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Sammanfattning 
Ämnet som behandlas i denna uppsats är internationaliseringsprocesser och etableringsstrategier.  

Frågeställningen i vårt fall är hur internationaliseringsutvecklingen ser ut för större företag som 

förfogar över erfarenhet, resurser och kunskap när de ska träda in på nya marknader. Vi har 

studerat hur de valda företag har trätt in på nya marknader, vilka typer av etableringsstrategier de 

har använt sig av, hur arbetet bedrivs idag och moderbolagets roll när det gäller etableringsbeslut. 

Av de studerade företagen läggs störst fokus på Wasabröd AB då ett av del syftet är att presentera 

förslag på strategier vid eventuell etablering på en ny marknad för Wasa knäckebröd. Den nya 

marknaden som författarna undersökt och tittat närmare på förutsättningar för en Wasa etablering 

är den chilenska marknaden. 

Uppsatsens syfte är att utforska och utvärdera tre företags etableringsstrategier, ur vilket samtliga 

disponerar erfarenheter, resurser och kunskap. Detta har vi undersökt genom att samla in 

information om de valda företagen Wasabröd AB, Procordia Food AB och Cloetta Fazer AB och 

genom intervjuer med nyckelpersonerna i dessa företag som har kunskap om sina företags 

etableringsprocesser. Uppsatsens normativa syfte handlar om att presentera konkreta förslag på 

hur Wasabröd AB skulle kunna gå tillväga vid en eventuell etablering i Chile. En del av det 

empiriska materialet skedde genom en marknadsundersökning av det chilenska folkets brödvanor 

samt egna observationer av den chilenska marknaden i centrala delar av landet under 

sommarmånaderna januari och februari. 

Under studiens gång fann vi att den valda teoretiska ramen inte riktigt täckte relationerna mellan 

företag och moderbolag under olika stadier av internationaliseringsutvecklingen och hur de olika 

koncernerna bedriver sitt arbete kring nyetableringar.  

Författarna är av den tro att denna uppsats kan komma att användas som underlag för vidare 

forskning inom ämnet, då det är av intresse att studera relationerna inom koncernen. Resultatet av 

denna studie visar att företag som blir inkorporerade i koncerner får en varierad 

självständighetsgrad samt oftast minskat handlingsutrymme. Intressekonflikter mellan företag 

inom samma koncern kan komma att uppstå då själva koncernen sätter policyn på själva 

proceduren av framtida nyetableringar som företagen kan komma att göra. 
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1. Inledning 
Globalisering är ett fenomen som har varit både väldigt omskrivet och omtalat de senaste åren. 

Det har fört med sig att allt fler företag ser möjligheten att genom internationalisering av sin 

verksamhet nå nya marknader. Nya ekonomier tillsammans med informationsteknik har gjort det 

överkomligare att samla och bearbeta data vilket har hunnit sätta en rejäl prägel på realiteten. En 

verklighet som visar ett affärsklimat med snabba företagsförvärv och sammanslagningar. Idag är 

det viktigt att ta andelar av utländska marknader för att bibehålla sin konkurrenskraft gentemot 

andra företag inom respektive område. Genom förbättrade insikter inom distribution, 

informationsteknik, språk och transport har det blivit lättare att ta sin verksamhet utomlands. I 

den nya ekonomin ser man även mindre fasta anläggningar och mer löst organiserade företag än 

för femton år sedan. Förutsättningarna för svenska företag att möblera om kring sina respektive 

verksamheter eller expandera till andra europeiska länder bland annat har stärkts tack vare ett 

bättre samarbete länderna emellan. Det tillsammans med olika frihandelsavtal som numera 

existerar i olika zoner i världen öppnar vidare för en ökad handel över kontinenterna.  

Idag är det ett naturligt steg för många svenska företag att utvidga sin verksamhet utomlands. Det 

finns flera anledningar varför ett företag vill investera i en annan marknad än den svenska. Det 

främsta skälet för internationaliseringen är strävan efter tillväxt. I Sverige där hemmamarknaden 

är relativ liten, blir internationaliseringen en naturlig del av tillväxten. 

Det finns många andra fördelar med att etablera sig utomlands. Man vill till exempel sprida 

risken på grund av den föränderliga svenska marknaden, man vill inte begränsas av 

hemmamarknaden, bli oberoende av svenska konjunktursvängningar och självklart öka vinsten. 

Dessa fördelar är oftast anledningarna till att företag ser sig efter möjligheterna till en 

utlandsetablering, men det finns risk är att de åker på stora bakslag. Att starta upp verksamhet i 

ett annat land visar sig ofta vara en komplex process som kräver genomtänkt analys och planering 

för att lyckas.1 Beroende på typen av tänkt aktivitet så måste man ha en rätt klar bild över de 

bestämmande krafterna som råder i tänkt etableringsland. Det är med bakgrund av dessa som 

strategier utformas. Strategier som kan vara till avgörande om man lyckas på nya marknader eller 

inte. 

 

                                                
1  Jensen L., Rapport, Företags etablering utomlands. 
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1.1 Problemdiskussion 
I den nuvarande handeln mellan Sverige och Latinamerika utgör Chile den största svenska 

exportmarknaden räknat per capita. I absoluta termer så hamnar Chile på fjärde plats efter 

Mexico, Brasilien och Argentina. År 2005 uppgick värdet av export varor till Chile till 2,4 

miljarder kronor och i relation till att handeln länderna emellan uppgick den till 0,2 % av den 

totala utrikeshandeln. Den svensk-chilenska handeln har trots sin till synes småskaliga storlek 

haft en stadig växande period. Mellan åren 1998 och 2005 tredubblades den chilenska exporten 

till Sverige samtidigt som den chilenska importen av svenska varor fördubblades nästintill. 2   

År 2003 signerade Chile ett associeringsavtal med EU som för svenska företags del betyder att i 

stort sett alla varor kan exporteras helt tullfritt till Chile och importeras tullfritt från Chile.3 En 

ytterligare ingrediens i handelsutbytet länderna emellan är tillämpningen utav ATA-carnet4 i 

Chile som har börjat gälla från den 1 oktober 2005. 

ATA-carnet är ett dokument som används när man skall besöka länder utanför EU och behöver ta 

med sig utrustning som man sedan tar tillbaka till Sverige. Med ett gällande ATA-carnet behöver 

man inte betala taxor och andra avgifter vid gränspassage. Med andra ord så förenklas 

tullformaliteterna för svenska företag som ska som ska resa dit med yrkesutrustning, varuprover 

eller varor som ska användas eller visas på exempelvis en mässa eller en utställning. 

 

Fast det har noteras ett ökat intresse under 90-talet för Chile som marknad hos svenskt näringsliv 

så är potentialen långt ifrån uttömd. Anledningar att inte genuint se över Atlanten för nya 

marknader har bland annat varit för att fokus har legat på närmarknader istället. Det geografiska 

avståndet samt språkbarriären spelat en viktig roll tidigare och än idag om etablering ska komma 

på tal eller inte.5 Men varför är just den chilenska marknaden intressant kan man fråga sig, och 

del av svaret kan ligga i det senaste handelspolitiska rapporten om Chile som ankom november 

2006. Där finner man att sedan associeringsavtalet trädde i kraft för tre år sedan har handeln 

mellan Chile och EU-länderna ökat med nästan 100 %.6  

 

                                                
2 www.scb.se, utrikeshandel med varor 
3 http://www.exportnytt.swedishtrade.se/?type=exportnews&id=9360 
4 http://www.cci.se/se/Tjanster/Handelsdokument 
5 http://www.swedishtrade.se/chile/ 
6 http://www.exportnytt.swedishtrade.se/?type=exportnews&id=9360 
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Alla dessa uppåtpekande siffror om stegrad ruljans har i detta fall föranlett oss med tycke för 

knäckebröd till frågan om varför ett sådant stort företag som Wasa ännu inte representeras på den 

chilenska livsmedelsbranschen. För även om verksamhetsområdet i sig, precis som i många andra 

länder, kännetecknas av en relativ hård konkurrens torde Wasa med ett starkt moderbolag i 

ryggen skaffa sig en fördelaktigare sits inför en lyckosam marknadspenetrering än finansiellt 

svagare företag inom branschen. Att Wasa knäckebröd inte existerar i dagsläget i Chile är 

uppgifter från en central respondent i denna studie från företaget Wasa. Wasa med knäckebröd 

som utgångsprodukt har visat att de, genom att ingå i den italienska koncernen Barilla, kunnat 

nyttja koncernens distributionsled på andra marknader via andra operativa Barillaföretag, backats 

upp av en finansiell styrka och innehaft färdiga etableringskoncept att använda sig av när de träda 

in på nya marknader. Dessa har slagit väl ut i många europeiska länder samt i Nordamerika.7 

Frågeställningen i vårt fall är huruvida dessa koncept som innehas av ett etablerat företag och 

varumärke är applicerbara och hur moderbolagets agerande kan främja utsikterna inför en 

eventuell etablering för Wasa knäckebröd på den chilenska marknaden. För att svara på detta vill 

vi undersöka hur Wasa agerat tidigare jämte två andra stora företag när de trätt in på nya 

marknader, vilka typer av etableringsstrategier de har använt sig av och hur arbetet bedrivs idag. 

1.2 Problemformulering 
Hur ser internationaliseringsutvecklingen ut för större företag som förfogar över erfarenhet, 

resurser och kunskap när de ska träda in på nya marknader?  

1.3 Syfte 
Uppsatsen har två huvudsakliga ändamål. Inledningsvis är det, det explorativa syftet som ägnas 

uppmärksamhet för att sedan utfyllas med ett normativt sådant. Dessa två är följande: 

� Att utforska och utvärdera etableringsstrategier för tre företag som disponerar erfarenheter, 

resurser och kunskap. 

� Att med hjälp av det framkomna materialet tillsammans med en undersökning av den chilenska 

marknaden presentera konkreta förslag på hur Wasa skulle kunna gå tillväga vid en eventuell 

etablering i Chile. 

                                                
7 http://www.wasa.com/wasa/images/inc/pdf/magazine/WasaWorld_2003_1.pdf 
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1.4 Avgränsningar 
Studien är begränsad till tre internationella företag verksamma inom livsmedelsbranschen, dessa 

är Wasabröd AB, Procordia Food AB och Cloetta Fazer AB. Avgränsningarna avser företagens 

tidigare och aktuella förhållningssätt gentemot nya marknader, det vill säga hur företagens 

tidigare etableringsmönster sett ut och hur nuvarande arbete bedrivs. Författarna har gjort en viss 

fördjupning i Wasa av syftemässiga skäl där internationaliseringsutvecklingen av de två andra 

företagen undersökts med fundering över hur dessa skulle kunna utgöra ett hjälpmedel för Wasa 

inför en eventuell etablering i Chile. Den chilenska marknaden i denna uppsats är beskriven 

utifrån ett översiktligt perspektiv med egna observationer i tre städer i den V regionen som 

tillskott. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsstrategi 
Surveyundersökning är den strategi som har tillämpats i denna uppsats. Det som karakteriserar 

surveyundersökningen som tillvägagångssätt är att forskaren får en bred överblick av 

undersökningsområdet och får en bild av hur saker är vid en bestämd tidpunkt då man utför 

datainsamlingen. Vi har använt oss av tre typer av surveyundersökningar: intervjuer, 

frågeformulär och skriftliga källor. Metoderna har kompletterat varandra och gett oss en vid 

översikt inom forskningsområdet. Dessa har vi senare tillökat med egna observationer på plats. 

Vi har arbetat efter en deduktiv ansats vilket innebär att generella teorier testas mot empiriska 

data.8  Teorierna som presenteras har vi senare ställt mot hur våra valda företag bedriver sitt 

arbete när de ska träda in på nya marknader och vilka marknadsstrategier de använder sig av. 

Utifrån dessa har vi dragit slutsatser om enskilda företeelser och applicerat dessa till 

beskrivningen som följer om Wasabröds eventuella närvaro i Chile. 

2.2 Val av angreppssätt 
Det finns två huvudsakliga metoder för att samla in och bearbeta data, den kvantitativa respektive 

den kvalitativa metoden. I denna uppsats har författarna initialt tillämpat det kvalitativa 

förfarandet och för att höja kvalitén i undersökningen kombinerat det senare med en kvantitativ 

del. Tanken har varit att få en djupare förståelse för de processer som sker i valda företag genom 

kontaktande av nyckelpersoner inom utsedda företag som är insatta i de aktuella frågorna. Det för 

att kunna ta del av och förstå de strategiska tankemönstren som företaget använder sig av som 

dessa nyckelpersoner har insikt om. Den kvantitativa ansatsen har använts för att stärka 

uppsatsens validitet i sig.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 
Primärdata har insamlats via intervjuer, frågeformulär och egna observationer. 

Intervjuer - har genomförts med anställda på utvalda företag som är insatta i frågorna kring 

etableringskoncepten. Forskningsfrågorna är relaterade till undersökningens temaområde och 

baseras på vald teori. Det har använts semistrukturerade intervjuer som innebär att vi har haft en 

                                                
8 Johannessen A, Tufte P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod sid. 35 
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lista över frågor som behandlats och vi har intagit en flexibel mall när det gäller ordningsföljden 

och därav kunnat låta respondenterna tala mer utförligt.9 

Enkätundersökning � har under januari och februari månad år 2007 genomförts i centrala Chile, 

V regionen, i Valparaíso och Viña del Mar. Under dagtid blev 50 stycken utvalda respondenter 

inom olika åldrar vid kommersiella huvudgator tillfrågade om deras vanor kring brödinköp. 

Tanken med marknadsundersökningen var att den skulle fungera som ett värdefullt komplement i 

vår strävan att ta reda på förutsättningar för Wasa att etablera sig på den chilenska marknaden. 

Även observationerna av den chilenska marknaden är från de centrala delarna i landet, det vill 

säga region V. 

Egna observationer � metoden tillämpas i denna studie för att samla in kvalitativa data om den 

chilenska marknaden. Forskarna iakttog hur marknadsföringen förs i landet, det vill säga 

reklamens budskapsutformning och intensitet.   

Uppsatsen bygger även på en del sekundärdata. Källor som till exempel tidningsartiklar, böcker, 

E-artiklar och webbsidor har använts. En kritisk inställning till dessa källor är implicit 

underbyggd med tanke på olika grader av tillförlitlighet som källorna har kommit att utgöra. 

2.4 Urvalsmetod 
Det har nämnt tidigare att undersökningen grundas på både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Under den kvalitativa metoden har vi använt oss av icke-sannolikhetsurval. Avsikten med denna 

ansats är att få kunskap och inte att göra statistiska generaliseringar. För att belysa det ställda 

forskningsproblemet har relevanta företag inom livsmedelsbranschen valts ut. Urvalet begränsas 

till tre företag som förfogar över erfarenheter, kunskap och resurser. Dessa är Wasabröd AB, 

Procordia Food AB och Cloetta Fazer AB. Företagen valdes på grund av de ansågs vara mest 

intressanta inom det ämnet uppsatsen behandlar. 

Nyckelpersonerna inom de studerade företagen valdes noggrant, reflekterande över att det är just 

dessa personer som kommer att kunna ge oss adekvat information rörande våra efterforskningar 

kring företagens marknadsstrategier. Våra respondenter är: 

Hilda Björkman, produktchef  �  Wasabröd AB 

Karin Brynell, marknadsdirektör  � Wasabröd AB  

Rickard Hedin, exportchef � Cloetta Fazer AB  

Bodil Collin, export group Procordia � Procordia Food AB  
                                                
9 Denscombe, M (2000) Forskningshandboken sid. 135 
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För den kvantitativa metoden användes ett tillfällighetsurval som bygger på forskarens 

bekvämlighet.10 Den chilenska marknaden valdes som fält på grund av forskarnas möjligheter att 

närvara på platsen under längre tid för att kunna skaffa sig en allmän känsla för miljön. 

Populationen för undersökningen är det chilenska folket som bor i V regionen och som äter bröd. 

