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Sammandrag 

Sveriges företag består idag av en femtedel mikroföretag, trots detta finns ingen direkt 

forskning på hur en internationaliseringsprocess går till. Det svenska modet är 

representerat världen över och majoriteten av dessa bolag är just mikroföretag. Den 

svenska marknaden för dessa företag beskrivs som mättad, vilket innebär att företagen 

många gånger blir tvungna att internationalisera sig. Kombinationen svenska 

mikroföretag verkande inom modebranschen blir således en intressant kombination. 

Genom att använda den tidigare forskningen om Born Global-företag och 

Uppsalamodellen, syftar denna studie till att utreda hur dessa mikroföretags 

internationaliseringsprocess ser ut. Resultaten påvisar att fallföretagen använt olika 

tillvägagångsätt i deras internationaliseringsprocess. 

 

Nyckelord: Born Global-företag, Mikroföretag, Svenska modeföretag, 

Uppsalamodellen, Internationalisering, Globalisering 
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1. Introduktion 

Studien ämnar undersöka hur internationaliseringsprocessen kan se ut för 

mikroföretag som är verksamma inom svenskt herrmode. Som ett ungt och litet 

företag med en mindre kapitalbas är det inte lika självklart att satsa internationellt som 

för stora företag med stort kapital. Trots detta tycks många mikroföretag lyckas 

avsevärt bra med att etablera sig på den internationella marknaden. Uppsalamodellen 

som konstruerats av Johanson och Vahlne, är en av de modeller som beskriver hur en 

internationaliseringsprocess kan se ut. Modellens olika delar tar upp begrepp som 

psykiskt avstånd, etableringskedjan etc. Dessa begrepp, tillsammans med tidigare 

forskning om fenomenet Born Global-företag beskrivs djupgående i studiens 

teorikapitel och knyts därefter till studiens empiriska fenomen för att kunna illustrera 

hur en internationaliseringsprocess kan se ut hos ett svenskt mikroföretag inom 

herrmode.  

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle står under ständig utveckling och globaliseringen har gjort att allt 

fler företag internationaliseras. Under större delar av 1900-talet var det mestadels 

kapitalstarka industriföretag som valde att internationalisera sig. Företagen var 

försiktiga och internationaliserades i små steg till marknader som ofta påminde om 

hemmamarknaden (Johanson & Vahlne, 1977). På senare tid har vi istället sett en 

övergång där unga företag med begränsade resurser direkt gett sig ut på den 

internationella marknaden.  

 

Sara Melén beskriver i sin bok ”Globala från start” att hon fick träffa och växla ord 

med representanter från olika företag som befann sig i internationaliseringsprocessen. 

De gemensamma parametrarna för de olika företagen var att de alla var små till 

medelstora företag, att det var någotsånär nystartade och verkade inom bioteknik. 

Författaren uppmärksammade att företagens internationaliseringsprocesser inte alls 

stämde överens med den forskning som då existerade gällande internationell 

expansion.  
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Till skillnad från den äldre forskningen som menar att små och medelstora företag 

med begränsade resurser är i behov av mycket tid för att internationellt expandera, såg 

Melén att många av de responderande företagen tycktes påbörja sin 

internationalisering i ett tidigt stadie och själva expanderingsprocessen utomlands 

föreföll i snabb takt (Melén, 2010). 

 

”Utifrån den bild som statistiken ger är det därför inte konstigt att uppmärksamhet 

riktas mot små- och medelstora företag och den roll som de spelar för sysselsättning 

och ekonomi.”  

 

”Ett sätt för företag att växa är att expandera bortom hemlandets gränser och börja 

sälja till kunder på utländska marknader. En internationell expansion kan innebära en 

stor potential för små- och medelstora företag, särskilt för de företag vars 

hemmamarknad är liten och där möjligheterna för fortsatt tillväxt är begränsade” 

(Melén 2010, s 15-16). 

 

I Sverige utgörs idag en femtedel av företagen av mikroföretag, därför är det högst 

intressant att undersöka hur internationaliseringsprocessen ser ut för de företagen. Att 

landets stora kapitalstarka företag, med hjälp av sina internationella nätverk och 

resurser har förmågan att exploatera nya internationella marknader är ingen 

hemlighet. Med tanke på den kraftiga majoritet av mindre företag är det av yttersta 

intresse att studera hur de små, kapitalsvaga och nystartade företagen går till väga 

med att vidare expandera då den svenska marknaden tycks vara både liten och mättad. 

Det är således hur internationaliseringsprocessen ser ut som undersöks och diskuteras 

i denna studie. 

 

Ett mikroföretag beskrivs som ett företag med max 10 anställda samt att de innehar en 

årsomsättning eller en balansomslutning som inte överstiger 20 miljoner EUR per år. 

Trots att Sverige idag består av 21,5 procent mikroföretag finns det för närvarande 

relativt lite forskning om deras internationaliseringsprocess. Den forskning som idag 

finns kring internationaliseringsprocessen fokuserar mestadels på storföretag. Det 

finns således kännedom om hur internationaliseringsprocessen ser ut för stora företag, 

men desto mindre om hur processen ser ut för mikroföretagen. 
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Det är viktigt att beakta att det finns en skillnad mellan Mikroföretag och Born 

Global-företag, trotts att de till synes påminner om varandra skiljer de sig åt. Born 

Global-företag definieras som ett företag med entreprenörsanda där tanken är att 

redan innan grundandet eller i ett tidigt skede därefter internationalisera sig och uppnå 

en export som utgör 25 procent av företagets försäljning.  Ett mikroföretag definieras 

däremot av ett fåtal anställda och en begränsad omsättning, ett mikroföretag kan 

således även vara ett Born Global-företag trotts att begreppen skiljer sig åt. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Vad vi i dagsläget vet gällande svenska företags internationaliseringsprocess är en 

relativt begränsad kunskap. Detta grundar sig i att mycket av den forskning och 

kunskap som ligger till hands behandlar endast de stora företagens 

internationaliseringsprocesser. Därav är det lätt att glömma bort de mindre företagen 

som har helt avvikande förutsättningar, vad gäller kapital och erfarenhet. Detta är till 

största sannolikhet också den främsta anledningen till att tidigare forskning om de 

mindre företagen inte existerar i samma utsträckning. Då 22,4 procent av Sveriges 

företag idag består av mikroföretag (Tillväxtverket, 2014) är det av hög relevans att 

undersöka hur denna typ av företags internationaliseringsprocess ser ut. 

 

Den svenska exporten utgör ungefär hälften av Sveriges BNP och under 2011 

exporterade de svenska mikroföretagen 40 procent av den totala exporten. Enligt 

Tillväxtverkets undersökning menade hela 85 procent av de exporterande 

mikroföretagen att deras mål var att utöka exporten ytterligare (Tillväxtverket, 2011). 

Att förstå hur denna process går till skulle främja exportmöjligheten för mikroföretag 

och på det sättet gynna den Svenska ekonomin. 

 

Under sent 90-tal, publicerades några av de första artiklarna som behandlade 

fenomenet Born Global-företag. De studier som gjorts kom från olika delar av världen 

och resultaten visade hur småföretag i ett tidigt stadie startade sin internationella 

expansion och växte på de utländska marknaderna (Melén, 2010). 

 

Att betrakta modeföretag är intressant då Sverige världen över blivit allt mer känt för 

sitt mode. Industrin växer för varje år och är idag en industri som omsätter en 



   4 

betydande del av den svenska industrin (Tillväxtverket, 2011). De flesta av dessa 

företag består av få anställda och väljer många gånger att i ett tidigt stadie gå 

internationellt. Katarina Hamberg Lagerström, docent, Handelshögskolan vid 

Göteborgs Universitet menar att konkurrensen är alltför stor och den inhemska 

marknaden är allt för liten för många av de nyetablerade företagen, något som tvingar 

de att söka sig ut på den internationella marknaden (Ekdahl & Lagerström, 2012). 
 

Då flertalet av de svenska marknaderna, inte bara för herrmode är förhållandevis små, 

finns det mycket att vinna för svenska mikroföretag genom att satsa internationellt.  

Emellertid är en internationalisering inte ett strategiskt beslut som tas över en natt, 

utan en process som kräver kunskap om hur denne realt går till 

(Entreprenörskapsforum, 2014). 

 

Då handelshindren i nuläget är försvinnande små är det många mikroföretag som har 

valt att ge sig ut på den internationella marknaden. Genom ständiga förbättringar 

inom logistik har e-handeln vuxit sig stark, vilken tycks vara ett lätt sätt att nå ut till 

internationella kunder (Holtback, 2014). 

 

Då världen blir allt mer globaliserad möts svenska herrmodeföretag av internationell 

konkurrens även på hemmamarknaden. Genom internationalisering vidgas kunskapen 

om andra marknader, stärker varumärket samtidigt som det kan bidra till bättre 

framtidsutsikter för företaget (Entreprenörskapforum, 2014). 

 

Kombinationen svenska mikroföretag inom just modebranschen blir således inte 

endast en intressant kombination att undersöka, utan en kombination som utgör en 

stor del av svenskt näringsliv. 
 

