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Abstract 

Internationalization has become one of the largest and most important trends for retail trade 

today. Usually, companies start expanding to countries that are both geographically and 

culturally close. However, it may become problematic to enter a nearby market if the 

company is not prepared for the differences that exist and if the company underestimates the 

market.  

    The aim of this essay was to investigate the challenges that may occur for Swedish retail 

companies when establishing to nearby markets and how these challenges can be handled. 

     In order to respond to the aim of this study, six semi-structured interviews have been held. 

Two of these were held with respondents from Stadium and Jula. The remaining interviews 

were held with experts from Business Sweden who, among other things, works to help 

Swedish companies with their internationalization. 

    The challenges that were found in the nearby markets of the companies interviewed were 

for example cultural, political and economic differences affecting the fashion image, 

consumer pattern, price range, assortment, leadership, competition, marketing, rental levels 

and the establishment in the markets. 

    The different markets and assortment contributed to different challenges, in addition, some 

challenges were experienced to be greater than others for the companies. The interviewed 

companies handled the challenges in different ways especially through consultants, 

competitors, market research, knowledge, learning by time and through adaptation in the 

nearby markets. 

Keywords: Swedish retail companies, nearby markets, challenges, management, knowledge. 

  



 
 

Sammanfattning 

Internationaliseringen har blivit en av de största och viktigaste trenderna för detaljhandeln 

idag. Vanligtvis börjar företag först expandera till länder som ligger nära både geografiskt och 

kulturellt. Det kan dock bli problematiskt att träda in på en närliggande marknad om företaget 

inte är förberedd på de skillnader som finns och underskattar den marknaden. 

     Syftet med denna studie var att skapa förståelse för de utmaningar svenska 

detaljhandelsföretag kan stöta på vid etablering till närliggande marknader samt hur dessa kan 

hanteras. 

    För att kunna besvara studiens syfte har sex semistrukturerade intervjuer utförts. Två av 

dessa utfördes med respondenter från detaljhandelsföretagen Stadium och Jula. De resterande 

intervjuerna gjordes med experter från Business Sweden som arbetar bland annat med att 

hjälpa svenska företag med sin internationalisering.   

     De utmaningar som visade sig finnas på de närliggande marknaderna för de intervjuade 

företagen var exempelvis kulturella, politiska och ekonomiska skillnader som påverkade 

modebilden, konsumtionsmönstret, prisbilden, sortimentet, ledarskapet, konkurrensen, 

marknadsföringen, hyresnivåerna och etableringen på marknaderna. 

     De olika marknaderna och sortimenten bidrog med olika utmaningar, dessutom upplevdes 

vissa utmaningar vara större än andra för företagen. De intervjuade företagen hanterade 

utmaningarna på olika sätt men framförallt genom konsulter, konkurrenter, 

marknadsundersökningar, kunskap, lärande över tid samt genom anpassning till de 

närliggande marknaderna. 

 

Nyckelord: Svensk detaljhandel, närliggande marknader, utmaningar, hantering, kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund........................................................................................................................... 1 

2. Problem och syfte ............................................................................................ 3 

2.1 Problemformulering .......................................................................................................... 3 

2.2 Syfte .................................................................................................................................. 3 

3. Teorier ............................................................................................................. 4 

3.1 Detaljhandelns internationalisering .................................................................................. 4 

3.1.1 Konkurrens & klimatskillnader ............................................................................................... 5 

3.2 Utmaningar ....................................................................................................................... 6 

3.2.1 Ekonomiska risker ................................................................................................................... 6 

3.2.2 Politiska risker ......................................................................................................................... 7 

3.2.3 Kulturella skillnader ................................................................................................................ 9 

3.2.3.1 Maktdistans & ledarskap .................................................................................................. 9 

3.2.3.2 Osäkerhetsundvikande ................................................................................................... 10 

3.2.3.3 Kulturella skillnader i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen ........... 11 

3.3 Hantering av utmaningar ................................................................................................ 12 

3.3.1 Uppsalaskolans internationaliseringsmodell ......................................................................... 12 

3.3.1.1 Lärandeprocesser enligt Uppsalamodellen..................................................................... 13 

3.3.1.2 Psykiskt avstånd ............................................................................................................. 14 

3.3.1.3 Psykisk distansparadox .................................................................................................. 14 

3.3.2  Ledarskap ............................................................................................................................. 16 

3.3.3 Standardisering vs. anpassning ............................................................................................. 17 

4. Metod ............................................................................................................. 19 

4.1 Forskningsmetod............................................................................................................. 19 

4.2 Forskningens ansats ........................................................................................................ 19 

4.3 Vetenskaplig syn ............................................................................................................. 19 

4.4 Etiska riktlinjer ............................................................................................................... 19 

4.5 Datainsamling ................................................................................................................. 20 

4.6 Urval ............................................................................................................................... 20 

4.7  Genomförande ............................................................................................................... 21 

4.8 Studiens trovärdighet ...................................................................................................... 22 

4.8.1 Tillförlitlighet ........................................................................................................................ 22 

4.8.2 Överförbarhet ........................................................................................................................ 22 

4.8.3 Pålitlighet .............................................................................................................................. 22 



 
 

4.8.4 Konfirmering ......................................................................................................................... 22 

4.9 Metodkritik ..................................................................................................................... 23 

5. Empiri ............................................................................................................ 24 

5.1 Företagspresentation ....................................................................................................... 24 

5.1.1 Jula ........................................................................................................................................ 24 

5.1.2 Stadium ................................................................................................................................. 24 

5.2 Organisationspresentation............................................................................................... 25 

5.2.1 Business Sweden - Expertrollen ............................................................................................ 25 

5.3 Empiri från Stadium, Magnus Wåhlander ...................................................................... 26 

5.3.1 Stadiums Utmaningar ............................................................................................................ 26 

5.3.2 Stadiums hantering & förberedelser ...................................................................................... 28 

5.4 Empiri från Jula, Margareta Boström ............................................................................. 31 

5.4.1 Julas utmaningar .................................................................................................................... 31 

5.4.2 Julas hantering & förberedelser............................................................................................. 32 

5.5 Empiri från Business Sweden, Sven Sievers, Mimmi Goude, Charlotta Eliasson & 

Emmy Brodin........................................................................................................................ 34 

5.5.1 Generella utmaningar ............................................................................................................ 34 

5.5.2 Generella hanteringar & förberedelser .................................................................................. 36 

6. Analys............................................................................................................. 37 

6.1 Detaljhandels internationalisering .................................................................................. 37 

6.1.1 Konkurrens & klimatskillnader ............................................................................................. 39 

6.2 Utmaningar ..................................................................................................................... 40 

6.2.1 Ekonomiska ........................................................................................................................... 40 

6.2.2 Politiska ................................................................................................................................. 41 

6.2.3 Kulturella utmaningar ........................................................................................................... 42 

6.3 Hantering av utmaningar ................................................................................................ 43 

6.3.1 Kunskap och erfarenhetslärande ........................................................................................... 43 

6.3.2 Hantering av ledarskap .......................................................................................................... 48 

6.3.3 Standardisering vs. anpassning ............................................................................................. 50 

7. Diskussion ...................................................................................................... 52 

8. Slutsatser ....................................................................................................... 54 

9. Förslag på framtida forskning ..................................................................... 55 

Referenslista ...................................................................................................... 56 

Tryckta källor: ...................................................................................................................... 56 

Vetenskapliga artiklar: .......................................................................................................... 57 

Elektroniska källor: ............................................................................................................... 65 



 
 

Bilaga ................................................................................................................. 66 

Intervjuguide ......................................................................................................................... 66 

 

 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För mindre än 30 år sedan var nästan all världens detaljhandelsföretag rent nationella företag 

med en försumbar andel på utländska marknader. Det scenariot har förändrats dramatiskt då 

nästan alla aktörer utom USA som är verksamma i flera länder har etablerat en 

anmärkningsvärd affärskapacitet på utländska marknader (Deloitte 2006).  

    Internationaliseringen har blivit en av de största och viktigaste trenderna för detaljhandeln 

idag. Denna process är inte ny, men har accelererat under de senaste två decennierna (Zentes 

et al. 2007). Många detaljhandelsföretag tjänar i dagsläget en betydande andel av sina intäkter 

på just de internationella marknaderna. Därför är en internationalisering för detaljhandeln inte 

bara ett alternativ utan även en nödvändighet för att uppnå en ekonomisk tillväxt (Zentes et al. 

2007). 

    Den internationella detaljhandeln kan definieras som förvaltning av detaljhandel på 

marknader som har annorlunda reglering, ekonomisk utveckling, kulturell miljö, sociala 

förhållanden samt detaljhandelsstrukturer än hemmamarknaden (Alexander & Myers 2000). 

Lämpligheten av strategin behandlas dock inte fullständigt av alla återförsäljare (Simpson & 

Thorpe 1999). 

    Vid sekelskiftet upplevde konsumenterna i många länder att den ökade utgiftsstyrkan, 

globaliseringen, megafusionerna och att de nya kommunikationsmöjligheterna förändrade 

spelreglerna för den internationella detaljhandeln (De Mooji & Hofstede 2002). 

    Europa har även under de senaste åren bevittnat ett ökat antal transaktioner över gränserna 

av detaljhandelsföretag. Butikssektorn har genomgått betydande strukturförändringar som 

präglas av uppkomsten av en grupp snabbt växande stora detaljhandlare. En omdefiniering av 

balansen mellan internationaliserade och externa funktioner samt ett behov av att svara på de 

kulturella skillnader som finns i Europa, blir tydlig när återförsäljare flyttar från sina 

hemmamarknader (Dawson 2001). 

    Framgång på utländska marknader kan ha positiva effekter på detaljhandelsföretags 

välbefinnande. Detta visar Inditex, som är Europas snabbast växande internationella 

modebutik. Ett annat exempel som visar ett fall i ett annat ljus är varumärket Marks & 

Spencer. Det är ett klart exempel på ett företag som misslyckats och tvingats överge 

internationella marknader samt förvärrat sina inhemska svårigheter (Esmeraldinsight 2007). 
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    Detaljhandeln C&A I Europa som säljer kläder, standardiserade sina inköp år 1997. I Juni 

år 2000 bestämde sig företaget för att stänga ner alla 109 butiker i England och Irland efter 

stora förluster eftersom smaken hos brittiska och irländska konsumenter skilde sig från de 

europeiska kontinentens smak (De Mooji & Hofstede 2002). Amerikanska och brittiska 

återförsäljare tenderar särskilt att ignorera kulturella skillnader när de expanderar till 

“offshore-marknader” och de tenderar även att glömma att detaljhandeln är ett mycket lokalt 

koncept som kräver stor känslighet för lokala smaker och vanor (Murphy 1999). 

    Internationella marknadsförare vill få människorna att tro att med en gemensam valuta i det 

”nya Europa”, kommer konsumenterna där bli mer likartade, i högre grad äta samma mat, ha 

på sig likadana jeans och titta på samma tv-program. Dock är detta inte särskilt troligt att det 

händer i verkligheten. Det finns stora skillnader mellan konsumenternas värdesystem i de 

olika europeiska länderna. Värdesystem som är starkt rotade i historien och verkar vara 

mycket motståndskraftiga mot förändringar (De Mooji & Hofstede 2002). 

     De nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge och Finland) är kulturellt borttagna från 

de flesta andra europeiska länderna, vilket orsakar ömsesidiga missförstånd. Detta då 

tvärkulturella skillnader förekommer i nivån av nationella kulturer och ledningssätt (Santis et 

al. 2016). 

    När det gäller de nordiska länderna är de små och för att nå skalfördelar vid expansion 

krävs det oftast att växa utomlands. Ikea och H&M är två exempel på svenska 

detaljhandelsföretag som expanderat utomlands för att nå skalfördelar (Johansson & Nordfält 

2011). Små och medelstora företag är viktiga generatorer av ekonomisk tillväxt och 

accepteras nu som en integrerad del av ekonomierna i alla nordiska länder. Dock skiljer sig 

sektorn för de små och medelstora företagen sig åt mellan de nordiska länderna. Till exempel 

är dessa företag viktigare för den danska ekonomin, medan traditionellt stora multinationella 

företag har spelat en viktig roll i Sverige. Under de senaste åren har sysselsättningen inom det 

stora näringslivet minskat och de nya arbetstillverkarna är de små och medelstora företagen 

(Hultman 1999). 

    Det är vanligt att företag först börjar expandera till länder som ligger nära både geografiskt 

och kulturellt. Detta beror på att ju mindre olikheter det är i geografiskt avstånd och kultur, 

desto mindre riskerar ett företag att stöta på eventuella problem. Generellt sett kan en 

etablering på den utländska marknaden innebära en större risk eftersom företaget har mindre 

kännedom om marknaden och de lokala förutsättningarna än sina konkurrenter som har sin 

hemmamarknad där (Arnold et al. 2001).  
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2. Problem och syfte 

2.1 Problemformulering 

Internationalisering av detaljhandeln är särskilt utmanande och komplex. För varje ny 

marknad måste en detaljhandel gå igenom hela processen av att förstå den nya marknaden och 

konsumenterna, prospektera och utveckla butiker, lösa logistikproblem, rekrytera ny personal 

med mera (Jonsson & Elg 2006).  

     De utländska marknaderna som skiljer sig från hemmamarknaden bidrar till nya 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter för företagen som vill etablera sig på dessa (Palmer & 

Hartley 2002). Då företag är verksamma i länder med olika kulturer behöver de se till att 

ändra sin verksamhet inom olika områden (Davidson 1983). Dock leder dessa modifieringar 

till ökade kostnader och risker medan skillnaderna mellan kulturerna ökar (Mitra & Goldner 

2002). 

       O’Grady & Lane (1996) påstår att den viktigaste aspekten som saknas från traditionell 

litteratur angående psykiskt avstånd är att det inte framgår vad internationaliseringen kan leda 

till i en paradox. De tar upp problematiken som kan uppstå för chefer på närliggande 

marknader, det vill säga att de inte kan urskilja eventuella skillnader mellan dessa marknader. 

Detta kan ske om kunskapsnivån om den närliggande marknaden är låg, vilket i sin tur leder 

till en misslyckad internationalisering på grund av felaktiga beslut och antaganden om den 

närliggande marknaden.  

     O´Grady & Lane (1996) påstår att länder som är nära i psykiskt avstånd kan ha olikheter 

som är svåra att identifiera. Det är därför inte lättare att träda in på marknader med liknande 

kultur som hemmamarknaden på grund av att beslutsfattare inte är förberedda på de skillnader 

som finns i övrigt. De rekommenderar även att psykiskt närliggande marknader ska ses som 

utländska marknader. Varje marknad ska därmed behandlas som en enskild marknad.  

     Med tanke på den problematik som diskuterats ovan har studien formulerat ett passande 

syfte som har med det valda ämnesområdet att göra. 

2.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för de utmaningar svenska detaljhandelsföretag 

kan stöta på vid etablering till närliggande marknader samt hur dessa kan hanteras. 
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3. Teorier 

Teorierna har valts ut för att skapa förståelse för de utmaningar svenska detaljhandelsföretag 

kan stöta på vid etablering till närliggande marknader. Därefter presenteras teorier för att 

skapa förståelse för hur dessa utmaningar kan hanteras.  

3.1 Detaljhandelns internationalisering 

Internationaliseringsprocessen är ingen rak väg framåt (Nadkarni et al. 2006). 

Detaljhandelsföretag behöver normalt sett utveckla och hantera nya butiker på nya marknader 

och kan således inte använda en traditionell exportstrategi. Detaljhandeln måste utveckla ett 

distributionssystem på en ny marknad som innefattar tekniska lösningar och 

leverantörsrelationer. Den direkta kontakten med lokala konsumenter kräver effektiva 

forskningsförfaranden för att få förståelse för kulturella skillnader som kan komma att 

påverka köpbeteendet hos konsumenterna (Elg 2005). Detaljhandeln kan utföra en 

marknadsstrategi som antingen skiljer sig från tidigare strategier eller tillämpa en strategi som 

redan har använts på andra marknader (Alexander 1997).   

    Salmon & Tordjman (1989) har identifierat tre allmänna strategier för 

detaljhandelsföretagens internationalisering beroende på deras handelsegenskaper och deras 

interna förmågor. Den första strategin är den internationella investeringsstrategin som kräver 

överföring i form av kapital av ett företag från ett land till ett annat. Detta sker oftast via 

förvärv av en detaljhandel som redan finns på en utländsk marknad (Alexander 1995). Som 

konsekvens till detta kan företaget på den utländska marknaden använda en strategi som 

skiljer sig från den inhemska, exempelvis under olika varumärken, i olika butiksformat och 

försäljning av olika produkter till olika målgrupper (Alexander 1995). Den andra strategin är 

den globala strategin som kännetecknas av standardiserade detaljhandelsformat, där mycket 

liknande produkter säljs och företagen använder sig av identiska varumärken och samma 

marknadsföringskommunikation på flera marknader (Sternquist 1997). Den tredje och sista 

strategin är den multinationella strategin som kräver etablering av detaljhandelskoncept, 

format och operativa strukturer på utländska marknader som är relaterade men inte identiska 

med de företag som finns på hemmamarknaden (Sternquist 1997). 

  Forskare anser att den internationella miljön är en av de svåraste utmaningarna för chefer 

(Govindarajan & Gupta 2001). Detta är bevisat genom de utspridda internationaliseringsfelen 

runt om i världen när det gäller långsamma internationella inträden, tillbakadragande av 

utländska marknader, försäljningar och utländska operationer som lagts ner (Nadkarni et al. 
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2006). Enligt Weick (1995) föreslår litteratur inom organisationslärande att verksamheter 

misslyckas med att känna igen skillnader som är kritiska i miljöer, detta på grund av att nya 

och okända utmaningar tolkas på ett simplifierat sätt. 

    Ur ett ledande perspektiv förutsätter internationaliseringen av ett detaljhandelsformat ett 

tidigare kunnande och en realistisk syn på tre viktiga framgångsfaktorer enligt Burt et al. 

(2003). Dessa faktorer är att:  

1. Upprätthålla konceptets och detaljhandelns innovativitet genom antingen anpassning 

eller globalisering.  