För att undersökningen ska vara generaliserbar har vi valt att dela ut enkäten till 50 stycken 

respondenter. Urvalet anses vara representativ för undersökningen då vi har fått fram relevant 

material om brödvanor av det chilenska folket som bor i V regionen.  

2.5 Validitet och Reliabilitet 
Reliabilitet på data, det vill säga tillförlitlighet, är en viktig fråga inom forskningen. Reliabiliteten 

handlar om graden av mätprecisionen eller mätfel. Eftersom forskarens jag är en integrerad del 

vid kvalitativa undersökningar11 så finns det en risk att forskaren kan tolka data subjektivt vilket 

kan minska tillförlitligheten. Högre reliabiliteten uppnåddes i denna uppsats genom att vi ställt 

samma frågor till personerna som är involverade inom ämnet vi ämnat undersöka. Vi har även 

varit medvetna om att tolkning av svaren kunnat skilja sig åt från den som intervjuar, därför har 

samarbete mellan intervjuarna, det vill säga författarna varit en utgångspunkt vid tydningen av 

upplysningarna. Kritiken som kan riktas mot frågeformuläret är att det är svårt att kontrollera 

sanningshalten i svaren. De sekundära data som har tillämpas vid uppsatsskrivandet har studeras 

på ett kritiskt sätt och viktiga faktorer som skrivs med är konstaterat från minst två oberoende 

källor. Vid användandet av Internetkällor har aktualiteten av dessa granskats då det kan vara ett 

problem med sekundär data. 

Validiteten innebär hur bra data är och hur väl den beskriver verkligheten.12 Man skiljer på inre 

och yttre validiteten, där inre validitet går ut på att vi ska ställa sådana frågor som utgör ett stöd 

för att få fram den information som svarar på uppsatsens syfte. Vi har hållit oss till den teoretiska 

referensramen och därifrån valt passande frågor. Yttre validiteten innebär i vilken mån urvalet är 

representativt för populationen. Utifrån de utformade frågorna har vi fått djupare förståelse av 

fenomenet utlandsetablering. När det gäller den genomförda enkätstudien så måste hänsyn tas till 

hur väl resultat kan kopplas till uppsatsens syfte. Då vi har arbetat efter dessa ansatser anser att vi 

har tagit hänsyn till aspekterna som möjliggör uppnåendet av hög reliabilitet och validitet. 

                                                
10 Denscombe, M (2000) Forskningshandboken sid.24 
11 Denscombe, M (2000) Forskningshandboken sid.250 
12 Johannessen A, Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod sid. 47 
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3. Teori 
Teorikapitel i denna uppsats består av två delar. Den första delen omfattar företags 
internationaliserings processer, här förklaras först olika begrepp och därefter presenteras 
tillämpbara etableringsteorier och modeller.  
Den andra delen inkluderar företags- och konkurrensstrategier, dessa strategier har vi specifikt 
använt för att senare i analysen beskriva hur företaget Wasabröd skulle kunna konkurrera på 
den nya marknaden. Slutligen presenterar vi makroanalysfaktorer som ingår i en översikts 
beskrivning av Chilemarknaden längre fram i empirikapitlet.   
 

Del 1   

3.1 Begrepp och definitioner   

3.1.1 Internationalisering 
Enligt nationalencyklopedin13 är internationalisering en process som leder till att företeelser som 

tidigare varit inom nationella förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå. Internationalisering 

kan syfta på utvecklingen inom politik, ekonomi eller kultur. I svensk samhällsdebatt har termen  

emellertid ofta givits en politisk innebörd och då kommit att syfta på de nya förutsättningar för 

den offentliga politiken som följt den europeiska integrationsprocessen och Sveriges inträde i  

EU. Besläktade begrepp med något annorlunda innebörd är transnationalisering och 

globalisering.14 

                                                
13 NE Multimedia 2000 plus 
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Globalisering är en förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts 

samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Globalisering kan ses som en samlingsbenämning 

på utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur. I allmänt språkbruk har termen emellertid i 

första hand kommit att syfta på ekonomiska förhållanden. Med globalisering avses då den senaste 

fasen i kapitalismens utveckling, under vilken företagens transnationella aktiviteter anses ha lett 

till att de nationella ekonomierna har blivit allt mer integrerade.15 

 
 
Under de senaste femton åren har fokus riktats mot internationalisering i nätverk. Begreppet 

innebär att företaget har olika relationer, inte bara med kunderna utan även med andra aktörer.  

Dessa förhållanden har viktiga konsekvenser för företagens internationalisering. Många forskare 

har studerat fenomenen kring internationaliseringsprocesser och Jan Johansson16 menar att 

nätverksperspektivet handlar inte bara om det egna företagets kunskaper om andra företag utan 

lika mycket om dessa företags kunskaper om det egna företaget. Engagemanget i enskilda 

motparter måste vara ömsesidigt för att detta kan kallas för internationalisering. Genom den 

löpande interaktion med andra företag i nätverket som man successivt lär sig hur marknaden 

fungerar och det är denna interaktion som leder till ett ömsesidigt förstärkande av engagemanget.  

 

3.1.2 Psykiskt avstånd 
Begreppet uppkom på 1970-talet, då forskare upptäckte ett intressant mönster vid analys av 

etableringarna utomlands. De konstruerade ett index som skulle mäta de faktorer som hindrar 

informationsflöde mellan länder. Detta index som kallas för psykiskt avstånd är avsett att mäta 

hur stora skillnader som finns mellan Sveriges och andra länders utvecklingsnivå,  

affärslagstiftning, affärsspråk, vardagsspråk och kultur.17 Vid analysen visade det sig att svenska 

företag hade etablerat sig utomlands på ett sätt som svarade mot detta psykiska avstånd. Det 

typiska för svenska företag var att de först gick in i någon av de nordiska länderna och sedan gav 

sig ut i länder som till exempel Tyskland, Storbritannien och Nederländerna samt andra länder 

som är relativt lika de nordiska. Efteråt provade företagen även på marknader utanför Europa. 
                                                                                                                                                        
14 K. Goldmann m.fl., Politikens internationalisering (1999); G. Hansson & L-G. Stenelo (red.), Makt och      
internationalisering (1990) 
15Baylis, J & Smith, S (utg.), (1997) The Globalization of World Politics. 
 
16 Johansson J, med flera, (2002) Företags internationaliseringsprocess, lärande i nätverk. 
17 Johanson J, med flera, (2002) Företags internationaliseringsprocess, lärande i nätverk. 
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Forskarnas18 slutsatser blev att etableringar först görs på psykiskt närbelägna marknader och 

därefter allt längre bort och att marknadskännedom är en viktig faktor i internationellt 

företagande. 

Exempel på länder som har relativt långt psykiskt avstånd i relation till det fysiska är Spanien och 

Portugal. Rangordningen av ländernas psykiska avstånd till Sverige anses av forskarna vara 

konstant genom de tidsperioder som studeras.19 Argumentet för att låta rangordningen vara fast är 

att förändringar sker långsamt.  

 

3.1.3 Kulturell distans 
Kulturen är en mycket viktig del av det psykiska avståndet enligt Uppsalaskolan (se sidan 11). 

Denna faktor är mycket viktig att ta hänsyn till i samband med det internationella företagandet. 

Den holländske organisationsforskaren Geert Hofstede (1980) har utformat ett mått på kulturella 

förhållanden för att jämföra olika länders kulturer. Han har använt sig av fyra dimensioner såsom 

maktdistans, individualism/kollektivism, osäkerhetsundvikande och maskulin/feminin 

värderingsdominans, dessa dimensioner använde sig forskare vid Uppsalaskolan av vid ett senare 

tillfälle för att fånga de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och ett urval andra länder i 

ett index. Varje land i studien fick ett indexvärde mellan 0 och 100 i var och en av dimensionerna 

vilket gjorde att varje dimension kunde mätas i förhållande till andra kulturers motsvarande 

dimension. 

 

3.2 Etableringsteorier 
Nedan följer en genomgång av teorier som på olika sätt berör etableringsproblematiken.  

3.2.1 Uppsalamodellen 
Modellen utvecklades på 1970-talet när intresset för internationellt företagande hade ökat. 

Grunden till forskningen var svenskt näringslivsberoende av internationella marknader. Jan 

Johanson, Finn Wiedersheim-Paul och Jan-Erik Vahlne, forskare vid Uppsalas Universitet, 

fokuserade sitt intresse på internationaliseringsprocess. De kom fram till att utlandsetableringar 

                                                
18 Hörnell, Vahlne, Wiedersheim-Paul (1973) 
19 Johanson, J & Wiedersheim-Paul, F (1975)Artikeln The Internationalization of the Firm � Four Swedish Cases.  
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tenderar att ske efter två mönster: etableringskedjan och psykiskt avstånd. Slutsatserna bygger på 

studien av svenska tillverkningsföretag. I sina analyser fann forskarna fyra sätt att gå in på den 

internationella marknaden.20 Dessa är  

• Sporadisk export (inte reguljär exportaktivitet) 

• Export via självständiga representanter (till exempel via agenter) 

• Etablering av utländska säljbolag 

• Utländsk produktion (tillverknings enheter) 

 

Uppsalamodellen bygger på antagandet att etableringsprocessen sker stegvis. Allra först går 

företagen in på närbelägna marknader och successivt därefter penetrerar de mer avlägsna sådana. 

Detta sker genom att företag till att börja med endast bedriver sporadiskt export till ett visst land. 

Det innebär att företaget gör en mindre satsning på den tänkta utländska marknaden och 

informationsflödet till och från denna marknad är begränsad. Det andra steget är att skaffa sig en 

agent i landet. På detta sätt kommer företaget få mer regelbunden information som är användbar 

för försäljningen i landet. Nästa steg blir att etablera säljbolag i landet genom vilka företaget får 

direkt erfarenhet av de faktorer som påverkar försäljningsprocessen. Det sista steget blir att starta 

produktionen i den utländska marknaden som innebär att företaget måste göra stor satsning på 

marknaden. Tabellen nedan visar även sambandet mellan etableringskedjan och psykiskt avstånd. 

 

             Steg 
Marknad 

Sporadisk 
export 

Själständiga 
representanter

Försäljningsbolag Tillverkningsbolag

A   Ökat marknads- 
engagemang 

 

B     

C        Ökad 
internationalisering

 

 

Ökat 
geografiskt 
avstånd 

   

N     

 
Källa: Hollensen, S. (2001) Global marketing- a market-responsive approach. s 48 
 
                                                
20 Hollensen, S (2001) Global marketing, a market-responsive approach. s 48 
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För att förklara företags internationella utveckling utifrån Uppsalastudiens resultat formulerades 

en modell av företags internationaliseringsprocesser även kallad ip-modellen.21 Enligt Johanson 

och Vahlne (1977) fungerar företagsetableringsprocesser som ett samspel mellan 

kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang. Modellen innehåller fyra grundbegrepp 

som är kopplade till varandra och som syftar till att förklara internationaliseringsprocessen. 

 

                 Tillståndsaspekter                                 Förändringsaspekter  

 
 Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell 
 
Källa: Johanson J, Blomstermo A, Pahlberg C. (2002) Företagets internationaliseringsprocess: 
Lärande i närverk. s 51. 
 
Begreppen engagemangsbeslut och löpande aktiviteter avser genomgående förändringar i 

företagets internationalisering. Dessa beskriver hur internationaliseringen sker. Genom det 

löpande arbetet på marknaden får man erfarenhet som ligger som grund till beslut om 

utlandssatsningar. Vidare ger erfarenheter de viktiga kunskaperna. De andra två begreppen, 

marknadskunskap och marknadsengagemang avser företagets tillstånd, hur internationaliserat det 

är. I grunden kan företags internationella utveckling förstås som en process där man utvecklar 

kunskaper när man arbetar på marknaden, och dessa kunskaper gör att man kan se och bättre 

värdera nya affärsmöjligheter och därmed göra nya marknadssatsningar som i sin tur leder till 

nya möjligheter. 

                                                
21 Johanson J med flera  (2002) Företagets internationaliseringsprocess, lärande i nätverk. s 51 
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IP-modellen grundar sig på två antaganden. Det första antagandet är att företagande handlar om 

att använda och utveckla resurser som är heterogena.22 Det innebär att resurserna är rika på 

egenskaper och att det alltid går att upptäcka nya sådana. IP-modellen handlar om resurserna som 

finns ute på marknaden, hur de förhåller sig till företagets egna resurser och hur man i företaget 

kan lära sig något om detta förhållande. Det andra grundläggande antagandet är att ingen kan veta 

särskild mycket om världen. Därför används termen �föreställningar om världen� istället för 

kunskap. Dessa föreställningar betraktas som tillfälliga och oklara om hur saker förhåller sig på 

marknaden. Internationaliseringsprocessmodellen handlar just om hur företag träder in på 

främmande marknader där det sker interaktioner mellan aktörerna med olika kunskaper.  

 

3.2.2 Transaktionskostnadsmodellen 
Teorin om transaktionskostnader förutsäger att ett företag ska utföra invändigt sådana aktiviteter 

som det kan åta sig på minimala kostnader genom att etablera hierarkisk kontroll och lita på 

marknaden där självständiga utomstående så som till exempel agenter och distributörer har 

kostnadsfördelar.23 

Transaktionskostnadsanalysen är effektiv när det gäller inträdesbeslut. Inträdessättet bestäms av 

komparativa transaktionskostnader som man kan dela in i olika former. Dessa är ex ante  

kostnader som inkluderar kostnader för informationssökning för att identifiera och värdera 

potentiella mellanhänder för export, och ex post kostnader för utförandet av övervakning av de 

överenskomma förpliktelser och sanktioner mot partnern om sådana behövs.  

Nedan visas en modell där olika transaktionsdrag inverkar på effektiviteten av inträdessätt. 

                                                
22 Johanson, J (2002) Företagets internationaliseringsprocess-lärande I nätverk  
23  Hollensen, S (2001) Global marketing: A market-responsive approach. s 52 
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Källa: Egen bearbetning Hollensen, S. (2001) Global marketing- a market-responsive approach. 

s 48 

 

Transaktionsspecifika tillgångar omfattar investeringar i humant och psykiskt kapital som är 

riktade att utföra en unik uppgift till exempel att producera specifik produkt, tjäna särskilda 

kunder i form av speciell kunskap eller expertis. Dessa tillgångar kan inte bli omplacerade utan 

att förlora det produktiva värdet. 24  Problemet uppstår vid överföringen av den privatägda 

kunskapen till en annan partner. Det blir svårt att sätta ett rättvist pris för inblandade parter.  

Transaktionsteorin föreslår att när transaktionsspecifika tillgångar eller också specialiteter är 

värdefulla ska företag integrera sin funktion för att bli oberoende av sådana relationer där den 

ena, större partnern exploaterar den andre.  

Den externa osäkerheten kan orsakas av olika anledningar, till exempel leveransinstabilitet, 

politiska risker och press från konkurrenterna. Sådana oförutsägbarheter existerar i alla företags 

omgivningar. Kostnaderna för lokalisering av obekanta marknader är höga och förhandlingar om 

att säkra exportkontrakt med slutliga köpare från dessa marknader kan också bli mycket 

kostsamma på grund av kulturella och språkliga barriärer. För att spara på kostnaderna kan 

producenterna välja att använda mellanhänder för att träda in i avlägsna marknader.  

                                                
24  Hollensen, S (2001) Globalmarketing- a market-responsive approach. s. 55 
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Med andra ord föreslår transaktionskostnadsteori att undvika ägarskap i osäkra miljöer och 

överlägga riskerna på lokala partner.  

Då transaktionsspecifika tillgångar är kombinerade med externa osäkerheter kommer tillgångarna 

att vinna eftersom det är den viktigaste enskilda faktorn inom transaktionskostnadsteorin.   

Den interna osäkerheten refererar till svårigheten att mäta prestationsförmågan av en partner då 

företaget har svårt att mäta och värdera output. Detta kan leda till att partnern smiter ifrån sina 

förpliktelser eller svårigheter överhuvudtaget som kan komma att komplicera kontrakt som 

innehåller överensstämmande incitament för båda partner.  

