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Sammanfattning 

 
 

Mikroföretag kantas ofta av begränsade resurser samt pressade kassaflöden, vilket kan 

hämma tillväxttakten. Därav har internationalisering av mikroföretag under ett tidigt 

stadie blivit en allt vanligare företeelse. En internationalisering definieras som en 

metod som kan ge möjlighet till en utökad marknad, dock har den begränsade 

tillgången av resurser under en tid varit ett hinder för både utveckling och tillväxt i 

mikroföretag (Hollensen, 2014). Enligt Artene och Costescu (2010) gör de 

ekonomiska förutsättningar samt konkurrensen att mikroföretag bör agera på ett vis 

som lämpar sig för det enskilda företaget efter rådande omständigheter. 

 

Den empiriska undersökningen grundar sig på en fallstudie av ett mikroföretag som 

försöker skapa tillväxt på den globala marknaden. Primär- och sekundär data har 

samlats in dels genom semistrukturerade intervjuer från två respondenter med hög 

befattning inom företaget. Syftet med intervjuerna var att skapa en inblick i företaget 

och marknaden som i sin tur skulle skapa en förståelse hur andra mikroföretag kan 

agera. Genom ett induktivt tillvägagångssätt har de teorier formats efter den empiriska 

undersökningen. De teorier som ligger till grund för studien baseras främst genom 

SWOT-modellen, Ansoff-matrisen samt Porters femkraftsmodell.  

 

Studiens resultat visar att motivet till varför mikroföretag initialt väljer 

internationalisering beror på en begränsad hemmamarknad. OCED (2009) stödjer 

detta och menar att problematiken för ett mikroföretag kan uppkomma om det råder 

en begränsad efterfråga på hemmamarknaden som resulterar i att tillväxten börjar 

stagnera.  

 

Tillväxten i mikroföretag kan ses som ett flerdimensionellt fenomen som beror på 

flera faktorer, utan något preciserat facit. Mikroföretag bör ta sina konkurrensfördelar 

i beaktning vid valet av tillväxtstrategi. En konkurrensfördel kan vara hög 

anpassningsgrad (förändring i produktion), karismatisk ledare, transparent 

företagsstruktur (Hollensen, 2014). 
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Abstract 

 

 

Micro-enterprises are often lined with limited resources aswell and limited cash 

flows, which can inhibit the growth rate of the enterprise. Therefore the 

internationalization of enterprises has been an increasingly common phenomenon. 

According to Artene and Costescu (2010) the economic conditions and competition 

for the enterprises should act in a way that is suitable for the existing circumstances. 

 

The empirical study is based on a case study of a micro-enterprise trying to create 

growth in the global market. Data have been collected through semi-structured 

interviews from two respondents within the enterprise. The purpose of the interviews 

was to create an understanding of the company and the market, which would create an 

understanding of how other micro-enterprises can act. The theories that the study is 

primarily based on are the SWOT-analysis, Ansoff-matrix and Porter Five Forces. 

 

Study results show that the motive for why micro-enterprises initially choose 

internationalization depends on a limited domestic market. The growth of micro-

enterprises can be seen as a multidimensional phenomenon that depends on several 

factors, without one specific solution for. According to the results micro-enterprises 

should take their competitive advantages into consideration in the choice of growth 

strategies.  
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strategy 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Denna studie har genomförts för att studera hur mikroföretag med begränsade resurser 

kan skapa tillväxt på internationella marknader. För att i Europa klassificera sig som 

ett mikroföretag måste organisationen befinna sig inom vissa ramar enligt Europeiska 

kommissionens (2013) regelverk, dessa kriterier är att sysselsättningen inte ska 

överstiga tio personer och den årliga omsättningen inte övergår två miljoner euro. 

Överstiger ett företag någon av dessa ovanstående variabler övergår organisationen 

till nästkommande klass (EU kommissionen, 2003).  

 

Mikroföretag klassificerar sig inom den övergripande klassen som kallas för SME 

(micro-, small-, medium enterprise) (Hollensen, 2014). I Europa klassificeras 99 % av 

samtliga företag som SMEs och av dessa definieras 90 % som mikroföretag (EU 

kommissionen, 2014). Enligt Hagardt (2013) har mikroföretag en avgörande roll i 

Europas ekonomiska samt industriella utveckling. EU Kommissionen (2014) menar 

att mikroföretagen har en avgörande roll och utgör grundpelaren i Europas ekonomi.  

 

Ett mikroföretag kännetecknas ofta utifrån att de har en begränsad mängd resurser 

(Hollensen, 2014). Enligt Penrose (2009) kan detta påverka mikroföretaget negativt, 

exempelvis kan det resultera i färre konkurrensfördelar och en svårare etablerings- 

samt tillväxtprocess. Det är därför viktigt att mikroföretag anpassar sig till de rådande 

omständigheterna och miljön som de är verksamma i (Hollensen, 2014). En av 

mikroföretags styrkor är att de ofta har en hög anpassningsgrad, vilket innebär att de 

enklare kan förändra sin produktion samt minska sin sträcka mellan kund och företag 

(Hollensen, 2014).  

 

Vidare anses ofta entreprenören eller ägaren av ett mikroföretag besitta en bakgrund 

och utbildning som ligger nära produkten/tjänsten som företaget tillhandahåller sina 

kunder. Enligt Hollensen (2014) kan detta öka förståelsen och kunskapen inom hela 

organisationen. Ägaren av ett mikroföretag kännetecknas ofta som en karismatisk 

ledare som ofta besitter en informell chefsroll med möjligheten att inspirera hela 

organisationen (Hollensen, 2014). Trots att dessa faktorer spelar in är det bristen på 

finansiering som ofta utgör ett hinder för att mikroföretag ska kunna utvecklas 

(Andersson, 2015). Följderna av att inte lyckas skapa tillväxt kan bli så allvarliga att 

de äventyrar hela företagets fortsatta existens.  

 

EU har valt att börja motverka de ekonomiska svårigheterna i mikroföretag genom att 

erbjuda finansiering i form av lån, bidrag eller garantier (Europeiska kommissionen, 

2014). Motivet till att EU väljer att bidra med denna hjälp är för att ge små företag 

chansen att starta upp eller expandera. I dagsläget har cirka 200 000 SMEs fått 

utökade finansiella medel med hjälp av detta finansieringsprogram (Europeiska 

kommissionen, 2014).  
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Mikroföretagen kan välja att begränsa sig till hemmamarknaden eller att 

internationalisera organisationen. Enligt Root (1994) bör ett mikroföretag med 

begränsade resurser som väljer att internationalisera applicera en 

etablering/tillväxtstrategi som kräver begränsade mängder resursengagemang.  

I takt med att företaget växer till antalet resurser kan det internationella engagemanget 

öka (Hollensen, 2014). Valet av etableringsstrategi är en avgörande komponent som 

kan avspegla hur framgångsrik en internationalisering kan komma att bli (Morschett 

et al. 2010).  

1.2. Problematisering 

Tillväxten och marknaden för ett mikroföretag kan vara besvärlig och komplicerad då 

tillgången av resurser inte är tillräcklig för exempelvis marknadsföring och 

expandering av verksamheten. Stevrin (1991) menar att det ofta finns ett utrymme för 

mikroföretag att skapa tillväxt på både inhemska och utländska marknader. Dock har 

den begränsade tillgången av resurser under en längre tid varit ett hinder för 

utveckling och tillväxt i mikroföretag (Hollensen, 2014).  

 

Dessa problem motarbetas dels av Europeiska kommissionens bidrag som tilldelas 

vissa mikroföretag (Europeiska kommissionen, 2014). Den begränsade mängden 

resurser, hemmamarknadens storlek och andra faktorer kan vara motiv som ligger till 

grund för den drivkraft som mikroföretag har för att skapa tillväxt på befintliga samt 

nya marknader (Liljedahl, 2015). Tillämpningen av tillväxtstrategier för mikroföretag 

kan resultera i en ökad konkurrenskraft samt ett utökande av marknadsandelar på 

befintliga marknader (Stevrin, 1991). 

 

Att internationalisera ett mikroföretag kan vara en strategi för att skapa tillväxt på 

utländska marknader (Artene & Costescu, 2010). Internationalisering kan definieras 

som den process som leder till att nationella företeelser förflyttas till en internationell 

nivå (Nationalencyklopedin, 2015). Ur ett företagsekonomiskt perspektiv förklaras 

internationalisering med att en organisation upphör att vara begränsad till den 

inhemska marknaden vilket leder till att företaget inte har en förankring till någon 

specifik plats (Jansson, 2004).  

 

Motiven för en internationalisering kan vara tillträdet till nya och större marknader, 

ny teknik samt skapandet av konkurrensfördelar. Dock så kan interna och externa 

barriärer skapa problem för mikroföretag som vill internationalisera (Artene & 

Costescu, 2010). 
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1.3. Problemformulering 

Hur skapar mikroföretag med begränsade resurser tillväxt på internationella 

marknader?  

1.4. Syfte 

Forskningsstudien har ett explorativt syfte: att identifiera samt analysera hur 

mikroföretag med begränsade resurser kan tillämpa olika strategier för att skapa 

tillväxt på internationella marknader. Vår förhoppning är att läsaren genom denna 

studie ska erhålla ökad kunskap inom ämnet.  

1.5. Avgränsningar 

Vi har i denna forskningsstudie valt att inrikta oss på ett mikroföretag vid namn 

ImseVimse med huvudsäte i Visby, Gotland. Teorierna som behandlas i studien är 

bland annat internationaliserings-, etablerings- och tillväxtstrategier. Något som bör 

tas i beaktning under teoriavsnittet är att flertalet teorier som forskare presenterat är 

tillämpade för SMEs, dessa har vi anpassat till att gälla för mikroföretag. 
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2. Tillvägagångssätt 

Vårt gemensamma intresse för entreprenörskap samt tillväxt i småföretag ligger till 

grund för utformningen av studien. För att identifiera problem som mikroföretag 

upplever har vi samarbetat med mikroföretaget ImseVimse. Utifrån företagets 

nuvarande situation har vi kunnat analysera problemen med anknytning till tillväxt 

samt internationalisering. Informationen som ligger till grund för empirin bygger på 

kvalitativa intervjuer utförda vid två separata tillfällen med två anställda på 

ImseVimse. Intervjuerna utfördes i deras vardagliga arbetsmiljö för att 

respondenterna skulle uppleva en ökad bekvämlighet. 

2.1. Forskningsdesign 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur mikroföretag med begränsade resurser skapar 

tillväxt på internationella marknader. Då vi vill skapa en djupare förståelse kring 

problematiken hur mikroföretag kan skapa tillväxt med sina begränsade resurser, 

ansåg vi den kvalitativa forskningsmetoden relevant för studien. 
 

Den kvalitativa forskningsmetoden definieras som en forskningsstrategi där det 

centrala ligger i att analysera ord snarare än kvantifiering i form av siffror (Bryman & 

Bell, 2013). Enligt Frost (2005) är den kvalitativa forskningsstrategin en effektiv 

metod då det gäller att försöka förstå sig på människors sätt att agera eller resonera. 

Genom att fokusera på ord istället för siffror ökar möjligheten till att få en ökad 

förståelse till problematiken inom det studerade området (Bryman & Bell, 2013). 

Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa forskningsmetoden kan ge större 

möjligheter att undersöka ett företag i djupare grad än vad som är möjligt vid ett 

kvantitativt tillvägagångssätt. 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) riktas det även en viss kritik mot den kvalitativa 

forskningsmetoden, exempelvis påstås det kvalitativa data som samlas in av forskaren 

vara alldeles för subjektiv och svår att greppa. Detta innebär att de kvalitativa 

resultaten ofta bygger på forskarens uppfattning om vad som anses vara viktigt, 

studien kan därför lätt bli vinklad (Bryman & Bell, 2013). 

Denna kritik är något vi hade i åtanke då vi analyserade resultatet av den kvalitativa 

studien, vi presenterar endast de data som samlats in utan att blanda in våra egna 

tolkningar. Studier som bygger på den kvalitativa forskningsmetoden kan anses vara 

problematisk att replikera för kommande forskning (Frost, 2005). 
 