2. Skapa harmoniska relationer mellan investeraren och de olika aktörerna i kanalen.  

3. Utveckla en anpassningskapacitet till olika kulturella miljöer.  

    Feldmann (2016) tar fler framgångsfaktorer i sin artikel som prissättningsstrategi, behovet 

att anpassa verksamheten till den lokala marknaden, e-handel, lärande genom agerande och 

tidigt inträde.  

    Orsaker till att verksamheterna misslyckas kan bero på externa omständigheter som 

turbulens på den specifika marknaden, konkurrensökning, naturlig nedgång av företag eller 

marknad, starka oväntade chocker mot den allmänna marknaden, produkt/process innovation 

som leder till förnyelse samt allmän politik och andra insatser (Burt et al. 2003). Det kan även 

bero på interna förhållanden som åtagande till befintliga verksamheter, brist på uppfattning 

om och kongruens med marknaden, avslag på nya hot mot verksamheten, 

förvaltningsoförmåga eller oförmåga, förlamat beslutsfattande eller strukturella hinder för 

förändring (Burt et al. 2003).   

    Även en olämplig marknadsetableringsmetod, underskattad konkurrens, att i en långsam 

takt utveckla detaljhandelsnätverk och detaljhandelsmiljö, samt att inte ge tillräckliga medel 

för förnekelse är orsaker till att detaljhandelsföretagen misslyckas enligt Feldmann (2016). 

Det sistnämnda menas att företagen inte får frukta att förstöra värdet om det går dåligt för 

dem i början av inträdet på den nya marknaden. Det bästa valet behöver inte nödvändigtvis 

vara att stanna kvar på en marknad när det går dåligt, utan företagen måste våga lämna 

marknaden istället för att dröja kvar (Feldmann 2016). 

3.1.1 Konkurrens & klimatskillnader 

Den senaste forskningen om internationella misslyckanden har lyft fram problem som är 

relaterade till bland annat global konkurrens (Burt et al. 2003). Det finns gott om bevis för 

misslyckanden som orsakats av överdriven eller aggressiv konkurrens i kombination med 

oförmågan att urskilja marknadsmättnad på utländska marknader (Clarke & Clarke 2006). 
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    Konkurrensen på den utländska marknaden är en avgörande faktor för marknadsanalysen 

av dess miljö. Den nuvarande marknadsmättnaden i de mest utvecklade länderna motiverar 

fler detaljhandelsföretag till att expandera sig internationellt eftersom det blir allt svårare att 

uppnå tillväxt på hemmamarknaderna. Detta resulterar i att nivån av internationella 

konkurrenter i detaljhandelindustrin blir hårdare, särskilt på produktmarknader som är 

mättade. Negativa trender som ekonomiska nedgångar, kreditkriser, och en minskning av 

konsumenternas förtroende har ytterligare ökat den internationella konkurrensen inom 

detaljhandeln (Assaf et al. 2012).  

    Ett annat externt hot för entreprenörsverksamheter är klimatskillnader. Litteraturen har på 

olika sätt undersökt klimatförändringars påverkan på företagen och det är allmänt känt att 

vissa företag presenteras med antingen hot eller möjligheter, eller både och i denna fråga 

(Park 2013). 

    Verksamheter och industrier som är väderberoende är känsliga för dagens vädervariationer, 

säsongssvängningar samt långsiktiga klimatförändringar. Bland annat påverkas 

detaljhandelsindustrin av väder och klimatförhållanden (Beyazit & Koc 2010). Detta kräver 

tekniska, affärsmässiga och politik-baserade anpassningsstrategier för att säkra företaget mot 

möjliga väderrelaterade förluster (Scott et al. 2006). 

3.2 Utmaningar 

3.2.1 Ekonomiska risker 

Enligt Palmer & Hartley (2002) skiljer sig utländska marknader i förhållande till 

hemmamarknaden, detta i sin tur kan betyda olika hot och möjligheter för verksamheter. 

Olika miljöfaktorer som ekonomi, politik, kultur och social struktur kan bidra med antingen 

ett misslyckande eller med framgång för verksamheter som investerar i utländska marknader. 

    Nivån på BNP per capita är ett allmänt accepterat mått på den ekonomiska attraktionen på 

andra marknader som är utländska. Detta hör till den ekonomiska miljön. Om värdet på detta 

mått ökar, ökar därmed efterfrågan på de flesta produkterna (Palmer & Hartley 2002). 

    Ett företag som har framtidsplaner på att etablera sig utomlands måste tänka på landets 

inkomstfördelning för att det hjälper företaget med att känna igen en nischmarknad som är 

värdefull. Det är väldigt viktigt att beakta ett lands ekonomiska utveckling samt landets 

framtida ekonomiska arbete. Marknaden blir mer mättad när ekonomin utvecklas i landet. 

Detta gör att framtidsutsikterna för företaget blir ljusare på andra marknader som ännu inte 

hunnit bli mättade och därmed ökar företagets chanser för att nå bättre marginaler (Palmer & 
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Hartley 2002). 

    Den ekonomiska utvecklingen i olika länder och dess BNP per capita ser annorlunda ut och 

påverkar därför hur marknaden och dess segmentering ser ut. Detta i sin tur påverkar 

internationella företag och hur deras marknadsföringsstrategi ser ut i de olika länderna 

(Vrontis & Vronti 2004).  

    Forsberg (1996) menar att mindre företag är mer känsliga vid ett misslyckande, därför är 

ekonomiska faktorer såsom ett företags ekonomiska ställning och egna resurser betydande vid 

internationalisering. Enligt Hollensen (2007) är det därför en nödvändighet för internationella 

företag att anpassa sig på något sätt i de länder som de är verksamma i. Detta eftersom 

marknadsföringsstrategin påverkas av hur landets utveckling ser ut. Exempelvis är industrier i 

utvecklingsländer ofta begränsade och infrastrukturen som kommunikation, transport, 

utbildning, sjukvård är ganska dålig. I nyligen utvecklade länder med en förbättrad 

infrastruktur finns det stora möjligheter för export, dock kan det leda till problem att 

producera vad utländska och inhemska konsumenter kräver då länderna har hög tillväxt i 

ekonomin. Hollensen (2007) påstår att industriländer utmärker sig på så sätt att de har mycket 

högre BNP per capita, med en stor mängd av industrier, utvecklad infrastruktur samt en 

utvecklas service. 

3.2.2 Politiska risker 

Begreppet politisk risk kan identifieras som hur ett statligt politiskt ingripande utgör en risk 

för de företagen som blir berörda (Andersen 2008). Politiska risker brukas ses som en orsak 

till ekonomisk förlust på grund av störningar som uppstår av regeringar eller politiska 

förändringar när avbrott uppstår i näringslivet, när de är svåra att förutse och när de kommer 

från en politisk förändring. Den allmänna definitionen av politisk risk omfattar politiska 

händelser som leder till förlust av vinst eller potentiell vinst genom att begränsa de 

möjligheter som finns tillgängliga för företagen (Andersen 2008).   

    Ett företags affärsattraktivitet på en viss marknad kan påverkas av individuella regeringar 

på den nationella nivån, detta har att göra med den politiska miljön (Palmer & Hartley 2002). 

En avgörande faktor för ett lands attraktivitet är landets politiska stabilitet. Licenssystem kan 

sättas upp av regeringar för att ge skydd åt inrikesproducenterna. Även produktstandarder kan 

appliceras av statsstyrelser vilket kräver att företag måste anpassa sina produkter till höga 

utgifter eller att de förbjuds för försäljning (Palmer & Hartley 2002). 

    Politiken i den institutionella miljön påverkar företagsstrategin och hur detta påverkar 

strategin varierar beroende på vilken typ av företag det gäller (Jiménez et al. 2014). Den 
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kombinerade analysen av institutioner och strategisk ledning leder till en djupare och mer 

fullständig förståelse för företagens beteende och dess miljö (Cuervo-Cazurra & Dau 2009). 

    Jiménez et al. (2014) visar att företagen påverkas olika när det gäller politiska risker och 

politisk kapacitet. 

    Exponering och tidigare erfarenhet av politisk risk kan underlätta för både skapandet och 

utvecklandet av politiska förmågor inom organisationer, särskilt i reglerade industrier där 

förhandlingar och interaktioner med regeringar äger rum oftare. Cheferna bör dock 

uppmärksamma eventuella möjligheter som uppstår på de politiska arenorna som deras 

företag befinner sig på. Den bästa strategin mot politiska risker är ett förebyggande 

förhållningssätt för att hantera hot om omförhandling av tidigare avtalade villkor eller direkta 

åtgärder för nationalisering eller expropriation som vissa regeringar har återvänt att använda 

(Jiménez et al. 2014).  

    Ackumulering av erfarenheter är en viktig mekanism genom vilken organisationer 

utvecklar sin kapacitet, och som gör efterföljande investeringar i politiskt riskabla länder 

lättare för de företag som redan framgångsrikt har investerat i andra riskabla miljöer (Zollo & 

Winter 2002).  

    Jiménez et al. (2014) beskriver att politiska risker inte endast behöver betyda ett hot för 

multinationella företag utan kan även utgöra en källa för möjligheter. Jiménez et al. (2014) 

beskriver hur chefer kan få en bättre förståelse för politiska risker och det politiska 

sammanhanget för deras företag. Enligt Oliver & Holzinger (2008) ses en politisk strategi inte 

som en uppsättning begränsningar, snarare ses det som möjligheter eftersom företagen aktivt 

kan söka beskydd och värde mot regeringens interaktion. Det kan leda till konkurrensfördelar 

som exempelvis förmånsbehandling, minskad osäkerhet och transaktionskostnader, högre 

prestanda och hållbarhet för företag med det korrekta valet av politiska mål och åtgärder för 

att driva dessa mål (Jiménez & Delgado 2012).  

    En politisk risk är en variabel som inte nödvändigtvis är exogen för företaget, eftersom det 

korrekta valet av politiska mål och åtgärder för att driva dessa mål kan leda till 

konkurrensfördelar, såsom förmånsbehandling, minskad osäkerhet och transaktionskostnader 

och högre prestanda och hållbarhet (Jiménez & Delgado 2012). Ett företag som är verksamt i 

flera länder kan minska sitt engagemang i mer riskfyllda länder och är därför mindre känsliga 

för statliga förändringar och politiska påtryckningar enligt Brewer (1981).  
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3.2.3 Kulturella skillnader 

Enligt Palmer & Hartley (2002) handlar den kulturella och sociala miljön om vikten att förstå 

den utländska marknadens kulturella skillnader gentemot hemmamarknadens. Olika kulturer 

har olika värderingar och därför köper individer från olika kulturer olika produkter. 

Individerna från de olika kulturerna har även olika reaktioner till eller mot samma saker.   

    Dessa skillnader kan i sin tur påverka i vilken grad försäljningen sker. Potentiella kunder 

kräver speciellt anpassade bemötanden som exempelvis vilken promotion och design som ska 

väljas ut, detta eftersom köpprocessen varierar i olika länder. Exempelvis måste företag ta 

hänsyn till vilka färger som ska väljas ut i sin promotion eftersom det finns symboliska 

associationer i landet. Produkter på den utländska marknaden kan ses som socialt oacceptabla 

medan i hemlandet kan de ses som fullt normala (Palmer & Hartley 2002).  

3.2.3.1 Maktdistans & ledarskap  

Maktdistans kan definieras som utsträckningen i vilken de mindre inflytelserika 

medlemmarna av institutioner och organisationer förväntar sig och accepterar att makten inte 

är jämnt fördelad i ett land (Hofstede et al. 2011). 

    I länder där maktdistansen är låg är de underställda inte lika beroende av sina chefer och 

föredrar oftast konsultation, det vill säga att det finns ett ömsesidigt beroende mellan den 

underställda och chefen. Länderna med stor maktdistans präglas istället av att de underställda 

istället är väldigt beroende av sina chefer (Hofstede et al. 2011). 

    I samhällen med hög maktdistans menar Hofstede (1991) att det är vanligt att se en 

hierarkisk organisationstyp på arbetsplatser till följd av människornas ojämlikheter. Han 

menar att det är vanligt att chefer känner ett behov av att kontrollera de underställda. Hierarki 

kan definieras som en rangordning av gruppmedlemmar med avseende på en värderad social 

dimension, och är en grundläggande och framträdande form av social organisation med 

tydliga konsekvenser för individer och grupper (Magee et al. 2008). Hierarki kan ofta tolkas 

som en form av socialt avstånd (Magee & Smith 2013). I de nordiska länderna Danmark, 

Sverige, och i viss utsträckning Norge och Finland är samhället mindre uppbyggt på 

hierarkier och regler (Hofstede et al. 2011). 

    Enligt Soares et al. (2007) påverkar maktdistansen reklam, informationsutbytet, 

innovativiteten samt utförandet av tjänster i länderna. I de samhällen där människor inte vågar 

säga vad de tycker till sina chefer uppstår det brist på informationsutbyte. Informationen om 

vad människorna tycker kan inte spridas eftersom de inte yttrar sig. Detta i sin tur gör att 
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företagen inte kan utvecklas, eftersom innovativiteten hos människorna minskar på grund av 

informationsbristen (Soares et al. 2007). 

    Informationsflödet är således endogent mot organisationens utformning och blir den 

avgörande kanalen eftersom organisationsdesignen påverkar produktionen (Zhou 2016). 

Holmström (1982) anser att den optimala hierarkin ger viktiga välfärdsvinster. 

     En annan ledarskapsstil, bortsett från hierarki är platt organisation som består av färre 

ledningsskikt och många sidokanaler som är aktivt involverade i beslutsprocessen (Lo Nigro 

et al. 2006). Den platta organisationsstrukturen föreslås allmänt vara mycket viktig för att 

säkerställa organisatorisk flexibilitet i turbulenta miljöer (Vickerya et al. 1999). 

    Hofstede et al. (2011) menar att det är nödvändigt att förstå skillnaderna i ledares sätt att 

tänka, känna och agera för att kunna åstadkomma världsomfattande fungerande lösningar. I en 

organisation har människorna ett speciellt sätt att arbeta och tänka som skiljer dem från 

människor från andra organisationer, även de i samma region. Organisationskulturen förs 

fram som socialt konstruerad, det vill säga att det är något som skapas och bevaras av en 

grupp människor som tillsammans utgör en organisation. Den är svårföränderlig, trots att 

forskare inte är överens om hur pass svårföränderlig den är. Organisationskulturen 

upprätthålls inte enbart av dess medlemmar utan samspelas även med exempelvis kunder, 

leverantörer, arbetsmarknadens organisationer, grannar, myndigheter och media. Den 

nationella kulturen påverkar människors inställning till olika typer av organisationskulturer 

(Hofstede et al. 2011). 

    Många forskare är eniga om att identifiera Hofstedes dimensioner som det viktigaste 

bidraget till att förstå nationella företagskulturer (Cagliano et al. 2011), dessutom har 

giltigheten bekräftats av senare studier, såsom (Van Oudenhoven 2001).  

3.2.3.2 Osäkerhetsundvikande 

Hofstede et al. (2011) menar att människor konfronteras med det faktumet att de inte vet vad 

som kommer att hända under morgondagen. Framtiden är med andra ord inte säkrad, eftersom 

risken att tappa kontroll finns. Däremot är detta något som individer trots allt måste leva med.  

     Enligt Soares et al. (2007) påverkar osäkerhetsundvikandet både informationsutbyten och 

hur olika typer av reklam uppfattas. Informationsutbytet mellan de olika samhällena påverkas 

främst om det råder ett starkt osäkerhetsundvikande eftersom känslorna kan komma att 

påverka de beslut eller den information som ges. I de samhällen med svagt 

osäkerhetsundvikande påverkas inte informationen lika mycket av känslor eftersom känslorna 
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ofta hålls inne. Samhällen som är osäkerhetsundvikande är rädda för att tappa sin kontroll och 

är rädda för morgondagen (Soares et al. 2007). 

    De Mooji & Hofstede (2011) beskriver människor i samhällen med högt 

osäkerhetsundvikande som mindre öppna för förändring och innovation än vad människorna 

från ett samhälle med lågt osäkerhetsundvikande är. 

3.2.3.3 Kulturella skillnader i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen 

 

Diagram 1. Maktdistans- och osäkerhetsundvikande index (Hofstede et al. 2011) 

Detta diagram utgår från de index som Hofstede et al.(2011) tar upp i sin bok. Det går att se 

tydliga skillnader och likheter mellan de olika länderna enligt Hofstede et al. (2011). När det 

gäller maktdistans så har Danmark lägst index, sedan har Sverige, Norge, Finland och 

Tyskland relativt lika maktdistansindex. Detta innebär att människorna i dessa länder agerar 

självständigt och har lika rättigheter. Makten är decentraliserad och cheferna räknar med att 

de anställda besitter den kunskap som positionen kräver. Att bli kontrollerad av cheferna 

ogillas. 

    I Polen å andra sidan syns det att maktdistansen är relativt hög, vilket innebär att 

individerna i Polen inte har samma rättigheter. Polen är ett samhälle som styrs av hierarkier 

vilket innebär att människorna måste acceptera sina platser i samhället (Hofstede et al. 2011). 

     Osäkerhetsundvikandet i Polen och i Tyskland är väldigt högt med deras index på 93 

respektive 65. Danmark har lägst index på 23 till Sveriges 29 och Finlands 38. I länder med 

lågt osäkerhetsundvikande är människorna mer avslappnade kring lagar och regler på arbetet 

eftersom lagar kan förbjudas eller ändras om de inte fungerar som de ska. Länder med högt 
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osäkerhetsundvikande är i behov av regler, tid är pengar och människorna strävar efter att 

vara upptagna och arbeta hårt. Precision och punktlighet är normen i de högt 

osäkerhetsundvikande samhällena som i Polen och Tyskland. Med sitt index på 50 ses Norge 

varken som ett samhälle med högt eller lågt osäkerhetsundvikande (Hofstede et al. 2010). 