Information inom transaktioner är oftast asymmetrisk fördelad mellan parterna. Detta får 

konsekvenser när parten med mer kunskap kan få fördelar utan att bära några kostnader. 

Enligt Hollensen är människorna benägna till olika former av bedrägeri och vilseledande. För att 

undvika dessa risker kan parterna använda sig av skyddsmekanismen som syftar till att upprätta 

rättvisan mellan transaktörerna. Kontroll och tillit är viktiga i transaktionsprocessen och för att 

efterleva detta använder sig den västländska ekonomin av juridiska kontrakt.  

 

 

Sammanfattning 

Både Uppsalaskolans modell och transaktionskostnadsmodellen förklarar företags 

internationaliseringsprocesser, men från skilda aspekter. Skillnader är att den första tar själva 

företaget som enhet av analysen när den andra fokuserar på transaktionen. Uppsalamodellen är 

baserad på beteendemässiga teorier och stegvis växande beslutsprocesser med liten påverkan från 

konkurrerande marknadsfaktorer medan transaktionskostnadsteorin förklarar svårigheter som kan 

uppstå mellan säljaren och köparen som orsakas av ena individens beteende.  

 

Enligt Uppsalaskolans modell är teorivariablerna som påverkar utvecklingsprocesser: 

marknadskunskap/marknadsengagemang och det psykiska avståndet mellan den inhemska 

marknaden och företagets internationella marknad. Variablerna som betraktas inom 

transaktionskostnadsteorin är transaktionsspecifika tillgångar, den externa och interna 

osäkerheten och information. Slutsatserna enligt den första modellen är att välja nya marknader 

med liten psykisk distans från det egna landet och sedan välja inträdessätt som för med sig små 

risker. Transaktionskostnadsteorin menar att företag bör internationalisera sina aktiviteter 
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(implementera globala marknadsstrategier i egna dotterbolag) för att undvika höga 

transaktionskostnader. Funderingarna som bör göra sig gällande i det här fallet är huruvida dessa 

modeller och klargöranden kan komma att hjälpa oss till några slags slutsatser kring användbara 

etableringsstrategier och om dessa kan avslöja något bidragande kring relationerna moderbolag � 

företag. En viktig del inför studiens senare stycke. 

 

3.3 Inträdesstrategier 
Med inträdesstrategier menas här på vilket sätt ett företag väljer att representeras på en utländsk 

marknad. Nedan följer vilka olika typer av tillvägagångssätt det finns att tillgå från och 

beskrivningen av dessa. Till exempel kan företag som föredrar en närmare förbindelse med 

marknaden välja att hoppa över exporten och direktinvestera i tänkt marknad. Eller vara ute efter 

att minimera sin risk och ingå i olika typer av partnerskap såsom Joint Venture eller rent av att 

forma strategiska allianser med andra företag för uppnå synergieffekter. Det kan även handla om 

en indirekt export där tillverkaren inte är inblandad i försäljningen överhuvudtaget utan låter 

jobbet skötas av exportfirmor. 

 

3.3.1 Export 
Export är det vanligaste formen för att initialt inträda på en internationell marknad25. Företagens 

produkter är tillverkade på den inhemska marknaden eller i ett tredje land för att sedan direkt 

eller indirekt skeppas till tänkt marknad. Företag som ska inleda export till nya marknader har 

många faktorer att beakta. Inledningsvis poängteras oftast de faktorer som har att göra med de 

fördelaktiga förhållanden som ett inträde på en ny marknad ger uppkomst till. Dessa förhållanden 

handlar om tänkbara förtjänstökningar, att bli mindre beroende av den interna marknaden och 

riskminimering inför konjunkturförändringar inom den. För själva produktionen kan en ökning av 

volymen på ett tidigt stadium medföra att kapacitetsnivån utnyttjas bättre och kostnadsfördelar  

uppnås.26 Detta kan i sin tur stärka förhandlingsläget kontra leverantörer. Erfarenheter som följer 

en exponering av produkterna på den internationella marknaden kan göra att produktkvalitén höjs 

till följd av konkurrensen på världsscenen.27 Vidare kan det i kontexten framhävas att det inte 

                                                
25  Hollensen, S (2001) Global Marketing- a market-responsive approach. s 244 
26 Porter, M (1983) Konkurrensstrategier. s 312 
27 http://www.prochile.cl/servicios/p_empresario01.php#1 
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enbart öppnar för sig för produktförbättringar utan även för nya produkter, ny personalkompetens 

samtidigt som möjligheten finns för imageförbättringar inför nya kunder och andra nytillkomna 

intressenter. 

 

Därefter följer andra viktiga beståndsdelar som bör studeras och analyseras med stor omsorg av 

varje företag med expansionstankar inför den tänkta framtida närvaron. En närvaro som kan ta sin 

början under olika varianter och former. Exporten i sig kan gestalts i tre olika former: direkt 

export, indirekt export och export marknadsföringsgrupper. En närmare beskrivning av 

exportgrupperna med deras för-, respektive nackdelar följer nedan, inledningsvis lyder de 

relevanta faktorerna och frågorna ett företag med exportfunderingar bör försöka få svar på.  

3.3.1.1 Företagsprofil 
Har företaget resurser/ambitioner att börja exportera? Efter en företagsanalys  

kan företaget gå vidare med att studera tänkt produkt och ställa sig följande frågor: 

• Är produkten exportbar? 

• Finns det en potentiell marknad? 

• Har den vad som krävs på den nya marknaden? Om nej, kan produkten anpassas? 

3.3.1.2 Produktprofil  
Vad erbjuder produkten? Någon typ av produktdifferentiering som skiljer sig från 

konkurrenterna? Exempelvis: 

• Design, karaktär 

• Introduktion, förpackning 

• Pris, certifierad kvalité 

• Service, garantier 

• Varumärket/Image  

Varumärket är speciellt nämnvärt för att ett starkt varumärke kan på en affärsmässig plan 

framkalla två typer av hinder: ett inträdeshinder mot konkurrenter och ett utträdeshinder för lojala 

kunder. Varumärket ger företag utsikter att skydda sig inför aggressiva konkurrenter genom att 

skapa tillit och lojalitet. Följaktligen fungerar varumärket som ett konkurrensmedel som 



 23

varumärkets innehavare kan använda för att pointera sina varor bland övriga varor på 

marknaden.28 

 

3.3.1.3 Kommersiella och operativa aspekter 
I den globaliserade världen vi lever i har en annan typ av ekonomi vuxit fram, en ekonomi vars 

ständiga pågående utveckling går hand i hand med informationstekniken. Ur den operativa 

aspekten har detta möjliggjort att valmöjligheterna i den tänkta marknaden ökat. En webbsida till 

exempel, är idag närmast ett måste för företagen, en kanal vars betydande växer mer och mer. 

Inte bara för förmedlandet av företagens budskap och samtidigt vara en riklig informationskälla i 

sig, utan även för att fånga uppkomna affärsmöjligheter29. Att sätta ut vissa delar av verksamheter 

på entreprenad, så kallad outsourcing är också en görlig handling som underlättats av de allt 

snabbare kommunikationerna. Men en viktig tanke som företagen måste fundera på är också 

typen av plattform de ska använda sig av i sin tänkta försäljning, hur arbetet ska bedrivas. Om det 

behövs personal som kan språken, kulturen och om dessa faktorer anses vara av avgörande 

betydelse för en lyckad introduktion eller inte. 

3.3.2 Direktexport 
Det är när en tillverkare eller exportör säljer direkt till en importör eller köpare lokaliserad i tänkt 

marknad som det är tal om direktexport30. Ofta kan man klargöra skillnaderna mellan direkt och 

indirekt export genom att beskriva hur pass insatt jobbmässigt den säljande sidan ligger i affären. 

Till exempel kan ett företag med direktexport även syssla med egna marknadsundersökningar på  

aktuell marknad, handhavande av transporter, dokumentering och skapande av relationer. 

Gärningar man för det mesta överlåter på andra i den indirekta exporten. 

Nyttjandet av distributörer och agenter är vanligt förekommande i den direkta exporten. Agenter 

tar till skillnad från distributörerna en provision på affärer de gör medan distributörerna i sin tur 

får sin förtjänst från prisdifferensen mellan köp och säljande. För företag som exporterar 

produkter som fodrar efter köp service är valet i regel en distributör eftersom dessa innehar de 

nödvändiga resurserna för att täcka behoven som det kan vara tal om, såsom fysiska butiker och 

                                                
 
28 Uggla (2001) Organisation av varumärken för kapitalisering och affärsutveckling. s. 27-28 
 
29 http://www.prochile.cl/servicios/p_empresario02.php 
30 Hollensen. S (2001) Global Marketing- a market-responsive approach. s 251 
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servicelokaler. Då distributörerna arbetar som oberoende handlare och köper in för egen räkning 

disponerar de en avsevärd frihet att välja sina egna kunder och sätta sina egna försäljningsvillkor.  

 

Oftast söker distributörerna exklusiva rättigheter och representation för tillverkaren inom ett 

särskilt säljområde av all dess försäljning och service för att därefter sätta fokus på egna 

underaffärer med andra återförsäljare. Grossister och detaljister som är de vanligaste typerna av 

återförsäljning, det vill säga företag som säljer produkter som tillverkats av andra till senare led i 

tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan, lägger vanligen på ett pålägg (bruttovinst) 

på sitt inköpspris. Om leverantören bestämt vilket pris återförsäljaren ska ta ut av sina kunder 

brukar pålägget kallas återförsäljarrabatt.31 

Från generalagent där en person eller företag har ensamrätt att sälja en produkt eller företräda ett 

företag inom ett större område, vanligen ett land32 kan agenter vara exklusive, betydande att de 

har exklusiva rättigheter på ett specifikt säljterritorium. Semiexklusive där agenter handhar de 

exporterade produkterna tillsammans med icke konkurrerande varor från andra företag och non- 

exklusive där agenter handhar olika varor inkluderande vissa som kan konkurrera med 

exportörens varor. För företag innebär vanligen att man är ute efter de marknadsmässiga 

fördelarna som medföljer av kontraktering av distributörer och agenter, vilka är att de är väl 

insatta i den lokala marknaden, har affärskontakter och vet vilka typer av tullar, konventioner 

som det kan röra sig om. Punkten 3.3.2.1 sammanfattar ovannämnda beskrivningar. 

3.3.2.1 Försäljning av produkten: [Direktexport]  
Till vilka ska det säljas och vad bör beaktas? 

• Direktförsäljning till kunder 

• Försäljning genom distributörer/agenter/egna representanter 

• Försäljning till grosshandlare/återförsäljare 

• Försäljning på mässor och utställningar 

• Samarbetsförsäljning med andra företag 

• Filialer 

• Självrisk 

                                                
31 Nationalencyklopedin 
32 Ibid 
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3.3.2.2  Vilka är då fördelarna med direktexport? 
Med den direktexporten får man tillgång till potentiella köpare och lokala marknadserfarenheter, 

samtidigt som man speciellt med agenter får större en kontroll över marknadsföringsmixen. 

Jämfört med den indirekta exporten kan man få lokala säljsupportservice tillgängligt tillsammans 

med en kortare distributionskedja.33 

 

3.3.2.3 Respektive nackdelarna? 
Det finns lite kontroll över marknadspriset på grund av distributionskedjan med dess distributörer 

som kan sätta sina egna priser och olika avgifter. Viss investering måste göras inom säljarstyrkan 

(kontakter och relationer måste skapas med distributörer och agenter). Transaktionskostnader 

inträffar i samband med kulturella skillnader, kommunikationsproblem och 

informationsfiltrering. Det finns även möjliga handelsrestriktioner.34 

 

3.4 Indirekt export 
Indirekt export inträffar när exporterande tillverkare använder oberoende organisationer 

lokaliserade i producent landet för sin försäljning.35 Eftersom handeln sker inhemsk och 

företagen som brukar den indirekta exporten i sig inte medverkar aktiv i någon internationell 

kommers, är denna typ av export intressant för företag som relativt riskfritt vill testa nya 

marknader innan man gör större ansträngningar och investeringar. Företag har även en fallenhet 

för denna export typ när de vill bli av med överproduktion, skaffa sig produktionsmarginaler eller 

då de endast besitter minimala resurser inför en gradvis internationell expansion. Små och 

medelstora företag kan använda sig av erfarenheter och resurser som andra exportfirmor innehar 

för inträdelse av nya marknader då dessa kan sakna just medlen för detta. Det finns ett flertal 

viktiga ingredienser att beakta inför denna exportvariant, många av dessa kan vara mindre 

fördelaktiga. Då handlar det i sin mening om den låga kontrollen över delar såsom hur produkten 

marknadsförs i andra länder och hur prissättningen sker.  

 

                                                
33 Hollensen, S (2001) Global Marketing- a market-responsive approach s 257 
34 Ibid s 257 
35 Ibid s 246 
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Produkterna kan komma att ha ett under- eller överpris och användning av opassande 

distributionskanaler kan följa, produkterna kan även visa en bristande säljsupport i efterhand. 

Vidare textar Hollensen att företag som är intresserade av gradvis penetrering av ny marknad 

med användning av indirekt export bör ha i åtanke att det etableras en väldigt liten eller ingen 

kontakt alls med marknaden på grund av den sekundära interaktionen. Det senare kan vara 

väsentligt för att skaffa sig information om vidare internationell expansion och det finns till och 

med fall där tillverkande företag saknar kännedom om att deras produkter blir exporterade. 

Agenter förekommer också i den indirekta exporten, men då betalar köparna som agenterna 

representerar kommissionen till agenterna då de handlar i köparnas intresse. Agenten agerar som 

representant åt köpare med vetskapen att det finns en efterfrågan på en annan handlingsplats. 

Exportdelen tillsammans med distributionen och marknadsföringen av produkten tar köparen 

hand om. Köpevillkoren är också en del som tillverkarna inte är inblandade i utan dessa arbetas 

fram mellan agenten och köparna utifrån. Att en sådan agent närmar sig ett företag med den typen 

av förfrågan öppnar i många fall ögonen på företag som inte exporterar till just 

den marknaden eller exporterar överhuvudtaget att det faktiskt existerar en tillgänglig och 

potentiell exportmarknad. En annan typ av indirekt export är att gå via mäklare som har ett 

liknande ändamål som agenter men vars huvudfunktion är att se till att köpare och säljare träffas. 

Dessa mäklare är goda kännare av kontraktsutformning och specialiserar sig oftast på en eller två 

produkter. De ömförsörjer aldrig för produkterna som säljs eller köps utan fungerar enbart som 

länk mellan affären. En länk som för sin service tar ut en kommission på cirka 5 procent36 

Att inleda export med hjälp exportfirmor är också en möjlighet för företag som kan tänka sig att 

exponera sina produkter till en större utsträckning till priset av mindre kontroll av själva 

karaktärerna av exponeringen utav det. Till exempel kan det finnas goda distributionsled som 

exportfirman använder sig av men som av vissa skäl inte är förenliga med tillverkande företags 

image och objektiv. Vidare reducerar exportfirmor sina egna administrations-, säljs och 

transportkostnader genom att företräda ett stort antal företag i sin verksamhet.  

All korrespondens från exportfirman till köpare sker i tillverkarens namn, även kontrakt 

förhandlingar gällande kommande affärer. På så sätt representerar exportfirman tillverkaren fast 

med sina egna medel och kanaler när det kommer till transport och utställning av produkterna.  

                                                
36 Ibid s. 248 
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Men Hollensen påpekar att företag kan komma att hamna i kniviga situationer vid användandet 

av exportfirmor, de kan komma att upptäcka att de har blivit för beroende av dem när tiden verkat 

inne för start av egen export om man inte stegvis eller parallellt med exporten skaffat sig 

kännedom om marknaden. En annan effekt som kan uppstå vid uppbrytandet av partnerskapet är 

att exportfirmor kan fortsätta att använda sina existerande kontakter med kunder fast med en 

substitutionsprodukt för att konkurrera med original tillverkaren. 