1.3 Frågeställning 
Hur ser internationaliseringen ut för svenska mikroföretag verksamma inom 

herrmode?  
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1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att genom kvalitativ datainsamling skapa en djupare 

förståelse för hur svenska mikroföretag går till väga när de bryter ny internationell 

mark för första gången, industrispecifikt inom herrmodebranschen. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Studiens teoretiska bakgrund utgår från tidigare forskning om Born Global-företag 

samt från Johanson & Vahlnes Uppsalamodell. Born Global-företag är ett 

samlingsbegrepp på en specifik typ av företag, vilka internationaliseras redan innan 

själva företagets födelse. Uppsalamodellen behandlar faktorer som förklarar hur själva 

processen ser ut. I den här studien har uppsatsförfattarna lagt fokus på analysmodellen 

av internationaliseringsprocessen och modellens centrala aspekter. I Uppsalamodellen 

samt den reviderade Uppsalamodellen (härefter tillsammans betecknat som 

Uppsalamodellen) har fokus legat på psykiskt avstånd, etableringskedjan och nätverk. 

2.1 Uppsalamodellen 
Uppsalamodellen beskriver ett företags internationaliseringsprocess och sambandet 

mellan ett företags kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang. Modellen är 

uppbyggd på fyra stycken grundbegrepp som tillsammans beskriver hur 

internationaliseringsprocessen ser ut. De två första begreppen benämns som 

förändringsaspekter och beskriver ett företags förändringar i 

internationaliseringsprocessen (engagemangsbeslut & löpande aktiviteter). De andra 

två benämns som tillståndsaspekter och beskriver istället vilken fas ett företags 

internationalisering befinner sig i (marknadsengagemang & marknadskunskap). Ett 

företags internationella utveckling består av ett samspel av hur pass internationaliserat 

företaget är samt i vilken fas av internationaliseringen företaget befinner sig i 

(Johanson & Vahlne, 1977). 

2.1.1 Psykiskt avstånd 

Det psykiska avståndet är en teori som är utformad för att avgöra på vilka marknader 

ett företag väljer att etablera sig. Historiskt sett har företag valt att starta sin 

internationaliseringsprocess i geografiskt närbelägna marknader. Denna teori 

inkluderar parametrarna; utbildningsnivå, utvecklingsnivå, affärslagstiftning, 

affärsspråk, vardagsspråk och kultur. Genom att använda sig av denna teori kan man 

utläsa att det mest förekommande är att företag väljer att etablera sig på marknader där 

det psykiska avståndet är så litet som möjligt. Svenska företag väljer således att till en 

början etablera sig i de nordiska länderna och därnäst i länder som påminner om dessa 

(Johanson & Vahlne, 1990). 
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2.1.2 Etableringskedjan 

Etableringskedjan beskriver hur företag i fyra olika steg etablerar sig på en ny 

marknad. De fyra stegen belyser allt från att börja med sporadisk export till att 

etablera lokal tillverkning. Etableringskedjan består av: 

Steg 1- Export. Företaget exporterar oregelbundet och spritt till ett visst land. 

Steg 2 -Agent. En agent i det importerande landet anskaffas. 

Steg 3 - Försäljningsbolag. Ett eget försäljningsbolag bildas i importerande land. 

Steg 4 - Tillverkande bolag. Slutligen startas lokal tillverkning. 

Det begränsade kunskaperna som ett företag har är även stegen i etableringskedjan 

baserade på. För varje steg kan ett företag också förvärva ny kunskap, vilket i sin tur 

kan framgå till ännu ett steg i kedjan (Johanson et al., 2002, s 47).  

 

2.1.3 Nätverk 

Tidigare ansåg man att den psykiska distansen var det största hindret när företag 

började etablera sig på nya marknader. Nuförtiden talar man inte om konkreta 

marknader längre utan snarare om nätverk där tillgång till de olika marknaderna finns. 

Det är i nätverken man skapar förtroende och erhåller ny kunskap. Ett utanförskap till 

ett nätverk är således någonting som skapar osäkerhet för dagens företag (Johanson & 

Vahlne, 2009). 

 

Tidigare beskrevs det att företag ofta väljer att etablera sig på marknader med så litet 

psykiskt avstånd som möjligt, man talar nu istället om nätverk mellan kunder och 

leverantörer. I varje nätverk står det individuella företaget i centrum, men är vidare 

sammanlänkat med övriga företags individuella nätverk. För att kunna dra nytta av ett 

nätverk krävs det att man uppfyller vissa förväntningar, åtaganden, kunskaper och 

förtroenden. 

 

Det krävs därför att man lägger ner mycket energi på ett nätverk innan man kan dra 

nytta av det. Då ett nätverk består av en rad förhållanden och att dessa förhållanden är 

sammanlänkade till andra förhållande, finns det inga nationella gränser för dessa 

nätverk. Nätverken sträcker sig över marknaderna och bildar ett sammanflätat 

mönster av utbyten. (Johanson et al., s 81-87) 
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2.1.4 Kritik mot Uppsalamodellen 

I artikeln “Whitelock, J. 2002. “Theories of internationalisation and their impact on 

market entry”, International Marketing Review, vol 19, nr 4-5” beskriver författarna, 

en rad svagheter och brister i Johanson och Vahlnes Uppsalamodell. 

 

Etableringskedjan är ett av de avsnitt inom Uppsalamodellens ramar som betvivlats på 

flertalet punkter. Artikeln beskriver att företag kan använda sig av mixade 

tillvägagångsätt mot olika individuella marknader, istället för att etablera sig steg för 

steg. Vidare beskrev artikeln att även stora företag, vilka (ofta har gedigen 

internationell erfarenhet och engagemang) använt sig av blandade tillvägagångssätt 

beträffande deras marknadsföring utomlands. 

 

Dess iakttagelse framlägger bevis för att en internationalisering ej nödvändigtvis 

inleds av sporadisk export och inte heller att det slutgiltiga målet med att bryta ny 

mark tvunget måste vara att öppna egen produktion på den nya marknaden 

(Whitelock, 2002 s. 342-343). 

2.2 Born Globals och International New Ventures 
År 1993 utförde konsultföretaget McKinsey & Company en studie beträffande 

småföretag i Australien (Rennie, 1993). Undersökningens resultat visade att en rad av 

de företagen expanderade i rask takt på utländska marknader samt att företagen 

utmärkte sig genom att de så tidigt som inom loppet av de första åren, redan lyckades 

konkurrera med stora etablerade företag på en global marknad. Det var i just denna 

studie som småföretagen i fråga började kallas för Born Globals. 
 

”These firms did not slowly build their way into international trade. Contrary to 

popular wisdom, they were born global” (Rennie, 1993, s 45) 

 

I tidigare forskning har McDougall och Oviatt myntat ett begrepp; International New 

Ventures, vilket beskriver en viktig typ av start-up företag. International New Venture 

beskrivs som ett företag, vilket redan vid start använder sina resurser för att kunna 

sälja sina produkter i utomlands. Liknande studier har gjort av bland annat Gary 

Knight och Tamer Cavusgil (1996) där man fann att just Born Global-företagens 



   9 

internationaliseringsprocesser avvek sig avsevärt från det mönster som tidigare 

forskning visat att de lite mindre företagen har (Melén, 2010). 

 

En anmärkningsvärd aspekt med de båda studierna visar att 

internationaliseringsprocessen för de snabbt växande små företagen inte skiljt sig 

beroende från vilket land företaget opererade ifrån. De olika studierna gjordes i helt 

olika länder men fann i princip överensstämmande resultat. 

Själva beskrivningen av ett International New Venture och ett Born Global-företag 

frånskiljer sig angående några parametrar men pekar i stort sett på samma faktorer. 

Dessa företag generaliseras av att de är små till medelstora företag vars grundare är en 

entreprenör som innehar tidigare kunskap om internationella affärer. Världen ses i sin 

helhet som en enda stor marknad där internationella nätverk byggs upp. Redan vid 

grundandet eller max tre år efter grundandet ska exporten utgöra minst 25 procent av 

företagets försäljning. Försäljningen sker till hela världen och begränsas inte av de 

geografiska eller kulturella skillnaderna. Forskarna är emellertid överens om att de två 

mest väsentliga kännetecknen hos ett Born Global-företag är att: 

! Företagen börjar exportera en eller flera produkter inom tre år från det att de 

etableras. 

! Företagen exporterar 25 procent eller mer av sin totala produktion (Melén, 

2010). 

2.2.1 Born Global-forskning 

Melén beskriver även i sin bok att mycket av den forskning som återfinns idag har 

undersökt och belyst Born Global-företag och deras inledande 

internationaliseringsexpansion. I kontrast till ovan nämnd forskning, så kastar 

Johanson och Vahlnes Uppsalamodell fokus på företagens internationaliseringsprocess 

när expansionen väl är inledd. Forskare har bringat till kännedom att en av 

Uppsalamodellens främsta styrkor återfinns i det att modellen inte endast koncentrerar 

sig på ett specifikt stadie i internationaliseringsprocessen (Melén, 2010).  

 

Emellertid är det viktigt att belysa de svagheter som Uppsalamodellen även har. 

Bland annat så menar forskare att Uppsalamodellen missar att förklara hur och varför 

en internationell expansion överhuvudtaget startar (Andersen, 1993). 
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Melén har uppmärksammat hur forskningsområdet om Born Global-företagen 

tillsammans med Uppsalamodellen kan komplettera varandra på ett bra sätt och släta 

över de skillnader i tidsperspektiv som de båda teorierna är osams om. 