3.3 Hantering av utmaningar 

3.3.1 Uppsalaskolans internationaliseringsmodell 

Uppsalaskolan beskriver hur företag utvecklar sitt deltagande på internationella marknader 

med ett stegvis ökande sätt, insamlande av erfarenhetskunskap, ökande förtroende och 

anpassade marknadsetableringsmetoder och därmed förvaltningsverksamheter och produkt- 

och tjänsteutbud (Whitelock 2002). Johanson et al. (2002) lyfter upp att Uppsalaskolans 

internationaliseringsmodell är en sorts hantering av hur företag samlar på sig kunskap samt 

hur den kunskapen i sin tur påverkar företagets beteende. En huvudsaklig utgångspunkt i 

modellen är att de beslut som tas och de händelser som sker, påverkar framtida beslut och 

händelser (Andersson 2000). Enligt Jonsson & Elg (2006) kan mycket av utmaningarna, som 

finns för att komma in på en ny marknad, uppnås genom en systematisk kunskapsutveckling 

och kunskapsdelning  

    Uppsalaskolans modell består av två aspekter som kallas för “tillståndsaspekter “och 

“förändringsaspekter”. Den tidigare aspekten består av två delar, marknadskunskap och 

marknadsengagemang. Marknadskunskap handlar om företag som besitter kunskap om en 

viss marknad. Det största problemet för företagen är om de har brist på kunskap eller har dålig 

planering vad gäller marknaden de träder in på (Dodge et al. 1994). Enligt Johanson et al. 

(2002) handlar kunskapen om kunder, myndigheter och leverantörer samt kopplingar mellan 

dessa i ett givet land. Dock går det inte att applicera denna kunskap i ett annat land eftersom 

det inte går att generalisera. Denna kunskap blir därför inte användbar i andra länder. 

Marknadsengagemang står däremot för företagets bundna resurser till en viss utländsk 

marknad. 

     Förändringsaspekterna består av engagemangsbeslut och löpande aktiviteter. Den 

förstnämnda innebär att beslut fattas genom erfarenheter från hur marknaden ser ut när det 

gäller hot och möjligheter. Löpande aktiviteter innebär att företag får erfarenheter som blir till 

nytta för företaget efter att de har varit verksamma på en viss marknad. Dessa erfarenheter 

kan företagen sedan agera utifrån för att ytterligare utöka sitt engagemang (Andersson 2000).  
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     En marknadsundersökning ger en god grund för att förstå och bygga upp den 

erfarenhetsbaserade kunskapen (Johanson et al. 2002). Dock är inte marknadsundersökning 

den optimala lösningen för att få tillgång till denna typ av kunskap. Enligt Johanson et al. 

(2002) kan företag skapa sig ett försprång gentemot konkurrenter för att komplettera sin 

erfarenhetsbaserade kunskap, detta genom att exempelvis anställa individer som besitter 

kunskap om den väsentliga marknaden. Den mest centrala delen i Uppsalamodellen är de 

pågående aktiviteterna som ger upphov till det erfarenhetsbaserade lärandet. 

    Under de senaste två decennierna har forskning indikerat att lärande i företag inkluderar ett 

flertal olika dimensioner med olika konsekvenser för företagsbeteendet. Exempelvis har det 

visat sig att företag kan få tillgång till kunskap hos andra företag genom sina affärsrelationer 

utan att behöva gå igenom samma process som deras affärspartners gjort tidigare. Företag kan 

få mer kunskap om marknaden om de drar nytta av sina affärspartners och agerar i enlighet 

med andra företag. Detta kan betraktas som ett observationslärande (Johanson et al. 2002). 

Även Forsgren (2002) nämner internationaliseringsbeteende kopplat till lärande genom andra 

organisationer. Dock kritiserar han Uppsalamodellen då den inte förklarar tillräckligt hur en 

utländsk investering kan ha som avsikt att lära sig mer om en viss marknad, eller som ett sätt 

att internationalisera sig i ett högre tempo. Faktumet är att företag ibland investerar utomlands 

genom att följa flocken eller att företag lär sig genom att efterlikna andra företag, 

nätverkspartners eller företag med hög legitimitet.  

3.3.1.1 Lärandeprocesser enligt Uppsalamodellen 

 

Diagram 2, Tillstånds- och förändringsaspekter (Andersson 2000, s.81). 

    Det är empiriska studier som gjorts på svenska företag som ligger bakom denna modell. 

Det visade sig att företag tenderar att först och främst starta sin internationalisering i 

närliggande länder, som ligger nära både psykiskt och geografiskt. Dessutom visade det sig att 
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företagen började med att satsa i en mindre skala, det vill säga att i början endast exportera för 

att sedan göra större investeringar längre fram i processen (Andersson 2000). 

     Kortfattat beskriver modellen hur olika aktiviteter på den utländska marknaden ger upphov 

till bättre förståelse och mer kunskap för den valda marknaden. Kunskapens ökning bidrar i 

sin tur till ett ökat utlandsengagemang och en utvidgad internationalisering (Johanson et al. 

2002). 

    Johanson & Vahlne (2009) har på senare år utvecklat Uppsalaskolans modell med ett par 

justeringar på grund av bevis på att nätverk är en nödvändighet i internationaliseringen av 

företag. Modellen kallas för nätverksmodellen och avser relationen mellan kunder, 

leverantörer och konkurrenter. Här ses företagsmiljön som ett nätverk snarare än en 

neoklassisk marknad med många självständiga leverantörer och konsumenter. Johanson & 

Vahlne (2009) anser att företag strävar efter nätverk under internationaliseringsprocessen. 

Relationer är karaktäriserade av specifika nivåer av kunskap, tillit och engagemang som må 

vara ojämnt fördelade bland de involverade parterna, därför skiljer de sig i hur de 

marknadsför en framgångsrik internationalisering (Johanson & Vahlne 2009).  

3.3.1.2 Psykiskt avstånd 

Uppsalamodellen tar upp psykiskt avstånd som en viktig del för 

internationaliseringsprocessen. Summan av de faktorer som hämmar flödet av information 

mellan två länder är definitionen av psykiskt avstånd. Några exempel på faktorer som 

påverkar detta flöde är skillnader i utbildningsnivåer, utvecklingsnivå, affärsspråk, kultur och 

lokala språket samt existerande relationer mellan hemmamarknaden och den utländska 

marknaden (Andersson 2000).    

    Internationaliseringen för företagen startade ofta på utländska marknader som låg nära 

hemmamarknaden i termer av psykiskt avstånd. Företagen skulle senare gradvis kliva in på 

marknader där det psykiska avståndet är större (Hörnell et al. 1973).  

    Kunskap bör förvärvas tidigt för att identifiera skillnaderna mellan marknaderna samt för 

att minska osäkerheten som uppstår till följd av psykiskt avstånd. Det är av stor vikt för 

företagen att samla på sig kunskap om marknaderna även efter etableringen, detta för att vara 

konkurrenskraftiga och för att minska distanser (Johanson & Vahlne 2009). 

3.3.1.3 Psykisk distansparadox 

Det är av stor vikt för företag som ska internationalisera sig till närliggande marknader att 

förstå att det även kan finnas olikheter mellan marknader som kan uppfattas vara lika. 

O’Grady & Lane (1996) kallar detta fenomen för psykisk distansparadox. Deras forskning 
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visar att det kan leda till dålig prestation och eventuellt misslyckande om 

internationaliseringsprocessen för ett företag startar i ett land vars psykiska avstånd uppfattas 

vara nära hemmamarknadens. Detta eftersom det kan leda beslutsfattare till ett antal felaktiga 

antaganden, vilket i sin tur gör att man inte kan lära sig om landet. De hävdar att upplevd 

likhet mellan länder kan orsaka att beslutsfattare misslyckas eftersom de inte förbereder sig 

för de skillnaderna som finns. Internationella forskare har inte tillräckligt uppmärksammat det 

grundläggande felet, vilket är beslutsfattandet i internationaliseringsprocessen (Johanson & 

Vahlne 1992). 

     O’Grady & Lane (1996) nämner att det kan vara problematiskt för chefer att urskilja 

eventuella skillnader mellan närliggande marknader om det finns en låg kunskapsnivå om den 

potentiella marknaden. Detta ökar i sin tur risken för beslut som är felaktiga och kan därmed 

leda till en misslyckad internationalisering på den närliggande marknaden. Osäkerheten på de 

nya marknaderna får inte underskattas även om det uppfattas som svårt att urskilja 

skillnaderna mellan marknaderna. Det vill säga kunskap måste ändå samlas in för att oväntade 

hinder inte ska uppstå och det inte inträffar en paradox. O´Grady & Lane (1996) menar att 

närliggande länder i psykiska termer kan ha andra betydelsefulla olikheter som dessutom kan 

vara svåra att identifiera. Om chefer har en oförmåga att samla in adekvat kunskap och 

misslyckas med att känna igen befintliga skillnader kan det leda till förödande konsekvenser 

för ett företags internationalisering. Om chefer dessutom visar sig ha för hög tro om sig själva 

och inte besitter den kunskap som behövs för att känna igen hinder, kan företag stöta på 

katastrofala hinder på marknader som ligger psykiskt nära enligt Fenwick et al. (2003).  Även 

Javernick-Will (2009) menar att företag kan stöta på hinder och misslyckas med sin etablering 

om de misslyckas med att förvärva kunskap före sin internationalisering och även efter 

etableringen på den nya marknaden.  

    Om det är så att företag gör en omfattande insamling av kunskap kring skillnaderna 

gällande den närliggande marknadens kultur finns det ändå inga garantier att 

internationaliseringen endast kommer att generera bra resultat i slutändan. Företags resultat 

kan förvärras om kulturella skillnader påvisas på psykiskt närliggande marknader(Fenwick et 

al. 2003).   
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3.3.2  Ledarskap  

I sin artikel ställer Khilji (2003) frågan ifall om företag som ska etablera sig på en utländsk 

marknad antingen ska hålla sig till sin egna organisationskultur eller anpassa sig till den 

lokala marknadens förhållanden. Ledare kan besluta att det multinationella företaget har en 

standardiserad organisationskultur på alla sina utländska marknader, men så kommer inte 

fallet att bli då nationella kulturer kan tolka saker och ting på väldigt olika sätt och på så vis 

påverka organisationskulturen. Det är därför inte säkert att företaget kan tillämpa samma 

regler i andra nationella kulturer (Khilji 2003).  

    När det finns skillnader i värderingar och normer i organisationskulturen mellan länder 

uppstår det problem vilket leder till konflikt (Heifetz & Laurie 1997). Ett mer mottagligt sätt 

att arbeta på olika marknader är genom anpassat ledarskap, detta involverar alla som är 

bekymrade med att hitta ett sätt att lösa problemet (Heifetz & Laurie 1997). Både Mehta et al. 

(2003) och Akhtar et al. (2012) uppgav att prestationen är effektivare när det sker 

anpassningar i ledarskapet. Även Khilji (2003) menar att de organisationer som anpassar sig 

mest till omgivningen har större möjlighet att öka sin effektivitet. 

    En viss av variansen i ledningsbeteenden och anpassning av ledarskapspraxis kan förklaras 

av den mångdimensionella kulturen i de olika länderna (Pagell et al. 2005). Även 

makroekonomiska förhållanden och reformer, inklusive privatisering, avreglering och 

globalisering, påverkar också tillverkningsstrategier som bedrivs av företag och därmed 

arbetsorganisationen (Mellor och Gupta 2002). 

    Det är viktigt att detaljhandelscheferna har ett behov av att stärka sin 

transformationsledande kunskap, vilket i slutändan kan öka deras kapacitet att utmärka sig 

(Keevy & Perumal 2014). 

    Detaljhandelmiljön kan ses som ett slagfält, och de som använder sina kapital och 

kompetenser på de mest innovativa sätten är de mest framgångsrika företagen (Keevy & 

Perumal 2014).  

    Många talangfulla och karismatiska ledare gör det kostsamma antagandet att deras inträde 

till en ny marknad säkerställer framgång. En fungerande definition av uppföljningen är att 

kräva fortsatta och uppdaterade idéer från kollegor och agera utifrån dem. Verkligt ledarskap 

framträder genom en process av interaktion snarare än i enskilda händelser som presentationer 

eller övertaganden (Nurse Leader 2004).  

    Walker et al. (2008) visar att ledarskapets effektivitet förbättras över tid genom 

återkoppling av resultat och detta kan i sin tur kopplas till förbättringar i 

kundtillfredsställelsen.  
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3.3.3 Standardisering vs. anpassning 

     När företag expanderar sig globalt, antingen via export eller genom direktinvesteringar 

behöver nya marknadsstrategier eller de befintliga metoderna som behövs för att undersökas, 

utvecklas för att få utländsk lönsamhet. Senare sätts grundläggande beslut om ett företags 

utländska marknadsföringsstrategier. Ett viktigt element för företags marknadsföringsstrategi 

som har gett upphov till ökat intresse hos konsumenterna är reklamen. Under detta växande 

internationaliseringsinitiativ blir utövare splittrade över den internationella 

standardiseringsfrågan för reklam (Ryans et al. 2003). 

    Standardisering eller anpassning av marknadsmixen har blivit ett av nyckelområdena för 

internationell marknadsföring (Larimo & Kontkanen 2008). De flesta forskare har presenterat 

argument som gynnar standardisering samtidigt som många andra har hittat fördelar med att 

anpassa marknadsföringen (Akgün et al. 2014). 

    Anpassning av internationell marknadsföring sker främst på pris och prisrelaterade element. 

Detta eftersom länder skiljer sig åt när det kommer till kostnadsstrukturer, inflationer, statlig 

kontroll med mera. De största orsakerna till en anpassning beror främst på olikheter i språk, 

tillgänglighet till media och kostnader, lagar och regler, ekonomiska skillnader och 

konkurrentstrategier (Theodosiou & Leonidou 2003). Anpassning sker särskilt på marknader 

där differentiering är svår, exempelvis när det handlar om industriella eller råvaruprodukter. 

Anhängare till anpassningsinriktningen tror inte att det finns något bästa sätt för hantering och 

för att en organisation ska kunna vara effektiv måste den anpassas till sin affärsmiljö (Lemak 

and Aruthanes 1997). Detta tillvägagångssätt hävdar att landskillnader, i synnerhet nationell 

kultur, kräver en flexibel affärsmodell som förändras i enlighet med behoven hos den lokala 

marknaden (Ang & Massingham 2007). 

     Förespråkare av standardiseringen ser marknaden som homogen. De säkerställer även att 

konsumenternas smaker, behov, önskemål och krav inte varierar särskilt mycket mellan olika 

marknader eller nationer (Akgün et al. 2014). Dessa förespråkare hävdar att ett enda 

reklammeddelande, med endast ett fåtal ändringar, eller till och med annonser med rätt 

översättningar kan användas i alla länder för att nå ut till konsumenterna (Ryans et al. 2003). 

Bakgrunden till denna ståndpunkt är att köpare överallt i världen delar samma eller väldigt 

lika önskningar och behov och kan därför övertygas av denna tilltalande universal reklam 

(Sorenson & Weichmann 1975). Standardisering av internationell marknadsföring refererar 

till användandet av vanliga tillvägagångssätt för att marknadsföra samma produkt på flera 

marknader (Papavassiliou & Stathakopoulos 1997).  
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    Det finns fyra huvudorsaker som gör standardiseringen tilltalande. Först och främst så 

tillåter tillvägagångssättet multinationella företag att kvarhålla en konsistent bild och identitet 

i hela världen. Sedan minimerar det förvirringen hos köpare som reser ofta. Den tredje 

punkten handlar om att tillvägagångssättet tillåter multinationella företag att utveckla en enda, 

samordnad reklamkampanj på flera olika marknader. Sist men inte minst resulterar detta 

tillvägagångssätt i avsevärda besparingar i mediakostnader, kostnader av att producera reklam 

samt illustrerande materia för reklamen (Papavassiliou & Stathakopoulos 1997). 

    Beslutet om standardisering eller anpassning är vanligt inom många operativa områden, 

exempelvis strategi, personal och marknadsföring (Ang & Massingham 2007). 
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4. Metod  

I detta kapitel förklaras metoderna som har använts för att kunna besvara studiens syfte. 

Även urval och tillvägagångssättet som använts för denna studie tas upp under detta kapitel. 

4.1 Forskningsmetod 

Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod eftersom det bidrar till ett mer tolkande 

synsätt. Med denna forskningsmetod hamnar fokuset på ord vilket är lämpligt för de 

semistrukturerade intervjuer som har utförts för studiens syfte (Bryman & Bell 2013).  

4.2 Forskningens ansats  

Den här studien är av deduktiv ansats och befintliga teorier har använts utifrån denna ansats 

som sedan lett till slutsatser om enskilda företeelser. Frågeställningarna har besvarats under 

arbetets gång genom semistrukturerade intervjuer som utförts via telefon. Med hjälp av 

empirin från de semistrukturerade intervjuerna har det gått att kontrollera om det som 

undersökts överensstämt med teorierna eller inte (Bryman & Bell 2013). Syftet med denna 

studie är att skapa förståelse för de utmaningar svenska detaljhandelsföretag kan stöta på vid 

etablering till närliggande marknader samt hur dessa kan hanteras. 

4.3 Vetenskaplig syn 

Studien har utgått från hermeneutik som en epistemologisk ståndpunkt för att tolka företagens 

handlingar. Detta vetenskapliga synsätt strävar efter att försöka uppfatta saker och ting ur de 

sociala aktörernas synvinklar. Det innebär att epistemologiska frågor behandlar hur man kan 

få kunskap om verkligheten (Bryman & Bell 2013). Den här studien vill tolka handlingar som 

svenska detaljhandelsföretag har gjort för att hantera utmaningarna på de närliggande 

marknaderna. 

4.4 Etiska riktlinjer 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets (1990) etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

     Informationskravet handlar om att informera dem som berörs av forskningens syfte. 

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i undersökningen själva får bestämma över sin 

medverkan och får när som helst avbryta deltagandet, de måste därmed samtycka till 
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medverkandet. Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifterna för de medverkande 

ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Den sista riktlinjen är nyttjandekravet 

som handlar om att uppgifterna om de enskilda personerna inte får användas för något annat 

ändamål än just forskning (Vetenskapsrådet 1990). 

     I utförandet av denna studie informerades respondenterna om studiens syfte samt hur 

undersökningen skulle genomföras. De tillfrågades om de ville medverka samt om deras 

namn fick användas i studien, vilket gick bra för respektive respondent. Deras personuppgifter 

förvaras så att inte någon obehörig kan ta del av dem, vilket de informerades om. 