Det är forskaren som är i fokus och agerar som redskapet vid en datainsamling 

(Bryman & Bell, 2013). Att forskaren är i fokus kan vara en nackdel som vi anser 

svår att påverka. Den kvalitativa forskningsmetoden har även fått kritik för att den 

anses vara resurskrävande. Delvis för att intervjuer kräver en djupgående 

datainsamling samt att förberedningen för forskaren som kan ta lång tid. Enligt 

Jacobsen (2002) kan välformulerade och genomarbetade intervjufrågor underlätta för 

forskarens arbete med den kvalitativa studien. Innan vi genomförde vår kvalitativa 

studie utförde vi en så kallad pilotstudie. I pilotstudien intervjuade vi två anonyma 

respondenter för att se hur vida våra intervjufrågor fungerade. 
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2.2. Utformning - Fallstudie 

Vi har valt att använda oss av en fallstudie i genomförandet av den empiriska 

datainsamlingen. En fallstudie definieras som en detaljerad datainsamlingsmetod som 

syftar till att skapa en djupgående förståelse om ett visst fenomen 

(Nationalencyklopedin, 2015). Termen “fall” förknippas med en viss plats, 

exempelvis ett företag eller en arbetsplats. Insikten i företaget alternativt arbetsplatsen 

blir djupare då enbart ett fall studeras (Bryman & Bell, 2013). Denna utformning 

ligger till grund för vår undersökning, vilket vi anser fördelaktigt, då frågor som “hur” 

och “varför” frekvent förekommer i studien. Genom semistrukturerade intervjuer 

samt en djupgående utredning av företaget kan det insamlade materialet därefter 

forma analys samt slutsats.  

2.2.1. Val av företag 

Med beaktande av studiens syfte som är att undersöka hur mikroföretag med 

begränsade resurser kan skapa tillväxt på internationella marknader anser vi att en 

fallstudie är passande. Undersökningsdesignen anser vi vara lämplig då vi vill skapa 

en djupgående förståelse av ett specifikt företag. Företaget vi har valt att fördjupa oss 

i är ImseVimse AB – med säte på Gotland. Företaget ansåg vi vara adekvat för 

studiens problemformulering då det uppfyller samtliga rekvisit för att definieras som 

ett internationaliserat mikroföretag.  

2.2.2. Presentation av respondenter 

Helena Liljedahl, Verkställande direktör (VD) på ImseVimse AB. 

 

Utbildning: Företagsekonom, Stockholms universitet. Examen på kandidat- samt 

masternivå. 

Karriär: Marknadsföringschef på Weleda AB, internationell marknadschef på Baby 

Björn AB samt verkställande direktör på Mindfulnessgruppen AB. 

 

Susanne Wiesand, Försäljningschef på ImseVimse AB. 

 

Utbildning: Ekonomprogrammet med IT-inriktning vid Högskolan på Gotland på 

kandidatnivå. 

Karriär: Projektledare, egenföretagare samt arbetat på ImseVimse i tio år. 

 

Vi har även försökt att inkludera två av ImseVimses distributörer (från Frankrike och 

Danmark) i vår studie. Dock har aktuella distributörer valt att avböja från deltagande 

av okända skäl. 
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2.3. Intervjuteknik 

Det finns två metoder som kan tillämpas vid den kvalitativa forskningsmetoden, 

semistrukturerade- och kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2013).  

Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista 

(intervjuguide) över vilka ämnen som berörs under intervjun med respondenten. 

Respondenten hamnar i centrum genom denna intervjuteknik. Frost (2005) menar att 

genom semistrukturerade intervjuer har forskaren frihet att avvika från 

frågeformuläret, ställa nya frågor samt ändra ordningsföljden på frågorna.  

 

I den kvalitativa intervjumetoden har forskaren ett intresse för respondentens 

ståndpunkt. En sådan intervju rör sig i olika riktningar vilket gör att forskaren kan 

erhålla en bred kunskap om vad respondenten upplever som relevant (Frost, 2005). 

Tanken med den kvalitativa intervjumetoden är att forskaren ska erhålla detaljrika 

svar från respondenten (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi ville placera 

respondenten i centrum, det inbringade möjligheten att erhålla rikligt med information 

från intervjutillfällena. Intervjuguiden samt friheten att kunna ställa följdfrågor till 

respondenten var två incitament till varför semistrukturerade intervjuer applicerades. 

Givetvis kan kvalitetsmått som reliabiliteten samt validiteten hamna i en riskzon då 

avvikelser från intervjuguiden görs.  

2.4. Kvalitetsmått i kvalitativa studier 

Nedan presenteras kriterier som kan vara viktiga att ha i åtanke vid kvaliteten i en 

kvalitativ studie samt hur vi har tillämpat dessa kriterier i vår studie. Enligt 

Whittemore, Chase och Mandle (2001) är kvaliteten i forskningen beroende av ärliga 

och rättframma utredningar. Att söka efter en alternativ förklaring och samtidigt 

bibehålla en självkritisk hållning är därför nödvändigt (Whittemore, Chase & Mandle, 

2001).  

2.4.1. Intervjuareffekten 

Intervjuareffekten kan definieras som den eventuella manipulationen av svaren som 

kan uppkomma vid en intervju (Nationalencyklopedin, 2015). Effekten uppkommer 

då respondenten blir påverkad av forskaren och anpassar sitt svar efter forskaren. 

Detta kan uppkomma genom att forskaren har en viss attityd eller ståndpunkt i en viss 

fråga. Vidare kan det resultera i att den insamlade data som ligger till grund för 

forskningsstudien inte överensstämmer med verkligheten (Bibik et al. 2003). Faktorer 

som kön, etnisk tillhörighet och ålder har visat sig vara mer eller mindre påtagliga för 

intervjuareffekten (Mårtensson, 1991). Intervjuareffekten hade vi i åtanke under de 

semistrukturerade intervjuerna, då vi var varsamma med presentationen av följdfrågor 

för att inte styra respondenterna i en viss riktning. 

  



12 

2.4.2. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två kriterier som anses vara viktiga för att stärka kvaliteten 

i den kvalitativa forskningsmetoden. Om inte kriterierna för dessa två uppfylls kan det 

diskuteras för hur vida resultatet från studien har ett vetenskapligt värde (Bryman & 

Bell, 2013). Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en faktor är och om samma resultat 

uppkommer ifall studien upprepas. Validitet innebär att använda rätt mått för det som 

är avsikten att mätas i studien. Det som kan vara problematiskt med att uppfylla 

validitet i en kvalitativ studie ligger framförallt i att definiera vilka mått som avses, då 

utformning är uppbyggd på ord istället för siffror (Frost, 2005).  

 

Reliabilitet och validitet var något vi tillämpade i utformningen av vår studie. Vi 

deltog kontinuerligt på föreläsningar om bland annat dessa två kriterier vid Uppsala 

Universitet - Campus Gotland. Föreläsningarna har varit informativa och dels 

fokuserat kring genomförandet av en tillförlitlig kvalitativ undersökning. I kvalitativa 

undersökningar visar validiteten till huruvida forskaren har undersökt det som är 

avsett att undersökas (Alvehus, 2013). Forskaren bör använda optimala 

metodologiska tekniker som är lämpliga för forskningen. Valet av metodologiska 

tekniker i denna studie har dels grundats på återkoppling som vi har fått av lärare samt 

av andra elever under handledarmöten. Handledarmötena har varit vägledande för vår 

del då studien har kunnat genomföras med tillförlitlighet.  

2.4.3. Kunskapssynen hos forskaren 

Kunskapssynen som forskaren besitter kan ha en missledande effekt på resultatet i en 

kvalitativ forskningsstudie (Bibik, Milton, Månsson & Svensson, 2003). Inom 

samhällsforskningen talas det om två olika sätt att bejaka kunskap, positivism eller 

hermeneutik (Bryman & Bell, 2013). Positivism är ett naturvetenskapligt synsätt på 

verkligheten, där vetenskap är något neutralt som är fritt från värderingar. Det är 

individerna som anpassar sig till samhället, inte tvärtom. Hermeneutik handlar om 

skillnader mellan fysiska och sociala fenomen. Alla företeelser som individer 

uppfattar har sitt ursprung i personliga tolkningar av verkligheten. Det som 

kännetecknar den hermeneutiska kunskapssynen är att forskaren ofta förespråkar det 

kvalitativa forskningsmetoden (Bibik et al. 2003). I denna studie har vi försökt att 

hålla en neutral kunskapssyn, vilket kan ligga i enlighet med synsättet positivism. 

Dock kan det vara problematiskt att ständigt upprätthålla ett positivistiskt synsätt vid 

genomförandet av en studie. Därför bör läsaren ha i åtanke att tidigare livserfarenheter 

och fördomar kan ha en viss inverkan på utformningen samt resultatet av denna 

studie. 

2.4.4. Triangulering 

Vid triangulering använder sig forskaren av mer än en metod eller källa vid studier av 

sociala fenomen (Bryman & Bell, 2013). Triangulering kan tillämpas i många 

användningsområden men kan användas inom ramen för kvalitativ forskning (Frost, 

2005). I den kvalitativa forskningen används triangulering främst genom att jämföra 

information hos olika källor för att bekräfta giltigheten (Carter, 2014). Triangulering 

är något som vi har valt att tillämpa i vår studie för att stärka kvalitén. Genom att 

intervjua två inflytelserika individer som arbetar sida vid sida i fallföretaget kunde vi 

kvalitetssäkra den insamlade data. 
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2.4.5. Respondentvalidering 

 
Respondentvalidering är den process då forskaren förmedlar sina resultat till de 

individer som har deltagit i en undersökning (Bryman & Bell, 2013).  

Syftet med en respondentvalidering är att respondenten ska kunna läsa igenom och 

förhoppningsvis godkänna materialet som forskaren har tagit fram via 

undersökningen. Respondentvalidering är något vi har använt oss av för att kunna 

stärka tillförlitligheten i denna studie. Enligt Bryman och Bell (2013) kan forskaren 

genom en respondentvalidering försäkra sig om att resultaten forskaren har samlat in 

har en tydlig koppling till respondenternas uppfattning. Efter samtliga 

intervjutillfällen transkriberade vi intervjumaterialet och skickade detta till 

respondenten för att invänta ett godkännande. Då respondenten gav sitt godkännande 

kunde vi använda materialet i vår studie samt försäkra oss om att vi hade tolkat 

respondenterna på ett korrekt sätt vid intervjutillfället.  Detta resulterade i att 

materialet som togs fram till empirin fick en ökad tillförlitlighet (Mårtensson, 1991). 

2.5. Val av teori 

Vi har i denna studie valt att utgå från ett företagsproblem som vi sedan har skapat en 

problemformulering kring. Teorierna som presenteras har ett ansenligt och relevant 

tillämpningsområde för det fallföretag som har studerats.  
 

Genom att undersöka befintliga teorier kommer studien att få en fundamental grund 

samt agera som stöd då paralleller mellan teori och empiri dras. Flera av teorierna i 

avsnittet innefattar dels klassiska teorier av erkända forskare samt även moderna 

teorier för att stärka tillförlitligheten i de klassiska teorierna.  
 

Teoridelen inleds med motiv som kan ligga till grund för mikroföretags engagemang 

på den internationella marknaden, samt hur mikroföretag kan inleda denna process via 

etablering. Vidare presenteras ett perspektiv på tillväxt i mikroföretag. Senare i 

teoridelen presenteras adekvat litteratur inom forskningsämnet tillväxtstrategier som 

Ansoff-matrisen, joint venture eller strategic alliance samt organisk- eller icke 

organisk tillväxt. Avslutningsvis presenteras interna- och externa konkurrenskrafter 

som SWOT-analys och Porters femkraftsmodell. SWOT-analysen kan appliceras på 

företag oavsett storlek, anledningen är att öka kunskapen samt ge en helhetsbild över 

vilka faktorer som påverkar företagets val av strategi. Vi anser att samtliga modeller 

och teorier under teoriavsnittet är relevant för att undersöka studiens syfte.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Internationalisering och etablering av 

mikroföretag  

Enligt Penrose (2009) och Levy (2005) kantas nystartade mikroföretag av 

restriktioner och komplicerade beslut under uppstarten. Detta gör att överlevnaden av 

organisationen ständigt är under hot. Enligt OECD (2009) kan problematiken för ett 

mikroföretag exempelvis uppkomma om det råder en begränsad efterfråga på 

hemmamarknaden som resulterar i att tillväxten börjar stagnera. Det finns även 

paralleller mellan hemmamarknadens storlek och de begränsade finansiella 

tillgångarna som ofta kännetecknar ett mikroföretag. Enligt Penrose (2009) kan de 

begränsade finansiella tillgångarna försvåra tillväxtprocessen i ett företag. Därför är 

det viktigt för ett mikroföretag att redan under uppstarten anpassa sig utefter de 

omständigheter som finns i företagets miljö. Hollensen (2014) nämner exempelvis att 

om företaget upplever finansiella hot kan det vara lämpligt att satsa kapital på en 

internationalisering. Utöver en begränsad hemmamarknad finns det även andra motiv 

bakom ett mikroföretags beslut att internationalisera. Motiven till internationalisering 

kan bland annat vara att företaget vill öka sin kunskap inom forskning- och 

utvecklingsinvesteringar, språkkunskaper, unika produkter eller tekniker (OECD, 

2009).  