 

Figur 1: Analysmodell av internationaliseringsprocessen 

·      Pre-etableringsfasen är det tidigaste stadiet, innan företaget har grundats. Här 

analyseras individernas tidigare arbetslivserfarenhet och andra aspekter som har 

bidragit till att forma individernas erfarenhet och personliga nätverk. 

·      Företaget grundas är egentligen inte ett eget steg utan endast en brytpunkt mellan 

pre-etableringsfasen och inledande internationaliseringsfasen. 

·      Inledande internationaliseringsfas är fasen då företagets första steg ut på den 

internationella marknaden tas. Här hamnar företagets första aktiviteter på den 

utländska marknaden i fokus. 

·      Fortsatt internationaliseringsfas är utvecklingsskedet efter att företaget väl tagit 

första steget på den internationella marknaden och fokuserar på de aktiviteter företaget 

fortsätter att göra efter sitt första agerande på den utländska marknaden. 

 

Melén menar att stor del av Born Global-forskningen grundar sig i entreprenörens 

tidigare erfarenheter, kunskap och nätverk. Detta är några av de mest centrala 

aspekterna i analysmodellen av internationaliseringsprocessen. Därför är det viktigt 

att analysera entreprenörens tidigare erfarenheter som individ för att vidare kunna 

analysera företagets olika beslut som ligger till grund för internationell expansion        

(Melén, 2010, s 39). 

 

 

                

 

   

Pre-etableringsfas Företaget 
grundas 

Inledande 
internationaliseringsfas 

Fortsatt 
internationaliseringsfas 
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Figur 2: Analysmodellens centrala aspekter 

 

För att analysmodellen av internationaliseringsprocessen (figur 1) ska komma till 

användning på mest effektivt sätt, krävs det att aspekter från både Born Global-

forskningen och Johanson och Vahlnes Uppsalamodell vägs samman. Sara Melén 

beskriver de viktigaste aspekterna och hur dessa samspelar i modellen ovan. 

 

I både Johanson och Vahlnes Uppsalamodell samt i forskningen om Born Global-

företag framhålls marknadskunskapen om utländska marknader som en viktig aspekt. 

Dock argumenterar Johanson och Vahlnes Uppsalamodell för att det är företagets 

utveckling av marknadskunskap som bidrar till att företaget kan öka sitt engagemang 

på utländska marknader. Born Global-forskningen belyser istället individens 

marknadskunskap, vilken i många fall kommer från individens tidigare 

arbetslivserfarenhet. För att skapa förståelse för hur småföretagen växer och utökar 

sina utlandsengagemang krävs det att man analyserar entreprenörens tidigare 

erfarenheter. Det blir således enklare att se hur företagen hittar nya affärsmöjligheter 

och vågar ta beslut för att internationellt växa. Melén trycker också på att det är av 

väsentlig betydelse att analysera individerna som aktörer för att förstå den inledande 

Företaget ökar sitt internationella engagemang 

Företaget utvecklar marknadskunskapen 

Företagets 
affärsrelationer 

Individens 
erfarenheter 

och personliga 
relationer 
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internationaliseringsfasen, vilket hänger ihop med mindre företags speciella 

förutsättningar. I kontrast till ett stort etablerat multinationellt företag återfinns ofta 

bearbetade rutiner för internationell expansion, då företaget tidigare genomgått 

processens inledande steg. Generellt sett saknar nyetablerade småföretag struktur och 

etablerade rutiner.  

 

”I dessa företag är istället kunskaper och invanda sätt att arbeta kopplade till 

enskilda personer i företaget. För att förstå småföretagens inledande 

internationaliseringsprocess är det därför viktigt att inte bortse från individerna som 

aktörer” (Melén, 2010, S 41) 

 

Det är därför viktigt att koppla ihop entreprenörens erfarenheter och kunskaper med 

hur företaget agerar som aktör vid internationella affärer och hur det förvärvar ny 

kunskap. Dock är det minst lika viktigt att undersöka de kopplingar som finns mellan 

individers personliga relationer och företagets möjligheter att ingå affärsrelationer med 

kunder och distributörer på den internationella marknaden. Detta bidrar till en bättre 

analys av det första steget av modellen av internationaliseringsprocessen, vilket är pre-

etableringsfasen. 

 

I enlighet med figur 2 kan man se hur ett företag ökar sitt internationella engagemang 

utefter ökad marknadskunskap. Marknadskunskapen förstärks då företagen knyter nya 

relationer på marknaden vilket i sin tur leder till att företaget vågar öka engagemanget 

på den nya marknaden. Melén menar även att tidigare erfarenheter samt personliga 

relationer i stor utsträckning påverkar på vilka marknader företag väljer att växa. 

Således utnyttjar företaget sitt nätverk och tidigare erfarenheter för att fortsätta växa. 

 

I de fortsatta faserna, inledande internationaliseringsfas och fortsatt 

internationaliseringsfas blir det mer relevant att beakta företaget som aktör, och på sätt 

skapa mer förståelse hur företaget som aktör bär sig åt för att förvärva nya erfarenheter 

på de utländska marknaderna och följaktligen utveckla marknadskunskapen över tiden. 

Här studeras företaget som ovan nämnt, som aktör, vilket innebär att man inte ser till 

personliga erfarenheter, utan man tittar på de samlade kunskaperna inom företaget. 

Det är under denna del som Johanson och Vahlnes Uppsalamodell kommer in i bilden. 

Som aktör utvecklar man marknadskunskapen genom det dagliga arbetet med kunder, 
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distributörer och leverantörer etc. Uppsalamodellen beskriver att de affärsrelationer 

som företaget knyter under internationaliseringsprocessen, ligger till grund för hur 

företaget som aktör beslutar om att eventuellt öka sitt utlandsengagemang och 

resurserna som läggs på den internationella marknaden (Melén, 2010, s 41-42) 

 

2.2.2 Olika Typer Av Internationaliserade Företag 

Artikeln “The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?” 

International Business Review, som är skriven av Madsen och Servais 1997, 

undersöker och beskriver fenomenet Born Globals. Artikelförfattarna menar att olika 

studier tycks identifiera olika resultat, men att företagens internationaliseringsprocess 

kan identifieras samt delas upp i tre olika observerbara huvudkategorier. 

 

! Traditionella exportörer. Internationaliseringsprocessens mönster för den här 

typen av företag, kan i stor utsträckning knytas till delar av Johanson och 

Vahles Uppsalamodell, framförallt etableringskedjan och dess första steg i 

kedjan. 

 

! Företag som hoppar över stadier, så kallade ”Late Starters”. Den typen av 

företag präglas av mångårig inhemsk försäljning, men som sen plötsligt börjar 

investera och bryta ny internationell mark. 

 

! Born Global-företagen. Born Global-fenomenet inramar de företag som redan 

innan dess ”födelse” har en internationell strategi. Det två mest väsentliga 

faktorerna består av nätverk och tidigare erfarenheter, exempelvis i ett företag 

vars grundare har en lång och kunskapsrik bakgrund av entreprenörskap med 

internationella erfarenheter och tillhörande internationella kontaktnät. 

 

Madsen och Servais menar vidare att det inte nödvändigtvis är just de ovan nämnda 

faktorerna och kunskaperna som avgör huruvida ett företag kan betraktas som ett Born 

Global-företag, utan det åligger en rad andra faktorer som även de bör tas i beaktande 

(Madsen & Servais 1997, s 579). 
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2.2.3 Koppling mellan Uppsalamodellen och Born Globals 

Trots att Johanson och Vahlnes Uppsalamodell och Born Global-forskningen på 

många punkter skiljer sig åt, finns det kopplingar emellan de båda två. Vidare i 

Madsen och Servais artikel från 1997, ” The Internationalization of Born Globals: An 

Evolutionary Process?” International Business Review” har de iakttagit såväl likheter 

som skillnader. Det menar att en rad grundläggande antaganden, som exempelvis 

förändringsaspekter i de som Johanson och Vahlne kallar för dynamiska aspekter, inte 

nödvändigtvis skiljer sig ifrån internationaliseringsprocessen hos ett Born Global-

företag. En annan likhet i de grundläggande antaganden som Johanson och Vahlnes 

Uppsalamodell och forskningen av Born Global-företag, är att företagen strävar efter 

tillväxt och långsiktig vinst, samtidigt som man försöker hålla ner risknivån (Madsen 

& Servais, 1997). Emellertid anser Madsen och Servais inte att delar av 

Uppsalamodellen, t.ex. avseende produktkvalitet och geografiska marknader gör 

någon vidare förtjänst när man studerar internationaliseringsprocessen av Born 

Global-företag. Det ovan nämnda har bidragit till att många Born Global-författare 

menar på att man bör ignorera Uppsalamodellen. Madsen och Servais fäster dock 

ståndpunkt i att vissa likheter och samspel mellan Uppsalamodellen och Born Global-

forskningen existerar och man bör därför ha Uppsalamodellen i åtanke när man 

studerar internationaliseringsprocessen hos ett Born Global-företag (Madsen & 

Servais, 1997). 

2.4 Teoretisk Syntes 
De två olika teoretiska utgångspunkterna, Born Global-forskningen och 

Uppsalamodellen behandlar hur internationaliseringsprocessen ser ut. De två 

utgångspunkterna kommer följaktligen att jämföras och kompletteras med varandra. 