    Respondenterna accepterade att intervjuerna spelades in för transkribering. De har även 

blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och att uppgifterna som samlats in inte 

kommer att användas för något annat syfte än just forskning. Därmed har Vetenskapsrådets 

(1990) etiska riktlinjer tillämpats i utförandet av intervjuerna. 

4.5 Datainsamling 

Denna studie har använt sig av primärdata. Enligt Hultén et al. (2007) består primärdata av 

information från exempelvis intervjuer. Studien har tillämpat semistrukturerade intervjuer via 

telefon, som utgått från en uppsättning av frågor med varierad ordningsföljd beroende på 

respondenternas svar. Det ställs sedan följdfrågor till respondenternas viktiga svar. 

Respondenten har friheten att på sitt eget sätt utforma sina svar. Resultatet för denna studie 

har baserats på informationen utifrån intervjuerna som utförts för studiens syfte. 

4.6 Urval 

För att kunna besvara studiens syfte om att skapa förståelse för de utmaningar svenska 

detaljhandelsföretag kan stöta på vid etablering till närliggande marknader samt hur dessa kan 

hanteras, blev det aktuellt att välja ut företag på närliggande marknader. 

    Den här studien har använt sig av ett selektivt urval. Det innebär att forskaren har en viss 

kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas, och medvetet väljer ut vissa 

av dem då dessa troligen ger värdefull data (Denscombe 2016). Denna studie ville undersöka 

svenska detaljhandelsföretag som har etablerat sig på närliggande marknader. Därför blev det 

relevant att välja ut de svenska detaljhandelsföretagen Stadium och Jula som har erfarenhet 

och kunskap om etableringar till närliggande marknader. På så vis kunde de därför bidra med 

värdefull information till denna studie.  

    Studien har även använt sig av ett snöbollsurval där personer i urvalet rekommenderar nya 

personer som skulle vara lämpliga att också ingå i studien (Denscombe 2016). Denna typ av 
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urval gjordes på experterna från Business Sweden, där Sven Sievers rekommenderade sina 

arbetskollegor som arbetar på närliggande marknader då han ansåg att deras erfarenheter 

skulle bidra med värdefull information till studien. 

    Från företaget Stadium intervjuades Magnus Wåhlander (26-06-2017), som arbetar som HR 

Director för Stadium Group, och har kunskap om de utmaningar som Stadium stött på i 

Finland, Danmark och Tyskland samt hanteringen av dessa. Respondenten från Jula var 

Margareta Boström (2017-04-18) som arbetar som Business Developer. Hon valdes ut 

eftersom hon besitter kunskap om Julas utmaningar och hanteringar på den norska och polska 

marknaden.  

    Respondenterna från Business Sweden har intervjuats på grund av sina expertroller som 

rådgivare. Experterna arbetar främst med att hjälpa svenska företag att nå ut till nya 

marknader samt med att informera dem om vilka utmaningar som finns på olika marknader. 

Business Sweden används som kontroll i denna studie för att ge läsaren förståelse för de 

utmaningar som generellt sett kan uppstå på närliggande marknader, samt hur företagen 

generellt sett hanterar dessa. De fyra respondenterna som intervjuats från Business Sweden är 

Sven Sievers som arbetar som International Business Developer (2017-03-03). Sievers 

rekommenderade sina medarbetare Mimmi Goude som arbetar som Trade Commissioner på 

den norska marknaden (2017-05-08), Charlotta Eliasson som arbetar som Project Manager på 

den polska marknaden (2017-05-10) och även Emmy Brodin som arbetar som Associate 

Danmark och har koll på den danska marknaden (2017-08-03).  

4.7  Genomförande 

Respondenterna hade inte möjlighet att ses för en intervju, men hade möjlighet att medverka i 

telefonintervjuer. Dessa telefonintervjuer varade mellan 30 och 45 minuter. Samtalen spelades 

in med hjälp av en telefon, därefter transkriberades svaren till en löpande text. Intervjuerna 

utgick efter den intervjuguide som gjorts för studiens syfte (se bilaga 1) samt följdfrågor som 

var baserade på respondenternas svar.  

     Inspelningen av intervjuerna underlättade eftersom det gick att få med viktiga delar som 

sagts under intervjun genom att lyssna om på det inspelade materialet och på så sätt även 

komma ihåg vad som sagts under intervjutillfället. Tillgången till inspelningarna kan ses som 

en fördel för studien eftersom risken för feltolkning minskar då det går att gå tillbaka för att 

kontrollera om saker uppfattats rätt. 

     Transkriberingen av de inspelade intervjuerna kan uppfattas som tidskrävande men den 

metoden har varit lämplig för studien då informationen kan tolkas på ett mer rättvist sätt. 
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4.8 Studiens trovärdighet  

4.8.1 Tillförlitlighet 

För att resultatet ska vara tillförlitligt bör det innefatta att utförandet av forskningen 

säkerställs i linje med de tillförlitlighets regler som finns för forskning. Resultatet 

ska  rapporteras till de personer som ingår i den sociala verkligheten som studerats, för att de i 

sin tur ska kunna ge en bekräftelse om forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt eller inte. 

Med andra ord görs det en deltagarvalidering eller respondentvalidering (Bryman & Bell 

2013). 

    Denna studie har försökt vara så tydlig och bra som möjligt för att uppnå 

tillförlitlighetskriteriet. Dessutom har respondenterna fått tillgång till studiens resultat samt 

bekräftat dess utfall. Resultatet är trovärdigt i denna studie då den insamlade data kommer 

från företag som har kunskap om de områden som studien har för avsikt att undersöka. 

Resultatet från intervjuerna har även kunnat kopplas till teorierna i analysen. 

4.8.2 Överförbarhet  

Forskare inom kvalitativa studier uppmanas att producera redogörelser med fyllighet och 

täthet när det gäller beskrivning av detaljer som finns i en kultur, detta hjälper andra personer 

att bedöma ifall resultaten är överförbara till en annan miljö. Överförbarhet handlar om det 

går att applicera resultatet i andra sammanhang (Bryman & Bell 2013). 

     Då denna studie är avgränsad till att undersöka just svenska detaljhandelsföretag och bland 

annat den svenska kulturen i förhållande till de närliggande marknaderna så skall den inte 

kunna appliceras i länder med annorlunda kultur.  

4.8.3 Pålitlighet 

Pålitligheten för denna studie stärks genom att den granskats av handledare under 

forskningens gång (Bryman & Bell 2013). Alla delar i forskningsprocessen har redogjorts 

tydligt och detaljerat för att läsare ska kunna följa skribenternas tillvägagångssätt, detta ökar i 

sin tur studiens pålitlighet (Denscombe 2016).   

4.8.4 Konfirmering 

Konfirmering motsvarar objektivitet och syftar till att forskaren ska ha agerat i god tro. Det 

innebär att forskaren inte ska ha låtit sina egna åsikter eller värderingar komma att påverka 

studiens utförande eller slutsatser. Denna studie har utförts så objektivt som möjligt för att 
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studiens resultat ska bli rättvist och spegla en sann bild av verkligheten (Bryman & Bell 

2013).         

4.9 Metodkritik 

Intervjuerna för studien utfördes via telefon med respektive organisation. Risken för 

missförstånd hade kunnat minskat om intervjuerna istället gjordes på plats.  

     Vid konfirmering ska studien vara så objektiv som möjligt. Trots detta kan åsikter och 

värderingar ändå ha kommit att påverka studien. Vid telefon-intervjuerna kan respondenterna 

ha uppfattat vissa tonlägen som att det var säkra eller osäkra på vad som skulle frågas. 

Känslorna som respondenterna haft till frågorna kan ha påverkat deras svar vilket gör att 

studien inte kan ses som helt objektiv.  

    Graden av pålitlighet för denna studie påverkas negativt i och med att följdfrågorna var 

varierande. Det är inte säkert att exakt samma följdfrågor skulle ställas om någon annan 

utförde samma studie.  
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5. Empiri 

5.1 Företagspresentation 

5.1.1 Jula 

Jula bildades 1979 i Västergötland och är enligt dem själva ett familjeföretag i “stark 

expansion”. Företagets sortiment tilltalar folk som “gör-det-själv”, det vill säga de som själva 

fixar sina villor eller hem, arbetar med lantbruk eller som hantverkare. Företaget säljer kvalité 

till låga priser. Jula finns idag på tre olika marknader, den svenska, norska och polska (Jula 

u.å.).  

     Företaget slog rekordförsäljning och nådde 6,06 miljarder kronor under 2016, vilket är en 

ökning med nästan 3 procent sedan i fjol. Vinsten efter finansnetto under 2016 visar dock 584 

miljoner kronor, vilket är motsvarande 1,6 miljoner kronor per dag. Detta är en minskning 

med 50 miljoner kronor från förra året. Den större delen av inköpen görs i Asien med dollarn 

som betalningsvaluta. Under 2016 öppnade Jula sex nya varuhus, totalt har Jula 91 varuhus 

där försäljning sker av bland annat arbetskläder, trädgårdsprodukter, el- och värmeprodukter 

och verktyg. Under 2017 har Jula dessutom planerat att öppna sex nya varuhus, med tre 

vardera belägna i Sverige och i Norge. I Polen har Jula befunnit sig i sedan 2011, men har haft 

det jobbigt och har fortfarande bara tolv varuhus i Polen. Polensatsningen har visat röda 

siffror i helhet, men enskilda butiker är lönsamma. Dock finns det planer på att börja öppna 

fler varuhus i Polen enligt Vd:n Joachim Frykberg (Dagens Industri 2017). 

5.1.2 Stadium 

Historien om Stadium började 1974 i Norrköping då bröderna Ulf och Bo Eklöf bestämde sig 

för att bli bäst på sport och sportmode. Företaget har som vision att “aktivera världen - idag 

och imorgon”. Den första Stadium butiken öppnades 1987 i Stockholm. Efter uppstarten av 

första butiken har företaget utvecklats till att bli en av Europas största sportkedjor. Idag har 

företaget koncept som Stadium Team Sales, Stadium Outlet, Stadium Ski och Stadium Pulse. 

Företaget anordnar även Stadium Sports Camp som är ett idrottsläger för barn och ungdomar. 

Detaljhandelskedjan har butiker i länder som Sverige, Finland & Tyskland och har precis trätt 

ur den danska marknaden efter att ha varit verksamma där i 16 år (Stadium u.å.).  

    Stadium är en av Sveriges största sporthandel, med en ökad försäljning med 3,1 procent 

sedan 2016. Under samma period växte försäljningen i sporthandeln som helhet med 4,6 % 
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vilket gjorde att Sveriges största sporthandlare tappade mot konkurrenterna. Stadium har totalt 

160 butiker och försäljningen som uppgått till 5,4 miljarder kronor.  

    Under 2014/2015 hade företaget ett ovanligt blekt år, dock visade det sig efter det att 

vinsten efter skatt blev 115 miljoner kronor. Detta tack vare en förbättrad sortimentsplanering, 

anpassade inköpsvolymer och god kostnadskontroll, enligt bolagets årsredovisning. Stadium 

öppnade sitt första varuhus i Tyskland hösten 2014, dock har det endast öppnats två 

ytterligare varuhus där sedan dess. Efter flera tunga år beslutades det förra året att lämna den 

danska marknaden. De sju butikerna som funnits i Danmark har sålts till Sport24 som är en 

konkurrent (Dagens Industri 2017). 

5.2 Organisationspresentation 

5.2.1 Business Sweden - Expertrollen  

Business Sweden är en global organisation som bildades år 2013 genom att Exportrådet och 

Invest Sweden slogs ihop. Business Sweden är både statligt ägt och ägt av näringslivet, som 

representeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Utrikesdepartementet. 

Business Sweden får på så vis tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer genom det 

delade ägandet. Dem arbetar för att hjälpa svenska företag ut på den internationella 

marknaden samt hjälper utländska företag att etablera sig på den svenska marknaden. Det 

statliga uppdraget är att främja svensk export, investeringar i Sverige samt tillväxt i världen. 

Arbetet görs på 50 olika marknader med 500 medarbetare världen över i form av strategisk 

rådgivning och praktiskt stöd av experter med lokal kännedom om dessa marknader (Business 

Sweden u.å.). 

     Huvudkontoret i Stockholm bedrivs vid och av exportrådgivare ute i landets regioner som 

ger information, råd och utbildar svenska företag. På huvudkontoret i Stockholm finns export- 

och investeringsexpertis som besvarar frågor från företag och andra intressenter gällande 

marknadsinformation. Business Sweden finns etablerat med 52 kontor på den globala 

marknaden och samarbetar med svenska ambassader, konsulat, handelskamrar samt andra 

lokala nätverk för att underlätta för svensk internationalisering (Business Sweden 2017).   
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5.3 Empiri från Stadium, Magnus Wåhlander 

Sverige, Danmark, Finland & Tyskland 

För Stadium var Sverige ett naturligt och givet land att investera i, eftersom företaget är 

grundat i Norrköping. Vid år 2000 till 2001 trädde Stadium in i Finland och i Danmark 

eftersom det var marknader som Stadium tyckte var lika den svenska marknaden.  

     Likheter som sågs med dessa närliggande marknader var förutom den geografiska närheten 

även klimatet i länderna samt att det även fanns en stark handel mellan Sverige och Danmark. 

De sociokulturella likheterna gentemot marknaderna som kunde förutspås innan inträdet var 

att mycket har blivit standardiserat och att många likheter finns i strukturen, delvis tack vare 

EU.  

5.3.1 Stadiums Utmaningar 

Wåhlander hävdar att Stadium generellt sett upplevt att de ekonomiska utmaningarna har varit 

större än de politiska och de kulturella utmaningarna. Dock har utmaningarna sett olika ut på 

de olika marknaderna. 

    Stadium har tittat på alla länder runt Östersjön ur olika perspektiv innan företaget har 

bestämt sig. De väljer de närliggande länderna dels för att all logistik sköts ifrån Sverige och 

för att företaget klarar av att leverera från Norrköping till de marknaderna som de finns på 

idag. Skulle de istället flytta till marknader längre bort måste de hitta en annan lösning för 

logistiken vilket då kräver större investeringar. Valen beror i andra hand på kulturella 

skillnader. För Stadium är höst och vinterjackor är viktiga, och längre ner i Europa har de 

annorlunda klimat som företaget måste göra större anpassningar till. Stadium håller sig än så 

länge till de norra länderna i Europa. De gör val som kräver så få anpassningar som möjligt, 

både vad gäller logistik, sortiment och de liknande delarna.  

    EU fungerar på ett bra sätt och gör det förhållandevis enkelt att etablera sig på dess 

marknader. Det finns dock olika utmaningar gällande de olika marknaderna. Det finns 

skillnader i hur man jobbar och hur man tänker och vad det finns för möjligheter.  

    Framförallt upplevdes Finland vara mest likt Sverige klimatmässigt. I efterhand kunde det 

dock konstateras att det fanns större skillnader på den marknaden än vad man trott. En 

skillnad är att modebilden ligger något efter den svenska, modegraden och 

konsumtionsmönstret skiljer sig åt. Det skiljer ungefär en till två säsonger mellan Sverige och 

Finland. Det som finns i Sverige nu kommer till Finland nästa sommar. Finländare har en 

annorlunda modebild och en del produktgruppers omfattning och popularitet skiljer sig 

åt.  Sverige är känt för att ha extrema öppettider vilket börjar komma mer till den finska 
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marknaden. I Finland har den svaga ekonomin totalt påverkat all handel, Stadium har dock 

klarat sig bra i jämförelse med de tuffa siffror som handeln generellt presenterat. Stadium tar 

marknadsandelar och det är en viktig signal. Men ett Finland utan Nokias krasch och övriga 

tuffa motgångar på landnivå hade varit än mer framgångsrikt. Konkurrensen i Finland är å 

andra sidan väldigt lik den i Sverige. En "efterkonstruktion" gjordes parallellt i Danmark och 

Finland efter utmaningarna som uppstod. Den främsta anledningen till att den finska 

marknaden fungerade så bra var att trots skillnaderna så är marknaden ändå lik den svenska 

marknaden.   

    Tyskland har Stadium upplevt som att man umgås mycket med familj och vänner på ett 

tydligare sätt än i den svenska kulturen där shopping exempelvis kan ses som ett familjenöje. 

I Tyskland är det fortfarande ett undantag att det är söndagsöppet. Det är en konkurrens på 

den tyska marknaden som är något annorlunda gentemot den i Sverige. Stadium är mer unikt 

där eftersom de fokuserar på sport och sportmode samtidigt som Tyskland har många 

sportaffärer som är mer ”sportsport”. Dessa “sportsport”-butiker fokuserar mer på ”renodlad” 

sport, sneakers och skoaffärer samt ett antal riktigt stora kompletta sportvaruhus som Karstadt 

Sport som har ett  stort utbud inom de flesta sporter. Stadium har juniorkläder med allt ifrån 

overaller, regnställ, sneakers och den typen av skor och sortiment som andra butiker saknar. 

Det som gör Tyskland till en annorlunda marknad är att det finns många sportkedjor som det 

inte går bra för och har varit till salu under flera år. Wåhlander hävdar att Stadium har en unik 

position på den tyska marknaden jämfört med i Sverige och Finland. Det finns naturligtvis 

även kulturella skillnader när det kommer till exempelvis handlingsmönster och så vidare. I 

Tyskland är ekonomin stark, Stadium har dock stött på utmaningar med sortimentet och hur 

de presenterar och marknadsför detta. Stadium har upplevt skillnader nu i Hamburg som att 

tyskarna vill ha tydligare uppdelning mellan dam och herr. Unisex fungerar på de andra 

marknaderna men i Tyskland leder det till ”panik” för att man som kille är rädd att handla en 

“tjej-jacka”. Där har Stadium fått tänka isär man och kvinna och gjort 

butikskommunikationen tydligare. Även fötternas storlek är generellt större än i Sverige. 

Detta har Stadium fått anpassa sina inköp efter för den tyska marknaden. Lokala regler 

gällande pantsystem för vattenflaskor, försäljning av kosttillskott och annat som klassas som 

livsmedel finns men är oftast inget stort problem. Vissa produkter får helt enkelt väljas bort 

eller säljas på ett annat sätt än i Sverige, enligt Wåhlander.  I Hamburg har Stadium öppnat 

upp tre butiker.  