 

Genom olika etableringsstrategier som innefattar export kan ett mikroföretag nå nya 

marknader samt få en ökad tillväxt utan att behöva etablera ett säte på den utländska 

marknaden (Artene & Costescu, 2010). Etableringsstrategier definieras som det 

strukturella samförstånd som gör det möjligt för ett företag att genomföra en viss 

marknadsstrategi på en internationell marknad (Hollensen, 2014).  

 

Detta samförstånd sker antingen genom export av varor (export läge), självständig 

försäljning, försäljning genom samarbete med partners, avtalsläge, joint ventures 

(mellanliggande läge) eller helägda operationer (hierarkiskt läge) (Morschett, 

Schramm-Klein & Swoboda, 2010).  

 

Eftersom alla dessa lägen involverar hur allokeringen av resurser ska se ut i företaget 

är det ett betydelsefullt strategiskt val (Agarwal & Sridhar, 1992). Om ett företag 

initialt väljer fel typ av etableringsstrategi kan det senare bli tidskrävande samt 

kostsamt att ändra strategi (Hollensen, 2014). För ett SME med begränsade resurser 

som tidigare har erfarenhet av traditionell export, kan det finnas en problematik att 

skapa kapital som krävs för att nå nya internationella marknader. Detta är ofta 

incitamentet som gör det lämpligt för ett SME att utnyttja resurser samt kunskapen 

hos en erfaren exportör och på sätt expandera sin verksamhet (Hollensen, 2014). 
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3.2 Ett perspektiv på tillväxt i mikroföretag 

Tillväxten i ett företag kan mätas på olika vis. Exempelvis så ser många förvaltnings- 

samt ekonomiska källor tillväxt som ett mått på ökning av sysselsättning hos ett 

företag. Anledningen till att källorna har haft ett sådant synsätt på små och medelstora 

företag beror på att de har ansetts vara en nyckel till minskad arbetslöshet i samhället 

(Robson & Bennett, 2000). Däremot har flertal ägare av SMEs haft ett annorlunda 

synsätt på vad ökad tillväxt innebär. Ägare av SMEs anser ofta att tillväxten mäts i 

hur det finansiella resultatet ökat.  

Tillväxten i sysselsättning (antalet anställda) har även den varit angelägen för ägarna, 

dock inte på samma nivå som den finansiella tillväxten. Att staten anser 

sysselsättningstillväxten som ett betydelsefullt mått för SME har gjort att Europeiska 

Unionen valt att finansiera ett fåtal företag. EUs bidrag till SMEs ska resultera i ett 

ökat sysselsättningsskapande (Robson & Bennett, 2000).  

 

Att skapa tillväxt är en utmaning för SMEs då de har restriktioner på hur de kan 

utvecklas och expandera i den miljö de är lokaliserade i (Penrose, 2009). Enligt 

Hollensen (2014) kan då valet av etableringsstrategi vara nyckeln för en lyckad 

tillväxt. Ett företag som väljer att snabbt etablera mot flera marknader karakteriseras 

ofta av kort produktions livscykel med möjligheten att skapa etableringshinder mot 

konkurrenter.  

 

Resultatet för ett sådant företag blir ofta en hög tillväxt under en begränsad tid. 

Medan ett företag som väljer att noggrant fokusera på ett fåtal marknader intensifierar 

utvecklingen och kan skapa höga marknadsandelar samt en stark konkurrensposition, 

ofta under en längre tid (Hollensen, 2014).  

 

Nätverkande har varit ett lyckat koncept för ett flertal SMEs. Termen nätverkande kan 

definieras som anslutningar och interaktioner mellan individer och organisationer. 

Nätverkande i ett mikroföretag kan definieras i form av att företaget bygger relationer 

med individer eller organisationer i sin omgivning (Šireć & Bradac, 2009). 

Nätverksskapande har en inverkan både internt och externt hos ett företag. Internt ses 

nätverkande som en intensifiering i samarbetet medan det externt ses som att 

relationerna med andra företag stärks. Ett företags nätverkande kan resultera i olika 

samarbeten med andra företag, exempelvis joint ventures, strategic alliances och joint 

marketing activities (Šireć & Bradac, 2009). Användandet av metoden resulterar 

oftast i att företagen får ta del av tekniker och erfarenheter de tidigare inte haft 

tillgång till.  

 

Šireć och Bradac (2009) menar ägaren i ett företag har en avgörande roll gällande 

uppbyggnaden av informella samt formella relationer med andra företag i deras miljö. 

Dessa relationer kan i framtiden bli ett verktyg för utvecklingen av företaget. 

Nätverkande gynnar inte enbart ett företag utan båda parterna kan uppleva 

konkurrensfördelar. Fördelarna med ett gemensamt nätverk är bland annat att 

besparingar i form av kapital kan göras i samband med marknadsföring samt att 

information om förbättringar kan delas mellan parterna (Hollensen, 2014).  
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3.3. Tillväxtstrategier för mikroföretag 

Användandet av en strategi kan medföra positiva effekter för ett företag vilket kan ge 

upphov till en ökad tillväxt. Begreppet tillväxt utifrån ett företagsekonomiskt 

perspektiv innebär en förändrings- och effektiviseringsprocess 

(Nationalencyklopedin, 2015). Tillväxt har flera innebörder beroende på vilket 

sammanhang det används i.  

 

Begreppet tillväxt kan antingen mäta utvalda nyckeltal under en specifik tidsperiod 

eller en ökning i storlek (Penrose, 1959). De utvalda nyckeltalen inom ett företag som 

Penrose (1959) tar upp kan exempelvis vara antalet anställda, omsättning, eget kapital 

eller vinst. Tanken med tillväxt i ett företag är att det ska öka i storlek och det mest 

frekvent använda måttet har varit omsättningsförändring i företaget (Pasanen, 2007).  

3.3.1. Ansoff-matrisen 

En välkänd matris inom tillväxtteori presenterades av H. Igor Ansoff år 1967 i boken 

“Corporate Strategy” (Watts, Cope & Hulme, 1998). Modellen har som syfte att 

analysera synen på tillväxtstrategier (Doyle, 2011).  

Enligt Doyle (2011) kan ramverket för modellen användas vid utveckling av 

produktionsstrategier eller för strategier gällande marknadstillväxt på befintliga eller 

nya marknader. Uppbyggnaden av modellen består av fyra 

kvadranter: marknadspenetration, marknadsutveckling, utveckling av nya produkter 

och diversifiering (Hussain et al. 2013).  

 

Marknadspenetration 

Marknadspenetration handlar om att penetrera en redan existerande marknad med en 

befintlig produkt (Doyle, 2011). Enligt Ansoff (1957) är det genom en 

marknadspenetration som företaget kan öka försäljningen. Detta bör ske utan att ge 

upp företagets ordinarie strategi på bekostnad av externa faktorer som till exempel 

konkurrenter på marknaden. Det är en strategi som anses ha en relativt låg risk och är 

ofta det alternativ företag främst väljer för att skapa framtida tillväxt (Hussain et al. 

2013).  

För att genomföra en sådan strategi kan företag starta en mer aggressiv 

marknadsföring- och försäljningskampanj som fokuserar på befintliga produkter som 

företaget har kunskap inom (Doyle, 2011). Enligt Doyle (2011) kan resultatet av en 

lyckad kampanj vara ökad försäljning till både befintliga och nya kunder. 

 

Marknadsutveckling  
Då ett företag upplever en mättnad på en befintlig marknad med en viss produkt så 

inleds ofta en expansion (Hussain et al. 2013). Att expandera med en redan befintlig 

produkt mot nya marknader kan vara förknippat med en högre risk (Doyle, 2011). 

Denna strategi är utvecklad för att förbättra företagets försäljning av det redan 

befintliga produktutbudet (Ansoff, 1957). Det innebär att produkten som företaget 

säljer är den samma men den marknadsförs till nya potentiella kunder på nya 

marknader (Hussen et al. 2013). För att en sådan strategi ska bli möjlig att genomföra 

gäller det att utveckla alternativa distributionskanaler till exempel genom agenter eller 

mäklare (Doyle, 2011).  
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Utvecklingen av nya produkter  
Att utveckla nya produkter för befintliga marknader anses ofta som en hög investering 

på grund av de höga initiala kostnaderna för produktion och marknadsföring (Doyle, 

2011). Enligt Ansoff (1957) är utvecklingen av nya produkter viktig för ett företag, 

dels för att nå nya kunder men även för att ersätta gamla produkter hos befintliga 

kunder. För att kunna lösa kundernas problem måste företaget känna till kundernas 

underliggande behov för att sedan bidra med lösningen (Hussain et al. 2013). Om ett 

företag lyckas med det här så kan utvecklingen av nya produkter vara en mycket 

lönsam verksamhet (Ansoff, 1957). 

 

Diversifiering 
Diversifiering handlar om att försöka skapa en ny kundbas genom en redan befintlig 

produkt (Doyle, 2011). Genom att modifiera en befintlig produkt så kan produkten få 

ett nytt användningsområde som i sin tur kan skapa en ny marknad (Ansoff, 1957).  

Dock så anses diversifiering vara den mest riskfyllda av ovannämnda strategier, då 

modifieringen av produkter kan leda företaget till inträde på nya och okända 

marknader (Hussain et al. 2013). Diversifiering kan även innebära en strategi som 

handlar om att göra företagsförvärv eller sammanslagningar med andra företag för att 

nå marknader eller skapa konkurrensfördelar (Doyle, 2011). 

3.3.2 Strategic alliance och joint venture  

Strategic alliance och joint venture är två strategier som innebär att företag samarbetar 

med två, alternativt flera företag, med förhoppningen är att växa. Genom ett 

samarbete mellan företag kan kompetens och resurser delas. Det finns en formell 

skillnad mellan joint venture och strategic alliance (Hollensen, 2014).  

 

De företag som ingår i en strategic alliance försäkrar sig som att ingen part i alliansen 

investerar eller går in med något kapital överhuvudtaget. I ett joint venture finns det 

två metoder att tillgå för de företag som går in i ett samarbete med varandra. Delvis 

finns det en metod som heter contractual non-equity och innebär att företagen som 

samarbetar med varandra delar kostnader för investeringar, risker samt vinster. 

Däremot behåller varje företag sin struktur och organisation. I den andra metoden 

equity joint venture skapar parterna tillsammans ett nytt bolag i vilket utländska samt 

inhemska investerare får ett ägande i (Hollensen, 2014). Tekniskt sett kan dessa två 

kanaler (strategic alliance och joint venture) ses på ett snarlikt vis (Hollensen, 2014).  

 

Enligt Hollensen (2014) delar joint venture ungefär samma kritiska punkter som ett 

strategic alliance samarbete gör. Parterna delar på resurser och kompetens, 

risktagandet minskas, barriärer kan undvikas och bättre relationer med utländska 

regeringar är exempel på fördelar som finns med ett joint venture samarbete.  

Givetvis finns nackdelar som tappad kontroll i specifika steg i värdekedjan, 

långtidskontrakt som inte kan brytas och att parterna har olika mål i slutändan vilket 

kan resultera i konflikter (Hollensen, 2014). 
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3.3.3. Organisk- och icke organisk tillväxt 

Det finns ett antal faktorer som påverkar tillväxttakten och prestationen för SMEs 

(Pasanen, 2007). Enligt Delmar och Davidsson (1998) är ökad tillväxt för SMEs ett 

flerdimensionellt fenomen som det inte existerar något specifikt tillvägagångssätt för. 

En faktor som forskningen brukar fokusera på kring tillväxtstrategier är hur de 

systematiska skillnaderna i företag eventuellt påverkar tillväxten (Pasanen, 2007). 

En viktig distinktion är att företag antingen väljer att växa genom organisk tillväxt 

eller icke organisk tillväxt. 

Det tillvägagångsätt som är lämpligast att använda sig av beror på vilka mål företaget 

har, finansieringen av företaget, samt hur marknaden ser ut (Hamberg, 2001). 