De mest väsentliga delarna, sett till den här studiens forskningsfråga, av det båda 

teorierna har noggrant valts ut för att kunna svara på studiens syfte med så bra 

precision som möjligt. Med de mest väsentliga delarna menas de specifika delarna av 

den tidigare Born Global-forskningen, som analysmodell av 

internationaliseringsprocessen (figur 1) vilket inkluderar pre-etablieringsfas, 

företagets grundande, inledande internationaliseringsfas och fortsatt 

internationaliseringsfas. Analysmodellens mest centrala aspekter (figur 2) som 

grundar består av marknadskunskap, internationellt engagemang, affärsrelationer och 

individens personliga relationer kommer följaktligen analyseras. I Uppsalamodellen 
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har studiens yttersta fokus legat på delarna etableringskedjan och nätverk. 

Etableringskedjans fyra steg kommer användas i syfte att försöka åskådliggöra ett 

mönster för hur mikroföretagen inlett och fortsatt sin expansion. Etableringskedjan 

kommer även användas som ett instrument som mäter vilket steg och stadie de 

undersökta företagen befinner sig i. De ovan nämnda delarna av Born Global-

forskningen och Uppsalamodellen kommer vidare och primärt i den här studien 

användas för att analysera den empiri som erhållits via insamling av kvalitativ data i 

form av intervjuer. Resterande delar av de olika teorierna kommer även användas för 

att förstå internationaliseringsprocessen hos ett svenskt mikroföretag, men inte med 

samma djup som de ovan nämnda delarna. Resultaten kommer därefter att diskuteras i 

analysavsnittet för att slutligen skapa förståelse för hur en internationaliseringsprocess 

ser ut för ett svenskt mikroföretag inom herrmode. Då många forskare och 

artikelförfattare som bl.a. Madsen och Servais menar att det återfinns kopplingar, 

likheter och ett potentiellt samspel mellan Uppsalamodellen och Born Global-

forskningen har uppsatsförfattarna valt att utgå från både delar av Uppsalamodellen 

och Born-Globalforskningen. Figuren nedan (figur 3) illustrerar hur uppsatsförfattarna 

valt att beblanda de teoretiska utgångspunkterna för att kunna besvara studiens syfte 

samt forskningsfråga. 

 

 
Figur 3.  

Internationalis
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Analysmodellens!
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3. Metod 

3.1 Avgränsningar 
För att skapa en mer preciserad bild av hur internationaliseringsprocessen ser ut 

fokuserar denna studie enbart på svenska mikroföretag som grundats tidigast för fem 

år sedan. Ett mikroföretag definieras i denna studie, i enlighet med Europeiska 

kommissionens definition, vilket är max 10 anställda samt en årsomsättning eller 

balansomslutning som inte överstiger 20 miljoner EUR per år.  

 

För att besvara forskningsfrågan så definierat som möjligt är samtliga respondenter 

grundare av företag som är verksamma inom svenskt herrmode och som faller inom 

ramarna för definitionen av ett mikroföretag. Via en begränsad teoretisk utgångspunkt 

preciseras resultatet och därav utgår studien enbart från tidigare forskning om Born 

Global-företag samt teorin Uppsalamodellen. Studien berör även Dickens teori om 

globalisering. 

3.2 Forskningsmetod 
Studien ämnar undersöka hur internationaliseringsprocessen ser ut i ett svenskt 

mikroföretag inom herrmodebranschen. Denna studie använder sig av en kvalitativ 

datainsamling. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med grundarna av de 

responderande företagen. Då problemformuleringen är av förklarande slag, lämpar det 

sig bäst att använda en kvalitativ ansats (Christensen et al. 2010, s.15 & s. 71). Via en 

kvalitativ studie får man även tillgång till företagsledningen och personalens 

erfarenheter av ett visst beslut (Saunders et al., 2009). En semistrukturerad intervju 

innebär att man har ett förberett frågehäfte, men att frågorna inte nödvändigtvis måste 

genomföras i den ordningen, utan istället anpassas för att få ett naturligt flyt i 

intervjun.  Via denna metod finns det möjlighet till följdfrågor som har möjlighet att 

ge en djupare förståelse (Saunders et al., 2009). 

3.3 Datainsamling 
För att kunna beskriva och besvara studiens frågeställning har primärdata såväl som 

sekundärdata samlats in. Studiens primärdata har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer med tre olika grundare av svenska mikroföretag. Via personliga nätverk, 

kontaktades tre mikroföretag, verkande inom herrmode som redan i ett tidigt stadie 
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erbjudit sina produkter till den internationella marknaden och således föll inom ramen 

för den typen av företag som studien ämnar undersöka. En av intervjuerna har gjorts 

via Skype, en via telefon och slutligen en intervju på företagets kontor. Intervjuerna 

har pågått i 45-60 minuter och inte spelats in. Då man spelar in vid en intervju är det 

lätt att få en konstlad situation med begränsade svar. Att istället föra anteckningar 

skapar en mer avslappnad stämning och man har möjlighet att nå respondenten på en 

djupare nivå (Eklund, 2012). Sekundärdata som använt i studien är böcker och artiklar, 

vilket innebär att man använder tidigare framtaget material som använts inom samma 

ämne (Saunders et al., 2009). 

3.4 Operationalisering av Undersökningsmaterial 
De olika intervjuerna utfördes genom ett tidigare utformat frågehäfte, utformat efter 

tidigare presenterade teorier (bilaga 1). Inledande ställs frågor om företagets uppstart, 

för att kunna definiera huruvida företagets vision före uppstarten stämmer överens 

med ett Born global-företag. Frågorna övergår sedan i fem kortare definitionsfrågor 

som ämnar undersöka om även företagets uppbyggnad stämmer överens med de 

parametrar ett företag skall uppfylla för att klassas som ett Born global-företag. Nästa 

avsnitt frågor används för att identifiera vilka kunder och marknader företaget vänder 

sig mot samt om det uppstått några hinder i detta val, liknande de psykiska avstånd 

som Johanson och Vahlne tar upp. Vidare följer fem generella frågor om företagets 

syn på framtiden och hur globaliseringen eventuellt kommer att påverka den 

internationella handeln samt dess påverkan på det psykiska avståndet. Intervjuerna 

avslutas med tre kortare frågor om företagens val av strategi samt en öppen fråga. 

Genom att avsluta intervjun med en öppen fråga ges respondenten möjlighet att själv 

komma med reflektioner och bidra till en djupare förståelse av företaget. 

3.5 Urval i Studien 
Eftersom den tidigare forskningen åskådliggjort resultaten att små företag från olika 

delar av världen framgångsrikt internationaliserades i ett tidigt stadie föll urvalet 

naturligt på svenska mikroföretag. 

3.6 Val av Företag 
För att studien ska besvara syftet med bästa möjliga precision har företag som innehar 

flera unisona parametrar valts ut. Företagen som undersökts är alla aktiva inom den 

svenska detaljvaruhandeln och följaktligen inom just herrmode.  
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Mikroföretagen utgör drygt 20 procent av de totalt registrerade företagen i Sverige. 

Då svenskt mode blivit allt mer populärt världen över och flertalet av de svenska 

modeföretagen kategoriseras som mikroföretag blir det därmed intressant att 

undersöka denna kombination. 
 

Att konkret beskriva vad som definierar små till medelstora företag är inte alltid helt 

enhetligt då det existerar olika uppfattningar om vad som karakteriserar ett företags 

storlek. Emellertid mynnar en rad perceptioner ut i parametern antal anställda. 

OECD-länderna har satt ribban på 250 anställda medan i USA ligger den övre gränsen 

på 500 anställda. Europeiska kommissionen har (för att underlätta arbetet och stödja) 

utvecklat en europeisk definition som fastställer ett företags storlek (Melén, 2010). 

Studiens yttersta fokus ligger på den typen av företag som definieras som mikroföretag 

enligt nedan: 

 

Enligt Europeiska kommissionen ska mikroföretag; ej ha fler än 10 anställda samt 

inneha en årsomsättning eller balansomslutning som ej överstiger 20 miljoner EUR 

per år. (Europeiska Kommissionen, 2006). 

3.7 Fallföretagen 

3.7.1 Sprezza (Martin & Halvorsen AB) 

Sprezza, vilket drivs av Martin & Halvorsen AB har sitt kontor beläget i Stockholm 

och grundades i januari 2012. Sprezza är ett import- och exportföretag vars primära 

syfte är att jobba med förädling av accessoarer och enklare klädesplagg. För 

närvarande har Sprezza två anställda vilka består av företagets grundare tillika ägare. 

Företaget grundades utifrån ägarnas intresse att ta fram exklusiva produkter till ett mer 

förmånligt pris, vilket också är deras konkurrensfördel. Sprezza erbjuder idag sina 

produkter till hela världen via sin webbshop, där i stort sett all försäljning sker. 

3.7.2 L’Homme Rouge 

L’Homme Rouge har sitt kontor beläget i Göteborg och grundades 2010. L’Homme 

Rouge är ett ungt designerföretag vars primära syfte är att erbjuda medvetet mode till 

män. Företaget består i dagsläget av tre heltidsanställda och en timanställd. L’Homme 

Rouge har i dagsläget försäljning till hela världen via sin webbshop men erbjuder även 
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sina produkter i fysiska butiker, bland annat i Japan, Tyskland, Storbritannien och 

Danmark 

3.7.3 Stilrenaklockor 

Stilrenaklockor, arbetar och har sitt kontor beläget i Uppsala och grundades år 2012. 