    På den danska marknaden upplevdes skillnaderna dock vara störst då Stadium valde att 

lämna efter att ha funnits där i 16 år utan att ha lyckats. Exempel på skillnader som sågs på 
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den danska marknaden var att de har en väldigt prisdriven handel och en del märken som är 

viktiga som exempelvis Hummel. Det går att konstatera att Stadium inte hade gjort jobbet 

fullt ut innan etableringen i Danmark. Det är många svenska detaljhandelsföretag som har haft 

svårt att lyckas på den danska marknaden, enligt Wåhlander. Den danske konsumenten är mer 

kräsen när det gäller olika klädmärken. Sortimentet i Danmark var en stor utmaning, Stadium 

gjorde inte riktigt jobbet med att anpassa sortimentet till kunden. Ett utbrett ”outlet” tänk 

inom sport gjorde också att det var tufft, där är det en annan konkurrenssituation än i Sverige. 

Danmark har en annorlunda struktur när det kommer till lokaler och hyresnivåer.  

Hyresnivåerna var därför en rejäl utmaning för handeln, det är höga nivåer och en ganska 

”omständlig” och svår avtalsprocess med fastighetsägarna. Väldigt olik den svenska 

modellen.  

    Det finns även en del skillnader i kultur, ledarskap och handelskultur på de närliggande 

marknaderna. Tittar man bara på ledarskapet samt på den svenska och finska marknaden så 

förväntar sig cirka 7% av medarbetarna i Sverige att cheferna har svar på alla frågor. I Finland 

förväntar sig 17% detta. Det är 10 procentenheters skillnad i hur människorna ser på 

ledarskapet. I Hamburg finns ingen siffra men där är det enligt Wåhlander en ännu högre 

förväntan på cheferna. Danmark hade också en tydlig hierarki, speciellt när det kommer till 

ledarskap och hur chefskapet ser ut är väldigt olika på de närliggande marknaderna. Sverige 

och Stadium har generellt sett en väldigt platt organisation, vilket innebär att de är väldigt 

ohierarkiska i sitt sätt att arbeta och att de har korta beslutsvägar samt att de inte anser att 

titeln på befattningen är särskilt viktig. När det kommer till hur man ser på utmaningar, 

eventuell vinst, konkurrens och avancemang är det endast Tyskland som utmärker sig från de 

andra länderna just för att de tycker att det är viktigt med titlar och hierarki. När företaget har 

försökt gå på lokalt ledarskap direkt så har de misslyckats på alla marknader. 

5.3.2 Stadiums hantering & förberedelser   

Stadium samlade på sig kunskap före inträdet till alla dessa marknader. Insamlandet av 

kunskap såg dock annorlunda ut på de olika marknaderna. Stadium använde sig av sporadisk 

konsultation i Finland och Danmark. På den tyska marknaden utnyttjades handelskammaren, 

det vill säga svenska kedjor som de inte har ett direkt konkurrensläge mot och även 

specialiserade konsulter.  

    Stadium hade inte tillräckligt med erfarenhet av utlandsetableringar för att kunna ställa alla 

de rätta frågorna vid sin etablering till den finska och danska marknaden. De var lite naiva 

inför svårigheten att etablera sin verksamhet i ett annat land. År 2000-2001 gick de därför mer 
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på en grövre insamling och känsla inför etableringen i Hamburg. Stadium tog hjälp med fler 

delar i sin faktainsamling och gjorde en djupare analys. 

   I Hamburg gjorde de ett väldigt gediget jobb med hjälp av den svensk-tyska 

handelskammaren som främjar handeln mellan länderna och där har Stadium fått hjälp med 

analys och faktaunderlag från den tyska marknaden. Konsulterna som Stadium använde sig av 

hade hjälpt andra företag att etablera sig i Hamburg och bidrog med en del insikter som 

Stadium inte skulle kunna klara sig utan. Konsulterna hjälpte Stadium genom att titta på och 

analysera kring vad det är för sortiment som fungerar på marknaden och inte. De hade även 

kundpaneler där de fick hjälp med inspel på sortiment, prisbild och butikskoncept. Wåhlander 

menar att de har lärt sig mycket under resan och de såklart tagit med sig erfarenheterna från 

Finland och Danmark.       

    En av kunskaperna som samlades in före inträdet på dessa marknader var naturligtvis den 

ekonomiska kunskapen. Stadium undersökte hur köpkraften såg ut, hur mycket som spenderas 

per capita på liknande sortiment, hur man såg på liknande butikskoncept och hur man gillade 

liknande sortiment som Stadiums. Även priset gjordes det en undersökning kring, om vad 

konsumenterna var beredda på att betala för produkterna. 

    Stadium undersökte även hela detaljhandeln och sporthandeln i synnerhet, vilka 

konkurrenter som fanns. De besökte även marknaderna och tittade på handel generellt samt 

hur strukturen såg ut. 

    Wåhlander menar att varje land är unikt och att marknadsföringen anpassas därefter. Det 

tacksamma med just marknadsföring är att det går väldigt lätt att mäta effekten av den, både 

som varumärkesbyggare i form av kännedom samt hur det faktiskt driver trafik till Stadiums 

butiker och online. Marknadsföringsmetoderna i Sverige och Finland är relativt lika men i 

Tyskland är det svårare eftersom det finns sådana otroliga skillnader mellan de olika städerna 

i landet. I Hamburg bor det 4 miljoner människor så det gäller att tänka på hur företaget kan 

nå ut eftersom de endast har 3 butiker där. I Sverige kan man ha tv-reklam och samma sak 

även i Finland. Tv-kampanjer är svårare i Hamburg eftersom Stadium endast har tre butiker 

där vilket gör det till en dyr marknadsföringsmetod.  

    De utmaningar som Stadium har stött på hade kunnat förebyggas genom att fundera, 

analysera och utvärdera ännu mer. Detta genom att ta extern hjälp och utnyttja exempelvis 

handelskammaren som på olika sätt kan hantera de flesta länderna i Europa. Stadium är dock 

ett företag som anser att “man kan analysera hur länge som helst men att man aldrig vet innan 

man har testat”. Stadiums ”grej” är att göra en hyfsad analys och en riskkalkyl och sedan 

utvärdera vad ett test skulle kosta.  
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    Satsningen skulle inte göras om på den danska marknaden med den informationen och 

erfarenheten som företaget har idag. Med det Stadium vet idag så skulle de begärt mer hjälp i 

Danmark tidigare. Företagets analys om den danska marknaden och dess behov var inte 

tillräckligt omfattande. Det hade behövts göra en mer djupgående analys av sortimentet, 

prisbilden men även etableringsstrategin. Om Stadium hade fått mer "stöd" från konsulter och 

anpassat sig snabbare hade det varit till hjälp i Danmark, men Wåhlander tror att de är få 

svenska företag som "klarar av" den danska marknaden och dess unikhet. 

     Finland har varit helt rätt och Hamburg känns också väldigt tryggt. Stadium har dock lärt 

sig är att det är viktigt att vara mer lyhörd till de nya marknaderna så att företagets kultur och 

värderingar behålls men samtidigt att företaget anpassar sig till de nya marknaderna för att 

passa in. Det är viktigt att Stadium kan hitta en anpassning till varje marknad utan att tappa 

sitt grundkoncept eller sin position som sport och sportmode.  

    Hanterandet av misslyckandet med det lokala ledarskapet på alla deras marknader gjordes 

genom att sätta in svenskt ledarskap och stöd i rekryteringen, så att de hittade medarbetare 

som ”gillade” den svenska ledarstilen och ändå var från det aktuella landet. Efter de 

erfarenheter som de har idag skulle de nog sätta in en “svensk” chef med en lokal 2:e person 

med en tydlig plan att ta över efter 2-3 år efter öppningen av första butiken. 

    I Tyskland hade Wåhlander läst någonstans att ungefär 70 % ”gillar” den tyska ledarstilen, 

medan övriga 30 % inte gör det utan föredrar ett ledarskap mer likt det svenska i form av 

involverande och ”platt” organisation”. Wåhlander nämner fortsättningsvis att dessa 30 % 

finns främst bland de yngre, så för Stadium har det inte direkt varit svårt med rekryteringen, 

när de väl förstod vad de skulle leta efter. Samma sak gäller även den finska marknaden, om 

än inte lika extremt. 

    Det är lätt att tänka att alla nordiska länder är lika, men det Stadium har lärt sig är att initialt 

är det viktigt att ha med sig människor och ledare som kan Stadium som företag och som har 

med sig kulturen och Stadiums koncept. Det är viktigt att vara trygg i det man jobbar med och 

att ha en förankring internt i företaget, för att kunna komma in på och hitta Stadiums 

anpassning till marknaden.  
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5.4 Empiri från Jula, Margareta Boström 

Sverige, Norge & Polen 

Internationaliseringen för Jula berodde främst på tillväxtmöjligheterna, exempelvis 

möjligheten att expandera. När det gäller Polen har företaget upplevt att det snart kan finnas 

fler varuhus i Polen än i Sverige eller i Norge. Polen sågs som en spännande marknad att träda 

in på eftersom de har en väldigt hög tillväxt, det är ett stort land med många människor som 

tar hand om sina hus själva. En annan orsak till Julas etablering på den polska marknaden 

berodde på att affärskonceptet inte fanns i landet. 

    Norge valdes ut av Jula eftersom marknaden ligger nära både geografiskt och kulturellt 

samt eftersom den norska befolkningen redan kände till butikskonceptet som Jula har.  

5.4.1 Julas utmaningar 

     Den största utmaningen som Jula såg då de inledde internationaliseringen var frågan om 

hur kunderna skulle ta emot konceptet, eftersom det är det enda som inte riktigt går att 

undersöka och säkerställa fullt ut innan man faktiskt etablerar sig.  

     Boström nämner att de enda kulturella skillnaderna som Jula tänkte på innan de trädde in 

på den norska marknaden var att norrmännen har sina fritidshus och tycker att dessa är 

viktiga. Boström nämner att det som skiljer sig i driften av företag när det gäller kulturen är 

löntagarnas inställning till arbete. Hon anser att norrmän inte arbetar lika mycket som 

svenskar och de tycker inte att de behöver göra det heller. Däremot vad gäller förhållandet 

mellan chefer och individer, det vill säga maktdistansen, tycker Boström att den norska 

marknaden är väldigt lik den svenska. Även vad gäller konkurrenterna på marknaden. I Norge 

har Jula konkurrenter som Biltema, Clas Ohlson och Rusta. Dock gör att företaget inte ser 

någon skillnad på den svenska och utländska konkurrensen eftersom den är lika viktig för 

Jula. Norges marknad är dock mer begränsad, där är inte expansionspotentialen för Jula lika 

stor som i Polen.  

     Boström upplever att polackerna i högre grad bor tillsammans med sin familj vilket är 

kulturellt och ekonomiskt betingat till visso. Familjerna är större än vad de är i Sverige och de 

flesta bor i lägenhet vilket så inte är fallet med Norge och Sverige. Det kan dock ses som en 

mer praktisk skillnad än en kulturell skillnad. De enda kulturella skillnaderna som Jula tänkte 

på innan de trädde in på den polska marknaden var att polackerna gärna fixar hemma. 

Boström anser att Polen är en mycket större utmaning på det sättet att saker och ting fungerar 

annorlunda än i Norge, både hur man gör affärer men även hur konsumenterna är. 

    Den polska marknaden är mycket förändringsbenägen och mycket intresserad av 
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innovationer. Polackerna är ett kreativt folk som är bra på att fixa och förbättra. Däremot ser 

maktdistansen annorlunda ut på den polska marknaden. Klimatet är mer hierarkiskt eftersom 

cheferna har större inflytande och påverkan på sina medarbetares vardag. Konkurrensen är 

viktig på alla Julas marknader, men i synnerhet på den polska eftersom utbudet av alternativa 

inköpsställen är stort. Även om det inte finns någon direkt konkurrent som ser ut som Jula och 

har liknande butiksformat så finns det konkurrens i utbudet. Den polska konsumenten är i 

högre grad villig att leta rätt på ett riktigt bra erbjudande. Boströms uppfattning är den att 

polackerna är mer kritiskt granskande när de handlar. Den polska marknaden är även en 

mycket internet-mogen och internet-bejakande nation med fantastiskt välutvecklad e-handel, 

konkurrensen är därför gigantiskt.  

    Polen har en del kulturella skillnader eftersom landets kulturella avstånd ligger längre bort, 

men trots skillnaderna ses Jula som en attraktiv arbetsgivare på den polska marknaden när det 

kommer till handel. Detta eftersom det finns väldigt mycket bra medarbetare att få tag på. De 

polska konsumenterna är väldigt kreativa och smarta på det sättet att de vet var de får tag på 

ett bra erbjudande. Polackerna är även mer trogna mot sig själva än mot ett företag eller ett 

varumärke.  

    Boströms nämner att marknaderna har olika dimensioner vad gäller vissa rörkopplingar och 

även lagkrav för elektroniska apparater. Det finns även legala krav som kan komma att 

påverka sortimenten i de olika länderna. Bärplockar-redskap är ett exempel på en produkt som 

inte är tillåten att sälja i Polen och hummertiljor är olagliga att sälja i Norge. 

5.4.2 Julas hantering & förberedelser 

Boström nämner att Jula fått anpassa sig till de båda länderna på grund av olika standard skäl 

och de legala kraven. Företaget anpassade sig även till de olika dimensionerna av exempelvis 

rörkopplingarna på marknaderna. De olagliga varorna togs bort ur Julas sortiment, enligt 

Boström. Jula behövde inte anpassa sin marknadsföring efter kulturella skillnader i Norge, 

eftersom landets kultur är så lik den svenska kulturen.  

    Boström anser att det var enklare att etablera sig i Norge eftersom Julas konkurrenter i 

branschen redan varit där, därför förstår norrmännen konceptet enklare än polackerna som 

behövt vänja sig vid det.  

     Då Jula redan hade någon intern med internationell erfarenhet så hjälpte det till viss del vid 

etableringen till den polska marknaden. Dock vet hon inte om det hade blivit annorlunda om 

de hade fått någon hjälp i Norge av någon mellanhand. Boström menar att om man ska vara 

efterklok så borde de själva ha skapat sig mer erfarenhet och kunskap om den polska 
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marknaden. Hon upplevde att man kan inte ta mycket hjälp av konsulter när man väl har 

bestämt sig för att träda in på en ny marknad. Det är viktigt att man själv först skaffar sig en 

bild av marknaden genom att personer med nyckelroller i bolaget eller personer med 

projektansvar befinner sig i landet för att se hur saker och ting fungerar.  

    När det gäller hantering av ledarskapet är Polen ansvarig för sin egen personal, 

personalpolitik, sina rekryteringar, personalutbildningar med mera. Julas grundläggande 

kulturella värderingar gäller dock även för Polen och företaget använder sig av samma 

ledarskapsprogram i Sverige, Norge och Polen. Julas arbetsrutiner är i mångt och mycket 

svenska, och även själva uppbyggnaden av organisationen därför blir den polska 

organisationen påverkad av detta, och därmed mer ”svensk”. Jula är centralstyrt på det sättet 

att organisationen är uppbyggd likadant på alla marknader och om de expanderar till en ny 

marknad så kommer organisationen fortsatt att vara densamma. 

    Nivån på hierarkin är mer platt än normalt i Polen jämfört med andra länder, men 

attitydmässigt är det polska arbetslivet mer hierarkiskt i sig själv, vilket det även blir för Jula. 

Ledarskapet anpassas därför en del till den polska marknaden, och det beror på att Jula 

oundvikligen påverkas av den allmänna kulturen och den allmänna synen på ledarskap. 

Samma upplägg gäller för Norge men där är skillnaderna mot övrig arbetsmarknad mindre till 

skillnad från Polen. Jula hör att deras arbetsmiljö, arbetssätt, företagskultur ur 

arbetstagarperspektiv och liknande, är annorlunda gentemot andra företag i Polen och 

uppskattas av deras medarbetare. Jula har även fått pris i Polen för att de är bra arbetsgivare.  
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5.5 Empiri från Business Sweden, Sven Sievers, Mimmi 

Goude, Charlotta Eliasson & Emmy Brodin 

Sverige, Norge, Polen & Danmark 

Generellt sett hävdar respondenterna från Business Sweden att det fortfarande är så att företag 

startar sin internationalisering i närliggande länder, som ligger nära både psykiskt och 

geografiskt. Det finns olika teorier kring det men normalt och historiskt sett så väljer företag 

att först expandera till närmarknader. För svenska företag är det marknader som Norge, 

Danmark, Finland, Tyskland och så vidare.  

5.5.1 Generella utmaningar 

Internationaliseringen innebär en investering, inte bara i pengar utan även i tid. Det händer 

ständigt att företagen som Business Sweden hjälper, stöter på motgångar. Exempel på dessa 

motgångar kan vara att förberedelserna inte gjorts tydligt nog, att prisnivån har missbedömts, 

att marknaden har en annorlunda teknologisk nivå och att det är svårt att avgöra vad för typ av 

produkt som kunderna vill ha. Kanske har produkten inte anpassats språkmässigt eller så kan 

det krävas en teknologisk standard på den nya marknaden, det kan även vara så att kunderna 

inte kan läsa. Sedan finns den kommersiella risken, risken att inte få betalt, olika 

betalningssystem, priserna på den nya marknaden, betalning i förskott eller mot faktura, vilka 

sätt används för att säkra betalningarna och så vidare. Det kan även vara svårt att hitta rätt 

ingångar i en sluten och hierarkisk organisation eftersom de svenska företagen är mer platta. 

Även produkterna kan vara ointressanta för kunderna då de kan ha en annorlunda smak på 

produkter, produkterna kan ha fel storlek eller bestå av okända koncept. 