 

Organisk tillväxt 
Ett företag som bedriver en organisk tillväxt skapar tillväxt internt genom en ökad 

produktion eller försäljning (Forbes, 2014). Den organiska tillväxten exkluderar 

expansion som bygger på tillväxt genom externa faktorer som förvärv, uppköp eller 

fissioner. Det som ofta kännetecknar organisk tillväxt är att företag får möjligheten att 

växa långsamt och stabilt (Delmar & Davidsson, 1998). Enligt Forbes (2014) kräver 

tillvägagångssättet att expansionen av företaget sker långsamt med försiktighet. 

Drivkraften som ofta ligger till grund för företag att växa organiskt är att efterfrågan 

på företagets produkter eller tjänster är högre än för genomsnittet på marknaden 

(Penrose, 1959). Den höga efterfrågan på företagets produkter/tjänster leder ofta till 

en snabb tillväxttakt som driver på expansionen för företaget. Om expansionen 

överträffar förmågan för företaget att handla effektivt kan det avleda fokus från 

kärnverksamheten, vilket kan komma att hämma företaget i flera avseenden 

(Hamberg, 2001). Exempel på företag vars tillväxt sker organiskt är IKEA och H&M. 

 

Icke organisk tillväxt 
Vissa företag som befinner sig i en mogen och stabil marknad kan uppleva en viss 

problematik med att skapa tillväxt, då tillväxttakten inom den befintliga marknaden 

har börjat stagnera (Hamberg, 2001). För dessa företag kan det krävas alternativa och 

innovativa tillvägagångssätt för att kunna skapa tillväxt externt. Dessa företag som 

växer icke organiskt kategoriseras ofta genom en snabbare tillväxttakt än företag vars 

tillväxt sker organiskt (Forbes, 2014). Tillvägagångssätten för att uppnå icke organisk 

tillväxt kan antingen vara genom förvärv eller joint venture. Ett företagsförvärv 

innebär att ett företag köper upp ett annat företag på en befintlig eller ny marknad 

(Hamberg, 2001).  

 

Det som förvärven förväntas att skapa för företaget är ökade marknadsandelar, 

konkurrensfördelar, kostnadsbesparingar samt synergieffekter (Pasanen, 2007). Joint 

venture är ytterligare ett tillvägagångssätt för att skapa icke organisk tillväxt och kan 

definieras som en sammanslagning mellan två företag under en kortare tid för att 

skapa tillväxt (Hamberg, 2001). Problematiken och risken då företag slås samman kan 

vara arbetet att samordna företaget under en och samma ledning (Penrose, 1959). 

Företag som kännetecknas av en tillväxt som mesta dels sker icke organiskt är Astra 

Zeneca och Barilla. 
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3.4. Interna och externa konkurrenskrafter  

Mattsson (2001) menar att det finns ett flertal olika konkurrenskrafter som påverkar 

tillväxten i ett företag. Två krafter är bland annat interna- och externa faktorer, 

samspelar dessa två faktorer med varandra kan en lyckad tillväxt uppstå för företaget. 

De interna faktorerna som påverkar företaget är exempelvis strategiskt arbete och 

organisationens utformning. De externa faktorerna är exempelvis att det finns eller 

skapas en marknad där en efterfrågan på företagets produkter/tjänster finns eller 

uppstår.  

3.4.1. SWOT-modellen 

Det är väsentligt för ett företag att förstå sina egna fördelar för att kunna konkurrera 

inom en bransch (Helms, 2013). Utförandet av en SWOT-analys (Strength, weakness, 

opportunities, threats) kan identifiera interna faktorer som styrkor och svagheter samt 

externa faktorer som hot och möjligheter hos företaget. 

 

Styrkorna i ett företag definieras som en unik tillgång inom företaget som 

konkurrenter inte har tillgång till. Det kan exempelvis innebära kompetent personal, 

patent på produkter, speciella marknadsföringstekniker eller en god produktion. 

Svagheter handlar om företagets interna problematik samt de begränsningar som ett 

företag har. Det kan innebära att företaget har ett lågt kapital, en problematisk 

identifikation av nya marknader eller att produkterna som tillverkas har 

kvalitetsbrister (Helms, 2013). 

 

Med det externa perspektivet möjligheter innebär potentiella tillvägagångssätt 

att utnyttja och skapa konkurrensfördelar i branschen. Detta kan ske genom att möta 

den rådande efterfrågan på marknaden med den produkt eller tjänst som företaget 

säljer. Om företaget lyckas omfamna efterfrågan kan det medföra en tillväxt både 

lokalt och globalt. Det externa perspektivet hot syftar till sådant som kan påverka 

både branschen och företaget negativt. Införandet av nya lagar, lågkonjunktur i länder 

där företaget är beläget och en ostabil politisk miljö är faktorer som kan hota ett 

företag (Kotler & Armstrong, 2015).  

Idén bakom SWOT-modellen är att ett företag och dess personal ska utvärdera och 

analysera vart organisationen befinner sig inom de fyra perspektiven. Utifrån det kan 

sedan komplexa situationer lösas och framtida strategier tas fram.  

 

Styrkor (internt) Svagheter (internt) 

Möjligheter (externt) 

 

 

 

 

Hot (externt) 

 Fig. 1 SWOT-modellen (Helms, 2013) 
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3.4.2. Porters femkraftsmodell 

Femkraftsmodellen kan ses som ett ramverk för att analysera intensiteten i 

branschkonkurrensen och dess totala lönsamhet. Den starkaste kraften eller krafterna 

blir sedan avgörande för utformningen av företagets strategi (Porter, 1980). Porter 

(1980) definierar de fem konkurrenskrafterna som; hotet från befintliga aktörer, hotet 

från nya aktörer, substitut för varan eller tjänsten, förhandlingskraften hos 

leverantören eller förhandlingskraften hos köparen. 

 

Hotet från befintliga aktörer 

Om det råder hård konkurrens mellan befintliga aktörer så blir lönsamheten lägre i 

branschen (Magretta, 2012). Konkurrensen tvingar företag att utveckla metoder för att 

skaffa sig en fördelaktigare position mot konkurrerande aktörer (Porter, 1980). Att 

skapa konkurrensfördelar i branschen kan ta uttryck genom priskonkurrens, 

differentiering av produkter, reklam eller att erbjuda ökad service till kunderna 

(Doyle, 2011). Enligt Porter (1980) är priskonkurrens den mest skadliga konkurrens 

formen. Det finns ett antal faktorer som kännetecknar hur stark intensiteten av 

rivaliteten i en bransch är (Porter, 1980).  

Om en bransch består av många konkurrenter som är likvärdiga till sin makt och 

storlek bidrar det till en ökad konkurrens (Magretta, 2012). Ifall branschen kantas av 

en långsam tillväxttakt så förvandlas konkurrensen till en kamp om marknadsandelar 

för företag som vill växa, vilket bidrar till ökad konkurrens (Porter, 1980). Enligt 

Magretta (2012) kan priskonkurrens uppstå om aktörerna har höga fasta kostnader 

samt låga marginalkostnader. 

 

Hotet från nya aktörer 

Då nya aktörer etablerar sig på en marknad medför det en önskan att vinna 

marknadsandelar, vilket kan komma att äventyra de etablerade företagens lönsamhet. 

Hotet från nya aktörer kan minska lönsamheten på två sätt. Det skapar ett tryck på 

lägre priser i branschen samt ökar kostnaderna för redan etablerade företag att 

tillgodose befintliga kunder (Magretta, 2012).  

Hur problematiskt det är för nya aktörer att etablera sig på en marknad beror på hur 

redan etablerade företaget reagerar på tillträden av nya konkurrenter (Porter, 1980). 

Enligt Porter (1980) finns det ett antal etableringshinder som påverkar nyetablering. 

Om det råder stordriftsfördelar (större produktionsvolym leder till lägre 

enhetskostnader) inom branschen så kan detta avråda en nyetablering, antingen 

tvingas de starta producera storskaligt eller acceptera kostnadsnackdelarna.  

 

Produktdifferentiering innebär att företag som redan är befintliga kan ha en fördel 

mot nyetablerade företag på grund av det kända varumärket och kundlojaliteten. 

Produktdifferentiering kan vara det mest avgörande hindret då det gäller 

småbarnsartiklar, läkemedel eller bankverksamhet (Porter, 1980). Kapitalbehovet kan 

vara ett hinder för nyetablering, speciellt om den investeringen som krävs för att 

kunna etablera sig i branschen är hög (Magretta, 2012).  

Omställningskostnader kan definieras som de engångskostnader som företaget får 

erfara vid byte av en leverantör eller dess produkter.  
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Engångskostnaderna kan omfatta kostnader som för produktionsutveckling, prövotid 

av nya leverantörer, utbildning av personal. Ifall omställningskostnaderna är höga i en 

bransch kan det ge upphov till hinder mot nyetablering (Porter, 1980).  

Ifall tillgången på distributionskanaler inom en bransch är begränsad så kan det vara 

ett hinder för etablering. Befintliga företag använder sig ofta av redan tillförlitliga 

kanaler som har vuxit fram genom långvariga relationer eller avtal (Porter, 1980). 

 

Substitut för varan eller tjänsten 

En substitutprodukt kan definieras som en produkt eller tjänst som tillfredsställer 

samma grundläggande behov som branschens produkt har som mål att uppfylla 

(Magretta, 2012). Substitut kan därför begränsa lönsamheten i en bransch dels genom 

att påverka produktens priselasticitet, eller skapa ett pristak på den lönsamheten som 

företaget i branschen har (Porter, 1980). Konkurrensen som framkallas av 

substitutprodukter kommer utifrån branschen (Doyle, 2011). Att agera mot dessa 

substitut kan därför bli en kollektiv angelägenhet för hela branschen (Porter, 1980). 

Enligt Porter (1980) kan en kraftfull annonsering av branschföretagen fungera som ett 

tillvägagångssätt för att stärka branschens ställning mot substitut. 

 

Kunders förhandlingsstyrka 

Kunder kan konkurrera med en bransch genom att tvinga ned priserna eller kräva att 

företaget ger produkten eller tjänsten ett större värde (Magretta, 2012). I allmänhet så 

är kunders förhandlingsstyrka som störst i branscher som präglas av många aktörer 

och en köpare (Doyle, 2011).  

I dessa branscher är det kunden som till stor del avgör prissättningen i branschen 

(Porter, 1980). Kunders förhandlingsstyrka minskar om företaget producerar 

produkter eller tjänster som differentierar sig från konkurrenter (Doyle, 2011). 
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Leverantörers förhandlingsstyrka 
Aktörer som är verksamma i en producerande bransch kräver komponenter som 

råvaror och arbetskraft vid produktion. Det kräver en ständig tillförsel av 

komponenter, något som ofta tillhandahålls via en leverantör (Doyle, 2011). 

Leverantörer kan utöva sin förhandlingsstyrka genom hot om prisökning eller 

minskning av kvalitén på varor eller tjänster (Porter, 1980). Mäktiga leverantörer kan 

ta mer betalt eller kräva bättre villkor av aktörerna vilket leder till lägre lönsamhet i 

branschen (Magretta, 2012). Om leverantörens produkt eller tjänst är en avgörande 

komponent för hur bra köparen ska lyckas i sin tillverkning eller produktkvalitet så 

ökar leverantörens makt (Porter, 1980). Leverantören kan få en mindre betydande 

maktställning om köparen producerar en standardiserad produkt eller tjänst (Doyle, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Porters femkraftsmodell (Porter, 1980)  
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3.5. Sammanfattning av teoretisk referensram 

Motiven för en internationalisering samt etablering för mikroföretag kan bero på ett 

flertal faktorer, exempelvis om efterfrågan på hemmamarknaden är begränsad. 

Tillväxten i ett företag kan mätas på olika vis, exempelvis som ett mått på ökad 

sysselsättning i företaget alternativt en ökning i det finansiella resultatet. Användandet 

av en tillväxtstrategi kan medföra positiva effekter för ett företag vilket kan ge 

upphov till ökad tillväxt. Ansoff-matrisen grundar sig på fyra kvadranter som ligger 

till grund hur företaget kan skapa marknadstillväxt på befintliga eller nya marknader. 

Strategic alliance och joint venture är två strategier som innebär att företag samarbetar 

med två alternativ flera företag med förhoppningen att växa. Organisk och icke 

organisk tillväxt är två tillvägagångssätt som företag tillämpar beroende på vilka mål 

företag har samt hur marknaden ser ut.  