Stilrenaklockor är ett import- och exportföretag som bedriver import av klockor, 

klocktillbehör och andra accessoarer. Stilrenaklockor säljer även de sina produkter via 

en webbshop. 
 

3.8 Intervjuer 
Samtliga intervjuer utfördes alla med grundaren av företaget i fokus. Personerna 

valdes noga ut då de har varit med sen uppstart och har på det sättet en god insikt i 

företagets internationaliseringsprocess. Intervjuerna bestod av en Skype-intervju, en 

telefonintervju och en personlig intervju på företagets kontor. Intervjuerna har stor 

betydelse för studien och för att undvika att respondenten skulle känna sig hämmad 

valdes det att inte spela in intervjuerna (Saunders et al., 2009). 

 

Vid kvalitativa intervjuer framhålls att det är bra att spela in intervjuerna istället för att 

på så sätt kunna lägga större vikt vid själva intervjun än att föra anteckningar. Trots 

detta valdes det att istället föra anteckningar för att skapa en avslappnad miljö med 

respondenten (Saunders et al., 2009). 

 

Då intervjuerna genomfördes av två personer kunde en av dem föra anteckningar 

samtidigt som den andra personen ställde frågorna, vilket bidrog till att intervjuerna 

inte begränsades på grund av anteckningsförandet. Där med utvecklades studiens 

kvalitet då respondenten mer avslappnat kunde tala om tankeprocessen för grundandet 

av företaget och vidare om internationaliseringsprocessen. Vid en inspelning finns det 

en risk att respondenten inte ger ett lika sanningsenligt svar. 

 

Man skall ha i beaktande att vid intervjuer med familj, vänner alternativt kollegor kan 

svaren som getts vara missvisande. Detta kan bero på att den intervjuade påverkas av 

intervjuarens relation till denna. I denna studie genomfördes en intervju med 

grundaren av Sprezza, som är bekant med båda författarna. Att respondenten kan ha 
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överdrivit eller gett en något sned bild av verkligheten skall därför inte uteslutas. 

(Hulten et al.,2007) 

 

3.8 Generaliserbarhet 
I denna studie kan man inte generalisera svaret i den mening att konstatera att en 

specifik internationalisering alltid sker. Studien påvisar däremot tendenser av vad 

mikroföretag i vissa fall kan komma att göra. I denna studie har författarna valt tre 

mikroföretag vilket är allt för få för att spegla alla de mikroföretag som idag finns och 

på så sätt är det inte möjligt att göra ett konkret konstaterande. Saunders et al. menar 

däremot att detta inte påverkar studien negativt så länge författarna är medvetna om 

studiens begränsningar. Vilket var den huvudsakliga anledningen till att 

uppsatsförfattarna inte valde att genomföra en enkätundersökning (Saunders et al., 

2009).  
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4. Empiri 

4.1 Sprezza 
Sprezza grundades år 2012, har två anställda och ett kontor beläget i Stockholm. 

Sprezza är ett importföretag vars primära syfte består av förädling av accessoarer och 

klädesplagg, målet är att erbjuda premiumprodukter till ett lägre pris. Företagets 

anställda består av de två grundarna Jakob Martin och Harald Halvorsen. Företaget 

grundades utifrån deras intresse att ta fram exklusiva produkter till ett mer förmånligt 

pris, vilket tillika är deras konkurrensfördel. Vad Sprezza för närvarande omsätter 

väljer Sprezza’s VD Jakob Martin att inte kommentera.  

 

Internationaliseringen i företaget kom redan vid grunden då deras webbshop öppnades 

och möjliggjorde erbjudandet av sortimentet till omvärlden. Anledningen till att de 

valde att satsa internationellt direkt var att de ansåg att den svenska marknaden var 

mättad och allt för konkurrensutsatt. Med hjälp av webbshopen fick de således en 

möjlighet att bredda marknaden och en möjlighet till ett förbättrat resultat.  Då 

webbshopen är uppbyggd på engelska erbjuds på ett smidigt samtliga produkter till 

omvärlden och 50 procent av företagets försäljning kommer idag från exporten.  

 

En av företagets grundare, Jakob Martin säger: 
”Att vara tillgängliga internationellt är ett måste på dagens konkurrensutsatta 

marknad. Ifall vi kollar på vår omsättning kommer 50 procent av intäkterna ifrån de 

varor vi exporterar. Att använda oss av en webbshop är betydligt billigare och når en 

betydligt bredare marknad än vad vårt showroom i Stockholm gör. Att vi är ett så pass 

litet företag gör att vi snabbt kan ändra fokus och slipper gå igenom en rad 

beslutsfattande som de större företagen behöver”. 

 

Jakob Martin är även grundare i ett annat företag och har således tidigare erfarenhet av 

internationaliseringsprocessen. Martin har också varit bosatt i Kina, där Martin 

breddade sitt nätverk till en rad producenter. Genom att använda sig av Martins 

tidigare nätverk gick internationaliseringsprocessen betydligt snabbare och smidigare 

än vad den gjorde när det första företaget grundades. 
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Gällande hinder i internationaliseringsprocessen anser Martin att de inte stött på några 

större problem. Deras kommunikation med leverantörer och kunder sköts via internet 

och E-mail och de har där använt sig av ett så enkelt språk som möjligt, för att på så 

sätt undvika missförstånd. Det är alltså inte språkbarriären som varit ett problem men 

det har varit av yttersta vikt att de själva varit pålästa och kunniga om just de 

produkter de väljer att köpa in, för att undvika misstag i framtagandet av själva 

produkten. 
 

”Man måste verkligen veta hur själva tillverkningsprocessen går till och hur alla 

detaljer ska vara, annars chansar de på fabrikerna och det blir lätt missförstånd. Ett 

exempel på ett sådant missförstånd är bredden på slipsar samt slipsens, i helhet 

slutgiltiga utformning” – Jakob Martin, Sprezza. 

 

Sprezzas främsta försäljningskanal är deras webbshop och de exporterar på det sättet 

världen över. Martin menar att någon specifik anledning till att vissa specifika 

marknader har valts därför inte finns, utan man har skickat till alla möjliga länder som 

beställt produkter via deras webbshop. 

 

Gällande kommunikationsteknik i form av internet påpekar Martin hur viktigt det varit 

för deras utveckling. Kommunikationstekniken innebär A och O för ett exportföretag 

där största delen av försäljningen sker via internetshopen. Etableringskostnaderna hade 

även dem varit betydligt högre utan tillgång till internet, att internationaliseras utan det 

skulle vara betydligt mycket svårare.  

 

Globaliseringen är även något som gynnat Sprezza, då det numera är väldigt enkelt att 

nå ut till en bredare marknad. Martin menar att med några få knaptryck kan man dela 

en bild via sociala medier till hela världen, vilket är enastående, sett från ett 

marknadsföringsperspektiv. Via sociala medier som Instagram och Facebook får 

Sprezza möjlighet att marknadsföra sig gratis samtidigt som de kan använda nätverken 

för att finna ny inspiration. 

 

Den svenska marknaden beskrivs som otroligt konkurrensutsatt och att särskilja sig 

ifrån konkurrenterna blir därför svårt. Martin menar dock att de särskiljer sig genom 

sin prissättning, många kunder trånar efter exklusiva och dyra varor men att många av 
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konkurrenterna befinner sig i ett tämligen högre prissegment, något som gynnar 

Sprezza. På Sprezzas hemsida går det att läsa: 
 

”Sprezza was founded in 2012 with the aspiration to supply the world with affordable 

products made of the finest materials with a modern, yet classic design. We strive on 

making our products suitable for every thinkable occasion - whether it is a formal 

black tie dinner or just casually hanging out with your friends.” 

Avslutningsvis påpekade Martin hur konjunkturknuten modebranschen är, något som 

följaktligen kraftigt kan påverka resultatet från ett år till ett annat. Martin påtrycker 

dock att Sprezza står i bättre utgångsläge än de större företagen, då företaget är litet 

och därigenom har stor möjlighet till att vara flexibla. 

 

4.2 Stilrenaklockor 

Stilrenaklockor grundades år 2012 av de två entreprenörerna Oskar Andersson och 

Carl Fridsjö, vilka även utgör företagets personal. De två grundarna har tidigare 

mycket erfarenhet av entreprenörskap via tidigare drivna företag. Andersson har varit 

bosatt i både Kina och i Sydamerika där han drivit ett exportföretag men även ett IT-

företag. Stilrenaklockor arbetar med återförsäljning av klockor och enklare accessoarer 

via internet. Stilrenaklockor grundades då de två ägarna tillsammans såg ett hål i 

marknaden, då de ansåg att aktörerna på marknaden hade ett alltför begränsat utbud. 

Att ha ett stort utbud av olika produkter är idag något som utmärker de inom 

branschen. 
 