    Det finns även en del skillnader med grannlandet Norge. Norge är mer ett bondesamhälle 

än vad Sverige är. Bortsett från att Norge inte är medlem i EU så är svenskarna mer 

internationellt inriktade än vad norrmännen är. Det finns aspekter som åtskiljer förhållandet 

mellan individer och chefer på marknaderna från varandra. Sverige har mer en platt 

organisation gentemot Norge som har mer av en hierarki i sina organisationer. Norrmän är 

mer beroende av sina chefer än vad svenskar är. I Norge är det chefen som fattar besluten så 

det gäller att prata med rätt person. I Sverige kan besluten ligga längre ner i organisationen 

eftersom man har befogenhet att ta beslut även om man befinner sig längre ner i 

organisationen utifrån en konsensustanke. Det är små skillnader men båda länderna har i 

jämförelse med andra länder platta organisationer.  
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    Det kan vara lite komplicerat i början av en etablering då företagen inte har kunder, nätverk 

eller referenser sedan tidigare vilket bidrar till att det skapas en uppförsbacke i 

internationaliseringen. Konkurrenssituationen är alltid relevant när man kommer in på en ny 

marknad. Det kan dock se olika ut för olika branscher, det finns luckor i en del branscher där 

svenska företag och lösningar efterfrågas för att de inte finns i exempelvis Norge. Det händer 

rätt ofta och framförallt då det handlar om digitala lösningar, effektivisering och 

automatisering. Företag inom detaljhandeln stöter ofta på tuff konkurrens då de har andra 

typer av preferenser och köpmän i Norge som ser annorlunda ut gentemot konkurrensen i 

Sverige. 

    När det kommer till förändringar och nya innovationer så har Sverige och Norge lite olika 

industrikulturer. Sverige som industrination har en lång historia där innovation, forskning och 

utveckling har varit essentiellt för att kunna bedriva och skapa industrinationer. Norge har 

under en lång tid varit en nation baserad på råvaror, olja, gas, fisk och så vidare.  

    Brodin hävdar att det är lätt för svenska företag att underskatta den danska marknaden 

eftersom det är så nära Sverige geografiskt. Detta kan ibland innebära att företagen inte heller 

gör tillräckligt med forskning innan de påbörjar försäljning i Danmark.  

    Eliasson har upplevt att det finns en del skillnader vad gäller affärskulturen i Polen jämfört 

med Sverige. Polska företag vill ofta att man ses ansikte mot ansikte för att skapa en relation. 

Det är ett mer hierarkiskt samhälle och det är viktigt med titlar. Exempelvis vill Vd:n ofta 

träffa Vd:n från det andra företaget, och inte någon underställd. Polackerna är snabba på att 

fatta beslut när de vill göra affärer. Svenskar å andra sidan tycker om att ta sin tid. Svenskar 

kanske inte reagerar så snabbt som polackerna önskar sig. Även språket är annorlunda i Polen, 

man säger “ni” till de personer man inte känner, vilket skapar en annan distans när man pratar 

på polska. Detta är ett exempel på hierarkin i Polen om man jämför med det svenska språket. 

    Maktdistansen mellan Polen och Sverige är inte väldigt annorlunda, men den skiljer sig. 

Det beror på vilket företag det handlar om, vad de är för person som är chef samt vad den 

personen har för ledarskap. Eliassons erfarenhet är att det är mer maktdistans i Polen, det är 

chefen som tar besluten och det är inte konsensus som i Sverige. Det kan dock finnas vissa 

diskussioner kring hur besluten ska fattas, men det är i slutändan chefen som tar beslut. Det 

kan lamslå beslutsprocessen när lägre chefer inte kan ta självständiga beslut. 

    Hur konkurrensen ser ut på den polska och svenska marknaden är olika, en del svenska 

företag har unika produkter som är högt innovativa som inte finns på den polska marknaden. 

Då har dessa en fördel på den polska marknaden. Sedan finns det även produkter som det 

finns en viss konkurrens kring.  
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5.5.2 Generella hanteringar & förberedelser 

Distributionsmodellen avgör om det är svårare att marknadsföra sig i länder som tillhör en 

annan kulturell dimension än Sverige. Idag arbetar många företag genom distributörer vilket 

gör att spänningsytan mellan olika kulturella stilarna uppstår mellan det svenska företaget och 

distributörerna. Dessa distributörer ligger i samma zon som sina kunder, därför är det viktigt 

att de svenska företagen fungerar ihop med distributörerna. Många av dem har ofta arbetat 

många år med internationella affärskontakter vilket gör att de är medvetna om länders olika 

stilar och kulturella skillnader.  

    Det krävs resurser för att dra igång en ny marknad och för att förstå hur den fungerar samt 

hur man tar sig in på marknaden och så vidare, företagen måste vara förberedda. Brodin 

menar att för företag som vill etablera sig på den danska marknaden är det självklart viktigt att 

undersöka potentialen och möjligheten för en viss produkt eller tjänst innan man expanderar. 

Utmaningar beror på vad det är för erbjudande som företag har, men exempel på skillnader 

som är viktiga att tänka på är köpbeteende hos kunder, vikten av ett bra läge (både butik och 

online), samt marknadsföring. Business Sweden samarbetar med flera svenska 

detaljhandelsföretag som det går väldigt bra för i Danmark tack vare deras anpassning på 

marknaden.  

     Om det är vanligt att företag i början av sin internationalisering satsar i en mindre skala för 

att sedan göra större investeringar beror på. En del företag kanske är lite mer försiktiga och 

gör satsningar i en mindre skala och tar ett steg i taget, samtidigt som en del går “all in” och 

har en väldigt strukturerad plan. En del stora bolag, tittar direkt på flera marknader och gör en 

analys om vilken marknad som är mest intressant och går sedan vidare med det. Det beror 

alltså på storleken på företaget och vad de har för intern strategi för internationaliseringen.  

    Sievers uppfattning är att det som fungerade idag fungerar inte imorgon, och det som 

fungerade igår fungerar inte idag. Förändringstakten går i olika tempon i olika länder och 

Sverige ligger bland dem mest snabbanpassande länderna när det kommer till kommunikation 

och hur man lägger sig där. När företag stöter på specifika regioner som skiljer sig mycket 

gentemot den svenska kan det hända att företagen får backa lite, återvända till exempelvis 

trycksaker eller broschyrer för att anpassa sig till skillnaderna. Svenska företag som har platt 

organisation anpassar möjligen sitt ledarskap till hierarkiska samhällen operativt och i lokal 

verksamhet. Den hierarkiska utmaningen hanteras genom lokala stöd som exempelvis 

Business Sweden som kan ses som en nödvändig tillgång för företagen. Prisproblemen kan 

hanteras genom färre led eller produktanpassning och den ointressanta produkten kan hanteras 

genom att företagen skaffar sig mer kunskap om marknaden och om konsumenterna. 
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6. Analys 

6.1 Detaljhandels internationalisering 

Internationaliseringsprocessen är ingen rak väg framåt och forskare inser att den 

internationella miljön är en av de svåraste utmaningarna för chefer, enligt Govindarajan & 

Gupta (2001). Detta är bevisat genom de utspridda internationaliseringsfelen runt om i 

världen när det gäller långsamma internationella inträden, tillbakadragande av utländska 

marknader, försäljningar och utländska operationer som lagts ner, enligt Nadkarni et al. 

(2006). Detta kan kopplas till Stadiums fall då de lade ner sin verksamhet på den danska 

marknaden efter 16 år på grund av misslyckande på marknaden. Stadium är ett företag som 

har redogjort för hur en internationalisering kan gå fel. Hyresnivåerna i Danmark var en rejäl 

utmaning för handeln, det var höga nivåer och en ganska ”omständlig” och svår avtalsprocess 

med fastighetsägarna vilket var väldigt olikt gentemot den svenska modellen. Detta var 

Stadium inte förberedda på och anpassade inte heller sitt sortiment tillräckligt snabbt på den 

danska marknaden vilket ledde till att de var tvungna att lägga ned verksamheten där borta. 

Brodin från Business Sweden hävdar att en orsak till att svenska företag misslyckas på den 

danska marknaden kan vara att företagen inte gjort tillräckligt med forskning innan de 

påbörjar sin försäljning i Danmark. Det är viktigt att undersöka potentialen och möjligheten 

för en viss produkt eller tjänst innan företagen expanderar samt hur köpbeteendet hos kunder 

ser ut. 

    Även den finska marknaden visade en del utmaningar som Stadium blev överraskade av, 

som att modebilden ligger efter och att konsumtionsmönstret skiljer sig åt från den svenska 

marknaden. Enligt Weick (1995) kan verksamheter misslyckas med att känna igen skillnader 

som är kritiska i miljöer, detta på grund av att nya och okända utmaningar tolkas på ett 

simplifierat sätt vilket Stadium gjorde på den danska marknaden gällande exempelvis 

sortimentet. 

    Jula har stött på mängder av motgångar i internationaliseringsprocessen när det gäller 

standardkrav, krav från skattemyndigheter och tullverk samt problemet med att Norge inte är 

en EU-medlem. Det finns massor med detaljer som överraskat Jula, både i Norge och i Polen. 

Jula nämner att den största risken de såg då de inledde internationaliseringen var frågan om 

hur kunderna skulle ta emot konceptet vilket är det enda som inte riktigt fullt ut går att 

undersöka och säkerställa innan företaget faktiskt etablerar sig.  

    Experterna från Business Sweden nämner en del generella motgångar för företag som att 
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förberedelserna inte gjorts tydligt nog, missbedömning av prisnivån, annorlunda teknologisk 

nivå, inte anpassat produkten språkmässigt och det kan även vara så att kunderna inte kan 

läsa. Även den kommersiella risken finns, att inte få betalt, annorlunda betalningssystem, 

annorlunda priser, betalning i förskott eller mot faktura, hur betalningarna säkras och så 

vidare. Hierarki i organisationer kan vara en utmaning eftersom Sverige har mer platta 

organisationer. Även efterfrågan kan vara en utmaning. Kunderna kan ha en annorlunda smak 

på produkter, produkterna kan ha fel storlek eller bestå av okända koncept. Stadium upplevde 

att finländare har en annorlunda modebild vilket stämmer överens med Business Swedens 

påstående om att kunderna kan ha annorlunda smaker vad gäller produkter. Även Hamburg 

hade en annan smak vad gäller unisex produkter vilket påverkade försäljningen av unisex 

produkter och därmed även sortimentet då Stadium var tvungna att anpassa sig till det. 

    Burt et al. (2003) nämner två framgångsfaktorer som visat sig överensstämma med Jula 

samt Stadiums etablering på marknaderna som de är verksamma på, förutom den danska 

marknaden. Som att upprätthålla konceptets och detaljhandelns innovativitet genom 

anpassning samt att utveckla en anpassningskapacitet till olika kulturella miljöer. Stadium har 

anpassat sig på olika sätt till de olika marknaderna som de är verksamma på. Stadium nämner 

att det är viktigt att de kan hitta en anpassning till varje marknad utan att tappa sitt 

grundkoncept eller sin position inom sport och sportmode. Även Jula har behövt anpassa sig 

till både Norge och Polen på grund av exempelvis olika standardskäl men som ändå 

upprätthåller sitt koncept på de olika marknaderna.  

    Feldmann (2016) tar upp e-handel som en av framgångsfaktorerna i sin artikel. Julas 

framgång på den polska marknaden kan förklaras delvis på grund av att marknaden är en 

internet-mogen och internet-bejakande nation med fantastiskt välutvecklad e-handel. 

    Underskattad konkurrens är enligt Feldmann (2016) en utav anledningarna till att 

detaljhandelsföretagen misslyckas på internationella marknader. Stadium var bland annat inte 

förberedda på hur tufft det skulle vara i Danmark när det gäller konkurrenssituationen och hur 

mycket konkurrensen skiljer sig från den i Sverige.  

    Feldmann (2016) nämner en faktor som leder till misslyckande vid internationalisering som 

är kopplat till Stadiums fall gällande Danmark. Det är att inte ge tillräckliga medel för 

förnekelse, det vill säga företagen inte får frukta att förstöra värdet om det går dåligt för dem i 

början av inträdet på den nya marknaden. Stadium borde istället ha övergett den danska 

marknaden tidigare och inte dröjt kvar i 16 år med inställningen om att det förhoppningsvis 

kommer gå bra senare. 
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6.1.1 Konkurrens & klimatskillnader 

Nivån av internationella konkurrenter i detaljhandelsindustrin blir hårdare då allt fler söker sig 

till internationella marknader för att nå tillväxt, särskilt på produktmarknader som är mättade 

(Assaf et al. 2012). Jula nämner att konkurrensen är viktig på alla Julas marknader. Men i 

synnerhet på den polska marknaden eftersom utbudet av alternativa inköpsställen är stort där. 

Trots att Jula inte har någon direkt konkurrent som ser ut som Jula med liknande butiksformat 

så finns det ändå konkurrens i utbudet i Polen. Konkurrensen på den polska marknaden är 

gigantiskt delvis på grund av deras välutvecklade e-handel. Den norska marknaden är väldigt 

lik den svenska, även när gäller konkurrensen på marknaderna. Jula har konkurrenter som 

Biltema, Clas Ohlson och Rusta på den norska marknaden. Företaget ser däremot inte någon 

skillnad på den svenska och utländska konkurrensen eftersom den är lika viktig för Jula.  

    För Stadium skiljde sig konkurrensen på den danska marknaden gentemot den svenska, på 

grund av det breda ”outlet” tänket i Danmark inom sport. De upplevde även konkurrensen i 

Tyskland som något annorlunda än den i Sverige, eftersom det finns fler kedjor där. Stadium 

beskrev att det är mer ”renodlade” sport, sneakers och skoaffärer samt ett antal riktigt stora 

extremt kompletta sportvarhus som Karstadt Sport med ett stort utbud inom de flesta sporter. 

Dock har dessa sportvaruhus det väldigt tufft med sin lönsamhet. Stadium har en unik position 

på den tyska marknaden eftersom de fokuserar på sport och sportmode vilket skiljer dem från 

andra tyska sportaffärer som endast tänker "sportsport”. Konkurrensen i Finland upplevde 

Stadium som väldigt lik den svenska.  

    Enligt Beyazit & Koc (2010) påverkas detaljhandelsindustrin av väder och 

klimatförhållanden samtidigt som Scott et al. (2006) nämner att möjliga väderrelaterade 

förluster kräver bland annat affärsmässiga anpassningsstrategier. Stadium har i sitt sortiment 

höst och vinterjackor som är viktiga produkter. Längre ner i Europa har de annorlunda klimat 

vilket kräver att företaget måste göra större anpassningar i sitt sortiment. Stadium håller sig 

därför än så länge till de norra länderna i Europa. Detta eftersom Stadium ska göra så få 

anpassningar som möjligt, både vad gäller sortiment, logistik och liknande. Skulle Stadium 

istället flytta till marknader längre bort måste de hitta en annan lösning för logistiken vilket då 

kräver större investeringar.  

    Enligt Palmer & Hartley (2002) är konkurrensen inom den utländska marknaden en 

avgörande faktor i marknadsanalysen. Stadium beaktade detta genom att undersöka 

sporthandeln och hela detaljhandel i synnerhet, konkurrenterna som fanns och besökte de 
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olika marknaden för att se hur dess struktur och handel såg ut. Även Jula undersökte 

konkurrensen på respektive marknad som de trädde in på.  

6.2 Utmaningar 

6.2.1 Ekonomiska 

Vrontis & Vronti (2004) nämner att länders ekonomiska utveckling och dess BNP per capita 

ser annorlunda ut och påverkar därför hur marknaden och dess segmentering ser ut. De 

internationella företagens marknadsföringsstrategi påverkas sedan av hur det ser ut i dessa 

länder. Jula nämner att Polen sågs som en spännande marknad att träda in på eftersom de har 

en väldigt hög tillväxt, marknaden är internet-mogen och internet-bejakande med fantastiskt 

välutvecklad e-handel. Fortsättningsvis nämner Jula att det finns stora skillnader i hur de 

använder internet som marknadsföringskanal på de olika marknaderna, framförallt i Polen på 

grund av anledningarna ovan. I Norge används det direktmarknadsföring som i Sverige 

eftersom de inte behövs en anpassning av marknadsföringen på grund av likheterna mellan 

länderna.  

    Även Wåhlander från Stadium nämner att varje land är unikt och att marknadsföringen 

anpassas därefter. De använder därför inte samma marknadsföringsmetoder på alla deras 

marknader. Exempelvis är marknadsföringsmetoderna i Sverige och Finland är relativt lika 

men i Hamburg är det svårare eftersom det finns sådana otroliga skillnader mellan de olika 

städerna i landet.   

    En av kunskaperna som Stadium samlade på sig innan inträdet på de närliggande 

marknaderna var den ekonomiska kunskapen, det vill säga hur köpkraften ser ut, hur mycket 

människor spenderar per capita på liknande sortiment, hur mycket konsumenterna är beredda 

på att betala och så vidare. Även Business Sweden hävdar att företag generellt sett samlar på 

sig kunskap om detta. Det kan kopplas till Palmer & Hartley (2002) som nämner att nivån på 

BNP per capita är ett allmänt accepterat mått som går att undersöka för att ta reda på 

utländska marknaders ekonomiska attraktion.  

    Stadium upplevde en del överraskningar gällande den danska marknaden, det visade sig att 

det fanns större skillnader än man trott i Danmark. En viktig skillnad som blev den största 

utmaningen för Stadium var hur pass prisdriven den danska handeln var. Detta kan kopplas 

till ekonomiska utmaningar som Palmer & Hartley (2002) tar upp. Så småningom gav 

Stadium upp den danska marknaden efter 16 års tid då de inte lyckades på den marknaden. 

Palmer & Hartley (2002) nämner att olika miljöfaktorer såsom ekonomi kan bidra med ett 
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misslyckande på en utländsk marknad för en verksamhet, vilket stämmer överens med 

Stadiums fall gällande den danska marknaden.  

    Enligt Palmer & Hartley (2002) är det väldigt viktigt att beakta ett lands ekonomiska 

utveckling samt landets framtida ekonomiska arbete. Stadium har klarat sig bra i jämförelse 

med de tuffa siffrorna som presenterats generellt i Finlands handel. De har inte påverkats 

negativt fastän all handel påverkats av den svaga ekonomin i Finland. Stadium tar 

marknadsandelar i Finland. Dock hade det lett till mer framgång om inte Nokias krasch 

uppstått och övriga motgångar. Samtidigt är konkurrensen i Finland väldigt lik den i Sverige. 

I Tyskland är ekonomin stark, de har dock stött på utmaningar med sortimentet och hur de 

presenterar och marknadsför detta. Även konkurrensen är hård i Hamburg, dock bibehåller 

Stadium sin unika plats på marknaden vad gäller sport och sportmode. 