Piggyback är en annan exportsort där små, medelstora företag så kallade Riders som saknar 

exporterfarenhet förhandlar om att få exportera sina varor med större företag så kallade Carriers 

vilka redan exporterar till tänkt marknad. De större företagen kan för denna typ av �snålskjuts� ta 

en kommission (fungera som agent) eller köpa upp hela partier och sälja själva (distributör). 

Denna typ av export används oftast av orelaterade företag vars produkter relaterar eller 

kompletterar varandra.37 Punkt 3.4.1 sammanfattar ovannämnda beskrivningar. 

3.4.1 Försäljning av produkten: [Indirekt export] 
• Försäljning via export köpande agent 

• Försäljning via mäklare 

• Försäljning till exportfirmor 

• Försäljning till företag i marknaden som redan handhar exportsäljning: Piggyback 

3.4.2 Vilka är då fördelarna med indirekt export? 
Fördelarna med den indirekta exporten är att företagen kan spara tid och pengar när de 

kontrakterar agenter och exportfirmor för att dessa oftast innehar erfarenhet och god kännedom 

om marknaden ifråga. Denna typ av export lämpar sig för företag som inte har någon tidigare 

erfarenhet av export då detta inte krävs. Med den limiterade investerings- och engagemangs nivå 

i den här exporten varianten följer låga politiska och marknadsrisker. En högre 

marknadsdifferentiering är också möjlig att uppnå om ett företag använder sig av ett annat 

företags internationaliseringserfarenhet gällande export.38   

 

                                                
37 Ibid s. 250 
38 Hollensen, S (2001) Global Marketing- a market responsive approach. s 257 
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3.4.3 Respektive nackdelarna? 
Användandet av den indirekta exporten avlägsnar den direkta kontakten med marknaden och 

stärker beroendet till mellanlederna, efterkommande aktörer i distributionskedjan kan lägga till 

kostnader som lämnar en mindre förtjänst åt tillverkaren. Lägg där till att förutom produkten så 

har man ingen större kontroll över de andra P: arna i marknadsföringsmixen. Detta leder till att 

ingen kunskap om marknaden absorberas och att försäljningen i sig ger en begränsad 

produkterfarenhet.39 

 

  

3.5 Exportmarknadsföringsgrupper 
Många små till medelstora företag använder sig av exportmarknadsföringsgrupper då de ska träda 

in på en ny exportmarknad för första gången. Företagen som ingår i gruppen använder sig av en 

hopsättning av olika kompletterande produkter som slutkunden kan tänkas vara intresserad av, ett 

så kallat bredare produkt koncept. Det rör sig oftast om företag i traditionella branscher som 

möbel och klädindustrin. Dessa företag kan till exempel ha ett montage av möbler där varje 

företag är specialist på sin del av huset, där företag A kan ha vardagsrumsmöbler, B köksmöbler 

och C sovrumsmöbler. En av de större motiven för företagen att ingå i denna typ av exportgrupp 

är själva möjligheten att effektivt kunna marknadsföra ett komplett produktprogram till större 

köpare. Företag som tillsammans väljer att bedriva sin export på detta sätt kan etablera en egen 

säljorganisation för att ersätta sina tidigare säljare och därmed kapa kostnader. De kan koordinera 

sina gemensamma transporter för att undvika dubbelarbete och även där minska på kostnader. Att 

företag inte väljer denna export typ i större utsträckning trots dess uppenbara fördelar kan 

förklaras av företagens vilja att agera självständigt och efter sin egen kompass utan att behöva 

samarbeta med andra.40 

 

                                                
39 Ibid s. 257 
40 Hollensen, S (2001) Global Marketing- a market-responsive approach. s 256 
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3.5.1 Vilka är då fördelarna med exportmarknadsföringsgrupper? 
Då företagen ingår en typ av partnerskap kan de dela sina kostnader och risker i 

internationaliseringen samtidigt som de kan erbjuda en komplett produktlinje eller system 

säljande till sina kunder.41 

3.5.2 Respektive nackdelarna? 
Då företag ingår i dessa grupper finns det en risk för obalanserade relationer mellan dem till följd 

av olika målsättningar samtidigt som det kan existerar en ovilja att ge upp sin självständighet. 

 

3.6 Andra etableringsformer 
 
Licensering 

Licensering är kontraktsbaserade överenskommelser där licensinnehavare ger något värdefullt i 

form av patent, assistens inom teknologi och marknadsföring eller varumärke till licenstagare i 

utbyte mot en viss prestanda.42 Denna form är ett annat sätt för att etablera en lokal produktion på 

den utländska marknaden utan att behöva göra stora kapitalinvesteringar och bli utsatt för 

nationalisering av tillgångar. 

 

Franchising 

Denna form passar mindre självständiga investerare som har kapital men inte stor 

affärserfarenhet. Ett väl utvecklat inhemskt franchiseservicenätverk hjälper organisationen att 

expandera snabbt utomlands utan att det krävs allt för höga kapitalinvesteringar.43 Att etablera 

franchiserelationer med utländska tillverkare ger större kontroll över produktionsprocessen än vid 

licensering.  

 

Joint venture/Strategiska allianser 

Dessa former innebär samverkan mellan två eller flera företag. Internationella joint ventures 

medför samarbete mellan det inhemska företaget och det utländska.44   

                                                
41 Ibid s. 257 
42 Hollensen, S (2001) Global marketing- a market-responsive approach.  s 265 
43 Palmer, A & Hartley B (2002) The business environmen.. s 364 
44 Palmer, A & Hartley B (2002) The business environment. s 364 
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Den stora skillnaden mellan joint venture och strategiska allianser är att strategiska allianser 

bygger på avtal och att ingen kapitalinvestering sker i kooperativet utan det hela handlar om ett 

varaktigt samarbete. Inom joint venture finns det två alternativ man kan välja emellan. Man kan 

antingen binda sitt eget kapital som innefattar skapande av ett nytt företag i vilket de lokala och 

utländska investerarna delar ägarskap och kontroll eller välja att inte investera i alliansen. I det 

sistnämnda delar man bara på kostnader, risker och avkastning.45  

Fördelarna med denna strategi är bland annat tillgång till kunnande och källor av den andre 

partnern samtidigt som man delar riskerna vid ett eventuell misslyckande.   

 

Del 2 

3.7 Företagsanalys 
Det är viktigt att göra företagsanalys innan företag går in på nya marknader. Med hjälp av 

företagsanalysen kan man identifiera företagets styrkor och svagheter. Man kan även upptäcka 

utvecklingsmöjligheter och brister som kan åtgärdas. 

 

3.7.1 Marknadsföringsmix/4P-modellen 
Kotler nämner olika marknadsföringsverktyg som företaget kan använda för att skapa efterfrågan 

på sin produkt och tillfredställa det valda segmentets behov. Dessa är produkt, pris, plats och 

påverkan och tillsammans komponerar de marknadsföringsmix som är ett medel att kommunicera 

med kunden. 

 

Produkt 

   � Allt som kan erbjudas till marknaden för att tillfredställa ett önskemål eller behov.46 

Produkten representerar potentialen att tillfredställa kundens alla medvetna och omedvetna 

behov. Utöver den påtagliga delen inkluderar produkten även det psykiska objektet, tjänster kring 

den, personer, organisationer och idéer eller en mix av alla dessa enheter. Produkten ska väcka 

kundens uppmärksamhet och leda till konsumtion. 

                                                
45 Hollensen. S (2001) Global marketing- a market-responsive approach. s 273 
 
46 P. Kotler (2002) Principles of Marketing. s 460 
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Kotler definierar produktens olika nivåer. Grundprodukten är den kärnnytta som konsumenten 

egentligen köper. Nästa nivå är den förväntade produkten som räknar in olika delar så som 

kvalité, märke, design, förpackning och finesser. Slutligen måste produkten bygga en utökad 

produkt kring de andra nivåerna genom att erbjuda ytterliggare tjänster och fördelar. 

 

Pris 

Priset är en mycket viktig del i företagets marknadsförings mix. Den är en betydelsefull 

bidragsgivare för ett uppfattat värde.  

� Priset är summan av alla värden som en konsument utbyter för fördelarna att äga eller använda 

produkten eller tjänsten.47  

Ett företags prissättning påverkas av både interna och externa faktorer. De interna faktorerna är 

företagets marknadsföringsmål, marketingmixstrategier, kostnaderna inom företaget och själva 

organisationen. Externa faktorer är marknaden som sätter det övre taket för priset, efterfrågan på 

marknaden, konkurrensen som råder och även andra faktorer som konjunktur och statens 

handlingar spelar roll för prissättningen. 

 

Prisanpassningsstrategier 

Företag brukar oftast anpassa sina priser för olika kunder i olika situationer.48 Förmånsbaserad 

strategi innebär någon form av belöning mot en viss respons som till exempel kassarabatt och 

säsongsrabatt. Värdebaserad strategi innebär att man erbjuder den rätta kombinationen av kvalitet 

och service till ett rimligt pris. Vid psykologibaserad prissättning tar man hänsyn till psykologin i 

priset, inte bara det ekonomiska. 

 

Plats 

De flesta producenter använder en tredje part eller mellanhänder för att få ut sina produkter till 

marknaden. Genom att använda mellanhänder kan ett företag bli bättre på att göra sina produkter 

tillgängliga på marknaden. De skapar en distributionskanal. Efter att företag har analyserat 

kunderna och deras behov och satt upp mål och restriktioner för kanalen kan man identifiera och 

utvärdera olika distributionsstrategier. Intensiv distribution väljer man när företaget vill sälja till 

                                                
47 Kotler, P & Armstrong G (2002) Principles of marketing. s 566 
48  Kotler, P & Armstong, G (2002) Principles of marketing. s 602 
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alla och överallt. Vid exklusiv distribution sker försäljning till utvalda kunder och selektivt sätt är 

något mitt emellan. 

 

Påverkan 

Det finns olika verktyg för att promota en produkt. Ett företag måste skapa ett effektivt 

kommunikationsprogram för att kunna nå ut till sina potentiella kunder. En så kallat promotions- 

mix består av annonsering, personlig försäljning, publicitet (PR), direktmarknadsföring och 

säljstimulerande åtgärder. För att bestämma vilken sammansättning av promotionsmix som ska 

användas, måste företaget ta hänsyn till många aspekter så som typ av produkt och marknad, 

köparens avancemang i köpprocessen och produktens placering i livscykeln.  

 

Annonsering 

Annonseringen spelar en viktig roll i kommunikationsprogrammet. Den kan influera publiken 

genom att informera eller påminna dem om existerande märken eller övertyga eller hjälpa dem att 

differentiera en produkt eller organisation på marknaden.49 Annonseringen når många kunder till 

en låg styckkostnad. Det är det bästa verktyget för att skapa kännedom och väcka nyfikenhet hos 

kunden. De vanligaste former av annonseringen är dagstidningar, television, radio, bio samt 

utomhusreklam.  

 

Personlig försäljning 

Är ett bra sätt att bygga långvariga förhållanden med kunden. Till skillnad från alla andra verktyg 

får säljaren snabbt feedback. Men den stora nackdelen är att det är väldigt kostsamt. Den här 

metoden passar bäst vid speciella tillfällen i köpprocessen, här ska kunden uppmuntras till köp av 

produkten.   

 

Säljstimulerande åtgärder 

Består av kortvariga incitament så som kuponger, tävlingar, prisreduktioner och 

specialerbjudanden. Den här metoden ger snabba effekter eftersom den erbjuder något som leder 

till omedelbart köp. Företagen använder denna metod för att skapa en snabb och stark respons, 

inte till att bygga långsiktiga relationer. 

                                                
49 Fill C (2002) Marketing communications. s 484 
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Publicitet (PR) 

Är ett annat viktigt element i marknadskommunikationsmixen. Tekniken handlar om att bygga 

goda relationer med allmänheten genom att skaffa sig gynnsam publicitet. Företaget skapar en 

god image och förhindrar ovänliga rykten.50 PR är mycket mer trovärdig än reklam och man kan 

nå många människor som undviker säljpersoner. Metoden inkluderar nyheter, sponsring, olika 

speciella events och företagets webbsidor som ger en undermedveten påverkan på kunden. 

 

Direktmarknadsföring  

Tekniken innebär att kommunikationen sker med speciellt utvalda personer. Med hjälp av 

telefon, fax, e-mail, och Internet vill man uppnå direkt respons och förfina långsiktiga relationer.  

  

3.8 Konkurrentanalys  
För att lyckas med planeringen av sina strategier är det viktigt att analysera konkurrenterna. Man 

måste uppskatta vilka positioner, förutsättningar, mål, styrkor och svagheter dessa har och hur det 

påverkar det taktiska upplägget. Konkurrentanalysen tar upp hur ett företag kan konkurrera mer 

effektivt för att stärka sin marknadsposition. 

3.8.1 Strategier 
Porter definierar tre allmänna konkurrensstrategier som ett företag kan använda var för sig eller i 

kombination för att skapa en försvarbar ställning på lång sikt och överträffa konkurrenterna i en 

bransch.51 Dessa är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 

Det primära målet inom kostnadsöverlägsenhetsstrategin är att nå överlägsen kostnadsstruktur i 

branschen. Låg kostnadsposition skyddar företaget mot konkurrenskrafter, det vill säga mot 

mäktiga inköpare, leverantörer och substitutionsprodukter. Det krävs ofta en hög marknadsandel 

eller andra fördelar som till exempel tillgång till råmaterial för att nå kostnadsöverlägsenhet och 

även höga investeringar i utrustning.  

 

Differentiering innebär att den produkt eller service som företaget erbjuder uppfattas som något 

unikt i branschen. Konsumenterna väljer sådana produkter som ger dem det överlägsna värdet 
                                                
50  Kotler, P (2002) Principles of marketing. s 691 
51  Porter, M (1983) Konkurrensstrategier. s 52  
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genom design, varumärkesprofil, kundservice, teknologiska fördelar eller genom andra finesser. 

Företaget kan erbjuda antigen lägre priser än sina konkurrenter eller förse produkten med flera 

fördelar för att rättfärdiga höga kostnader vilket skapar konkurrensfördelar. 

Fokusering innebär att företaget väljer en viss köpargrupp, ett segment eller en geografisk 

marknad än att satsa på hela marknaden. Fokuseringsstrategins viktigaste mål är att tillgodose en 

särskild målgrupp mer effektivt än konkurrenter med en bredare inriktning.52  

 

3.9 Makroanalys   
Utländska marknader skiljer sig från de inhemska marknaderna. Det kan innebära olika 

möjligheter och hot för företaget. Innan den detaljerade makromiljöanalysen görs bör företaget 

fundera i generella termer om marknadsmiljön är attraktiv. Kombinationen av miljöfaktorer som 

politik, ekonomi, social struktur och teknologi kan bidra till antingen framgång eller 

misslyckande av företagets exportförsök.53 

Den politiska miljön � på den nationella nivån kan individuella regeringar påverka affärs- 

attraktivitet på olika sätt. Den politiska stabiliteten är absolut avgörande för landets 

marknadsattraktivitet. Regeringar kan applicera licenssystemet för att skydda de inhemska 

producenterna. Statsstyrelser kan även sätta upp produktstandarder som kräver att företaget 

anpassar sin produkt till höga kostnader eller helt förbjuder dess försäljning. Svårigheter med 

varuimport kan uppstå genom att tullkontroller sätts upp för att få företaget att skaffa sig en lokal 

distributionskälla. Detta kan leda till problem med att bibehålla konstant kvalitetsstandard och 

möjliga ekonomiska förluster. Regeringar kan direkt eller indirekt föredra att kontraktera de 

inhemska organisationerna som belöning. Även det legala varumärkesskyddet varierar från land 

till land. Det kan bli svårt att självständigt protestera mot imitatörer.  