Grundarna hade inte någon tidigare erfarenhet av just klockbranschen vilket gjorde att 

de var ett stort projekt att dra igång. Hemsidan lanserades och till en början erbjöds 

mestadels mindre klockmärken, importerade ifrån Asien. Men under tidens lopp har 

företaget vuxit och allt mer välrenommerade klockmärken erbjuds numera i 

webbshopen. Stilrenaklockors första tanke var i grundandet att enbart satsa på den 

svenska marknaden. Genom att erbjuda bra kundservice och konkurrenskraftiga priser 

vill de vara det självklara valet för kunderna på marknaden. 
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Företaget har vuxit och år 2014 omsatte företaget runt 1,3 miljoner kronor. Tankarna 

om att vidga företaget och etablera sig på nya marknader växte för de två grundarna 

och under slutet av år 2014 lanserades en hemsida mot den finska marknaden. Då 

avsikten om att internationalisera företaget uppstod grundades detta i att nå en bredare 

marknad och på så sätt nå en större avkastning. Stilrenaklockor ville hitta en marknad 

som påminde om den svenska och utvärderade några av de nordiska länderna innan de 

bestämde sig för just Finland. Oskar Andersson säger: 
 

”När tanken om att internationalisera oss kom var det naturliga att direkt kolla på de 

nordiska länderna. Vi ville hitta en marknad med en liten kulturell skillnad där våra 

produkter skulle vara möjliga att sälja. Vi kollade även på både den norska och den 

danska marknaden men beslutade oss för att Finland var den rätta marknaden för 

oss” 

 

Då en av ägarna av Stilrenaklockor tidigare studerat webbdesign på universitetsnivå 

samt bedrivit företag inom IT har Stilrenaklockors uppbyggande mer eller mindre gått 

smärtfritt, sett ur IT-aspekten. Produkterna Stilrenaklockor erbjöd från start, var 

produkter importerade ifrån Kina, vilket möjliggjordes via en av grundarnas nätverk 

som byggts upp under tidigare företagande i Kina. Företaget beskriver idag hur det 

multinationella företaget Amazon förväntas inta den svenska marknaden och därmed 

utgöra en stor konkurrens mot Stilrenaklockor. Företagets mål för 2015 är att stärka 

varumärket på den svenska marknaden och på så sätt vara förberedda inför det 

multinationella företagets eventuella ingång på den svenska marknaden. 
 

Då företagets försäljning sker via en webbshop består kommunikationen av 

mailkontakt. Andersson beskriver även hur Facebook varit ett billigt alternativ till dyr 

marknadsföring och hur de idag kan härleda flertalet sälj via denna kanal. Företaget 

har även marknadsförts via olika dagstidningar men menar att detta är ett dyrt sätt att 

locka kunder. Andersson påpekar även att globaliseringen gynnat företaget då flertalet 

av produkterna idag importeras från världens alla hörn. Handelsavtalen som finns har 

möjliggjort lättare handel, särskilt inom EU, något som hjälpt företaget att utöka 

produktlinjen. 
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4.3 L’Homme Rouge 

L’Homme Rouge grundades av John-Ruben Holtback 2010 i Lund, men har numera 

sitt säte i Göteborg. Företaget består idag av Holtback, två heltidsanställda och en 

deltidsanställd. Holtback såg ett hål på marknaden för stickade mössor då han själv 

inte lyckades hitta den perfekta mössan, sett till material, passform och utseende. 

Utifrån just den frånvaron startades L’Homme Rouge och företagets första produkt ut 

var stickade mössor. L’Homme Rouge började smått med sälja till vänner och bekanta 

runt om i landet, vilket är någonting som snabbt utvecklades. I dagsläget består 

kollektionerna av allt från t-shirts och skjortor till ursprungsmössan och återfinns idag 

i fysiska butiker i såväl Europa som Asien. Via hemsidan med tillhörande webbshop, 

som är utformad på engelska har de utökat sin kundkrets och i ett tidigt stadie på så 

sätt varit tillgängliga världen över.  

 

L’Homme Rouge valde även att i början närvara på mässor runt om i Europa, på vilka 

ett flertal nya kontakter och kunder knöts. Detta genererade nytta i form av ett snabbt 

kapitaltillskott i ett tidigt stadie. 

 

Trots att L’Homme Rouge’s utveckling ångade på, så saknade Holtback tidigare 

erfarenhet av internationell handel. Holtback beskrev istället förloppet som en lärande 

process med orden “learning by doing”. För att minimera antalet fel och missförstånd 

samt för att erhålla branschspecifik kunskap har L’Homme Rouge tagit hjälp av 

modeinkubatorn i Borås och denimföretaget Nudie Jeans. Genom en ständigt löpande 

dialog med de ovan nämnda, har både inspiration och vidare hjälp med hur de skall gå 

tillväga vid olika beslut och situationer inhämtats.  

 

Då Holtback tillfrågades huruvida L’Homme Rouge stött på några hinder i 

internationaliseringsprocessen, såsom eventuella språkbarriärer och kulturella 

skillnader, genmälde han att de haft svårt med säljstöd, eftersom varje marknad är 

unik. Genom att bara kika på Sverige, Norge och Danmark så skiljer sig efterfrågan 

synnerligen bara i de tre grannländerna. Inom branschen ses danskarna som en aning 

mer hippa och förespråkar deras inhemska kläd- och accessoarmärken, samtidigt som 

det att svenskt mode och svenska varumärken är populärt i Norge. 
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Vidare i intervjun klargjorde Holtback att det även är viktigt att vara omsorgsfulla vad 

gäller kvaliteten. Då L’Homme Rouge har försäljning till en mängd olika länder och 

kontinenter, har det varit viktigt att bland annat anpassa storlekarna, för exempelvis 

Japan, säger Holtback som även bekräftade att de dragit stor nytta av de agenter som 

de använt sig av med unik kunskap om de olika marknaderna.  

 

För att särskilja vilka länder och marknader L’Homme Rouge skulle inleda med att 

expandera på, började man med att undersöka i vilka länder och marknader som 

svenskt mode och liknande varumärken varit framgångsrika på. Som resultat, 

exporterar man i nuläget till marknader som Frankrike, Schweiz, Italien, 

Storbritannien, Norge och Japan.  

 

Holtback förklarar hur dagens sociala medier som Facebook och Instagram använts 

flitits. L’Homme Rouge som säljs i flertalet olika butiker, poängterar att även 

butikerna är en viktig kommunikationskälla. Ytterligare använder de sig av en PR-

byrå, och har vid olika tillfällen synts i tidningar som Metro, King och Café. 

 

I intervjun klargjorde respondenten att även leverantörerna spelar en viktig roll för 

företagets utveckling. L’Homme Rouge har på senare tid flyttat sin produktion till 

Portugal, istället för Kina som man initialt hade produktionen i. Detta gjordes för att 

säkerställa produkternas kvalitet. L’Homme Rouge har nyligen också anställt en 

designer på heltid, samtidigt som man jobbat mycket med snitt och passform för att 

utveckla produkterna, men även utvecklat den visuella delen såsom bilder och 

varumärkets hemsida. Beträffande framtidsplaner, har L’Homme börjat skissa på ett 

butikskoncept parallellt som man följer marknadens utveckling för att expandera som 

företag. Holtback klargjorde också att det inte främst handlar om pengar och intäkter, 

utan drivet ligger i att skapa bra produkter och hjälpa andra. 

 

L’Homme Rouge svar på frågan angående vilken situation som var mest önskvärd, att 

ha en produkt som är 100 procent rätt men en aning sen i tiden eller en produkt som är 

80 procent rätt men istället helt rätt i tid, valdes den förstnämnde. Vidare så instämde 

Holtback om att kommunikationstekniken i form av internet har varit essentiellt för 

varumärket, speciellt i själva uppstarten.  
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Holtback förklarade även att det nuförtiden är enkelt att skicka varor inom EU, och 

med frihandelsavtalen når man marknader som USA i princip lika lätt. 

 

På den svenska modemarknaden, som är en extremt hårt utsatt konkurrensmarknad, är 

det essentiellt att på något sätt särskilja sig från konkurrerande företag med liknande 

produkter. En punkt där L’Homme Rouge har lagt krut på, grundar sig i att frånskilja 

sig från konkurrenterna genom formspråket. Trots detta hamnar de relativt nära de 

främsta konkurrenternas (såsom Acne Studios, Our Legacy, Whyred etc.) produkter. 

Då kommer även den estetiska delen och det visuella uttrycket in i bilden och gör sig 

till nytta. Holtback menar att i Sverige återfinns det i stor utsträckning många 

liknande företag med liknande produkter, vilka ligger i ungefär samma prissegment 

som L’Homme Rouge. 

Avslutningsvis belyste Holtback vikten av att ständigt kunna vara flexibla då 

branschen är oerhört konjunktursbunden. Därför är det fundamentalt att inte ha allting 

för tungt, då det är viktigt att kunna hantera en eventuell lågkonjunktur. 
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5. Analys 

5.1 Analys av Sprezza’s Internationalisering 
Sprezza grundades efter en vision att snabbt internationaliseras, detta genom bland 

annat grundarens tidigare kunskap. Sprezza kan ses som ett kapitalsvagt företag som 

använder sina resurser för att nå ut på den internationella marknaden. Martin påpekade 

under intervjun att det redan innan grundandet fanns planer om en internationalisering. 

Man kan således dra en parallell till pre-etableringsfasen i Meléns forskning om Born 

Global-företag, där hon beskriver hur tanken om att internationaliseras uppkommer 

redan innan grundandet av företaget. Att Born Global- företag ser världen som en stor 

marknad istället för att varje land är en marknad är något som Martin förtydligar då 

företaget väljer att inte satsa på ett specifikt land, utan säljer till världen som helhet. 

Denna del går i linje med forskningen om Born Global-företag men även 

Uppsalamodellens beskrivning av nätverk. Uppsalamodellen beskriver hur man slutat 

tala om specifika marknader och beskriver istället vikten av att ingå i olika nätverk.  