6.2.2 Politiska 

Generellt så har det inte varit så stora utmaningar för Stadium. Detta eftersom EU fungerar på 

ett bra sätt och gör det förhållandevis enkelt att etablera sig på de marknader som Stadium är 

verksamma på. Dock skiljer sig de olika utmaningarna från marknad till marknad.  

    I Danmark var sortimentet en stor utmaning och krävde en anpassning av sortimentet som 

Stadium inte gjorde snabbt nog. Även hyresnivåerna var en rejäl utmaning för Stadium 

eftersom det var en komplicerad och svår avtalsprocess med fastighetsägarna, vilket skiljer sig 

från den svenska marknaden. 

    Jula har fått anpassa sig till både Norge och Polen på grund av olika standard skäl. Det 

finns exempelvis olika dimensioner på de olika marknaderna vad gäller vissa rörkopplingar 

och även lagkrav för elektroniska apparater. Jula stötte även på legala krav som påverkade 

deras sortiment i de olika länderna. Exempelvis är bärplockar-redskap en produkt som inte är 

tillåten att sälja i Polen och hummertiljor är olagliga att sälja i Norge. Varorna som är olagliga 

har därmed tagits bort ur Julas sortiment. Detta kan kopplas till produktstandarder som kan 

appliceras av statsstyrelser vilket kräver att företag måste anpassa sina produkter till höga 

utgifter eller att de förbjuds för försäljning (Palmer & Hartley 2002). Även Stadium nämnde 

att lokala regler gällande pantsystem för vattenflaskor, försäljning av kosttillskott och annat 

som klassas som livsmedel med mera finns på den tyska marknaden men är oftast inget stort 

problem för Stadium. Vissa produkter får helt enkelt väljas bort eller säljas på ett annat sätt än 

i Sverige, enligt Wåhlander.  
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6.2.3 Kulturella utmaningar 

Palmer & Hartley (2002) menar att olika kulturer har olika värderingar och därför köper 

individer från olika kulturer olika produkter. Individerna från de olika kulturerna har även 

olika reaktioner till eller mot samma saker. Dessa skillnader kan i sin tur påverka i vilken grad 

försäljningen sker. Det stämmer även överens med Stadiums fall då försäljningen av 

exempelvis unisex produkter inte gick hem på den tyska marknaden och även att Finlands 

modebild ligger ett år efter den svenska, vilket företaget har fått anpassa sig efter. 

    Hofstede et al. (2011) nämner i sin teori om de kulturella dimensionerna att anställda i 

länder med låg maktdistans inte är lika beroende av sina chefer och oftast föredrar 

konsultation i motsats till länder med hög maktdistans som har en mer hierarkisk 

organisationstyp. Länder med hög maktdistans som exempelvis Polen som visades i diagram 

1 i teoriavsnittet är väldigt beroende av sina chefer och måste visa respekt för dem som 

besitter en högre makt. Danmark, Sverige, Norge, Finland och Tyskland är länder med låg 

maktdistans vilket bidrar till att anställda tar egna initiativ och vågar tycka och tänka fritt, 

länderna styrs enligt Hofstede et al. (2011) därför inte av en hierarki.  

    Detta stärks av Julas empiri eftersom det var lättare för Jula att tillämpa samma typ av 

marknadsföringsmetod i Norge som i Sverige. Norge är enligt Hofstede et al. (2011) ett 

samhälle som är mindre uppbyggt på hierarkier och regler. Jula stötte däremot på problem på 

den polska marknaden som Boström beskrev som mer hierarkisk och var tvungna att anpassa 

tv-reklamen så att den hamnade inom de riktlinjer som Polen har satt upp. Boström från Jula 

menar att en högre maktdistans bidrar till att cheferna har större inflytande och påverkan på de 

anställdas vardag vilket stämmer överens med Hofstede et al. (2011). Responsen från 

Boström om den polska marknaden stärker även Soares et al. (2007) argument om att 

maktdistansen påverkar informationsutbytet. Detta eftersom människor från samhällen med 

hög maktdistans inte vågar säga vad de tycker till sina chefer då det i slutändan är cheferna 

som fattar beslut. De underställda är även rädda att säga något som inte cheferna samtycker 

om. Wåhlander från Stadium nämnde att Danmark och Tyskland är hierarkiska marknader. 

Det går emot Hofstede et al. (2011) som hävdar att länder med låg maktdistans inte styrs av 

en hierarki. Detta eftersom ländernas maktdistansindex är låga gentemot Polen. Även 

experten Goude från Business Sweden hävdade att den norska marknaden är mer hierarkisk 

än den svenska marknaden, men att både Sverige och Norge har platta organisationer i 

jämförelse till andra länder. Gällande maktdistansen, tyckte Boström att den norska 

marknaden är väldigt lik den svenska vilket bestrider Goudes uppfattning om den norska 
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marknaden. Lo Nigro et al. (2006) definierar platt organisationsstruktur på så sätt att det 

består av färre ledningsskikt och många sidokanaler som är aktivt involverade i 

beslutsprocessen. Detta stämmer överens med respondenternas svar om att det är lättare för 

anställda eller lägre chefer att fatta beslut i en platt organisation.    

     Enligt De Mooji & Hofstede (2011) är människor från starkt osäkerhetsundvikande länder 

som exempelvis Polen och Tyskland mindre öppna för förändring och innovation än vad 

människor från svagt osäkerhetsundvikande länder är. Däremot ansåg Boström att den polska 

marknaden är mycket förändringsbenägen eftersom polackerna är väldigt intresserade av nya 

innovationer vilket talar emot De Mooji & Hofstede (2011). Dock stärks teorin ändå i 

samband med att Boström från Jula svarade att den svenska reklamfilmen inte gick lika bra att 

tillämpa i Polen som i Sverige och i Norge. Det visar att den polska marknaden inte var öppen 

för förändring. Wåhlander tog även upp att de var tvungna att dela upp unisex kläder i herr 

och dam. Detta eftersom tyskar är rädda för att köpa ett klädesplagg som en från det motsatta 

könet också kan använda. Stadiums fall stämmer överens med Hofstede et al. (2011) 

argument. Goude från Business Sweden menade att svenskarna är mer öppna för innovationer 

och förändringar än vad norrmännen är. Detta eftersom norrmännen är mer beroende av 

råvaror och har först på senare tid börjat bli mer av en industrination. Goudes argument 

stämmer överens med De Mooji & Hofstede (2011) eftersom Norge har ett 

osäkerhetsundvikandeindex på 50 till Sveriges index på 29 vilket gör att Norge är mindre 

öppet för förändring och innovationer än vad Sverige är.  

     Soares et al. (2007) hävdar att osäkerhetsundvikandet påverkar informationsutbyten och 

vädjande reklam. Detta argument stärks av Jula, eftersom de var tvungna att ändra sin 

reklamfilm till följd av de starka riktlinjer som fanns på den polska marknaden som skilde sig 

från de svenska riktlinjerna. 

6.3 Hantering av utmaningar 

6.3.1 Kunskap och erfarenhetslärande 

Enligt Andersson (2000) kan ett företag få tillgång till värdefull kunskap genom att agera på 

en marknad och få erfarenhet, detta kallas för löpande aktiviteter. Utifrån intervjun med Jula 

så visade det sig att företaget använde sig av löpande aktiviteter i sitt lärande. Efter att Jula 

agerat i både Norge och Polen, insåg de att de hade fått värdefulla kunskaper som var till hjälp 

för deras fortsatta agerande i respektive länder. Även Stadium använde sig av löpande 

aktiviteter, och lärde sig av sina misstag på den danska och finska marknaden då de inte 

samlade på sig tillräckligt med kunskap inför sin etablering där. Därefter när de skulle 
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etablera sig i Hamburg såg de till att göra ett gediget jobb med en djupare och grövre analys 

av marknaden tack vare sin erfarenhet från den danska och finska marknaden. Stadium visar 

därför att lärande kan ske genom erfarenheter från andra marknader, i detta fall närliggande 

marknader. 

     Andersson (2000) nämner marknadskunskap i sin teori om Uppsalaskolan, det vill säga 

kunskapen som ett företag besitter inom en viss marknad. Johanson et al. (2002) tar upp att 

denna kunskap handlar om kunder, myndigheter och leverantörer samt kopplingar mellan 

dessa i ett givet land. Goude från Business Sweden tog upp att generellt sett när man jobbar 

med internationalisering så har företaget inte kunder, nätverk eller referenser sedan tidigare 

vilket försvårar processen. Detta gäller företagen de hjälper att internationalisera. Att 

företagen saknar kunder, nätverk och referenser visar att de inte har tillräckligt med erfarenhet 

från den nya marknaden och därmed inte besitter tillräckligt stor marknadskunskap. 

    Jula vågade träda in på den norska marknaden eftersom liknande butikskoncept redan fanns 

där sedan tidigare hos konkurrenter som exempelvis Biltema och Clas Ohlson. Jula behövde 

därför inte gå igenom en riskabel process där de går in med ett främmande butikskoncept som 

inte norrmännen är vana vid, utan konkurrenterna har redan gjort det för dem. Detta kan 

kopplas till Forsgrens (2002) teori om internationaliseringsbeteende som handlar om lärande 

genom andra organisationer, eftersom Jula observerade sina konkurrenter innan de trädde in 

på den norska marknaden. Även Stadium samlade på sig kunskap före inträdet på 

marknaderna genom handelskammare, det vill säga svenska kedjor som de inte har ett direkt 

konkurrensläge mot.  

    Då Jula utförde marknadsundersökningar på både den norska och polska marknaden så 

indikerar detta enligt Johanson et al. (2002) att företaget fått en god grund för att förstå och 

bygga upp den erfarenhetsbaserade kunskapen. Även Stadium använde sig av 

marknadsundersökningar på de olika marknaderna de ville träda in på där de undersökte 

exempelvis hela sporthandeln i synnerhet, vilka konkurrenter som fanns, besökte 

marknaderna och tittade på handel generellt samt hur strukturen såg ut. 

    Marknadsföringsmetoderna i Sverige och Finland är relativt lika men i Tyskland. Dock är 

marknadsundersökningarna inte ett sätt att få tillgång till den erfarenhetsbaserade kunskapen 

enligt Johanson et al. (2002). Detta betyder att både Jula och Stadium inte riktigt fick tillgång 

till erfarenhet på marknaderna av endast sina marknadsundersökningar, eftersom dessa inte 

kan komplettera den erfarenhetsbaserade kunskapen.   

     Enligt Johanson et al. (2002) kan företag komplettera sin erfarenhetsbaserade kunskap 

genom att anställa individer som redan besitter kunskap om den väsentliga marknaden. Under 
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intervjun med Jula så framgår det att de anlitade en konsult på den polska marknaden för att få 

större inblick om den marknaden, vilket är ytterligare en löpande aktivitet som Andersson 

(2000) tar upp i Uppsalaskolan. Boström från Jula bestrider dock denna teori då hon ansåg att 

en konsult inte är tillräcklig för att skapa sig kunskap om en viss marknad, utan företaget 

måste undersöka detta på egen hand genom att ha personer med nyckelroller eller 

projektansvar från bolaget som befinner sig på den marknaden. Även Stadium anlitade 

specialiserade konsulter på den tyska marknaden vilket bidrog med en del insikter som de inte 

hade klarat sig utan enligt Wåhlander. Trots detta har Stadium ändå stött på skillnader vad 

gäller unisex produkter i Hamburg som de senare fått anpassa sig till. Detta visar att konsulter 

inte helt och hållet behöver besitta all kunskap om den väsentliga marknaden. Det fanns inga 

konsulter på den finska och danska marknaden utan endast sporadisk konsultation, detta 

bidrog med misslyckande på den danska marknaden på grund av stora uppvisade skillnader, 

påstår Wåhlander. Wåhlander menar att mer "stöd" från konsulter och snabbare anpassning 

hade hjälpt Stadium i Danmark. Det fanns även skillnader på den finska marknaden men det 

löstes med en liten efterkonstruktion, och anledningen till att det gått så bra på den finska 

marknaden är att den är lik den svenska, påstår Wåhlander. Dock anser Stadium att företag 

måste prova en marknad för att veta fullt ut om utmaningarna kan hanteras och att det inte går 

att förlita sig enbart på analyseringar.  

    Fenwick et al. (2003) påstår att företag kan stöta på katastrofala hinder på marknader som 

ligger psykiskt nära om chefer visar sig ha för hög tro om sig själva och inte besitter den 

kunskap som behövs för att känna igen de hinder som finns på marknaderna. Stadium nämner 

att de var lite naiva inför svårigheten att etablera sig i ett annat land när det kom till den finska 

och danska marknaden, detta har att gör med att de inte hade tillräckligt med erfarenhet av 

utlandsetableringar. Dock blev detta en lärdom för Stadium inför etableringen i Hamburg och 

såg till att göra en djupare analys av marknaden. Stadium anser att utmaningarna på de olika 

marknaderna skulle kunna förebyggas genom att ta extern hjälp och utnyttja exempelvis 

handelskammaren.  

    Jula tillämpar engagemangsbeslut som enligt Andersson (2000) hör till 

förändringsaspekter, det vill säga att besluten fattas genom de erfarenheter som fås av en viss 

marknad. Jula beslutade sig för att ändra och anpassa sitt sortiment då de stötte på en del 

hinder på den norska och polska marknaden vad gäller dem lagmässiga kraven. När det gäller 

marknadsföringen på den polska marknaden såg Jula till att skräddarsy en så välanpassad 

reklam som möjligt för att matcha den polska marknadens kultur, eftersom det visade sig inte 

få den önskade effekten som i Sverige och i Norge. I takt med Julas löpande aktiviteter fick de 



46 
 

erfarenheter som de kunde agera utifrån och ytterligare öka sitt engagemang med dem 

kunskaperna de fick. Jula besitter marknadskunskap på så sätt att de genom erfarenhet vet 

vilken reklam som passar bäst för kunderna på respektive marknad samt vilka produkter som 

är olagliga och måste tas bort ur deras sortiment. Även Stadium har fått anpassa sitt sortiment 

till de olikheter som uppstått på marknaderna och har lärt sig mycket av misstagen de gjort 

under resans gång.  

     Jula expanderade sin verksamhet till den norska och polska marknaden. Eftersom Jula har 

valt att vara verksam i Norge och Polen indikerar detta att Anderssons (2000) påstående 

förstärks. Påståendet om att företag tenderar att först och främst starta sin internationalisering 

i närliggande länder, både psykiskt närliggande och geografiskt. Även Stadium valde 

närliggande marknader att träda in på, dels för att all logistik sköts ifrån Sverige och för att 

företaget klarar av att leverera från Norrköping till de närliggande marknaderna. Om Stadium 

skulle flytta till marknader längre bort skulle de behöva hitta en annan lösning för logistiken 

vilket då kräver större investeringar. De närliggande marknaderna valdes ut dels på grund av 

att de kulturella skillnaderna inte var så stora. Även klimatet är en anledning till att de väljer 

närliggande marknader att etablera sig på, detta eftersom Stadium har sortiment som höst- och 

vinterjackor som är viktiga. Om de skulle etablera sig längre ner i Europa i länder som har 

annorlunda klimat måste Stadium göra större anpassningar. Stadium håller sig än så länge till 

de norra länderna i Europa enligt Wåhlander. Stadium gör val som kräver så få anpassningar 

som möjligt, både vad gäller logistik, sortiment och de liknande delarna. Hörnell et al. (1973) 

nämner att internationaliseringen för företagen ofta startade på utländska marknader som låg 

nära hemmamarknaden i termer av psykisk avstånd vilket stämmer överens med Stadiums och 

Julas fall. Påståendet stärks ännu en gång då både Goude och Eliasson från Business Sweden 

nämnde att generellt sett är det fortfarande så att företag startar sin internationalisering i 

närliggande länder, som ligger nära både psykiskt och geografiskt. För svenska företag är det 

främst marknader som Norge, Danmark, Finland och Tyskland som upplevs vara 

närmarknader som företag väljer att expandera sig på enligt Goude. 

    Uppsalaskolan tog även upp att företag börjar med att satsa i en mindre skala för att sedan 

göra större investeringar (Andersson 2000). Detta stämmer överens med empirin från 

intervjun med Goude från Business Sweden, som påstod att en internationalisering även 

innebär en investering i tid och pengar och att flesta företagen tar ett steg i taget vid en 

investering. Förberedelser och resurser är av stor vikt vid en internationalisering och att börja 

i en mindre skala är bra för att se hur och om det går att fortsätta att utöka sin verksamhet. 

Eliasson från Business Sweden menar dock att detta kan bero på, och att faktorer som 
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företagets storlek, ambitioner, affärsmodell och interna strategi är avgörande när det kommer 

till hur mycket företagen vill satsa på sin internationalisering.  

    Enligt Dodge et al. (1994) är det största problemet för företagen om de har brist på kunskap 

eller dålig planering vad gäller marknaden de träder in på. Detta kan kopplas till Stadiums fall 

då de inte lyckades göra en djupgående analys av sortiment, prisbild och etableringsstrategi på 

den danska marknaden, vilket följdes av en misslyckad etablering och att de tvingades lägga 

ned verksamheten på den marknaden efter hela 16 år. Wåhlander nämner att satsningen på 

den danska marknaden inte skulle göras om med den informationen och erfarenheten som 

företaget har idag. Stadium hade även brist på kunskap om den finska marknaden då de inte 

visste att den finska modebilden låg efter den svenska. Även modegraden och 

konsumtionsmönstret skilde sig åt. 

    O’Grady & Lane (1996) påstår att det inte är lättare att träda in på marknader med liknande 

kulturer som hemmamarknaden eftersom beslutsfattare inte må vara förberedda på de 

skillnader som finns, därmed kan det bli mycket svårt att träda in på dessa marknader. 