 

Den ekonomiska miljön � ett generellt accepterat mått på ekonomisk attraktivitet på utländska 

marknader är nivån på BNP per capita. Efterfrågan på de flesta produkter ökar om värdet på detta 

mått ökar. Företaget som tänker expandera utomlands måste tänka på inkomstfördelning i landet, 

detta kommer att hjälpa att identifiera en värdefull nischmarknad. Landets framtida ekonomiska 

prestation och nivån som landet redan nått i sin ekonomiska utveckling är mycket viktig att 

                                                
52  Porter,  M (1983)  Konkurrensstrategier  s 56 
53 Palmer, A & Hartley, B (2002) The Business environment. s. 354 
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beakta. Den avgörande delen i analysen av den utländska marknadsmiljön fokuseras på 

konkurrensen inom marknaden. Ju mer ekonomin utvecklas desto mer mättad blir marknaden och 

på andra marknader som ännu inte hunnit bli mättade finns det ljusare utsikter att nå bättre 

marginaler. 

 

Den sociala och kulturella miljön � att förstå kulturella skillnader mellan marknader är mycket 

viktigt vid utlandsetableringen. Individer från olika kulturer köper inte bara olika produkter utan 

reagerar också på olika sätt mot likartade sådana. Dessa attityder kan påverka försäljningsgraden. 

Köpprocessen varierar i olika länder, därför krävs det speciellt anpassande närmanden till 

potentiella kunder i form av design och promotion. Till exempel måste man tänka noga på vilka 

färger man väljer i sin promotion på grund av de symboliska associationer som florerar i landet. 

Produkter som är vanliga på den inhemska marknaden kan bli sedda som socialt oaccepterade 

utomlands.   

Den teknologiska miljön � analysen av denna faktor är viktig att analysera för organisationer som 

kräver hög teknologisk infrastruktur och arbetskraft som är kapabel att använda sig utav denna 

utvecklade teknologi.  
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4. Empiri 
Kommande kapitel utgör uppsatsens empiriska stycke som ligger till bas för den följande analys-, 

och resultat delen. Inledningsvis följer företagspresentationer av Cloetta Fazer AB, Wasabröd 

AB och Procordia Food AB var för sig, sedan i den andra delen en redogörelse av varje företags 

internationaliseringsutveckling och deras tidigare inträdesstrategier. I den slutliga delen följer 

en skildring utav Chilemarknaden och resultaten av enkätundersökningen som genomfördes i 

landet. Detta kopplas senare i analysen ihop med vilka typer av inträdesstrategier Wasa bröd 

skulle kunna använda sig av vid en eventuell etablering och förslag på hur 

produktmarknadsföringen skulle kunna se ut.  

 

4.1 Företagen och deras tillväxthistorik 
Nedan följer beskrivningar av de tre företag vi har valt att undersöka. Informationen rör typ av 

verksamhetsområde, affärsidé, historik och tillväxtutveckling och kommer främst ifrån deras 

egna hemsidor på Internet, men även från mejlkontakter vi har haft med dessa företag. 

 

4.1.1 Cloetta Fazer AB 
Cloetta Fazer är Nordens största choklad- och sockerkonfektyrföretag med en marknadsandel på 

22 procent och med en nettoomsättning på tre miljarder svenska kronor.54 Cloetta Fazer har stark 

finansiell ställning då börsvärdet uppnår 5,6 miljarder svenska kronor. Nuvarande VD och 

koncernchef heter Jesper Åberg. 

 

Företagets historia började när Cloetta grundades i Köpenhamn 1862 av de tre schweiziska 

bröderna Cloetta. Aktiemajoriteten från Cloetta familjen övertogs av svenska Chokladfabriks AB. 

Det ursprungligen finska företaget Karl Fazer AB grundades i Sverige 1967. Cloetta och Fazer 

inledde ett samarbete 1990 och år 2000 gick slutligen svenska Cloetta och finska Fazer Konfektyr 

samman och blev marknadsledande inom choklad- och sockerkonfektyr i Norden.  

 

 

 

                                                
54  http://www.cloettafazer.se/ 
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De största varumärkena är bland annat Fazer Blå, Kexchoklad, Dumle, Geisha och Polly. 

De mest betydelsefulla marknaderna utgörs av Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, 

Baltikum och Ryssland. Mindre volymer exporteras även till länder som USA, Tjeckien, England 

och Tyskland. Cloetta Fazer har tre produktionsanläggningar: en i Sverige och två i Finland.  

 

Företaget anpassar sina säljorganisationer efter de förhållanden som råder på respektive marknad. 

Egna säljbolag finns i Sverige, Finland och Polen, representationskontor i Baltikum samt 

försäljningsagenter på övriga marknader. 

 

 
 

Källa: www.Cloettafazer.se 

 

 

4.1.2 Procordia Food AB 
Procordia Food är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige. Deras främsta varumärken är 

Felix, BOB, Ekströms, Önos. Även de framgångsrika varumärkena Risifrutti, FUN Light och 

Grandiosa ingår i Procordia Food. 

Företagets historia är kopplad till fyra entreprenörer som gjorde stora insatser för svenska 

livsmedel. Apotekaren Henrich Eberhard Ekström startade sin verksamhet i Örebro redan 1848 

där han tillverkade läsk, mustaschvax och stövelsmörja. När Ekströms barnbarn tog över 

verksamheten började företaget specialisera sig på att tillverka torra produkter som nypon- och 
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blåbärssoppa. Önos historia började i skånska Tollarp 1903, där Ragnar Wollin startade en 

produktion av vin och saft men då staten 1917 tog kontrollen över all alkoholtillverkning och 

försäljning, satsade samma entreprenör på sylt och mos istället. Tjeckoslovakiske Herbert Felix 

kom till Eslöv på 1930-talet. Han var mästare på uppfinningar och var först med att producera 

potatismospulver och 1956 lanserade han Sveriges första ketchup. En annan innovation var 

gurkmix, Bostongurka. 1949 startade Frank-Olof Jansson Kumla Fruktindustrier AB tillsammans 

med Ica Hakon. Företaget var specialiserat på att producera frukt- och bärprodukter, främst saft. 

Varumärket Bob som står för �billigt och bra� introducerades 1952. 

 

Procordia Food bildades 1995 genom att Felix gick samman med Ekströms-Önos. Samma år 

köpte norska Orkla det svenska bolaget Procordia Food av ägaren Volvo. Orkla hade redan 1993 

köpt Bob Fruktindustrier från Ica. 1996 togs Bob in i Procordia Food.55  

Orkla är ett av de största börsnoterade företagen i Norge. Koncernen har idag cirka 35 000 

anställda i fem världsdelar, majoriteten av de anställda finns i Europa. Orklas omsättning uppgick 

2006 till 56 miljarder norska kronor.56 

Procordia Food omsätter nästan fyra miljarder svenska kronor och har cirka 1 330 anställda. 

Inom Orkla ingår Procordia Food i affärsområdet Orkla Foods. Orkla Foods har ett 70-tal 

produktionsanläggningar runt om i Europa. Procordia Food har sitt huvudkontor i skånska Eslöv 

där finns även den största svenska produktionsanläggning, de andra anläggningarna ligger i 

Vansbro, Örebro, Kumla, Öland, Fågelmara och Tollarp. 

I Sverige är Procordia Food marknadsledare inom 20 av de 25 produktkategorier där företaget har 

valt att agera. Den största delen av försäljningen (65 %) går till dagligvaruhandeln och exporten 

uppgår för närvarande till 11 %. 

 

 

 

 

                                                
55 http://www.procordiafood.com/dav/0488C3D814704D3C8FCDF2B6C15E8EA0.pdf 
56 http://www.procordiafood.se/ 
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4.1.3 Wasabröd AB 
Wasa bedriver verksamhet inom livsmedelsbranschen där de producerar knäckebröd. De är 

världens största producent av knäckebröd och marknadsledare inom tillverkning och försäljning 

av knäckebröd. Den största marknaden är den svenska där man äter mest knäckebröd i världen, 

nästan 4 kilo om året per person, sammantaget produceras det ca 60 000 ton knäckebröd. De har 

sedan slutet av 1940-talet exporterat knäckebröd till olika delar av världen och Wasabröds 

produkter säljs numera till ett 40-tal länder.57  

 

Dess företagsnamn härstammar från Gustav Vasa, kungen som härskade i Sverige mellan åren 

1523 och 1560. Han kallades ibland för rågkungen, ett namn som kan ha sin grund att han krävde 

in skatt från folket, bland annat i form av råg, en viktig råvara på den tiden.  

 

Idag är Wasa ett globalt företag vars organisation har cirka 1100 medarbetare i 10 olika länder 

under ledning av VD Mikael Hellberg.  

Huvudkontoret är placerat i Stockholm och företaget har produktionsanläggningar i Filipstad, 

Celle (Tyskland) och Hamar (Norge). De omsätter ca 160 miljoner euros, Wasas affärsidé är att 

tillverka och sälja innovativa och nyttiga knäckebrödsprodukter inom vissa utvalda marknader.  

De största marknaderna för Wasa utanför Sverige är övriga Norden och Tyskland tätt följt av 

Polen, Holland, Frankrike och USA. Visionen ligger att vara marknadsledare inom hälsosamt 

bröd inom huvudmarknaderna Norden, Tyskland, Polen och Holland. 

 

Sedan år 1999 ägs Wasa-företaget av den italienska Barillakoncernen som satsar på två 

livsmedelsområden varav det ena är pasta och pastasåser och det andra är bageriprodukter, där 

Wasabröd är en del. Barilla som är den största pastaproducenten i världen exporterar till mer än 

100 länder och äger 27 fabriker och produktionsanläggningar varav 15 av dessa ligger i Italien 

och resterande 12 utomlands.58   

 

 

 

 
                                                
57 http://se.wasa.com/wasa/smpage.fwx?page=2&main=about 
58 www.barillagroup.com 
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Viktiga årtal i Wasas historia. 

 
 

 

Wasas verksamhet i andra länder. 

  
 

Källa: www.wasa.com 

1919 
Karl Edvard 
Lundström 
grundaren av Wasa 
knäckebröd startar 
ett 
knäckebrödsbageri i 
Skellefteå.   

1931-33 � Lundström drar 
igång en mekaniserad 
knäckebrödstillverkning i 
stordrift i Filipstad som senare 
körs via elkraft. Brödet som 
bakas kallas Wasa husman. 

1950 
Drar Wasa-
knäckebröd igång 
exportern på allvar 
till främst andra 
länder i Europa och 
USA och 
Australien. 

1967 
Invigs den första 
knäckebrödsbageriet 
utomlands, i Celle, 
Tyskland. 

1982 
Säljs Wasabröd till 
det schweiziska 
läkemedelsföretaget 
Sandoz AG. 

2002- Nyheten Wasa 
Delikatess Sesam 
lanseras. Wasa Appetit 
lanseras. Wasa Appetit 
är den första 
gemensamma 
produkten från 
Wasabröd i nära 
samarbete med Barilla.

2003- Wasabröd 
lanserar fler 
attraktiva 
produkter och går 
in på nya 
marknader. 

1999 
I april säljs Wasa-
företagen till det 
italienska 
familjeföretaget 
Barilla Almentare 
S.p.A.  
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4.1.4 Cloetta Fazers internationalisering/(Hur gör Cloetta Fazer) 
De mest betydelsefulla marknaderna för Cloetta Fazer utgörs av Sverige, Finland, Norge, 

Danmark, Polen, Baltikum och Ryssland. För Cloetta Fazer är närmarknader samt �emerging 

markets� av störst intresse. �Emerging market� är sådana marknader som fortfarande växer där 

utrymme finns till att skaffa sig marknadsandelar inte enbart på bekostnad av konkurrenter. De 

mest prioriterade marknaderna idag är Baltikum, Ryssland, Norge och Danmark. Varken Norge 

eller Danmark är några emerging markets men är marknader som på många sätt liknar den 

svenska, till exempel så existerar i många fall samma typer av affärskedjor. Dock ser produkt- 

mixen oftast ut på ett annat sätt än den som finns i Sverige/Finland. (Rickard Hedin) 

 

För att etablering skall bli aktuellt på en ny marknad, förklarar Rickard Hedin, måste det finnas 

ekonomiska incitament såväl internt som externt. Interna incitament innebär att synergier måste 

finnas för att redan befintlig produktion skall dra nytta av de extra volymer som kommer till och 

där icke ekonomiskt försvarbar komplexitet får tillkomma vid produktion. Externa incitament 

gäller möjligheterna att skapa sig en existens på marknaden som är såväl långsiktigt som 

kortsiktigt ekonomiskt försvarbar. Cloetta Fazer har inte en företagskultur som tillåter extrema 

marknadsinvesteringar där avkastningen kommer först om 10 år. 

Exempelvis I Ryssland, berättade Rickard Hedin, skedde etableringar på basis av både historiska 

och marknadsmässiga skäl. 

 

4.1.5 Hur gör Procordia Food 
Procordia Food försöker att etablera sig i de länder/marknader där livsmedelsmarknaden ännu 

inte hunnit bli överhettad och där man kan märka av en tydligt ökad köpkraft hos konsumenten 

samt där det finns ett intresse för västerländska livsmedel och eventuellt även specifikt svenska 

livsmedel. Själva koncernen Orkla är i regel inte involverad i enskilda bolags 

etableringsprocesser, utan det sköter varje enskild bolag själv. Skulle ett företag som ingår i 

koncernen vilja sälja sina produkter i ett land där Orkla redan har bolag så måste de däremot 

givetvis ha en diskussion kring detta, berättar Bodil Collin.  
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4.1.6 Wasas internationalisering 
Även om Wasa ingår i Barillagruppen, har Wasa ett eget uppdrag som passar inom Barilla och 

Barilla Bagerimissionen. Detta uppdrag är så speciell och gör så att Wasa kan stå på egna ben. 

Wasas mission grundar sig på tre pelare som är hälsosam image, internationellt närvaro av Wasa 

varumärket och unik och stark image av varumärket Wasa i många länder.59 

 

Wasa började träda in på nya marknader redan på 1950-talet. Grannländerna Danmark och Norge 

har snabbt fått tilltro för det svenska knäckebrödet, eftersom skandinaverna är rätt lika när det 

gäller matvanor. I slutet av decenniet började exporten till Västtyskland och Berlin. Tyskarna 

adopterade knäckebröd som en del i sin matkultur och Wasa blev marknadsledare. Det gick så 

bra med försäljningen i Tyskland att Wasa till och med öppnade en egen produktionsanläggning i 

Celle 1967. Anledningen till lyckade etableringar i norra Europa är rågtradition. I 

Medelhavsområde är man tillgiven till vete men Wasa ansåg att de kunde växa även i södra 

Europa där intresse till hälsosammare näring ökade. Senare trädde Wasa in i Frankrike, Österrike 

och Italien där de strategiskt tog hjälp av en professor inom diet för att stärka sin hälsoimage. 

Marknadsandelarna ökade i dessa länder vilket tydde på en lyckad etablering. 1994 lanserades 

knäckebröd i Polen och sedan dess har Wasa varit obestridd marknadsledare.60 

 

Under 2003 gick Wasa in på de brittiska och ryska marknaderna. I Ryssland valde Wasa att 

lansera knäckebröd i storstäderna Moskva och St. Petersburg då rågtraditionen är stark i dessa 

områden. Vid försäljningen använde Wasa sin internationella förpackning och tv-reklam sändes 

under slogan �du är - vad du äter�.61  I Estland lanserade Wasa sina produkter under våren i 

samband med supermarket aktiviteter, promotion och PR. 

 

Det går även bra för Wasa i Nordamerika. Wasa positionerade sig bra i kundernas medvetande 

vilket ser man på att försäljningen fördubblades och Wasas marknadsandel i USA uppnår 55 %. 