 

Interna och externa konkurrenskrafter påverkar tillväxten i ett företag. Krafterna kan 

företaget definiera via en SWOT-analys eller Porters femkraftsmodell. Dessa 

konkurrenskrafter speglar valet av tillväxtstrategi. Nedan har vi skapat en 

sammanfattande illustration för hur tillväxtprocessen kan se ut samt krafterna som 

påverkar valen av tillväxtstrategier.  
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4. Empirisk undersökning 

4.1. Lek- och babybranschen 

ImseVimse är verksamma inom den bransch som kallas för lek- och babybranschen. 

Benämningen tillkom efter att leksaksbranschen och barn- och babybranschen slogs 

ihop januari 2015 och bildade en gemensam bransch. (Lek- och babybranschen, 

2015). Lek- och babybranschen anses vara relativt liten med ett flertal små aktörer 

(Liljedahl, 2015). I Sverige år 2013 föddes det totalt 114 000 barn (Statistiska 

Centralbyrån, 2014) och av dessa är alla barn potentiella konsumenter (Liljedahl, 

2015). Enligt Liljedahl (2015) är branschen präglad av flera små aktörer med fokus på 

den globala marknaden. Detta kan förklaras genom att hemmamarknaden är 

begränsad i storlek (antal nyfödda barn), så företagen behöver etablera sig på fler än 

en marknad för att överleva.  

 

Lek- och babybranschen har under de senaste fem åren stagnerat något på den 

inhemska marknaden i Sverige, dock verkar en ökad efterfråga på svenska barn- och 

babyprodukter finnas på internationella marknader som till exempel i Asien. Det ger 

ökade möjligheter för svenska företag att slå sig in på den asiatiska marknaden vilket i 

sin tur resulterat i en uppgång inom Lek- och babybranschen i Sverige (Business 

Sweden, 2014).  

 

Handeln har generellt sett under en tid varit i ett skifte. I USA har skiftet mot e-

handeln varit stor de senaste åren där internetsidor som Amazon och eBay dominerar 

enligt Wiesand (2015). Lek- och babybranschen har inte hunnit med denna utveckling 

vilket Liljedahl (2015) påstår då hon nämner att branschen har en relativt låg 

professionalism. Innebärande att ett gammalmodigt arbetssätt tillämpats i form av 

försäljare på resande fot och postorder (Liljedahl, 2015). Utmaningen för branschen är 

att finna den rätta typen av försäljning då länderna befinner sig i olika stadier sett till 

digitaliseringen.  

4.2. En presentation av ImseVimse AB 

ImseVimse är ett gotländskt företag som grundades år 1988 av Marie Walleberg. Den 

idé som låg till grund för företaget föddes ur ett behov som uppkom då en av Maries 

döttrar erhöll en åkomma relaterad till användandet av engångsblöjor (Walleberg, 

2014). Lösningen på problemet blev uppkomsten av en högkvalitativ tygblöja som 

gjorde att åkomman försvann. Tygblöjan växte sedan till en affärsidé för Walleberg 

som började tillverka och sälja produkten i sitt kök. År 1990 valde Walleberg att 

anlita två anställda till ImseVimse, bland annat Helena Liljedahl. De bestämde sig 

sedan för att hyra ett lager och ha kontor hemma hos Liljedahl.  

 

 

  



25 

Företaget har idag, 27 år senare, expanderat till sex anställda med huvudsäte i Visby, 

Gotland. Då ImseVimse tidigt valde att globalisera mot den utländska marknaden, är 

de idag verksamma i över ett 30-tal länder runtom i världen. Det innefattar bland 

annat länder som Australien, England, Tyskland, Taiwan och USA. Produktserien har 

expanderat från endast tygblöjor till en rad av andra kvinno- samt barnrelaterade 

produkter. Liljedahl (2015) menar att det ständigt handlar om att förbättra och lösa de 

problem som föräldrar i dagens samhälle upplever. Utvecklingen av produktserien har 

resulterat i att ImseVimse idag bland annat säljer: tygblöjor, badbyxor, badskor, 

amningsinlägg, bröstvärmare, babyfiltar, haklappar, tvättlappar, badcapers, blöjpåsar 

samt dambindor. ImseVimses produkter kännetecknas genom att samtliga produkter 

är ekologiska. 

 

Idag utför ImseVimse flertalet aktiviteter i värdekedjan exempelvis inköp av råvaror 

från leverantörer, forskning och utveckling, design av produkt samt delar av 

marknadsföring och försäljning. I alla dessa steg har ImseVimse höga kvalitets- och 

certifieringskrav.  

 

Produktionen av ImseVimses sortimentet har outsourcas till sömnadsfabrik i Riga, 

Lettland. Däremot klargör Liljedahl (2015) att fabriken nästintill klassificeras som 

deras egna då fabriken endast tillverkar deras produkter. Ett fåtal produkter i 

sortimentet tillverkas i andra länder som Kina och Turkiet. ImseVimses råvarulager 

finns tillgängligt i Riga medan färdigvarorna är outsourcade till ett tredjepartslager i 

Habo, Jönköping (Liljedahl, 2015).  

4.2.1 Organisationsstruktur 

Företaget är ett registrerat aktiebolag som är helägt av grundaren Marie Walleberg. 

Det finns en styrelse i företaget, dock ingen formell sådan då företaget är alldeles för 

litet enligt Liljedahl (2015). Dock använder sig ImseVimse av en rådgivande styrelse, 

även kallad Advisory board. Liljedahl (2015) definierar ImseVimses företagsstruktur 

som platt struktur med få inslag av hierarki.  
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Fig. 3: ImseVimses företagsstruktur, 2015 (ImseVimse, 2015). 

 

4.2.4  Internationalisering 

Att internationaliseringen av ImseVimse tog fart förklaras enligt Liljedahl (2015) som 

en slump. År 1990-91 började företaget att förse ett nystartat företag i Norge med 

tygblöjor. Företaget hette Miljöbaby och verksamheten baserades på blöjtvättning 

(Liljedahl, 2015). Grundaren Walleberg ansåg vid detta tillfälle att företaget hade 

vuxit tillräckligt för att expandera ännu mer på den svenska och norska marknaden. 

Försäljningen av tygblöjor vid denna tidpunkt skedde framförallt via postorder. År 

1992 flyttade ImseVimse sitt kontor och lager till Hemse på Gotland för att sedan år 

2000 flytta verksamheten till Visby (Liljedahl, 2015). Under dessa år ansåg Walleberg 

att efterfrågan på den svenska marknaden hade mättats något, vilket gjorde att en 

internationalisering av ImseVimse blev intressant (Liljedahl, 2015). Internationella 

mässor blev en kanal för ImseVimse att interagera med utländska aktörer. På dessa 

mässor befinner sig även ett flertal distributörer från internationella marknader vilka 

visar intresse för ImseVimses produkter. I och med detta påbörjas ett arbete med att 

försöka expandera verksamheten. Via utländska distributörer tog sig Walleberg och 

ImseVimses produkter ut på den internationella marknaden (Liljedahl, 2015). 

 

Idag agerar distributörerna som länken mellan företaget och den internationella 

marknaden. Försäljningen sker antingen via distributörens egna kanaler eller via 

utställning av produkterna.  

 



27 

ImseVimse ställer tydliga krav på sina distributörer, bland annat kräver de 

förskottsbetalningar samt en genomtänkt marknadsplan från varje nytillkommen 

distributör. Dessutom finns det ett avtal där distributörerna inte får sälja produkter 

som kolliderar med ImseVimses. Dock har ImseVimse i något fall varit tvungna att 

förhandla bort det avtalet. 

 

Idag har ImseVimse distributörer i över 30 länder runt om i världen. Med ett tjugotal 

av dessa har ett närmare samarbete utvecklats. Två anställda på ImseVimse arbetar 

med försäljning samt marknadsföring och har regelbunden kontakt med distributörer 

(Liljedahl, 2015). Att ha ett närmare samarbete med väl utvalda distributörer 

resulterar i att ImseVimse ständigt blir uppdaterade kring utvecklingen på de 

utländska marknaderna. Det innebär information om vilka produkter i sortimentet som 

säljer bäst, samt hur produktserien kan utvecklas. Framtidsvisionen är att detta 

tillvägagångssätt ska skapa prognoser kring produktionsplanering, det resulterar i att 

ImseVimse enklare kan tillförse produkterna i tid (Liljedahl, 2015).  

4.2.2 ImseVimses tillväxtstrategier 

ImseVimse använder sig i nio av tio fall av distributörer som sköter försäljningen av 

produkter utomlands. Enligt Liljedahl (2015) har det varit är det ett billigt sätt att 

internationalisera och skapa tillväxt men det betyder också att företaget får ett extra 

externt led i hela processen. Distributörerna sköter ett eget lager och förser landets 

återförsäljare och konsumenter med ImseVimses varor. Distributörerna står även för 

marknadsföring och PR i sitt land, ibland med ett marknadsföringsbidrag från 

ImseVimse (Wiesand, 2015). I vissa fall sköter även ImseVimse försäljningen direkt. 

I England till exempel avslutades nyligen samarbetet med distributören vilket fick 

företaget att börja tänka och sätta upp en ny målsättning för den marknaden 

(Liljedahl, 2015). Målsättningen är att anställa en internationell person till ImseVimse 

som direkt kan sköta försäljningen på den engelska marknaden. ImseVimse använder 

sig också av referensvarumärken och tittar på vilka kunder de säljer till och kontaktar 

dessa (Wiesand, 2015). 

 
Utrymmet för att expandera ImseVimses verksamhet på internationella marknader finns, 

problematiken för ImseVimse har varit att finansiera tillväxten med den begränsade 

mängden kapital som företaget disponerar (Liljedahl, 2015). 

 

ImseVimse har idag ett pågående samarbete med ett företag i Finland, samarbetet har 

resulterat i att ImseVimse lyckats penetrera den finska marknaden utan något extra 

led i form av återförsäljare (Wiesand, 2015). Enligt Liljedahl (2015) finns intresset 

och förhoppningen för att starta fler samarbeten i framtiden, detta för att nå ut till nya 

marknader eller expandera på redan befintliga marknader. Men för att ett samarbete 

ska bli intressant och kunna initieras måste företagen komplettera varandra (Liljedahl, 

2015). Varje förslag på samarbete utvärderas noggrant för att bedöma om ett 

samarbete skall inledas eller inte (Wiesand, 2015). 

 

Enligt Wiesand (2015) funderar företaget ständigt på nya affärsmodeller och 

möjligheter som kan komma i framtiden. Många tillverkare tar bort ett eller två led i 

den traditionella kedjan tillverkare - distributör - återförsäljare - konsument. 

ImseVimse tror att nyckeln ligger i att anpassa metoden till varje marknad.  
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Det kan till exempel vara att sälja direkt till konsument via e-handlaren Amazon i 

England men att fortsätta att ha en distributör i Nya Zeeland (Wiesand, 2015). Enligt 

Liljedahl (2015) arbetar ImseVimse med tre olika strategier för att skapa tillväxt: 

 

1. De distributörer som ImseVimse anser är bra fortsätter företaget att samarbeta med, 

dock försöker de att styra distributörerna hårdare för att få ut mer information av dem. 

Sedan ser vi till att de sköter marknadsföringen. Informationen handlar ofta om 

kunderna och deras behov. 

 

2. På de marknader där det råder problem med distributörer, men som har potential, 

försöker företaget att anställa egna säljare, som direkt kan sköta försäljning- och 

marknadsföring på plats (England och Italien).  

Problemen i Italien har framför allt handlat om språkbarriärer. Det blir problematiskt 

då det inte har funnits tid för att översätta produktinformation, därför vore det vore 

lönsammare att anställa en säljare som agerar på marknaden. I England som är en 

närliggande marknad ser ImseVimse potential att leverera produkter direkt från det 

egna lagret. 

 

3. På de marknader som ligger långt bort som exempelvis USA, behövs det en så 

kallad “product liability” försäkring. Påföljden av att inte ha en försäkring kan bli att 

ett litet företag kan försätta sig i konkurs om en konsument eller ett större bolag skulle 

stämma det. Därför har ImseVimse undersökt möjligheten att arbeta direkt på den 

marknaden samt att ha ett eget lager där. Dock så är detta något som inte är möjligt 

finansiellt för ImseVimse, sedan innebär det även en risk då avkastningen bedöms 

vara okänd.  

 
Om vi skulle gå in på en marknad som USA måste vi räkna med att gå back i tre år 

innan vi kan visa upp en vinst på den marknaden. Trots att man tror att man kan 

kulturen och språket mycket så finns det tyvärr barriärer. Därför väljer vi än idag i 

sådana länder som USA att söka bra distributörer (Liljedahl, 2015). 