Stadium valde att träda in på den danska och finska marknaderna eftersom de upplevdes vara 

lika den svenska marknaden och hade en del likheter. Dock upplevdes det i efterhand att 

skillnaderna var störst på den danska marknaden. Stadiums analys om den danska marknaden 

och dess behov var inte tillräckligt omfattande. Danmark upplevdes ha en annorlunda struktur 

när det kommer till lokaler och hyresnivåer. Dessutom visade det sig att den danske 

konsumenten är mer kräsen när det gäller olika klädmärken och att det finns en mer utbredd 

outlet-kultur i Danmark. Stadium var därmed inte tillräckligt snabba med att göra en 

anpassning i sitt sortiment till den danska marknaden och valde därför att lämna den 

marknaden. Det visade sig även i efterhand att det fanns större skillnader på den finska 

marknaden än Stadium hade trott. Det skiljer sig åt ungefär en till två säsonger mellan Sverige 

och Finland och finländare har en annorlunda modebild, även produktgruppers omfattning 

och popularitet skiljer sig åt. Upplevd likhet mellan länder kan orsaka att beslutsfattare 

misslyckas eftersom de inte förbereder sig för de skillnaderna som finns (Johanson & Vahlne 

1992), vilket var just det felet som Stadium gjorde då de inte förberedde sig för de 

skillnaderna på den danska och finska marknaden. 

    O’Grady & Lane (1996) betonar vikten av att förstå att det även kan finnas olikheter mellan 

marknader som kan ses som lika vid en internationalisering. Även Stadium nämnde att det är 

lätt att tänka att alla nordiska länder är lika, men att de har lärt sig att initialt är det viktigt att 

ha ledare som kan företaget och som har med sig kulturen. Stadium anser att det är viktigt att 

känna trygghet med det man jobbar med samt att ha en förankring internt i företaget, detta för 
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att kunna komma in på och hitta företagets anpassning till marknaden. Jula upplevde olikheter 

på den polska marknaden som de inte förväntade sig innan etableringen, som exempelvis 

kulturella skillnader som påverkade marknadsföringen och som de var tvungna att anpassa sig 

efter.  

    Enligt Javernick-Will (2009) kan företag stöta på hinder och misslyckas med sin etablering 

om de misslyckas med att förvärva kunskap före och efter sin etablering på en ny marknad. 

Stadium stötte på hinder särskilt på den danska marknaden eftersom de inte var särskilt 

pålästa om den marknaden före etableringen. Även efter etableringen misslyckades företaget 

med att samla på sig kunskapen som krävdes för att lyckas på marknaden, det var därför dem 

var tvungna att lämna marknaden. Brodin från Business Sweden hävdar att det är lätt för 

svenska företag att underskatta den danska marknaden eftersom den ligger så nära Sverige 

geografiskt. Det kan vara så att företagen inte gör tillräckligt med forskning innan de påbörjar 

försäljning i Danmark. Det är viktigt undersöka potentialen och möjligheten för en viss 

produkt eller tjänst innan företagen expanderar sig till den marknaden. Utmaningarna för olika 

svenska företag kan variera beroende på vad de erbjuder. En del saker som är viktiga att tänka 

på är bland annat skillnader i köpbeteende hos kunder, vikten av ett bra läge (både i butik och 

online) samt marknadsföring.  

6.3.2 Hantering av ledarskap 

Enligt Heifetz & Laurie (1997) uppstår det problem när det finns skillnader i värderingar och 

normer i organisationskulturen mellan länder. Detta kan kopplas med Stadiums fall då de från 

början försökt gå på lokalt ledarskap och sedan misslyckats i Danmark, Finland och i 

Tyskland. Det beror på att organisationskulturen skiljer sig åt i alla dessa länder. Sverige har 

generellt sett en väldigt platt organisationskultur där 7 % av medarbetarna förväntar sig att 

cheferna har svar på alla frågor. Medan i Finland förväntar sig 17% detta. I Hamburg är det en 

ännu högre förväntan på cheferna och det visade sig även att Danmark hade en tydlig 

hierarki.    

     Jula upplevde skillnader på den polska marknaden eftersom klimatet är mer hierarkiskt där 

mellan chefer och medarbetare. Däremot upplevdes den norska marknaden vara väldigt lik 

den svenska när det gäller förhållandet mellan chefer och individer. Business Sweden ansåg 

däremot att Sverige skiljer sig gentemot Norge som har mer av en hierarki i sina 

organisationer. Norrmän är mer beroende av sina chefer, dock är det väldigt små skillnader 

enligt Business Sweden. Julas uppfattning om att den polska marknaden är mer hierarkisk 

överensstämmer med Business Swedens åsikt. 
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     Heifetz & Laurie (1997) menar att ett mer mottagligt sätt att arbeta på olika marknader är 

genom anpassat ledarskap. Business Sweden nämner att svenska företag möjligen anpassar 

sitt ledarskap till hierarkiska samhällen, dock har Stadium inte gjort detta. Stadium hanterade 

ledarskapsskillnaderna genom att sätta in svenskt ledarskap och stöd i rekryteringen, så att de 

hittade de medarbetare som ”gillade” den svenska ledarskapsstilen och fanns i det aktuella 

landet. För Stadium har det inte varit svårt med rekryteringen, när de väl förstod vad de skulle 

leta efter. Enligt Khilji (2003) kan ledare besluta att hålla en standardiserad 

organisationskultur på alla sina utländska marknader, vilket Stadium har gjort. Samma sak 

gäller även med den finska marknaden. Stadium nämner att det även är viktigt att ha någon 

som kan företagskulturen och som kan Stadiums koncept.  

     Jula använder sig av samma ledarskapsprogram i Sverige, Norge och Polen. Den polska 

organisationen blir påverkad av att Julas arbetsrutiner är mer svenska. Jula är uppbyggd 

likadant på alla deras marknader och om de expanderar till en ny marknad så kommer 

organisationen att fortsätta vara densamma. Dock har det visat sig att det polska arbetslivet är 

mer hierarkiskt, vilket påverka ledarskapet till viss del på den polska marknaden för Jula. 

Detta beror på att Jula oundvikligen påverkats av den allmänna kulturen och den allmänna 

synen på ledarskap i landet. Samma upplägg gäller i Norge dock är skillnaderna mot övrig 

arbetsmarknad mindre till skillnad från Polen, enligt Jula. Detta stämmer överens med Khiljis 

(2003) påstående om att fastän om ledare beslutat att använda sig av samma 

organisationskultur på alla sina utländska marknader så kommer inte fallet att bli så då 

marknadernas nationella kulturer påverkar organisationskulturen. 

    Walker et al. (2008) påstår att ledarskapets effektivitet förbättras över tid genom 

återkoppling av resultat, vilket Stadium gjort när de tog lärdom av sina misstag i början av 

etableringarna med deras lokala ledarskap. Med det Stadium vet idag skulle de nog sätta in en 

“svensk” chef med en lokal 2:e person som har en tydlig plan att ta över efter 2-3 år efter 

öppnandet av första butiken. 

    Pagell et al. (2005) påstår att en del av skillnaderna i ledarskapsbeteenden och anpassning 

av ledarskapspraxis kan förklaras av den mångdimensionella kulturen i de olika länderna. 

Detta kan kopplas till skillnaderna i organisationskulturen på de olika marknaderna som både 

Jula, Stadium och Business Sweden tagit upp.          

    Nurse Leader (2004) skriver i sin artikel att många talangfulla och karismatiska ledare gör 

det kostsamma antagandet att deras inträde till en ny marknad säkerställer framgång. Detta 

går att koppla till Stadium som tog för givet att den danska marknaden var som den svenska. 

De kämpade på den danska marknaden i 16 år innan de var tvungna att lämna, vilket blev en 
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kostsam process för Stadium. De nådde ingen framgång och det framgick att det generellt sett 

är svårt för detaljhandelsföretag att lyckas på den danska marknaden. Wåhlander tror inte att 

det är särskilt många företag som klarar av den marknaden. Även Brodin från Business 

Sweden hävdade att svenska företag har en tendens att underskatta den danska marknaden på 

grund av det geografiska avståndet. Det kan i sin tur innebära att företagen inte gör tillräckligt 

med forskning innan de påbörjar sin försäljning i Danmark. 

6.3.3 Standardisering vs. anpassning 

   Anpassning av internationell marknadsföring sker enligt Theodosiou & Leonidou (2003) 

främst på pris och prisrelaterade element. Detta eftersom länder skiljer sig åt när det kommer 

till kostnadsstrukturer, inflationer, statlig kontroll med mera. De största orsakerna till en 

anpassning beror främst på olikheter i språk, tillgänglighet till media och kostnader, lagar och 

regler, ekonomiska skillnader och konkurrensstrategier, enligt dem. Business Sweden tog upp 

att pris kan vara ett problem på nya marknader och att det kan hanteras genom färre led eller 

produktanpassning. Produkten kanske inte har anpassats språkmässigt eller så krävs det en ny 

teknologisk standard på den nya marknaden. Det kan även vara så att kunderna inte kan läsa, 

vilket försvårar försäljningen eftersom kunderna inte kan förstå vad de är dem köper. Stadium 

kunde inte anpassa sitt sortiment till kunden tillräckligt bra på den danska marknaden vilket 

gjorde att de var tvungna att lämna marknaden efter 16 års verksamhet. Stadium hävdade även 

att de ser varje marknad som unik och att de anpassar sin marknadsföring därefter. Företaget 

ansåg att det är viktigt att vara mer lyhörd till de nya marknaderna så att företagets kultur och 

värderingar behålls men samtidigt att företaget anpassar sig till de nya marknaderna för att 

passa in. Det är viktigt att de kan hitta en anpassning till varje marknad utan att tappa sitt 

grundkoncept eller sin position sport och sportmode. 

Anpassningen innebär att landskillnader, i synnerhet nationell kultur, kräver en flexibel 

affärsmodell som förändras i enlighet med behoven hos den lokala marknaden (Ang & 

Massingham 2007). Dessa argument går att koppla med Stadium eftersom företaget prioriterar 

höst och vinterjackor och längre ner i Europa har de annorlunda klimat som företaget måste 

göra större anpassningar till. Stadium gör val som kräver så få anpassningar som möjligt, både 

vad gäller logistik, sortiment och de liknande delarna. Även Jula har anpassat en del av sitt 

sortiment vilket gör att de säljer unika produkter som bara går att hitta på den polska eller 

norska marknaden. Produkter som inte är lagliga på marknaderna de är verksamma på måste 

även tas bort ur Julas sortiment. En del produkter måste dessutom justeras efter storlekar som 

är vanliga på dem andra marknaderna för att kunna säljas där, enligt Boström. I Tyskland har 
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Stadium stött på utmaningar med sortimentet och hur de presenterar och marknadsför detta. 

För tysken är det viktigt vad som är dam och herr samt att fötternas storlek generellt sett är 

större än i Sverige, vilket de fått anpassa sig efter på den tyska marknaden. I Danmark var 

sortimentet en stor utmaning och krävde en anpassning som inte Stadium gjorde. 

    Förespråkare av standardiseringen ser marknaden som homogen. De säkerställer även att 

konsumenternas smaker, behov, önskemål och krav inte varierar särskilt mycket mellan olika 

marknader eller nationer (Akgün et al. 2014). Eftersom en del utmaningar kom som en chock 

för både Jula och Stadium just vad gäller produkter och krav på de olika marknaderna visar 

det att båda företagen använder standardiserade produkter på marknaderna fram tills dess att 

skillnaderna uppstår och de måste plocka bort eller ändra på något i sortimentet. 

    Förespråkare till standardiseringen hävdar att ett enda reklammeddelande, med endast ett 

fåtal ändringar, eller till och med annonser med rätt översättningar kan användas i alla länder 

för att nå ut till konsumenterna (Ryans et al. 2003). Standardisering av internationell 

marknadsföring refererar till användandet av vanliga tillvägagångssätt för att marknadsföra 

samma produkt på flera marknader (Papavassiliou & Stathakopoulos 1997). Detta försökte 

Jula göra men lyckades inte särskilt bra på den polska marknaden i och med att marknaden 

skilde sig från den svenska och den norska. Det gick att använda samma reklammeddelande 

på den svenska och norska marknaden utan problem. Även Stadium hävdade att de kunde 

använda sig av samma reklam i Finland som i Sverige, men att när det kommer till Hamburg 

behövde de anpassa sig till marknaden. Detta eftersom de endast har tre butiker i Hamburg 

och tv-reklam blir en dyr marknadsföringsmetod att tillämpa.  
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7. Diskussion 

Trots att både Jula och Stadium anlitade konsulter och använde sig av bland annat 

marknadsundersökningar dök det ändå upp utmaningar. Detta visar att det inte går att 

förebygga eller hantera utmaningarna helt genom att använda sig av konsulter eller 

marknadsundersökningar. Hur mycket företagen än försöker samla på sig kunskap om en viss 

marknad verkar det som att det inte går att undvika de utmaningar som en ny marknad tillför. 

Det kanske hör till internationaliseringsprocessen att företag stöter på utmaningar hur mycket 

de än försöker förebygga detta.  

     Att företagens åsikter gällande konsulters effektivitet skiljer sig åt kan ha med deras skilda 

organisationskulturer att göra. Julas “gör det själv”-koncept kanske smittar av sig i deras sätt 

att arbeta och i deras organisationskultur. Stadium är mer professionella i sitt arbete och söker 

personal med hög kompetens och har därför ett högre förtroende till konsulter. De överlåter 

gärna uppgiften till professionella konsulter till skillnad från Jula. 

    Wåhlander påstår att med den kunskapen de har om den danska marknaden idag skulle de 

inte göra om satsningen där igen. Fastän han tidigare sagt att utmaningarna skulle kunna 

förebyggas med en snabbare anpassning av sortimentet samt stöd från konsulter. Kanske är 

utmaningarna på den danska marknaden för stora för Stadium att hantera? 

    Stadium har även gjort en sorts avgränsning på den tyska marknaden då de har valt att 

etablera sig i Hamburg och ser Hamburg som en marknad i sig. De andra marknaderna som 

Stadium är verksam på är länder. Nu har de lyckats få en unik position i Hamburg och kan 

successivt expandera på den tyska marknaden. Frågan är om resultatet för Stadium på de 

andra marknaderna hade blivit mer lyckat om de hade gjort liknande avgränsningar där, 

exempelvis på den danska marknaden.  

    Experterna från Business Sweden ansåg att det är lätt för svenska företag att underskatta 

den danska marknaden vilket visade sig vara fallet för Stadium. Efter att ha funnits på 

marknaden i 16 år valde de att lämna. Vad gjorde att de inte gav upp tidigare, att de fortsatte 

att kämpa? Det är frågor som cirkulerar. Kanske ledde förnekelsen om att det gick dåligt till 

deras undergång på marknaden. 

    Alla respondenter svarade att företagen startade sin internationalisering i psykiskt och 

geografiskt närliggande länder. Detta kan bero på att det är enklare för företagen att samla på 

sig kunskap om dessa marknader då de enklare kan besöka dessa innan de etablerar sig. Trots 

att det kanske är enklare att samla på sig kunskap om de närliggande marknaderna tas dessa 
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marknader ändå för givet av både Jula och Stadium då de förväntar sig att marknaderna ska 

vara lika. Även experterna från Business Sweden ansåg att skillnaderna till de närliggande 

marknaderna är stora om företagen inte besitter tillräckligt med kunskap innan de etablerar sig 

på marknaderna och att dessa marknader inte får tas för givet. En annan viktig faktor för 

Stadium var klimatskillnader då de har avgränsat sig till de norra länderna på grund av att de 

vill göra så lite anpassning som möjligt vad gäller deras sortiment men vill även bespara sig 

stora investeringar. Vad gäller Jula har deras val av marknader inte påverkats av 

klimatskillnader då de inte är ett detaljhandelsföretag som påverkas av klimat. 

    Denna studie använde Business Sweden som kontroll för att undersöka hur pass väl empirin 

från intervjuerna med Stadium och Jula stämmer överens med Business Swedens 

uppfattningar. Business Sweden tyckte att många utmaningar kan hanteras genom att anlita en 

konsult, dock ansåg Jula att detta inte är tillräckligt för att lyckas på en marknad. Stadium å 

andra sidan ansåg att de inte hade klarat sig utan informationen de fått av sina konsulter. Dock 

hjälper respondenterna från Business Sweden själva företag med internationalisering vilket 

gör att de kan ses som partiska då de alltid kommer att prata gott om sådant som har med 

deras arbete att göra.  
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8. Slutsatser   

De utmaningar som visade sig finnas på de närliggande marknaderna för de intervjuade 

företagen var exempelvis kulturella, politiska och ekonomiska skillnader som påverkade 

modebilden, konsumtionsmönstret, prisbilden, sortimentet, ledarskapet, konkurrensen, 

marknadsföringen, hyresnivåerna och etableringen på marknaderna. De olika marknaderna 

och sortimenten bidrog med olika utmaningar, dessutom upplevdes vissa utmaningar vara 

större än andra för företagen. De intervjuade företagen hanterade utmaningarna på olika sätt 

men framförallt genom konsulter, konkurrenter, marknadsundersökningar, kunskap, lärande 

över tid samt genom anpassning till de närliggande marknaderna. Stadium hanterade  

misslyckandet av det lokala ledarskapet på alla deras marknader genom att anställa 

medarbetare som “gillade” det svenska arbetssättet, detta för att behålla en standardiserad 

organisationskultur över alla deras marknader. Även Jula ville tillämpa en standardiserad 

organisationskultur på alla sina marknader, dock blev den oundvikligen påverkad av den 

hierarkiska arbetskulturen på den polska marknaden.  
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9. Förslag på framtida forskning 

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka generella utmaningar 

och hanteringen av dessa för svenska detaljhandelsföretag på fler närliggande marknader. 

Detta skulle vara relevant för alla svenska detaljhandelsföretag som vill etablera sig på en 

närliggande marknad och på så vis bli förvarnade för vilka utmaningar som kan uppstå. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

• Hur valde ni era närliggande marknader? 

• Hur samlar ni kunskap om de marknader ni har etablerat er till? 

• Vilka utmaningar har ni stött på på respektive marknad? 

• Hur har dessa utmaningar påverkat företaget på de olika marknaderna? 

• Hur har ni hanterat dessa? 

• Fick ni någon hjälp att hantera dessa utmaningar? 

- Om ja, av vem och hur? 

• Upplever ni maktdistansen på marknaderna som annorlunda jämfört med 

maktdistansen i Sverige?  

• Hur har ni hanterat skillnader i ledarskap? 

• Hur har konkurrensen sett ut på dessa marknader?  

• Hur ser marknaderna på förändring och innovationer? 

• Hur ser sortimentet ut på respektive marknad? 
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