Wasa säljer genom alla kanaler och distributionen uppgår till 82 % i supermarkets.62 Enligt 

företaget består kundsegmentet i USA av välutbildade kvinnor som har barn och som intresserar 

                                                
59 News from the world of Wasa 1/03 
60 News from the world of Wasa 3/03 
61 News from the world of Wasa 2/03 
62 Ibid 
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sig för hälsosam kost. 63 Den 15 januari 2007 passade Oprah Winfrey under sin show på bästa 

sändningstid som hade temat mat och hälsa på att bre en knäckebrödsmacka och uttalade sig med 

orden: �Jag tycker verkligen om de här svenska läckerbitarna� vilket förde med sig att 

försäljningen numer ser ut att stiga från 100 miljoner kronor år 2006 till 150 miljoner kronor år 

2007, en 50 % ökning.64 

 

Idag säljer Wasa i närmare 40-tals länder och är världens största producent av knäckebröd. 

Som marknadsledare har Wasa som strategi att koncentrera sig på sina största marknader som de 

finns närvarande idag och inte ge sig in på nya marknader (Hilda Björkman). 

 

4.1.7 Hur skaffar företagen kunskap om nya marknader. 
Cloetta Fazer skaffar information från företag som AC Nielsen där de får data specifikt om 

livsmedelshandel och konfektyr. Marknadsundersökningar och allmän tillgänglig information är 

också de verktygen som används flitigt. (Rickard Hedin) På Wasabröd skaffar man kunskap 

genom distributörer och senare egna bolag. Wasa har även jobbat med sådana företag som redan 

hade kunskap om marknaden. (Hilda Björkman) Procordia Food går ofta via Exportrådet när det 

gäller att söka information men införskaffandet av kunskap går även via andra bolag inom den 

egna koncernen som kan ligga i närheten av aktuella marknader, på liknande sätt kan kunskapen 

komma via kontakter inom livsmedelsbranschen. (Bodil Collin) 
 

4.1.8 Vilka etableringsformer används. 
Cloetta Fazer använder sig av nästan uteslutande av distributörer/importörer, förutom i Baltikum 

och Ryssland. De känner marknaden väl samt förstår sig på vikten av att arbeta långsiktigt med 

varumärkesuppbyggnad och skapa distribution. Företaget jobbar via agenter i Australien samt 

Storbritannien. (Rickard Hedin) Även Wasabröd säljer genom distributörer på mindre marknader 

om det inte tidigare finns något Barillaägt företag på marknaden. (Hilda Björkman) Bodil Collin 

på Procordia Food säger att i länder som skiljer sig kraftigt ifrån ens kultur och där språk kan 

vara ett hinder är det oftast en stor fördel att välja en agent, annars är det vanligt att bara använda 

sig av en distributör.  

                                                
63 News from the world of Wasa1/03 
64 http://www.e24.se/dynamiskt/klacksparkar/did_14786918.asp 
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4.1.9 Val av distributionskanaler 
När det gäller val av distributionskanaler bestämmer inte Wasabröd själva hur de ska gå tillväga, 

utan Barillakoncernen ställer egna bolag till distributionsförfogande. Fokus på Wasa är inte 

särskilt hög då och på Wasabröd är man inte helt nöjd med detta, berättar Hilda Björkman.     

 

I det specifika fallet Ryssland samarbetade Cloetta Fazer med det Italienska företaget Ferrero där 

Cloetta Fazer �Piggy Backade� (se sidan 19) på deras distributionskanaler. Samarbetet kunde ske 

på basis av att inga av Cloetta Fazers produkter konkurrerade med Ferreros, de kompletterade 

endast varandras varor. Från och med 1/1-07 kommer dock Cloetta Fazer att ansvara för sin egen 

distribution då företaget anser det nödvändigt för en fortsatt expansion att fokus och kontroll 

ligger i egna händer. 

På företaget Procordia Food går valet av distributionskanal ofta via Exportrådet men även via det 

kontaktnät man har i Sverige inom livsmedelsbranschen. 

 

4.1.10 Försäljning 
Wasasbröds försäljning sker framför allt till stora kedjor, då de ofta centralt känner till Wasa som 

ett starkt varumärke. Cloetta Fazer etablerar sig lokalt såväl som i stora kedjor, men även genom 

varuhus och speciella butiker. Rickard Hedin menar att en mix av försäljningsplatser måste finnas 

på marknaden för att skapa volym och lönsamhet. Deras önskan är att få in produkterna i större 

kedjor för att på så sätt jobba med större volymer, men försäljning sker även till små butiker som 

till exempel delikatessbutiker och premium butiker.   

 

4.1.11 Företagens tankar om Chile 
Varken Wasabröd eller Cloetta Fazer säljer i Chile. Inte heller har Barillagruppen något verksamt 

företag på den chilenska marknaden, hela Sydamerika sköts via Barilla USA meddelar Karin 

Brynell. Cloetta Fazer har i sin tur redan erfarenhet av Sydamerika eftersom de säljer till 

Argentina och snart kommer de även att börja sälja till Venezuela. När vi frågade våra 

respondenter om eventuella hinder som skulle kunna uppstå vid försäljningen till Chile kunde 

Rickard Hedin spontant nämna språk hinder, och att förpackningarna inte kommer täcka det 

aktuella språket. Hilda Björkman svarade att hon inte såg några större hinder, men 
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hållbarhetstiden skulle kunna bli ett problem vid försäljningen till Chile. Inom Barillagruppen 

finns det en policy att leverera varor som har minst 2/3 av hållbarhetstiden kvar, många av Wasas 

kunder kräver detta av alla leverantörer. Hilda Björkman menar att det skulle kunna bli svårt att 

möta detta krav. I det avseende håller dock inte Karin Brynell med om och menar på att 

hållbarhetstiden är så pass lång att detta inte borde vara något hinder. Bodil Collin från Procordia 

Food nämnde införselregler som eventuella svårigheter som gör det tidskrävande och kostsamt, 

vilket ofta leder till att man avstår från export till Sydamerika. 
 

 

 4.2 Chilemarknaden 
Skildringen som följer av Chilemarknaden nedan presenteras med hjälp av omvärldsfaktorer som 

är tänkt att ge läsaren en översiktlig bild av de medverkande krafterna inom landets kommers. 

Författarna är medvetna om att det endast utgör en del av underlagen för de företag som ämnar 

söka sig in på nya marknader men menar på att det är av väsentlig betydelse att vara införstådd 

med dessa komponenter, då få företag väljer att förbise dem inför etableringsbeslut. 

Beskrivningen fullföljs här med en presentation av de egna observationerna av den chilenska 

marknaden samt enkätundersökningens resultat.                                           

 

 

Investeringsklimat                 Ekonomiska faktorer         Inkomstfördelning     Övriga faktorer                          

 
Social struktur                    Politik      Teknologi 
 

Egna 
observationer
Enkät- 
undersökning
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Chile är ett långsträckt land med en yta på 756 950 km² belägen i Sydamerika (Sverige 449 964 

km²). Landet med sina cirka 16 miljoner invånare är indelat i 13 regioner som i sin tur är indelade 

i provinser. Själva ekonomin är av en marknadsorienterad art som kännetecknas av en betydande 

utrikeshandel. 65Det är främst ett råvaruexporterande land vars ekonomiska utmaning ligger i att 

stärka tillverkningen och exporten av produkter med ett högre förädlingsvärde, där just den typen 

av export till viss del redan börjat till andra latinamerikanska länder.  

 

Landets främsta exportvaror är koppar, järnmalm, fiskprodukter, frukter och viner. Chiles 

geografiska läge i sammanhanget har fört till att landet strävar att fungera som en länk mellan 

Apec66 och Mercosur67 länderna för att kunna uppnå kommersiella fördelar med förbindelsen.  

 

Landet inbegrips idag av ett flertal frihandelsavtal och kan med dessa i ryggen komma väl till 

pass för företag som skulle vilja använda Chile som inköpsport till övriga Latinamerika. Förutom 

avtal med EU och USA har de även signerat frihandelsavtal med Kina som trädde i kraft i 

november 2005.68  

Det finns många utländska företag som lockas till den chilenska marknaden för att kunna 

profitera sig av landets rika naturtillgångar, tillgångar som på många sätt liknar de svenska, 

såsom skog, mineraler, jordbruk fiske etc. Men givetvis finns det även företag som väljer en 

säljande satsning i landet.  

Chile har en pålitlig banksektor och en modern investeringslagstiftning som många utländska 

företag använder sig av när de opererar på den chilenska marknaden. En marknad som genom sin 

storlek uppfattas som relativt överblickbar och hanterlig samtidigt som den är av dynamisk  

                                                
65 http://www.swedishtrade.se/chile 
66 APEC är en forkortning av Asia-Pacific Economic Cooperation Forum. Organisationen grundades i Canberra, 
Australien, den 6 november 1989. Den har i dag 21 medlemsländer och syftet med APEC är att arbeta för frihandel, 
stärka medlemsländernas ekonomiska styrka och gemenskap. [ http://susning.nu/APEC] 
67 Ekonomiskt block vars målsättning är att främja fri handel och varuflöde av både arbetskraft och kapital mellan 
länderna som tillhör Mercosur. På så vis binds medlemsländer och samarbetande länder samman politiskt och 
kulturellt. Medlemsländerna är Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och sedan 2006 Venezuela. Genom det så 
kallade Acuerdos de Complementación Económica råder ett samarbete av lösare karaktär med Bolivia (1996), Chile 
(1996), Peru (2004), Colombia (2004) och Ecuador (2004).  [http://sv.wikipedia.org/wiki/Mercosur] 
68 https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ci.html#Econ 
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karaktär och �state of the art�. Dessa marknadsdrag har väckt/väcker intresse hos många 

utländska företag ute efter pilotmarknader och som ämnar göra bredare satsningar i regionen69.  

 

Ett av dessa företag med nyligen uttalad intresse är japanska Mitsubishi70 där presidenten Osamo 

Sasaki för Mitsubishi i Chile säger �Mitsubishi is extremely interested in using Chile as an 

investment platform�. Företaget i sig har varit verksamt i landet sedan 1920-talet med mineral- 

handel såsom nitrat och koppar. Redan idag använder företaget landet som en plattform för 

vidareförsäljning till andra länder i regionen av sin patenterade atmosfärskontrollerande teknologi 

inom container transportering ur vilket man kan kontrollera syrenivån.  

 

Denna teknologi passar utmärkt för transporter av färsk frukt och grönsaker och har fått företaget 

att ingå en joint venture med det chilenska företaget Agricom. Med andra ord en investering i 

matbranschen som inte direkt förknippas med Mitsubishi med andra ord och som visar på hur nya 

samarbetsformer tar form. Enligt Swedishtrade är dessa allianser ett följe av landets ekonomiska 

modernisering av den privata företagsamheten vars huvudaktörer varit inhemska företagare såväl 

som utländska. Stora chilenska företagsgrupper beskrivs under 90-talet ha inlett en snabb 

internationaliseringsprocess med dels väsentliga kapitalsatsningar i andra länder i Sydamerika, 

dels allianser med utländska bolag71
                 

 

 

 

     

  

                                                
69 http://www.swedishtrade.se/chile/?objectID=300 
70 http://www.cinver.cl/index/index.asp 
71 Ibid 



 48

4.3 Investeringsklimat  
Generellt rådet det ett gott investeringsklimat i Chile och inom den latinamerikanska regionen 

tilldelas Chile av de internationella kreditvärderingsinstituten den lägsta landrisken. 

För att skapa dessa gynnsamma förutsättningar har olika typer av lagar kommit till. En de mest 

framstående lagarna är N¡60072 från 1974 där man finner en stabil ram och tydliga regler för 

utländska investerare. Lagen behandlar kapitalströmmar genom landet och vad myndigheterna 

kan bistå med i ärenden om växelkurser med mera. Den här lagen har underlättat för många 

utländska företag och placerare i landet. I doing business73, en underorganisation till 

världsbanken hamnar Chile i år (2006) på plats nummer 28 av 175 länder med bäst 

investeringsklimat. (se bilaga 4 för indikatorer) 

. 

4.4 Ekonomiska faktorer 
Chile präglas numer av stabilitet gällande de ekonomiska och politiska delarna.  

Inflationen i landet har hållits på en stabil nivå kring 3 % mellan åren 2000-2005 och landet har 

innehaft en stadigvarande BNP-tillväxt med en boom på 6,1 % mellan åren 2004-2005 framför 

allt beroende på stigande världsmarknadspriser på koppar.74  

BNP per capita år 2005 var 5 870,00 (US$): (Sverige: 41 060,00 US$) vilket enligt Doing 

business sida är högst i Sydamerika följt av Venezuela med 4 810,00 (US$) och Argentina med 

4 470,00 (US$).  

Arbetslöshetsnivån har under året 2006 pendlat från toppnoteringen 8,9 % mellan perioden april 

� juni till lägsta noteringen 6,6 % mellan september � november, med ett genomsnitt på 8,03 % 

under året i sig.75 Nivåer som nuvarande presidenten Michelle Bachelet anser vara 

bekymmersamma för landet.  

 

4.5 Inkomstfördelning 
Själva inkomstfördelningen i landet är fortfarande mycket ojämn men målet om 

fattigdomsreduktion som sattes upp inför millenniumskiftet har uppnåtts sedan en tid tillbaka, 

samtidigt har de som haft det bäst ställt fått det ännu bättre. Antalet undersysselsatta anses vara 

                                                
72 http://www.cochilco.cl/normativa/decreto600.asp 
73 http://espanol.doingbusiness.org/EconomyRankings/ 
74 https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ci.html#Econ 
75 www.ine.cl [Chilenska motsvarigheten till statistiska centralbyrån] 
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mycket stort och därför kommer andra uppskattningar till att arbetslösheten egentligen ligger 2,5-

3,5 % högre än de officiella talen. Minimilönen för en okvalificerad arbetare ligger i dag på cirka 

242 USD76 och det existerar stora löneskillnader i yrkeslivet mellan personer med 

universitetsutbildning och de utan.(Bilaga 5) 

Enligt den chilenska landsorganisationen Central Unitaria de Trabajadores (CUT) är drygt 10 % 

av den arbetande befolkningen fackligt ansluten.  

Av arbetskraften om cirka 5 miljoner personer har drygt 1,3 miljoner anställningskontrakt. Det är 

dock fortfarande relativt vanligt att olika yrkesgrupper, särskilt inom tjänstemannasektorn, 

arbetar på konsultbasis, cirka 35 % enligt CUT77, och saknar då grundläggande arbetsrättsligt 

skydd. 

 

4.6 Social struktur 
Både den allmänna sjukvården och skolväsendet är väl utbyggt runt om i landet. Dock finner man 

specialistvård endast i större städer och det finns stora skillnader mellan den privata sjukvården 

som omfattar cirka 30 % av all sjukvård och den statliga. Enligt den allamerikanska 

hälsoorganisationen Panamericana de Salud ligger den framtida utmaningen i att utjämna 

olikheterna vad gäller tillgång till hälso- sjukvård av god kvalité. I det offentliga skolsystemet 

kan undervisningen vara bristfällig och kvalitén skifta. Analfabetismen ligger under 5 % och för 

tillfället går 18 % av landets BNP till utbildningssektorn. I förskoleverksamheten finns det stora 

skillnader finns mellan olika inkomstgrupper när det gäller deltagande, där cirka 64 % av barnen 

ur höginkomstfamiljer deltar men bara 32 % från låginkomstfamiljer. Det finns fortfarande en del 

problem med att barn lämnar skolan innan de avslutat utbildningen. I dag studerar ungefär 76 % 

av de chilenska ungdomarna på gymnasiet och ungefär 20 % går vidare till universitetsstudier  

(endast en elev av 60 från de kommunala skolorna). Pressen i landet domineras av El mercurio 

och la Copesa, två stora media koncerner som tillsammans innehar 90 % av marknaden i Chile  

vars inkomster finansieras av reklam då inget statsstöd utgår. Pressfriheten är således god och det 

finns ett stort utbud av mediala verktyg för informationsspridning likväl som sökning.78 

                                                
76 http://www.manskligarattigheter.gov.se 
77 http://www.cutchile.cl/ 
78 http://www.manskligarattigheter.gov.se (sök Chile) 
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4.7 Politik 
Michelle Bachelet som tillträdde den 11 mars 2006 är den första kvinnliga presidenten i landets 

historia. Hon leder en koalition från la Concertacíon bestående av socialister och kristdemokrater 

och är den fjärde presidenten från koalitionen som styrt i landet sedan Pinochetregimen upphörde 

år 1990.79 Idag är Chile en fungerande demokrati med sinsemellan oberoende verkställande, 

lagstiftande och dömande makt och vars militär enligt konstitutionen uttryckligen förbjudits att 

bedriva någon form av politisk verksamhet.80 Det som är av relevans att påpeka i den här 

kontexten är att det finns ansenliga brister i det chilenska regelverket när det gäller till 

exempel patent, där EU anser att Chile alltför långsamt implementerar de förpliktelser som 

följde av associeringsavtalet när det gäller immaterialrätt. Lagstiftning på området finns men 

följs inte alltid åt och är ofullständig.81 

 

4.8 Teknologi 
Landet Chile har en väl utbyggd infrastruktur med goda telekommunikationer, i januari 2005 

exempelvis, i transportmedels sammanhang fick Volvo sin största bussorder därifrån bestående 

av 1669 bussar som i maj samma år utökades med ytterligare beställningar. Ur energisynpunkt 

räknar emellertid landet endast med vattenkraft och är således ett relativt fattigt land gällande 

egna resurser till skillnad från andra länder i regionen. Chile är i högsta grad importberoende av 

olja, naturgas och kol. En effektiv energipolitik är därmed en förutsättning för landets fortsatta 

ekonomiska tillväxt.82  

 

4.9 Egna observationer och reflexioner om marknaden [V regionen] 
I den avslutande delen av empirikapitlet förekommer författarnas egna observationer och insikter 
om den chilenska marknaden som sedan avslutas med resultatet av den enkätundersökningen, 
vars syfte är att utreda de chilenska konsumenternas brödvanor.  
 
