uttydas som en 
bidragande faktor i de fall där avbruten internationalisering och deinternationalisering kan 
påvisas. 
 
Genom att kartlägga de orsaker som legat till grund för beslutsfattande kring avbruten 
internationalisering och deinternationalisering hos två svenska konsumentvarumärkesföretag 
bidrar studien till ytterligare förklaring av de annars relativt outforskade fenomenen.  
 
Slutsatsen kan dras att risken inte spelat en stor roll vid beslutsfattandet gällande avbruten 
internationalisering och deinternationalisering. Både Spendrups och Svenska LantChips ser 
internationalisering som något som är nödvändigt för verksamheten, trots riskerna. Dock är 
riskfaktorn närvarande gällande hur utformningen av internationaliseringsprocessen och är 
därmed central även för hur den avbrutna processen eller deinternationaliseringen ser ut. 
Riskfaktorn har även en avgörande roll vad gäller intensitet, där en upplevd hög risk tenderat att 
leda till lägre marknadsengagemang och en lägre hastighet vad gäller 
internationaliseringsprocessen.  
 
Studien tydliggör även sambandet mellan ett företags internationaliseringsprocess och 
fenomenen avbruten internationalisering och deinternationalisering. En korrelation mellan 
faktorerna i de olika processerna finns, då brister i internationaliseringsprocessen kan vara den 
avgörande faktorn som leder till avbruten internationalisering eller deinternationalisering. 
 
Till sist kan slutsatsen dras att varken avbruten internationalisering eller deinternationalisering 
automatiskt ska ses som ett misslyckande från företagets sida. Valet att avbryta en 
internationaliseringsprocess eller deinternationalisera från en marknad bör snarare ses som en 
omallokering av företagets resurser där fokus överförs till en annan marknad eller återgår till 
hemmamarknaden.  
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6.3 Begränsningar 
Studien är begränsad i det hänseende att endast två företag undersökts. Således går det inte att 
dra generella slutsatser av vilka faktorer som ligger bakom ett företags beslut att avbryta en 
internationalisering eller deinternationalisera. Att få respondenterna vid företagen att generellt 
prata om sina misslyckade expansionsförsök och specifikt prata om vilka faktorer som låg till 
grund för misslyckandet, har varit problematiskt. Dock har fokus för denna studie huvudsakligen 
varit att undersöka fenomenen samt att se vilka faktorer som spelar in vid beslutsfattandet. 
Fokus har således inte varit att undersöka de faktorer som leder till misslyckade internationella 
expansioner. Att komplettera undersökningen genom att intervjua de samarbetspartners som 
de olika företagen jobbade med på de numera deinternationaliserade marknaderna hade varit 
intressant för att ge en bättre helhetsbild av hur arbetsflödet såg ut samt se hur dessa 
uppfattade utlandslanseringen och var det gick fel. 
 
I intervjuerna har framkommit att företagen till stor del är medvetna om vad som bör göras vid 
internationalisering av en produkt. Dock är det tydligt att verkligheten sällan förefaller 
överensstämma med de strategier som planerats. Båda respondenter påvisar problematiken i 
att verka internationellt, eftersom det är oerhört många utomstående faktorer som ständigt 
påverkar såväl det dagliga som det långsiktiga arbetet.   
  

6 .4 Framtida forskning          
Denna studie har undersökt fenomenen avbruten internationalisering och deinternationalisering. 
I den globaliserade värld där företag idag verkar, kan en internationell expansion tyckas 
oundviklig varpå behovet att förstå undersökta fenomen blir stor. I denna studie har fokus legat 
på att studera fenomenen i stort samt se vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom besluten, 
vilket ger stort utrymme för vidare forskning i ämnet. 
 
Med anledning av att många av de hinder ett företag upplever kan härledas till psykiskt avstånd, 
vore en idé för framtida forskning att undersöka vilket värde det psykiska avståndet har vid en 
internationaliseringsprocess. Genom att jämföra exempelvis deinternationalisering av två 
marknader; en marknad med längre och en marknad med kortare psykiskt avstånd till 
hemmamarknaden, skulle psykiskt avstånd som faktor kunna kartläggas än mer.  
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Med utgångspunkt i att logistik inte tas i beaktan i Uppsalamodellen kan vidare forskning 
bedrivas utifrån hur logistiken utgör ett hinder för internationaliseringsprocesser i en 
globaliserad värld. Genom att undersöka logistikaspektens betydelse kan Uppsalamodellen 
utökas eller anpassas om logistikaspekten skulle visa sig ha stor betydelse.  
 
Denna studie är av kvalitativ karaktär och utgår endast från två fallföretag, varpå en kvantitativ 
studie vore intressant för att kunna dra mer generella slutsatser om ett större antal företag och 
på så sätt kunna applicera resultaten på andra marknader, branscher och företag. Ur ett 
företagsperspektiv skulle det även vara intressant att göra en mer djupgående studie om 
specifika faktorer som legat till grund för misslyckade internationaliseringsförsök, inte minst för 
att kunna dra lärdomar inför kommande internationaliseringar. 
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Bi laga 1. Interv juguide 
 
1. Berätta om er internationaliseringsprocess. 
2. Hur exakt ser internationaliseringsprocessen ut? Exempelvis via agent, export? Kan ni tänka er 
att i framtiden starta egen produktion på utländsk marknad? 
3. Varför väljer ni att expandera just nu? Vilka strategier ligger bakom beslutet? 
4. Är det ert första steg mot internationalisering? 
5. Var det ett aktivt beslut att avbryta tidigare internationaliseringar? Vad gjorde att ni stannade 
upp samt vilken beslutsprocess har lett fram till att återupta expansionen? (Förutsätter att 
tidigare internationalisering gjorts och att den nuvarande expansionen ses som en nysatsning). 
6. Internationaliseringsprocessen kan ju gå i olika sjok, vilka tankar och beslut har legat i grunden 
då ni inte arbetat med en expansiv internationaliseringsprocess med hög intensitet? 
7. Har ni gått in på flera marknader samtidigt? 
8. Har ni valt att dra er tillbaka på någon marknad? Varför det? 
9. Vad är det mest tidskrävande i internationaliseringsprocessen? 
10. Vari ligger den största risken i en internationalisering för er? 
11. Hur sker kunskapsinsamlandet? Genom egen erfarenhet? 
12. Hur påverkar kunskapsbehovet och erfarenheten intensiteten i processen? Går 
internationaliseringsprocessen snabbare där erfarenhet och kunskap redan finns? 
 
 
 
     
    
      
   
   
 
 