 

I teorin om det psykiska avståndet som beskrivs i Uppsalamodellen kan man dra 

liknelser till Sprezza. Skillnaden är att globaliseringen krympt avstånden både 

kulturellt och geografiskt. Det är nuförtiden lätt att skeppa varor och via internet 

skapas ständigt olika typer av nätverk med folk med likasinnade åsikter. Martin 

beskriver hur han via ett knapptryck når ut till hela världen och på så sätt kan förmedla 

ett budskap eller en produkt.  

 

De kulturella skillnaderna har vidgats och det är begränsande att dra ett land över en 

kant. Istället ser man världen som olika typer av nätverk vilket det är av yttersta vikt 

att ingå i ifall man vill skapa en framgångsrik internationalisering. 

 

Vidare har Sprezza inte följt etableringskedjan i Uppsalamodellen utan istället stannat 

i en oregelbunden och spridd export. Det stämmer väl in på den kritik som framförts 

mot Uppsalamodellen om att företagen använder mixade tillvägagångsätt istället för 

att internationalisera sig steg för steg. 
 

Sprezza går i många avseende att jämföras med beskrivningen av ett Born Global-

företag men har även likheter med Uppsalamodellens beskrivning av nätverk samt det 
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psykiska avståndet. Den sista beskrivningen av ett Born Global-företag trycker 

nämligen på grundarens tidigare erfarenheter och att tanken redan innan företagets 

födsel är att gå internationellt. Detta går i linje med grundarna av Sprezzas 

tankegångar, då de redan innan grundandet av företaget bestämt sig för att verka 

internationellt. Grundarna besatt även tidigare erfarenhet ifrån tidigare företagande 

samt ifrån sin tid i Kina. 

Analysmodell av Sprezzas internationaliseringsprocess 

 

 

Pre-etableringsfas: En av företagets två grundare, Jakob Martin hade sen tidigare 

erfarenhet av internationell handel då han även var en av grundarna till ett snarlikt 

företag som bedriver försäljning via internet. Då Martin besatt kännedom om import- 

och export hade han och företagets andra grundare redan internationella planer innan 

företaget Sprezza lanserades. 

 

Företaget grundas: 2012 grundades Sprezza, som drivs av aktiebolaget Martin & 

Halvorsen AB.  

 

Inledande internationaliseringsfas: Sprezzas första steg ut på den internationella 

marknaden var steget då man lanserade hemsidan sprezza.se med tillhörande 

webbshop och på så sätt kunde produkterna erbjudas och säljas runt om i hela världen. 

Enligt teorin om psykiskt avstånd påvisar Sprezzas inledande internationaliseringsfas 

ett avstamp från teorin. Här valdes alltså inte att börja exportera till grannländer med 

liknande kultur, utan man öppnade upp webbshopen för i stort sett hela världen. 

 

Fortsatt internationaliseringsfas: I den nuvarande fasen har Sprezza fortsatt 

internationaliseringsprocessen genom samma hemsida och webbshop. Emellertid har 

Sprezza gått vidare med att satsa på globaliseringens effekter och utnyttja de för egen 

vinning. Framförallt har Sprezza satsat på sociala medier och idag används både 

Pre-etableringsfas Företaget grundas Inledande 
internationaliseringsfas 

Fortsatt 
internationaliseringsfas 
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Instagram och Facebook för att marknadsföra såväl sina produkter som sitt 

varumärke.  

5.2 Analys av Stilrenaklockors Internationalisering 
Stilrenaklockor är det fallföretaget som inte från grunden faller inom ramen för ett 

Born Global-företag, då varken grundtanken var att internationaliseras eller att 

exporten överstiger 25 procent. Däremot har Stilrenaklockor påbörjat 

internationaliseringsprocessen likt den process som återfinns i teorin om 

Uppsalamodellens internationaliseringsprocess. Företaget har analyserat de nordiska 

länderna för att eliminera de geografiska och kulturella skillnaderna i så stor 

utsträckning som möjligt. I valet av land finner vi tydliga likheter med Johanson & 

Vahlnes teorier om det psykiska avståndet. Sverige och Finland delar landsgräns vilket 

gör att leveranserna i vissa fall inte blir längre än vissa leveranser inom Sverige. Då 

finnarna redan i grundskolan lär sig svenska har dem således en stor förståelse och 

likhet med den svenska kulturen, något som minskar det psykiska avståndet avsevärt.  

 

Analysmodell av Stilrenaklockors Internationaliseringsprocess 

 
 

 

 

Pre-etableringsfas: Innan företaget grundades var de två grundarnas tanke att enbart 

satsa på den svenska marknaden. Detta val gjordes trots att de båda grundarna hade 

tidigare erfarenhet av internationell handel samt av att bedriva företag. 

 

Företaget grundas: Stilrenaklockor grundades 2012 av de två entreprenörerna Oskar 

Andersson och Carl Fridsjö. 

 

Inledande internationaliseringsfas: Stilrenaklockor valde under 2014 att satsa 

internationellt och en webbshop för den finska marknaden öppnades upp. 

 

Pre-etableringsfas Företaget grundas Inledande 
internationaliseringsfas 

Fortsatt 
internationaliseringsfas 
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Fortsatt internationaliseringsfas: Det är för närvarande denna fas som 

Stilrenaklockor befinner sig i och då den finska sidan just lanserats är det svårt att 

analysera hur företagets fortsatta agerande kan komma att se ut. 

5.3 Analys av L´Homme Rouges Internationalisering 
Datan som erhållits via intervjun påvisar att L’Homme Rouge’s 

internationaliseringsprocess i stor utsträckning går i takt med både teorierna om Born 

Globals och Uppsalamodellen. Faktumet att företagets grundare redan innan 

grundandet tänkte erbjuda sina produkter internationellt och att man använde delar av 

det första kapitalet till internationell försäljning är precis vad Melén beskriver i sin 

forskning om Born Global-företag. I motsats till detta, saknade grundaren emellertid 

erfarenhet av internationell handel, vilket frånskiljer sig från Born Global-

forskningen. Det första steget, att inleda internationaliseringsprocessen med sporadisk 

export, stämmer väl in på företagets första steg ut på den internationella marknaden. 

Huvudsakligen började man som de två andra företagen med export via sin egen 

webbshop, vilket snabbt och enkelt möjliggjorde en tidig internationalisering via just 

sporadisk export.  

 

L’Homme Rouges väg till vidare internationalisering går även i takt med 

etableringskedjans nästa steg, då företagets nästa aktivitet var att inleda samarbete 

med agenter. L’Homme Rouge har som inget av andra de två studerade företagen 

kommit längre i etableringskedjans faser, de vill säga att icke något av företagen har 

bildat ett försäljningsbolag på någon utländsk marknad, och vidare inte heller lokal 

tillverkning. 

 

L’Homme Rouge satsade tidigt i uppbyggnaden på försäljning utomlands, både via 

internet och fysiskt. När L’Homme Rouge’s representanter lämnade utställningen på 

en modemässa i Berlin, lämnade man med 7-8 nya kunder i Tyskland, vilket knyts till 

Uppsalamodellens kapitel om nätverk.  

 

 

 

 

 



   32 

Analysmodell av L’Homme Rouges Internationaliseringsprocess 

 

 

Pre-etableringsfas: Holtback ansåg inte att den svenska marknaden erbjöd en mössa 

med rätt passform, material och utseende. I det här stadiet började Holtback skissa på 

vad som komma skulle bli L’Homme Rouge. Redan i pre-etableringsfasen var 

åtanken att sälja mössorna internationellt, trots att individen (företagets grundare) inte 

besatt någon erfarenhet av internationell handel eller ett större internationellt nätverk. 

 

Företaget grundas: 2010 grundades företaget i Lund och registrerades hos 

bolagsverket. 

 

Inledande internationaliseringsfas: De första stegen ut på den internationella 

marknaden för L’Homme Rouge var online-försäljning via webbshopen samt att 

företaget ställde ut och visade upp sina produkter på en modemässa i Berlin. Här 

förvärvades värdefull kunskap såväl som kunder och kontakter. 

 

Fortsatt internationaliseringsfas: Detta är stadiet där L’Homme Rouge befinner sig 

i idag. Eftersom att företaget har anlitat försäljningsagenter har man också tagit nästa 

steg i den internationella expansionen. Med försäljning och agenter i länder som 

Japan, Tyskland, Storbritannien samt grannländerna Danmark och Norge är 

L’Homme Rouge komna en bra bit i processen.  

 

L’Homme Rouge internationaliseringsprocess kan följaktligen beskrivas av 

analysmodellen av internationaliseringsprocessen i teorin om Born Globals. 

 

Trots att L’Homme Rouge väg till internationell expansion går i samma riktlinjer som 

den Born Global-forskning som återfinns idag är det viktigt att ha i åtanke att 

L’Homme Rouge´s empiri även kan knytas till, samt stämmer väl in på väsentliga 

delar av Uppsalamodellen. Sett till etableringskedjan, så framhävs spår av 

Pre-etableringsfas Företaget grundas Inledande 
internationaliseringsfas 

Fortsatt 
internationaliseringsfas 
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Uppsalamodellen. De facto att L’Homme Rouge inledde internationaliseringen med 

sporadisk export, för att vidare anskaffa försäljningsagenter faller väl i linje med 

etableringskedjans två första steg. 