Relaterat till marknadsföringsperspektivet vi intog så fort planet hade landat i soliga 25-gradiga 

Santiago märkte vi att det är just skillnaderna i budskapsformgivningen som efterlämnar de mest 

komiska minnena. I ett flertal transportbussar kunde vi exempelvis i affischeringen baktill se ett 
                                                
79 http://sv.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachelet 
80 Ibid 
81 http://www.exportnytt.swedishtrade.se/?type=exportnews&id=9360 
82 http://www.swedishtrade.se/landrapporter/?objectID=4164 
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par uppsvällda bröst i bikini tillsammans med en chokladkex man ville marknadsföra, förvisso ett 

gammalt uppmärksamhetsknep men desto mer löjeväckande i våra ögon. En sådan annonsering 

hade i Sverige rätt omgående klassas som otillbörlig reklam tänkte vi och skrattade. Då ett av 

våra syften med Chilevistelsen var att se själva vilka typer av förutsättningar som kan influera 

inför en eventuell etablering för Wasa så inrättade vi vissa forskningsdagar. Under dessa dagar 

gick vi in på stora varuhus, butiker och bagerier i allmänhet för att kika på produktsortiment, 

märken, typ av marknadsföring och aktörer relaterade till dagligvaruhandeln. Under den 

månadslånga perioden som vi gjorde våra sonderingar fann vi det lite märkligt att inte träffa på 

olika varuprover inne i själva butikerna. All promotion verkade annars vara rätt eftertrycklig i 

landet. När vi sedan såg på hur det stod till brödmässigt på hyllorna kunde vi se en 

överskuggande del vitt bröd på bagerierna och de små butikerna medan ett större utbud fanns att 

finna vid de större varuhusen.  

Wasa � Hårt bröd/knäckebröd såg vi knappt av och blev därför rätt förvånade över att finna Wasa 

Sesam och Wasa Delikatess på hyllorna hos en av de större varuhuskedjorna vid namn Jumbo. 

Dessa stod under importsektionen, där det vitfärgade klistrade etiketten på förpackningen talade 

om att det var en import från Cellefabriken i Tyskland gjord av Cencosud Sup S. A. i Chile. Nu 

spökade det till ett av våra huvudsyften, vi hade ju fått veta att Wasa knäckebröd inte fanns Chile. 

Men senare insåg vi att eftersom representationen på marknaden grundar sig på en indirekt export 

där tillverkande företag verkar sakna kännedom om exporten så beslöt vi ändå att fortsätta med 

våra undersökningar, det för att komma till några slutsatser och förslag som Wasa och Barilla 

skulle kunna finna intressanta den dagen då/om de själva beslutar att aktivt träda in på den 

chilenska marknaden.  

Reklamen � En annan skillnad reklammässigt sett mellan Sverige och Chile, är att Chile 

upplevdes intrycksmässigt mer reklamintensiv. Produktreklam finns under vädernyheterna där 

animerade företagsfigurer pekar på kartorna under prognoserna, komedishower på tv där 

huvudpersonerna plötsligt tar en timeout för att prata om en produkt i sändning, reklamskyltar 

utefter motorvägarna och massor med eventpersonal som under dagtid klär ur sig och delar ut 

produktprover på gatorna. Ett exempel är Coca Colas Zero lansering med kopiöst många lastbilar 

med Zero loggan som körde runt och stannade på olika centrala �spots� och delade ut fria burkar, 

samtidigt som man hade hyrt in sig på andra centrala platser för tältresning och vad Coca Colas 

folk kallade för �Chill out zones�. En kampanj som tycktes vara i över en månad och verkade slå 



 52

väl ut. En annan väldig aktör vars marknadsstrategi ser ut att ha varit lyckosam är Nestlé, vilkets 

logga står på många av produkterna som går att finna i den chilenska dagligvaruhandeln. En 

slående dominans för det forskande ögat. De har produkter som bröd, smör, yoghurt, juicer, 

flingor och till och med läskedrycker i samarbete med ovannämnda Coca Cola.  

Hälsoaspekten � En annan märkbar riktning är den alltmer påtagliga hälsotrenden som märks i 

storstäderna. Som i sitt följe alstrat fram apotek i var och vartannat hörn, där de två mest 

framträdande apotekkedjorna är Cruz Verde och Salcobrand. Deras betydande närvaro fick oss ju 

att undra om chilenarna känner sig sjukare än andra på något sätt. När vi senare kikade på de 

stora pågående bostadsbyggen i Viña del Mar kunde man där observera starka betoningar på gym 

och simbassänger i deras skisspresentationer intill produktionen. Ett annat exempel inom 

motionstrenden är att det finns det ett större antal träningslokaler i Viña del Mar än för besöket 

sist för 4 år sedan och nuförtiden uppmärksammar både olika pressorgan och tv-program i större 

utsträckning fördelarna med en hälsosam livsstil med träning och rätt kost. Och om national- 

sporterna fotboll och tennis fylls det spaltvis med analys och diskussionstexter som påverkar 

återväxningsgraden inom idrotten. Konsekvenserna av detta har blivit att dagligvarorna i sin 

förpackning intagit en större vidd över sin påstådda nyttighet, där exempelvis mer fibrer och 

mindre fett tecknade i stora procenttal numera är klassiska varianter på många produkter. 

Tänkbar målgrupp � Vid vistelsen i sommarorten Cachagua belägen cirka 45 km från Viña del 

Mar, tycktes gatorna vara fulla av �power walkande� människor med sina �sticks� på morgnarna 

och kvällarna. Dessa människor kommer främst från välbärgade delar i Santiago för att tillbringa 

ledighetsdagar i sina enorma sommarhus och skulle i våra ögon vara ett intressant segment för 

Wasa att jobba emot. Den kategori av människor skulle troligtvis inte samlas runt borden hos de 

oräkneliga snabbmatsserveringar där favoriten �completos� som är korv med bröd med olika 

valbara pålägg varav grundpålägget, den feta majonnäs klicken, inte går att missa. 

 

4.10 Enkätresultat 
Syftet med marknadsundersökningen som genomfördes i Chile var att undersöka konsumenternas 

preferenser angående bröd och vilka faktorer som ligger bakom deras köpbeteende. Först och 

främst har vi valt att titta närmare på variablerna ålder, utbildning och inkomst och vidare kopplat 

dem till valet av bröd. Vi har även tittat om priset på brödet är av störst betydelse för någon 



 53

särskild grupp. Resultaten av vår framtagna undersökning användes för analys och förslag på 

strategier som Wasa kan använda sig av vid eventuell marknadsföringskampanj.  

För att se preferenserna i brödet har respondenterna fått rangordna bestämda alternativ. 

Undersökningen visar att hälften av de tillfrågade föredrar fiberrikt bröd, hit räknas både mörkt 

och vitt, i sitt första val. (Endast förstahandsval är redovisade). 

 

 
 

Det intressanta i sammanhanget är att majoriteten av respondenterna i åldern 18-25 och 26-35 

föredrar detta brödalternativ medan respondenterna i åldern 36-45 och 56>, som representerar ett 

färre underlag, föredrar nybakat bröd och dietbröd. När det gäller själva knäckebrödet så är det en 

liten del som föredrar det och de som valde detta alternativ var i åldrarna 18-25 och 26-35.  

 

Det var även av intresse att undersöka vilka skäl som ligger bakom chilenarnas val av bröd. Vi 

ville se om det fanns någon hälsotrend i brödvanor. Från undersökningen framgår att den 

viktigaste faktorn vid valet av bröd är att brödet måste vara hälsosamt då hälften av de tillfrågade 

tyckte så, därefter kommer smaken och slutligen att det måste mätta. 
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Det intressanta i sammanhanget var att märka att majoriteten i åldern 26-35 väljer denna faktor 

före andra två. Framför allt valdes detta argument av den yngre delen av respondenterna i åldern 

18 till 35. Vi har även noterat utbildningen av respondenterna då hälsosamt bröd väljs till största 

del av personer som läser eller har läst vidare på högskolor eller universitet. Smaken är av 

betydelse för representanter i alla åldersgrupper, detta alternativ valdes jämnt fördelat bland de 

tillfrågade i grupperna. Men däremot fanns en skillnad i respondenternas utbildning då 

majoriteten är utbildade på gymnasienivå. Slutligen var faktorn mättnadskänsla av betydelse för 

den äldre delen av tillfrågade, det vill säga för personer i åldersgrupper 36-45 och 56 uppåt. 

 

Slutligen kikade vi på om det existerar något samband mellan inkomst, ålder och betydelsen av 

priset på brödet. Resultatet visar att hälften tycker att priset inte har betydelse, medan för den 

andra hälften är det viktigt med priset på bröd.  
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Representanterna från olika inkomstgrupper har relativt jämn fördelning i de två alternativen, 

men eftersom majoriteten av de tillfrågade tillhörde det nedre inkomstskiktet har vi tittat närmare 

på vilken åldersgrupp de representerar. Slutsatsen blir att för dem som tjänar mindre blir priset en 

stor betydelse för personer i åldern 18-36. Däremot anser majoriteten av de tillfrågade i åldern 

26-45 där många i det nedre inkomstskiktet ingick att priset är av mindre betydelse. De i samma 

åldersgrupp som tillhörde det högre inkomstskiktet ansåg att priset även där är av mindre 

betydelse, samtidigt som hälsoaspekten utgjorde stor innebörd. Sammanfattningsvis, baserat på 

enkätresultaten vi fått fram, karakteriseras den yngre delen av respondenterna av väljandet av 

hälsosammare brödvarianter där priset är en viktig faktor. Medan den äldre skaran kännetecknas 

av preferenser av nybakat bröd eller bröd som smakar gott och priset av mindre betydelse vid 

köp. 

 

De personer som känner till varumärket enligt våra efterforskningar Wasa är folk som bott i 

Sverige tidigare och sedan flyttat tillbaka till Chile och personer som jobbar på stora 

varumarknader i landet som känner till sortimenten i affärerna. 
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5. Analys 
Kommande analyskapitel inleds med en sammankoppling mellan den första teoridelen som rör 

internationaliseringsprocesser, etableringsteorier och hur de tre studerade företagen i empirin 

förhållit sig till dessa i sina marknadsstrategier. 

 

Internationalisering - Vid en närmare titt på dessa tre stora företags 

internationaliseringsprocesser finner vi rätt klara likheter såväl som skillnader mellan dem. 

Mönstren som följer kring företagens nya marknadsnärmande går efter komparabla utvecklingar 

till det psykiska avståndet såsom den tidigare forskningen vid Uppsalaskolan visat. Ett avstånd 

som rör den kulturella distansen mellan länder såväl som informationsflödet mellan dessa. 

Avståndet som pekar på ländernas olika utvecklingsstadier, ett skede som för företagen verkar 

klart avgörande i deras val av marknad då just marknadskännedom som är i relation till dessa 

förhållanden är av stor betydelse. En kännedom som våra aktuella företag i denna studie kommer 

fram till genom att bedriva sitt arbete under delvis liknande former. Procordia Food till exempel, 

använder sig precis som Wasa av information de får genom andra bolag inom koncernen som är 

verksamma på den tänkta marknaden eller i närheten av den. Ett till synes naturligt val då 

marknadsupplysningar kommer ifrån det �egna ledet� och är troligen kostnadsmässigt lägre att 

införskaffa än Cloetta Fazers metod där förutom användning av sedvanliga 

marknadsundersökningar och allmän tillgänglig information ligger i att anlita externa företag för 

leverans av nya marknadsunderrättelser. En metod som Cloetta Fazer av allt att döma leds att 

använda sig av då de inte ingår i liknande koncerner som Wasa och Procordia Food.  

 

Samtliga företag i studien har under åren haft en utländsk influens som på ett eller annat vis 

utövar inflytande över deras nuvarande existens. Antingen har de blivit uppköpta av större bolag 

som Wasa av Barillagrupp, Procordia Food av Orkla eller slagits samman med ett annat såsom 

Fazer med Cloetta. I Wasas fall har det visat sig påverka deras förmåga att välja sina egna 

distributionsled som exempel. Detta exempel på minskat handlingsutrymme är en av många 

verkningar som kan följa för företag som senare blir inkorporerade i större. Om man vidare ser 

till nämnda företagens begynnande utlandssatsningar så kan man se att de i stora drag 

överensstämmer med den i teorikapitlet tidigare beskrivna etableringskedjan. Att företagen 

inleder sina satsningar på nya marknader på ett försiktigt sätt för att minimera sina risker och 
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stegvis följa utfallet av gjorda affärer. I vårt fall fann vi det väldigt intressant att upptäcka att 

Wasa knäckebröd redan förekom på den chilenska marknaden. En till synes indirekt export till en 

stor varuhuskedja kallad Jumbo som verkar ha gått ledningen i Sverige förbi och som vid 

jämförelse till andra närliggande produkter med sina 1599 pesos för 200gram (cirka 105 

kronor/kilo vid en kurs 75 pesos/krona, i Sverige 29 kronor/kilo) verkar vara satt till ett överpris 

då ett kilo bröd kan handlas för 8,5 kronor (se bilaga 6). Som tidigare i denna studie nämnts, är 

detta något som kan inträffa vid en indirekt export. Detta leder i sin tur till en viktig 

frågeställning inför en potentiell etablering från Wasas sida: huruvida de eller Barilla som det 

först kan vara tal om, skall kontakta importörerna ifråga och diktera nya försäljningsvillkor och 

på så sätt involvera dem kring det egna marknadsnärmandet på något vis eller jobba på eget 

manér med egna självvalda distributörer inför den nya marknaden. Något som vid en tänkbar 

etablering troligtvis blir den senare. Funderingen ligger även på vilket sätt och i vilken 

utsträckning importörens prissättning hunnit påverka marknaden. 

 

Företagen Cloetta Fazers, Wasas och till stor del Procordia Foods tidigare marknadspenetreringar 

har alla den samfällda strategin att närmarknader varit först aktuella att jobba emot. Deras 

internationaliseringsprocesser sammanfaller med kunskapsutvecklingen de fått genom att verka 

på nya marknader, alltså erfarenhet av gjorda affärer som ligger till grund för nya 

utlandssatsningar i enlighet med ett av begreppen i Ip-modellen (Sid 17). Procordia Food till 

exempel är kunniga om att deras produkter säljer bra i västvärlden vilket i sig gör att tänkbara nya 

marknader först utgörs av västerländska länder med ökad köpkraft snarare än att vända blickarna 

åt exempelvis asiatiska länder med liknande ekonomiska utvecklingar.  