 

Utöver distributörer har ImseVimse inlett ett årligt samarbete med ett finskt företag 

för att kunna sälja produkter på den finska marknaden. ImseVimse har även ett flertal 

gånger erhållit offerter på legotillverkning av produkter till andra företag. Enligt 

Wiesand (2015) är legotillverkning inget de överväger då allt som tillverkas, 

tillverkas i ImseVimses namn.  

4.2.3 ImseVimses produkter  

Tygblöjan är en produkt som sedan starten år 1988 har varit central och präglat 

ImseVimses sortiment. Enligt Liljedahl (2015) är det tygblöjan som har legat till 

grund för det som har utformat företagets breda sortiment. Produkten säljs i olika 

konstellationer beroende på kundens efterfråga. Den säljs dels enskilt (kunden väljer 

tillbehör) eller i ett så kallat “allt i ett kit” som innehåller det som behövs. Även om 

flera nya produkter har tillkommit i ImseVimses sortiment, har tygblöjan genom åren 

utvecklats. På senare år har det tillkommit en ny design som kallas för “one size”, 

denna design är framtagen genom testfamiljer och ska växa i takt med barnet.  
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Tygblöjan är en återvinningsbar produkt (då blöjan tvättas) som är tillverkad av 

ekologisk bomull. Förslagsvis så tvättas tygblöjan antingen med andra kläder, eller för 

sig själv ungefär var tredje dag. Då tygblöjan kan återanvändas, finns möjligheten att 

nya tillskott inom familjen kan använda den, inte endast ett barn.  

 

Återanvändningen blir därför ett ekonomiskt samt miljövänligt incitament till att 

investera i en tygblöja, som passar utmärkt till hushåll med begränsade ekonomiska 

resurser något som ofta småbarnsfamiljer har.  

En annan produkt som nyligen har blivit något av en storsäljare för ImseVimse är 

badbyxan. Badbyxan är designad för barn och ska passa utmärkt för aktiviteter som 

babysim. Finessen är att produkten har ett mjukt lager innertyg, som fungerar som en 

inbyggd blöjfunktion (Liljedahl, 2015). 

 

Då en produkt ska utvecklas så utformas produkten efter ett problem som ska lösas. 

Produkten grunda sig i ett problem som småbarnsföräldrar i dagens samhälle upplever 

och som passar in i någon av ImseVimses produktkategorier (Liljedahl, 2015).  

 
När det uppstår större utmaningar vid produktutvecklingen, som ju är oerhört viktig för 

att kunna utvecklas som företag, så tar vi in konsulter i form av produktutvecklings 

experter, dessa bedömer sedan hur produkten bör anpassas för just den marknaden eller 

marknaderna som produkten ska säljas på (Liljedahl, 2015). 

 

Alternativa produkter till ImseVimse finns, bland annat har engångsblöjorna som säljs 

i dagligvaruhandeln en dominerande ställning. ImseVimses alternativ, tygblöjorna 

utmärker sig med att vara miljövänliga (ekologiska samt återanvändningsbara), 

hudvänliga samt prisvärda. Däremot har nya substitut från bland annat har företaget 

Pampers utvecklat en miljövänlig engångsblöja som konkurrerar med ImseVimses 

huvudprodukt (Wiesand 2015).  

 

Wiesand (2015) påstår att användandet ImseVimses produkter i längden blir ett 

billigare alternativ är konkurrenternas substitut. Tygblöjor för en period utifrån det 

billigaste alternativet kostar 2600 kronor medan användandet av engångsblöjor under 

samma period kostar 17 000 kronor (Wiesand, 2015). Enligt Wiesand (2015) har 

substituten hos konkurrenterna inte påverkat deras priser eller lönsamhet. 

4.2.5 Konsumenter 

Andelen potentiella konsumenter i Sverige är ungefär 2-5 % av de 114 000 barn som 

föds varje år. Liljedahl (2015) menar att dessa siffror är alldeles för låga vilket gör att 

företaget har varit och är involverade i internationalisering samt försökt att skapa 

tillväxt på befintliga marknader. ImseVimse har breddat sitt sortiment för att kunna 

skapa en viss diversifiering i sortimentet och inte enbart vara beroende av en enda 

produkt.  

 

Flera av de som konsumerar ImseVimses produkter är individer som är 

miljömedvetna och kännetecknas av en ekologisk profil (Liljedahl, 2015). Detta 

marknadssegment är ett välkänt segment som kallas för LOHAS (Lifestyle Of Health 

And Sustainability). Marknadssegmentet LOHAS finns runt om i världen och det är 

en marknad som beräknas omsätta runt 550 miljarder dollar varje år.  
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LOHAS kan delas inom fem stycken segment: hållbar ekonomi, en sund livsstil, 

ekologisk livstil, personlig utveckling och alternativ sjukvård (Emerich, 2000).  

I Sverige utgör LOHAS segmentet i sin helhet cirka 30 % av befolkningen och 

omfattar alla ålderskategorier (Liljedahl, 2015).  

 

Dessa konsumenter har sina rötter från en term skapad av Paul H. Ray och Sherry 

Ruth Anderson som kallas Cultural creatives (Posegga, Zylka, Putzke, Fischbach & 

Schoder, 2014). Klassen Cultural creatives är dominerad av kvinnor (60 %) i tidig 40 

års ålder, högskoleutbildade och har en genomsnittslön på cirka 490 000 kr. Dessa 

individer är väl medvetna om globala frågor som utvecklingen i utvecklingsländer och 

klimatfrågan, de uppskattar även ekologisk hållbarhet (Posegga et al. 2014). Flertalet 

av Cultural creatives kännetecken har applicerats på LOHAS segmentet. Utöver de 

redan nämnda kännetecknen så är LOHAS motiverade till att vara aktiva i återvinning 

och bevarande av planeten.  

 

Motivationen hos LOHAS konsumenterna är att köpa miljövänliga produkter, de är 

inte ute efter det främsta modet utan efter etiketten som bevisar att produkter är 

ekologiska. Även om det innebär sämre kvalité samt ett högre pris på produkten så 

anser LOHAS konsumenterna att det hjälper planeten är köpa ekologiskt (Posegga et 

al. 2014). LOHAS konsumenterna har ett driv efter att hitta nya möjligheter samt 

produkter att förbättra planeten ur ett miljöperspektiv.  

 

ImseVimse riktar sig inte till alla målgrupper inom LOHAS segmentet, utan enbart till 

de som nyligen har fått eller ska få barn. Liljedahl (2015) har även sett en tillväxt 

lokalt och globalt sett inom detta marknadssegment då alltfler börjar bli 

miljömedvetna.  

4.2.6 Konkurrenssituationen för ImseVimse 

ImseVimse var tidiga på marknaden med att sälja sina produkter direkt via postorder 

till privata konsumenter samt företag. Enligt Liljedahl (2015) har det resulterat i ett 

försprång då handeln via nätet blev populärt globalt. Idag säljer ImseVimse sina 

produkter dels via en internetbutik där både konsumenter, företag och distributörer 

kan beställa (Liljedahl, 2015). Lönsamheten hos de konkurrenter som idag säljer via 

fackhandeln har minskat då de har haft det svårt att stå emot företagen som använder 

sig av e-handel hemsidor. Däremot har nischade företag i branschen vuxit de senaste 

åren, det beror dels på att de har en välgenomtänkt idé som uppskattas bland kunderna 

(Wiesand, 2015).  

 

Hotet från nya aktörer beror lite på vilken försäljningskanal de använder sig av. 

Exempelvis har nya aktörer svårt att ta sig in i lek- och babybranschen om de ska sälja 

direkt till återförsäljare eller kedjor då de behöver stordriftsfördelar (Wiesand, 2015).  

Skulle de nya aktörerna välja att samarbeta med distributörer skulle de troligtvis 

lyckas bättre, däremot har distributörerna haft en negativ inställning till nya aktörer de 

senaste fem åren (Wiesand, 2015). I Sverige har det precis lanserats en konkurrent till 

ImseVimses tygblöjor som tidigare inte har existerat.  
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Eftersom att branschen är global så har försäljning via Amazon och eBay varit ett 

populärt tillvägagångssätt för de nya aktörerna att etablera sig på (Wiesand, 2015). 

ImseVimse har idag inget IPR1 skydd av dess produkter, utan endast på vissa mönster 

(Liljedahl, 2015) 

 

Då marknaden anses vara begränsad etablerar sig även befintliga aktörer i Sverige 

(Liljedahl, 2015). Det finns exempelvis några amerikanska märken som har 

distributörer i Sverige. Konkurrensfördelar som ImseVimse har är dels att sortimentet 

präglas av högre kvalitet än de konkurrerande företagen, som ofta har hela sin 

produktion i Kina. ImseVimse kan även konkurrera med fördelar som god service 

samt tillförlitlig produktion till samtliga distributörer.  

Genom spridning och diversifiering av ImseVimses sortiment har företaget även 

differentierat sig mot konkurrenter. Tygblöjan har ofta varit en populär produkt, men 

då andra företag har börjat tillverka och sälja den så har ImseVimse kunnat behålla 

sin marknadsposition genom att sälja andra produkter (som simblöjan). 

4.2.6 Finansiell data 

I denna del presenteras data insamlad från ImseVimses årsredovisning samt bokslut 

som omfattar perioden 2010 - 2014. Enligt ImseVimses senaste årsredovisning (2014) 

för så har företaget upplevt en stagnation i nettoomsättningen under de senaste fyra 

räkenskapsåren. 

 

Den årliga omsättningen har minskat något sedan mellan räkenskapsåren 2009/10. 

Under 2010 blev ImseVimses dåvarande största marknad USA någorlunda 

miljömedvetna vilket skapade en ökad efterfrågan på deras produkter. Nya aktörer såg 

möjligheten att etablera sig inom branschen. Påföljden av minskade marknadsandelar 

samt en någorlunda mättat marknad resulterade i en minskad nettoomsättning de 

senaste fyra åren (Liljedahl, 2015). Enligt den prognostiserade försäljningen (se 

diagram 1) för ImseVimse så ser den framtida utvecklingen positiv ut. 

 
Vi hade en topp år 2010 som vi idag inte är i närheten av. Det har varit en sjunkande 

trend sedan 2010 som vi nu upplever att vi lyckats vända på under 2014 och början på 

2015 (Liljedahl, 2015). 

 

 
Fig. 4: Flerårsöversikt (tkr) för ImseVimse (Källa: Årsredovisningen för ImseVimse AB) 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Intellectual Property Rights (IPR) är olika former av immaterialrättsliga skydd som patent, 

varumärkesskydd eller designskydd.  
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Fig. 5: Diagram 1: Nettoomsättning (utfall samt prognos) – utveckling under perioden 

2005/2006-2015/2016 

 

Diagrammet visar faktisk omsättning samt rörelseresultat efter finansnetto för åren 

2005/2006 - 2012/2013. Då det gäller åren 2013/2014 - 2015/2016 så avser 

omsättningen faktisk försäljning samt prognostiserad inklusive frakt (ImseVimse, 

2015). Enligt detta diagram så ser prognostiserad nettoomsättning positiv ut för 

ImseVimse (perioderna 2014/2015 och 2015/2016). 
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5. Analys 

5.1 Internationaliseringen av ImseVimse 

I ImseVimses fall inleddes tidigt en internationalisering utifrån en slump (Liljedahl, 

2015). Däremot ser vi att branschens andra aktörer internationaliserat på grund av 

begränsad efterfrågan på hemmamarknader. Detta incitament låg antagligen till grund 

för internationalisering av ImseVimse.  

 

ImseVimse använder sig av distributörer i nio fall av tio (Liljedahl, 2015). Fördelarna 

med en distributör är att den hjälper företaget att nå marknader som annars inte skulle 

vara möjliga att nå (Wikström, 1994). Det var via mässor som kontakten kunde knytas 

mellan ImseVimse och dess distributörer vilket har visat sig ha varit ett billigt och 

effektivt tillvägagångssätt för ImseVimse att internationalisera sin verksamhet 

(Liljedahl, 2015). En av nackdelarna med distributörer kan vara bristen på kontroll 

från företagets sida, framförallt om distributören inte väljer att avsätta kapital för 

marknadsföring (Tamer Cavusgil et al. 1995). Detta försöker ImseVimse motverka 

genom att ställa krav på distributörer samt sätta villkor att de sköter marknadsföringen 

(Wiesand, 2015). En annan nackdel med distributörer kan vara att tillverkaren till viss 

del är beroende av distributören, detta då distributören agerar som länk mellan 

företaget och dess kunder (Hollensen, 2014).  