 

Då kunskap främst förvärvats via ”learning by doing” har en kunskapsutveckling skett 

i takt med Uppsalamodellen och kan på så sätt vara en av anledningarna till att man i 

nuläget befinner sig i andra steget i etableringskedjan. Även kapitlet om nätverk är väl 

applicerbart på L’Homme Rouge, då viktiga kontakter och nya kunder knöts då 

företaget ställde ut på modemässan i Berlin.  

 

Som ovan nämnt uppfyller L’Homme Rouge forskningens två mest framhållna 

kriterier för ett Born Global-företag, alltså att inleda internationell export senast tre år 

efter företagets grundande samt att minst 25 procent av den totala försäljningen utgörs 

av internationell försäljning. Internationaliseringsprocessen kan beskrivas som en 

kombination av både Born Global-forskningen samt av Johanson och Vahlnes 

Uppsalamodell.  

 

En generell upptäckt i studien grundar sig i Madsen och Servais argument gällande de 

kopplingar som faktiskt existerar mellan Uppsalamodellen och Born Global-

forskningen.  

”However, the manifestations of the stages model (internationalization like ”rings in 

the water” with regard to product, geographical markets and entry mode) is not an 

adequate framework for modelling the manifest routes to internationalization of Born 

Globals. For the latter reason one should reject the manifest original models which 

many "Born Global authors" do, but for the former reason the conceptualizations 

behind the original models may be kept in mind when trying to understand why Born 

Globals take the route which has been empirically evidenced.”  

– Madsen & Servais. S. 547. 1997. 

Emellertid har studiens resultat påvisat att etableringskedjan har varit en användbar 

del av Uppsalamodellens teori då sporadisk export varit det primära första steget för 

de responderande företagen i studien. Dock är etableringskedjans två sista steg inte 
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något som framgår av de företag som använts i studien, detta kan tänkas vara på 

grund av företagens unga ålder.  

Givet, om Born Global-forskningen träffar rätt på många punkter i ett svenskt 

mikroföretags internationaliseringsprocess är det viktigt att inte ignorera Johanson 

och Vahlnes Uppsalamodell. L’Homme Rouges verklighet speglar exempelvis 

etableringskedjans två första steg nästintill exakt som Johanson och Vahlne har 

författat teorin.  

Precis som Madsen och Servais menar, är det återigen viktigt att inte helt ignorera 

Uppsalamodellen trots att den forskning som idag återfinns om Born Globals är 

övergripande mer preciserad. Både L’Homme Rouge och Sprezzas empiri framlägger 

bevis för detta. 

5.4 Sammanfattning av analys: 
Resultaten visar att man inte kan utesluta någon av de teoretiska utgångspunkterna 

utan för att bäst beskriva hur internationaliseringsprocessen ser ut bör både Born 

Global-forskningen och Uppsalamodellen appliceras tillsammans. De två 

utgångpunkterna har för sig både styrkor och brister, inte enbart gällande vilket stadie 

som önskas analyseras. L’Homme Rouge’s empiri är ett bevis på att de två kan 

samspela för att med bästa precision beskriva ett svenskt mikroföretag inom 

herrmodes internationaliseringsprocess. Gemensamt för de tre studerade företagen är 

att man med hjälp av globaliseringens effekter som bidragit till enkelheten av 

internationell handel inledde internationaliseringen med export via internet och en 

webbshop. Vidare i den fortsatta internationaliseringsfasen har de tre fallföretagen 

tillämpat blandade tillvägagångsätt, vilka dock alla faller inom ramarna för den 

teoretiska utgångspunkten.  
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6. Slutsats 

Uppsatsen har ämnat undersöka hur internationaliseringsprocessen går till i Svenska 

mikroföretag verkande inom herrmodebranschen. Genom att applicera forskning om 

Born Global-företag samt teorin om Uppsalamodellen på tre fallföretag har studiens 

frågeställning besvarats så precist som möjligt.  

 

Det som är häpnadsväckande i studien är hur tydligt det framstår att det varken går att 

utesluta varken Uppsalamodellen eller Born Global-forskningen. Forskningen om 

Born Global företag går i många hänseenden hand i hand med den teori 

Uppsalamodellen beskriver.  

 

De tre fallföretagens empiri visar att de någon gång under processens lopp valt att 

internationellt expandera, men som tidigare nämnt, på olika sätt och vid olika stadier 

sen företagens födelse.  

 

Emellertid visade det sig att de tre responderande företagen och entreprenörerna hade 

olika tankar beträffande internationalisering innan uppstarten. Dock har det funnits 

spridda funderingar på hur omfattande internationaliseringen skulle vara. Medan ett 

företag beskriver hur de vill satsa på en specifik marknad talar ett annat istället om hur 

världen i sig är en enda stor marknad och satsar således inte på ett specifikt land. 

 

Det framgår tydligt att varken Johanson och Vahlnes teori eller Sara Meléns forskning 

till fullo kan beskriva hur internationaliseringsprocessen ser ut för ett mikroföretag 

utan istället hur ett samspel mellan dessa tillsammans beskriver hur processen faktiskt 

ser ut. 

 

7. Diskussion 

Då de två teoretiska utgångspunkterna inte till fullo kunnat förklara de mönster vi sett 

i företagens internationaliseringsprocesser, är det helt klart ett saknande som kan 

fyllas igen. Uppsatsförfattarna har reflekterat över Uppsalamodellen och det faktum 

att modellens grunder idag känns aningen föråldrade. Emellertid återfinns den 

reviderade versionen, men även den börjar bli förlegad. Givetvis är internet-handelns 
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framfart med alla förändringar och fördelar den dragit med sig en viktig faktor till att 

delar av Uppsalamodellen är svårapplicerade på dagens svenska mikroföretag.  

 

Precis som många andra teorier blir resultaten mer precisa desto uppdaterade de 

teoretiska utgångspunkterna är, vilket även i det här fallet hade varit fördelaktigt. Just 

eftersom internet-handeln är en så pass kritisk faktor inom detaljvaruhandeln och 

specifikt inom mode är detta en forskningsfråga som kräver ständigt uppdaterade 

teoretiska modeller. Vid skapandet av en uppdaterad teori är det viktigt att så mycket 

av den forskning som återfinns idag används. Att kombinera de teoretiska 

utgångspunkterna som använts i den här studien samtidigt som att inkludera ett färskt 

avsnitt om just internet-handeln hade kunnat bidra med en rad positiva aspekter för 

just den här typen av forskning. Uppsatsen bidrar däremot med att skapa en tydligare 

bild av hur det kan gå till vid internationaliseringsprocessen för unga svenska 

mikroföretag som är verksamma inom herrmode.  

 

8. Förslag till vidare forskning 

Det som skulle vara intressant och föra denna studie vidare hade varit att undersöka 

ett större antal företag samt genomföra flertalet olika datainsamlingar. Då det i dag 

finns ett stort antal mikroföretag skulle en enkätundersökning ge en bredare och 

troligen mer pricksäker beskrivning av hur processen går till hos unga mikroföretag 

idag. Att bredda studien och undersöka mikroföretag på andra marknader skulle skapa 

ett större djup då dessa företag idag påverkas till stor del av internet-handeln.  
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BILAGA 1 

Bakomliggande faktorer 

 

1. Hur kom det sig att ni startade företag? Var det någon specifik händelse som 

var avgörande? 

 

2. Varför valde ni just denna bransch? 

 

 

3. Skulle du säga att ni satsade internationellt direkt ifrån starten eller var detta 

något som kom stegvis? 

 

4. Var gjorde att ni valde att satsa internationellt? 

 

 

5. Har ni någon tidigare erfarenhet som hjälpt er på vägen, gällande 

internationaliseringen? 

 

Definitionsfrågor av små- och medelstora företag och Born Global-företag 

 

6. När grundades ert företag och vad är er vision? 

 

7. Hur många anställda har ni och hur stor omsättning har ni? 

 

 

8. Hur omfattande är er export och när i förhållande till uppstarten började ni 

exportera? 

 

9. Hur ser er produktlinje ut och vad gör den unik? 
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10. Hur skulle du säga att processen i er internationalisering ser ut? 

 

 

Faktorer under internationalisering 

 

11.  Har ni stött på några hinder i internationaliseringsprocessen? T.ex.: Kulturella, 

språkbarriärer/kommunikation etc. 

 

12. Vilka länder exporterar ni till? Finns det någon specifik anledning till att ni 

valde att satsa extra i just de länderna? 

 

 

13. Via vilka kanaler kommunicerar ni med era kunder? 

 

Faktorer för förändring och utveckling 

 

14. Hur jobbar ni mot utveckling samt förändring? 

 

15.  Var ser du ert företag om 5-10 år? 

 

16. Vilken förändringssituation är mest önskvärd, att vara 80 procent rätt och i tid 

eller vara 100 procent rätt men sen? 

 

17.  I vilken utsträckning har kommunikationsteknik varit betydande för ert 

företag? 

 

 

18. Hur har den ökande globaliseringen påverkat ert företag? 

 

Strategier 

 

19. Hur särskiljer ni er ifrån andra aktörer på marknaden? 
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20. Hur hittar ni inspiration till att skapa innovativa strategier för ert företag i 

framtiden? 

 

21.  På vilket sätt är flexibilitet avgörande för era strategier för att kunna överleva 

på den ständigt föränderliga marknaden? 

 

 

Övrigt 

 

Finns det något du tycker att vi har missat i frågorna till dig som du skulle vilja 

tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 