 

Ett joint venture eller en strategic alliance utgår från ett samarbete mellan två eller 

flera företag där förutsättningen är att skapa tillväxt tillsammans (Hollensen, 2014). 

Metoden är tillämpningsbar på ImseVimses verksamhet vilket bolaget 

uppmärksammat då de är öppen för intressanta initiativ inom detta område om tillfälle 

ges (Liljedahl, 2015).  
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5.2 ImseVimses tillväxtstrategier 

5.2.1 Via organisk- eller icke organisk tillväxt  

 
ImseVimse har fram till idag skapat all sin tillväxt organiskt (internt) genom ökad 

produktion och försäljning. Det organiska tillvägagångssättet kräver att expansionen 

av företaget sker långsamt och med försiktighet (Forbes, 2014). Drivkraften är ofta att 

efterfrågan på företagets produkter eller tjänster är högre än för genomsnittet på 

marknaden (Hamberg, 2001).  

Om expansionen skulle överträffa förmågan för företaget att handla effektivt kan det 

avleda fokus från kärnverksamheten vilket kan skada företaget. ImseVimse har planer 

på att i framtiden samarbeta med andra företag (Liljedahl, 2015), vilket skulle kunna 

skapa en icke organisk tillväxt. Denna kan till exempel ske via en sammanslagning av 

två företag för att under en kortare tid skapa tillväxt.  

Förvärv av en konkurrent är en annan möjlighet vid denna tillväxtstrategi. 

Problematiken med detta kan vara att samordna ledning och andra viktiga funktioner 

under en och samma organisation (Hamberg, 2001). 

5.2.2 Via företagssamarbeten  

Två metoder kan med utgångspunkt av ImseVimses vilja till samarbete med andra 

företag appliceras. Första metoden strategic alliance utgår från att ingen part i 

samarbetet bidrar med investeringar eller kapital. För ett mikroföretag som 

ImseVimse kan metoden vara lämplig då ett strategic alliance samarbete enbart 

grundar sig på utbyte av kunskap, teknik och möjliga marknadsandelar (Hollensen, 

2014). För ett företag med begränsade tillgångar kan ett samarbete där kunskap och 

marknadsandelar delas vara gynnsamt i längden. För ImseVimses del har redan ett 

strategic alliance samarbete inletts med ett företag från Finland. Samarbetet har 

inneburit att ImseVimse har fått en möjlighet till att få ut delar av sitt sortiment i 

Finland utan några extra kostnader (Wiesand, 2015).  

 

Det andra tillvägagångssättet faller inom joint venture ramen och heter contractual 

non-equity. Det innebär att företagen som ingår samarbetet delar kostnader, 

investeringar, risker och den eventuella vinst som erhålls (Hollensen, 

2014).  Fördelningen av kostnader och investeringar kan vara problematiskt för 

ImseVimse om riskerna blir allt för höga. Däremot avböjer inte ImseVimse att ett 

möjligt contractual non-equity samarbete kan komma i fråga (Liljedahl, 2015). 

Resultatet av ett sådant samarbete kan ge utökade resurser då företagen delar kapital.  
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5.2.3 Analys enligt Ansoff-matrisen 

Marknadspenetration  

Marknadspenetration innebär att tränga sig in på redan existerande marknader med en 

befintlig produkt (Doyle, 2011). ImseVimse arbetar med distributörer på de flesta 

marknader. När ImseVimse ska penetrera en marknad tillhandahåller de sina 

distributörer med marknadsmaterial och ibland även kapital för mässor och events. 

Inom en framtid planerar ImseVimse att anställa en egen försäljare till marknader där 

det råder problem, som i England och Italien (Wiesand, 2015).  

 

Marknadsutveckling 

Då ett företag upplever en mättnad på en befintlig marknad med en viss produkt så 

inleds ofta en expansion (Hussain et al. 2013). Marknadsutveckling är något 

ImseVimse har applicerat i expansionen av företaget som inleddes redan på 90-talet 

(Liljedahl, 2015). Enligt Ansoff (1957) är marknadsutveckling positiv för att förbättra 

företagets försäljning av det redan befintliga produktutbudet. Idag är ImseVimse 

verksamma i ett 30-tal länder, bland annat i länder som Australien, England, 

Tyskland, Taiwan och USA. Att marknadsutvecklingen har sett ut som den har för 

ImseVimse kan förklaras av en slump snarare än av en vedertagen strategi (Liljedahl, 

2015).  

 

Utvecklingen av nya produkter 

ImseVimse arbetar ständigt med att utveckla nya produkter till sitt sortiment 

(Wiesand, 2015). Enligt Ansoff (1957) är utvecklingen av nya produkter viktig för ett 

företag, dels för att nå nya kunder men även för att ersätta gamla produkter hos 

befintliga kunder. För att kunna lösa konsumenternas problem måste företaget känna 

till konsumentens underliggande behov för att sedan bidra med en lösning (Hussain et 

al. 2013). Vid processen för produktutveckling försöker ImseVimse till en början att 

identifiera, för att sedan lösa ett rådande problem som småbarnsföräldrar upplever. I 

vissa fall anlitar ImseVimse extern hjälp i form av produktutvecklingsexperter som 

hjälper till vid utformningen av nya produkter. Experterna bedömer hur produkten bör 

anpassas för den marknad eller de marknader som produkten ska säljas på (Liljedahl, 

2015). 

 

Diversifiering 
Diversifiering handlar om att försöka skapa en ny kundbas genom en befintlig 

produkt (Doyle, 2011). På internationella mässor bjuder företaget in potentiella 

återförsäljare och distributörer till ett personligt möte, det kan i sin tur leda till 

uppkomsten av en ny kundbas. ImseVimse använder sig av referensvarumärken, 

företaget analyserar vilka kunder som konkurrenterna har för att sedan kontakta dessa 

(Liljedahl, 2015). 
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5.3 Interna och externa konkurrenskrafter 

5.3.1 Analytisk genomgång utifrån SWOT-modellen 

För ett företag är det viktigt att förstå sin egen organisation, då detta kan ge ökade 

konkurrensfördelar vilket kan resultera i ökad tillväxt. Analysen av organisationen 

sker av de interna faktorerna - styrkor och svagheter, samt de externa faktorerna - hot 

och möjligheter (Helms, 2013). 

 

Styrkor  
Anledningen till varför mikroföretaget ImseVimse har varit framgångsrikt inom sin 

bransch kan förklaras dels genom dess interna styrkor. ImseVimse är ett litet företag 

med en tydligt definierad affärsidé, vision och mål för hur de ska utvecklas i 

framtiden. De försöker omfamna varenda möjlighet och trend med hjälp av strategier 

som kan leda till tillväxt av företaget.  

 

ImseVimse verkar på en marknad inom kundsegmentet LOHAS, genom detta har 

företaget lyckats utveckla ett väl definierat sortiment. En av styrkorna i verksamheten 

är att fabriken är lokaliserad i ett närliggande land (Estland), vilket ger möjlighet till 

ökad kontroll av produktionen. Produkterna som tillverkas särskiljer sig från 

konkurrenterna då de är ekologiska samt av hög kvalité.  

 

ImseVimses företagsstruktur genomsyras av en platt och transparent struktur 

(Liljedahl, 2015) Detta kan ge upphov till ökade konkurrensfördelar då företaget är 

flexibelt och kan skapa en nära relation till kunderna. ImseVimse har även patent på 

mönstret av flera produkter i sortimentet. Kompetensen som personalen i ImseVimses 

verksamhet besitter värderas högt då de anses ha en stor insikt i både branschen, 

företaget och produkterna som tillverkas. Personalen har en stor insikt och kunskap 

kring processer i företaget och är väl medvetna hur olika kundgrupper ska bemötas. 

 

Svagheter 
ImseVimses svagheter kan dels förklaras med den begränsade mängden kapital som 

krävs för att göra investeringar. Begränsningen på kapital kan resultera i att företaget 

tvingas prioritera det som är viktigast i nuläget istället för att investera i något som 

kan vara lönsamt i framtiden.  

 

I dagsläget får inte ImseVimse in önskad produktionsplanering från 

distributörer/återförsäljare, vilket gör att företaget måste göra beräkningar så att allt 

som produceras även säljs. Det kan ibland medföra en alldeles för stor 

produktionskvantitet alternativt en allt för liten dito. Resultatet kan bli att de antingen 

säljer slut på produkten under året och går miste om möjliga intäkter eller producerar 

för mycket och blir tvungna att stå för lagerkostnader.  

 

ImseVimse har i dagsläget inget IPR eller patent på någon av sina produkter i 

sortimentet. Styrkan i produkterna kan även vändas till en svaghet, priset för en 

högkvalitativ och ekologisk produkt kan vara relativt högt ur en kunds perspektiv 

jämfört med konkurrenter vars produktion sker i Kina.  
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ImseVimses personal består till stor del av personer som har varit anställda allt sedan 

starten av bolaget och innan dess internationalisering. Skulle personalen lämna 

organisationen innebär detta en stor förlust, då kunskapsnivån hos personalen är 

mycket hög. Problematiken kan då bli att hitta eventuella ersättare med rätt 

kompetens och kunskap som personalen i ImseVimse idag besitter. 

 

Möjligheter  
Kundsegmentet LOHAS som ImseVimse inriktar sig mot växer cirka 10 % per år i 

marknader som USA och Japan (Natural Marketing Institute, 2010). För ImseVimse 

gäller det att växa med rådande tillväxttakt av kundsegmentet LOHAS. Om 

organisationen lyckas fånga upp tillväxten i kundsegmentet kommer detta att leda till 

ökad tillväxt samt utökade marknadsandelar jämfört med många konkurrenter. 

 

Enligt Liljedahl (2015) så befinner sig handeln och lek- och babybranschen i ett 

skifte. I USA sker stora delar av handeln via andra kanaler (e-handel) som Amazon, 

oavsett vad ett företag säljer. Om ImseVimse skulle använda de mest lämpliga 

kanalerna för försäljning och distribution som passar kundsegmentet så skulle det 

kunna vara en möjlighet för framtida ökning av tillväxt och lönsamhet. 

 

Hot 
ImseVimse har inget IPR skydd eller patent på någon av sina produkter i sortimentet, 

detta leder till att konkurrenter kan plagiera och sälja produkterna om de anser att 

efterfrågan inte är mättad. På senare tid har branschen samt handeln genomgått ett 

skifte (Liljedahl, 2015). Varken ImseVimse eller konkurrenterna vet hur branschen 

samt handeln kommer se ut i framtiden. Det skapar en osäkerhet och hotbild inför 

framtiden.  

 

Då bolaget huvudsakligen säljer via distributörer resulterar detta i att ImseVimse inte 

”äger” marknaden som de är operativa på. Det innebär att ImseVimse är beroende av 

upprätthållandet av en god relation med sina distributörer. Upphör en relation med en 

distributör på en ledande marknad kan detta vidare leda till minskade intäkter och 

sämre konkurrensfördelar.  

 

Det finns även hot i form av nuvarande lagar eller införande av nya lagar som kan 

påverka ImseVimse och deras försäljning på ett negativt sätt. Detta kan exempelvis 

innebära att lagar som införs i Sverige där marknadsföring inte får riktas till föräldrar 

som ska få barn.  

 

Avslutningsvis kan de externa hoten, främst via konkurrenter inom branschen, ses 

som ett hot för ImseVimse. Då branschen och marknaden är relativt liten agerar de 

flesta av branschens aktörer på samma marknad (Wiesand, 2015). Om ImseVimse 

inte kan fortsätta att utmärka sig som en av de mest framgångsrika av de aktörer som 

är verksamma i branschen kan detta resultera i en förlust av marknadsandelar.  
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5.3.2 En analys för konkurrenssituationen utifrån Porters 

femkraftsmodell 

Kundernas förhandlingsstyrka hos ImseVimse finns hos deras distributörer som i de 

flesta fall är företagets kunder (Liljedahl, 2015). Distributörerna har full valfrihet 

gällande vilka aktörers produkter de vill köpa in för att sälja. Förhandlingsstyrkan hos 

kunden kan minska om företaget lyckas tillverka en produkt som differentierar sig 

från resterande produkter på marknaden (Doyle, 2011). Det som utmärker ImseVimse 

är mönstret på produkterna samt värderingarna som företaget står för (Liljedahl, 

2015). 

 

ImseVimse har ett avtal med samtliga distributörer, detta avtal innebär att 

distributören inte får sälja andra produkter med likheter av ImseVimses dito.  

Det händer att detta avtal inte har följts och därför har avbrutits på ImseVimses 

beordran (Liljedahl, 2015). 

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka ökar markant om det finns få leverantörer av 

råmaterial i en bransch där flera aktörer är verksamma. Aktörer inom olika branscher 

kräver en ständig tillförsel av råmaterial för att kunna tillverka produkter. Är det få 

leverantörer till branschen kan de välja att strama åt leveranserna för att sedan pressa 

upp priserna, alternativt minska kvaliteten på råmaterialet (Magretta, 2012).  

 

Att finna leverantörer inom ImseVimses bransch är tämligen okomplicerat vilket gör 

att verksamheten kan ställa höga krav på kvalitet och certifiering.  

Sammansättningen av råmaterialet sker i en sömnadsfabrik, bland dessa fabriker finns 

det få av som följer de krav som ImseVimse ställer (Liljedahl, 2015). Detta resulterar 

i att leverantörerna av den färdiga produkten kan ställa högre på ImseVimse i form av 

prissättning. 

 

Inom en lönsam bransch råder det ofta hot från befintliga aktörer. Desto fler aktörer 

som agerar i branschen desto lägre kan lönsamheten för respektive företag bli. Detta 

resulterar i att varje organisation ständigt måste utveckla sina metoder för att erhålla 

en allt fördelaktigare position mot konkurrerande företag (Wiesand, 2015).  

 

Branschen som ImseVimse är verksamma inom har varit i ett skifte där kanalerna för 

handel har gått från fackhandel till e-handel. Organisationer som inte utvecklat sina 

försäljningsmetoder har backat i lönsamhet. Medan företag som har utvecklat sina 

metoder, med ett genomtänkt och nischat sortiment samt ”rätt” priser, har lyckats bra 

(Liljedahl, 2015). Beroende på var distributörer har varit lokaliserade har 

försäljningen skiftat. Faktorer som påverkat försäljningen för distributörerna av 

ImseVimses produkter är bland annat låg/högkonjunktur och antalet konkurrenter på 

marknaden (Wiesand, 2015). 

 

Hotet från nya aktörer kan alltid ses som en risk för en bransch med låga 

etableringshinder. Etablerar sig nya aktörer på en marknad riskerar de befintliga att få 

en minskad lönsamhet (Wiesand, 2015).  

Att ta sig in som en ny aktör på lek- och babybranschen anses vara relativt enkel om 

ett företag väljer distributörvägen. Däremot har distributörerna de senaste fem åren 

varit restriktiva mot nya aktörer. Porter (1980) påstår att om det finns en låg tillgång 

av distributionskanaler i en bransch kan det vara svårt att etablera sig.  
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Ett företag kan välja att direkt gå in och sälja till återförsäljare eller kedjor i branschen 

där ImseVimse är verksamma. Däremot behövs det stora marknadsinsatser av ett 

företag för att de ska lyckas och det är något Porter (1980) avråder ett nystartat 

företag att utföra. En större produktionsvolym leder till att lägre priser kan sättas per 

produkt. En sådan insats från en ny aktör anses vara mindre trolig då det inte skulle 

finnas tillräckliga marginaler för det samt att ingen troligtvis har det aktuella kapitalet 

tillgängligt (Wiesand, 2015). 

 

Porter (1980) menar att bristen på kapital kan vara ett hinder för nya aktörer att 

etablera sig, speciellt om investeringarna som krävs är höga. Den enklaste och 

billigaste vägen in och det största hotet för ImseVimse är de organisationer som säljer 

sina produkter via e-handel, exempelvis Amazon och eBay. I framtiden kommer 

denna kanal bli ännu större och konkurrensen från företag som säljer via e-handel 

kommer att bli hård (Liljedahl, 2015). För att sälja via e-handel krävs inte ett så stort 

kapital förutom insatser i lagerhållning och tillverkning av aktuella produkter. 

 

Substitut innebär att produkter/tjänster anses tillfredsställa samma grundläggande 

behov som det aktuella företagets produkt/tjänst gör (Porter, 1980). ImseVimse har 

som affärsidé att utveckla och sälja ekologiska produkter till mammor och barn. Ett 

vanligt och tydligt substitut till ImseVimses tygblöjor har varit engångsblöjorna 

tillverkade av företag som Pampers. ImseVimse har däremot kunnat särskilja sig från 

dessa företag då bolagets produkter har en tydlig och utpräglad ekologisk profil. På 

senare tid har dock exempelvis Pampers börjat tillverka engångsblöjor som är 

miljövänliga. Till de tvättbara amningsinläggen som bolaget har finns det substitut i 

form av Philips Avent som även de är miljövänliga. Däremot blir konkurrenternas 

substitut dyrare i längden i jämförelse med ImseVimses produkter.  

 

Konkurrenskraften från aktuella substitut har dock haft en låg påverkan på priserna 

och lönsamheten hos ImseVimse, då nischen som organisationen har är liten i 

jämförelse med engångssubstitutens nisch (Liljedahl, 2015).  
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6. Slutsats 

Studien grundar sig på hur mikroföretag med begränsade resurser kan skapa tillväxt 

på internationella marknader. Under detta avsnitt redogörs incitamenten som ligger 

till grund för en internationalisering, samt hur mikroföretag sedan skapar tillväxt.  

 

Resultatet av studien är att tillväxt i mikroföretag kan ses som ett flerdimensionellt 

fenomen som det inte existerar ett facit för. Området är komplext och strategierna 

som finns tillgängliga bör det enskilda mikroföretaget tolka för att anpassa i den 

aktuella organisationen och miljön. Däremot ser vi att mikroföretagens 

konkurrensfördelar bör tas i beaktning vid valet av tillväxtstrategi. Ett mikroföretag 

bör identifiera sina fördelaktigheter gentemot konkurrenter, då är förutsättningarna för 

en framtida positiv tillväxt som störst. 

 

6.1. Motiv till internationalisering 

Enligt studiens resultat är motivet till varför mikroföretag initialt väljer 

internationalisering främst beror på en begränsad hemmamarknad. Detta stödjer även 

OECD (2009) som menar att problematiken för ett mikroföretag exempelvis kan 

uppkomma om det råder en begränsad efterfråga på hemmamarknaden som resulterar 

i att tillväxten börjar stagnera. Detta var även fallet för företaget ImseVimse, som 

tidigt valde att inleda en internationaliserings process. Branschen som ImseVimse är 

verksam i präglas av en begränsad hemmamarknad med flera konkurrerande små 

globala aktörer (Liljedahl, 2015). Utöver en begränsad hemmamarknad kan även 

motiv till internationalisering vara att företag vill öka sin kunskap inom forskning- 

och utvecklingsinvesteringar, stordriftsfördelar, språkkunskaper, unika produkter eller 

tekniker (OECD, 2009).  

 

Etableringsstrategin som ImseVimse har valt att basera sin internationalisering utifrån 

är via distributörer. Tillvägagångssättet har enligt Liljedahl (2015) varit en 

kostnadseffektiv strategi för organisationen som nu är etablerad i ett 30-tal länder, 

vilket eventuellt inte vore möjligt annars.  

Dock kan internationalisering via distributörer medföra vissa komplikationer, 

ImseVimse har varken tillgång till marknaden eller konsumenten. Om distributören 

inte sätter produkterna i fokus eller relationen missköts av företaget kan det leda till 

direkta konsekvenser.  

 

Ett mikroföretag kan därför hamna i en beroendeställning av den externa parten 

(distributören) med begränsade möjligheter till kontroll. För att motverka nackdelar 

som uppkommer har ImseVimse valt att upprätthålla en god relation med 

distributörer, samt ställa krav för att tillgodoses företaget med information gällande 

den internationella marknaden. 
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6.2. Skapandet av tillväxt 

Då mikroföretag ofta kännetecknas av begränsade resurser, gäller det att skapa 

konkurrensfördelar med andra medel än kapital. Hög anpassningsgrad, transparent 

företagsstruktur, unika produkter, patent och IPR är viktiga faktorer för skapandet av 

tillväxt i mikroföretag. Den höga anpassningsgraden kan förenkla för mikroföretag att 

utveckla produkter som anpassar sig till konsumenternas behov (Hollensen, 2014). 

Mikroföretag med hög anpassningsgrad och rätt etableringsstrategi kan beroende på 

rådande förhållanden skifta fokus. Det kan vara en konkurrensfördel jämfört med 

större och eventuellt trögrörligare organisationer.  

 

Liljedahl (2015) definierar ImseVimses företagsstruktur som platt och transparent 

med få inslag av hierarki. De få anställda inom organisationen samt relationen till 

kunden och marknaden skapar en hög anpassningsgrad vilket resulterat i att 

ImseVimse kan ändra sin produktion efter rådande behov på marknaden.  

 

ImseVimse har under sina 27 år på marknaden skapat en långsam, stabil tillväxt. 

Strategin har varit att växa organiskt. Motivet för organisk tillväxt är att efterfrågan på 

företagets produkter är högre än genomsnittet på marknaden. Tillväxt inom ett företag 

kan även ske genom ett icke organiskt tillvägagångssätt, som genom en strategic 

alliance eller joint venture. I Finland har ImseVimse tillämpat denna strategi där 

företaget har inlett ett strategic alliance samarbete. Samarbetet har inneburit att 

företaget ökat sina marknadsandelar på den finska marknaden.  

 

Generellt för mikroföretag kan ett strategic alliance samarbete även inbringa positiva 

effekter i form av nätverkande samt ett lågt resursengagemang, då företag som ingår i 

en strategic alliance försäkrar sig om att ingen part i alliansen investerar eller går in 

med något kapital överhuvudtaget (Hollensen, 2014). Ett samarbete kan dock vara 

svårt att inleda då aktörernas produkter till en stor del liknar varandra.  

 

För vidare forskning hade det varit intressant med en komparativ studie mellan två 

mikroföretag (istället för en fallstudie) som agerar på samma marknad, kring 

problematiken om hur mikroföretag kan skapa tillväxt på internationella marknader. 
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7. Rekommendationer till ImseVimse 

Vi har under ett antal månader fått möjligheten att studera ett nuvarande problem i ett 

mikroföretag med begränsade resurser. Utifrån samarbetet med företaget och 

teorierna vi har tagit fram har vi formulerat rekommendationer som vi hoppas kan 

hjälpa ImseVimse att skapa tillväxt i framtiden. 

 

ImseVimse har idag ett stort internationellt engagemang, frågan är om engagemanget 

övergår själva förmågan hos företaget. Om man tänker att företaget skulle vilja skapa 

en ökad tillväxttakt så skulle företaget (under ett tag iallafall) satsa på att penetrera få 

talet marknader istället för att fokusera på helheten. 

 

Vi anser att ImseVimse behöver göra en genomgripande analys av vad det är som gör 

att företaget kan lyckas på vissa marknader, med ett större fokus på vem som köper 

produkterna och vilka faktorer som påverkar detta beslut. Exempelvis hur stor 

medvetenhet konsumenten har kring miljöaspekter eller ekologiskt intresse snarare än 

var företaget hittar bra distributörer. 

 

Användandet av sociala medier kan resultera i ett ökat intresse för ImseVimses 

produkter. Målgruppen för företagets produkter är LOHAS (cultural creatives) 

segmentet består ofta av yngre/medelålderskvinnor. För att nå denna målgrupp skulle 

företaget kunna använda sig av sociala medier för att starta ett ökat intresse för 

produkterna. Genom att marknadsföra via effektiva och förmånliga kanaler som 

bloggar, Instagram, Twitter och Youtube. Skulle exempelvis inflytelserika mammor 

blogga om ImseVimses produkter kan det skapa en ökad efterfrågan för företagets 

produkter. 

 

En effektiv strategi som kan ha en stark genomslagskraft är produktplacering. 

Konkreta exempel på effektiviteten i strategin är exempelvis Babybjörns barnsele som 

burits av kändisar i USA eller då prins George av Storbritannien var klädd i Polarn & 

Pyrets plagg. Produktplacering kan enligt oss ge ett stort avtryck hos konsumenter 

däremot kräver det en del tur och mycket pengar från företagets parti.  

 

Initialkostnaden för tygblöjan kan vara relativt dyr för småbarnsföräldrar. Om 

företaget erbjöd en slags delbetalning på köpet av vissa produkter så kanske det skulle 

locka fler att köpa blöjan. Det skulle kunna vara i form av en slags prenumeration 

under barnens “blöjperiod” (runt två år). 
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