Om vi tittar på Cloetta Fazers fall finner vi även där att transaktionskostnadsmodellen och 

Uppsalaskolans modell med stegvis växande beslutsprocesser gör sig gällande, de tolkar 

företagets handlande väldigt väl. Tidigare använde sig Cloetta Fazer av en exportvariant kallad 

�Piggy back� som Riders till den ryska marknaden, menande att de använde sig av ett annats 

företags befintliga distributionsled, i det här fallet ett italienskt företag vid namn Ferrero. Att det 

först kunde bli aktuellt var för att deras respektive produkter inte konkurrerande utan 

kompletterade varandra. Men beslutet i sig att använda sig av denna exportform måste ha kommit 

efter att bland annat ha övervägt den externa osäkerheten angående ryska marknaden. För att 

även om transaktionskostnadsteorin i sin mening föreslår att man ska avhålla sig från ägande i 
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osäkra miljöer, så rör beslutet i det här fallet en kostnadsbesparing som man gör med denna 

export typ samtidigt som de minskar osäkerheten med bruk av en fungerande distributionskanal. 

Erfarenheter av uträttade affärer i Ryssland pekar på vad man hos Cloetta Fazer kallar �Emerging 

markets� vars ökade försäljning i landet medför, precis som berörda modeller ger anvisning om, 

ett ökat anspråk på kontroll och uppsikt där utgången leder, som i Cloetta Fazers fall, till beslutet 

att ansvara för den egna distributionen.  

 

Etablering - Då vi fortsätter att se på våra företags tidigare marknadsstrategier finner vi att deras 

representationsval på nya marknader, det vill säga vilka typer av inträdesstrategier de har använt 

sig av återspeglar företagens prognoser om den kommande kommersen. Företaget Wasa till 

exempel, inledde i enlighet med etableringskedjan en exportförsäljning till den tyska marknaden 

och fann där en stigande försäljning som ledde fram till beslutet att direktinvestera i landet med 

att bygga en egen produktionsanläggning i Celle 1967. Ett i sig lyckad marknadsdrag då det 

visade sig att tyskarna var snabba på adoptera produkten knäckebröd som en del av sin matkultur 

baserat på råg- traditionen i norra Europa. Företaget Cloetta Fazer, har i sin strävan efter 

framgång på nya marknader intagit ett flexibelt förhållningssätt där säljorganisationerna anpassas 

efter rådande marknadsförhållande, menande att till närliggande geografiska marknader har de 

använt sig mestadels av distributörer/importörer och agenter till längre belägna marknader såsom 

Australien och Storbritannien.  

 

Hos Procordia Food anser man att det är fördelaktigt att använda sig av agenter på nya marknader 

där språk och kultur bedöms vara ett hinder, och menar på att val av distributörer fungerar bra i 

de flesta fallen. Den annars märkbara skillnaden i val av distributionskanaler hos våra två 

studerade företag, Wasa och Procordia Food som ingår i Barillagrupp respektive Orklakoncernen 

är att Wasa inte bestämmer sina egna distributionskanaler, utan det är Barilla som ger 

anvisningarna om vilka kanaler som finns tillgängliga. Med antydning att distributionskanalerna 

ställda till förfogande är via andra Barilla ägda företag verksamma i den tänkta marknaden. Vid 

försäljning till mindre marknader där det inte fanns tidigare etablerade Barillaföretag förekom 

dock användning av distributörer. Inom Orklakoncernen är varje sådant marknadsbeslut upp till 

företagen själva. En överläggning mellan inblandade företag sker endast då de olika företagen 

kan komma att inskränka på varandras �territorium�. 
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Detta kan inom relationen moderbolag-företag i sin tur leda till en viss typ av 

prioriteringsproblematik kring nya etableringar. Moderbolaget kanske erbjuder ett eftertraktat 

distributionsled till ett annat �familjeföretag� eller backar upp det ena företaget bättre finansiellt 

och sinkar på så sätt tillväxtmöjligheterna för det andra. Något som naturligtvis kan skapa 

irritation hos det senare företaget som kan komma att uppleva det som en nackdel att inte 

självständig ta beslut rörande den egna existensen trots en till synes trygg ekonomisk famn. 

Fördelen är naturligtvis den större genomslagskraften när företaget, Wasa i det här fallet, får 

Barillas klartecken inför en ny marknadssatsning med alla dess medföljande komponenter. 
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6. Slutsatser 
I den här delen presenteras konklusionerna av forskningen kring valda företags 

etableringsstrategier och deras relationer med moderbolagen. Det som följer senare är förslag 

på hur Wasa skulle kunna arbeta inför och vid en eventuell etablering i Chile. Förslagen baseras 

på berörd teori och empiriska data. Dessa har valts att framföras på en så konkret utformning 

som möjligt från författarnas sida för att göra det tydligt och koncist. De berör delarna 

inträdesstrategi, konkurrensstrategier och marknadsföringsmix. Utkasten har intagit en 

nylanseringsposition fast vi fann Wasa knäckebröd i hyllorna på varuhuskedjan Jumbo.  

Avslutningsvis följer en sammanfattning av de faktorer som talar emot respektive för en 

etablering.  

 

Då det explorativa syftet har varit att forska och utvärdera de tre valda företags 

marknadsstrategier på nya marknader, kan vi sammanfattningsvis tala om det läsaren troligen 

redan vet, att skildringen kretsat kring vilka förhållanden som har förenat respektive skiljt mellan 

våra studerade företags olika marknadsdrag. Anledningen till detta har varit för att lättare kunna 

bedöma värdet av det framkomna materialet som står som underlag för vilka typer av 

marknadsstrategier som är speciellt användbara inför den sista delen som utgör studiens 

normativa syfte. I en avslutande återspegling till vad som kännetecknar relationer mellan företag 

och moderbolag under de olika stadier av internationaliseringsutveckling fann vi ett teoriområde 

som är relativt litteraturfattigt och inte riktigt täcker hur de olika koncernerna bedriver sitt arbete 

kring etablering. På så sätt anser vi att det finns skäl till vidare forskning inom detta område. Vi 

föreslår att studera närmare relationerna mellan moderbolag och dotterföretag, hur de påverkar 

etableringsprocessen och hur förbindelsen sinsemellan influerar företagsbesluten. Det framkomna 

alstret av denna studie visar på iakttagelsen att företag som blir införlivade i större koncerner får 

en förändrad självständighetsgrad med efterföljande varierat handlingsutrymme beroende på 

gällande koncernpolicy. En policy som kan komma att utgöra en källa för intressekonflikter 

mellan företag inom samma koncern och som utan tvivel sätter sin prägel på proceduren av 

framtida nyetableringar som företagen kan komma att göra.  
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Tänkbar etableringsstrategi för Wasa knäckebröd på den chilenska marknaden 
 

Inträdesstrategi � För att nå framgång på den nya marknaden är det av stort intresse att ha 

möjligheten att kunna påverka och lära sig ifrån gjorda affärer det vill säga ha interaktion med 

marknaden. Därför föreslås direktexport vid försäljning av produkten. Det tidigare påtagliga 

geografiska avståndet har som bekant krympt i sin bemärkelse med de allt snabbare och billigare 

kommunikationerna som videokonferenser, IP-telefoni mm. Transaktionskostnader kan således 

hållas låga samt att den nuvarande chilenska staten uppmuntrar till kapitalsatsningar från 

utländska företag som följaktligen leder till reduceringar av möjliga handelsrestriktioner. För att 

ha god uppsikt över marknadsföringsmixen så kan försäljningen av Wasa knäckebröd initialt 

göras via en agent/distributör som är medveten om en passande långsiktig 

varumärkesuppbyggnad med förmaning att direkt jobba mot stora varuhuskedjor i städer. Dels 

för att sträva efter större volymer och dels för att undersökningen i sig pekar på att folk som 

föredrar nyttigt och fiberrikt bröd vanligtvis handlar i stora matvarubutiker. Vid en märkbart god 

försäljning kan det prognostiseras att en eventuell direktinvestering kan vara en bra idé. 

Investeringsklimatet i landet således är god, grannlandet Argentina står som en av leverantörerna 

samt att Chile i sig befinner sig i ett nät av frihandelsavtal som utgör en god grund för att jobba 

mot kontinenten i sig. 

Då Wasa tidigare jobbat med företag som redan har kunskap om marknaden kan de alternativt 

eller parallellt inleda en affärsdiskussion/strategisk allians med Nestlé för att kunna ta del av 

deras omfattande distributionskanaler i landet och möjligen erbjuda något liknande i Norden. De 

skulle även kunna samarbeta varuprovsmässigt (pålägg till knäckebröd). Transportmässigt kan 

man även använda sig av export marknadsföringsgrupper, då de fullastade containerfartygen i 

den nuvarande handeln mellan Chile och Sverige ändå har en återkommande rutt. En begynnande 

licenseringsproduktion kan händelsevis också vara aktuell för att kapa transportkostnader och i så 

fall företrädelsevis i Argentina som står som leverantör för produkten i sig (karta sida 36). 

 

Konkurrensstrategier � Av de tre tidigare presenterade allmänna konkurrensstrategierna 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering, ges förslaget att satsa på de senare två till 

en början. Det för att frambringa en hållbar position på den chilenska marknaden då 

kostnadsöverlägsenheten kan komma att ta allt för mycket resurser i anspråk i ett tidigt skede på 

en relativt oprövad marknad. Differentieringen i det här fallet måste utformas så tydligt som 
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möjligt. En �Tú eres � lo que comes! � och � iCambia tu pan!� slogan vore även här på sin plats 

(�Du är � vad du äter!�) och (�Byt bröd�). Nyanseringens mål i sammanhanget måste vara att bli 

första alternativ för nyttigt och gott bröd. Därför måste det gestaltas som något alldeles särskilt 

inför marknaden. Det kan göras genom en synkroniserad promotionsmix med förslag som följer 

nedan i 4p. Fokuseringen i det här fallet bör inrikta sig på att sörja för den köpargrupp som bor i 

större städer, är hälsomedvetna, motionsvilliga och tillhör medel/övre inkomstskiktet. Här finner 

vi �power walkarna� bland andra.  

  
Marknadsförings mix 4p � Då produkten är något som kan erbjudas till marknaden för att 

tillfredställa ett önskemål eller behov gäller det precis som i andra marknader nuförtiden att 

bygga på den existerande kärnnyttan. Kännedomen finns att Wasa knäckebröd är exportbar och 

att den har en karaktär och ett varumärke som den kan differentiera sig från konkurrenter. Jobbet 

ligger i att kunna förverkliga det på den chilenska marknaden. Någon speciell produktanpassning 

till marknaden med den sociala och kulturella miljön i åtanke är inte nödvändigt. Men 

inledningsvis är det lämpligt att produktvalet vid introduktionen ligger på veteproducerade 

knäckebröd som Wasa Appetit och Wasa Frukost, nyttan med det är det kortare psykiska 

avståndet som Chile har till medelhavsländerna där vetekulturen dominerar. På så sätt kan 

produkten komma att adopteras snabbare av chilenarna. Rågtillverkade knäckebröd skulle kunna 

introduceras sekundärt efter en utvärderingsperiod av försäljningen. 

 

Priset� Som det har nämnts tidigare i teorikapitlet är priset en betydelsefull bidragsgivare för ett 

uppfattat värde. Hänsyn måste tas till alla interna och externa faktorer för att sätta så rättvist pris 

som möjligt. Som det ser ut i nuläget så har priset i Chile av importören satts relativt högt, cirka 

105kr/kilo jämfört med hemma i Sverige 29kr/kilo. Kopplat till folks inkomster i Chile (se 

enkätundersökning) där inköp av ett kilo fiberrikt bröd kan göras för samma 21 kronor. Speciellt 

kännbart kan det vara för människor i åldersgruppen 18-35 där många studenter ingår. Wasa 

skulle kunna sälja det dubbelpack som här i Sverige (480 gram) i kombination med en 

förmånsbaserad prisanpassningsstrategi i introduktionsfasen där man i samarbete med 

träningskedjor eller sportbutiker erbjuder en viss rabatt där efter x antal köp av Wasa knäckebröd. 

För att föra associationer till hälsoträningstrenden, kan man till exempel ha erbjudande att handla 

fem stycken och få en prova på träningskupong med titeln �Wasa te ayuda� (Wasa hjälper dig) 
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där det finns utrymme för ett flertal varianter att välja emellan, man har ju inte större nytta av 

något man redan är aktiv i mer än att skänka bort kupongen.  

 

Plats� Då Barillagruppen inte har något verksamt företag på den chilenska marknaden som Wasa 

skulle kunna använda sig av så är det en selektiv distribution för Wasa knäckebröd som denna 

studie talar för. Stora matvarubutiker i städer där tänkt kundsegment finns och kan jobbas med. 

En fortsättning av distribution med varuhusjätten Jumbo kan vara lämpligt då det redan existerar 

en typ av relation med förekommande import och då kedjan anträffas vid alla större städer ifrån 

Antofagasta i norr till Puerto Montt i söder. Då den chilenska infrastrukturen är god med bra 

vägar möter distributionen i landet således inga transporthinder mer än vissa eventuella vägtullar. 

 

Påverkan� Ett företag måste skapa ett effektivt kommunikationsprogram för att kunna nå ut till 

sina potentiella kunder. Först måste företaget bestämma vilken målgrupp vill de komma åt och 

sedan sätta upp ett program med passande kommunikationstekniker. Målgruppen i Chile kan med 

den synbara uppgående hälsotrenden göras ganska omfångsrik. Vår undersökning pekar på en 

målgrupp bestående av högskole-/universitetsutbildade människor i större städer inom 

åldersgruppen 18-45 där folk i den övre halvan, det vill säga 26-45 åldern som tillhör 

medel/högre inkomstskiktet är extra intresseväckande. För att nå dessa människor med ett 

effektivt budskap skulle man börja med själva annonseringen i de tidskrifter de läser. Kombinera 

detta med säljstimulerande åtgärder i butiker såsom varuprover, tävlingar och knyta till sig en tv-

kändis som kan göra liknande uttalande som Oprah Winfrey är också att rekommendera. 

 

 

Sammanfattning av faktorer som talar för respektive emot en eventuell etablering av Wasa 

knäckebröd i Chile: 

 

Fördelar 

• Fria handelsavtal/underlättade tullformaliteter för svenska företag 
 
• Öppnad distributionskanal i Sydamerika 
 
• Ekonomisk tillväxt i landet: BNP-tillväxt, stabil inflation indikator 
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• Investeringsmöjligheter för Wasa 
 
• Produkten - nyttigare och smakrikt bröd   
 
• Liknande matvanor 
 
 

Nackdelar 
 
• Det geografiska avståndet samt den eventuella språkbarriären 
 
• Arbetslöshetsnivån är ganska hög i landet 
 
• Lågt pris på det inhemska brödet 
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7. Slutreflexioner 
Här reflekteras över studiens karaktär och olika aspekter som rör en eventuell etablering för 

Wasa i Chile. 

 

Inledningsvis kan man börja med att ta sig en funderare kring de val av företag som vi har gjort i 

denna studie. Om man har haft den automatiska föreställningen att företag som förfogar över 

kunskap, erfarenhet och resurser torde ingå i större koncerner och om så inte är fallet, kikat på 

andra företag som disponerar samma substanser med inte ingår i koncerner, för att på så sätt 

uppfatta likheter och skillnader kring deras arbete runt nyetableringar. I backspegeln annars 

lägger vi märke till att vi kunde ha studerat ett företags nuvarande och tidigare 

etableringsstrategier redan verksam på den chilenska marknaden för att skaffa kunskap om vad 

som krävs i handeln, vad som har kännetecknat företagets framgångar respektive motgångar i 

sina tillvägagångssätt och vad man skulle kunna lära sig ifrån dessa. Ett företagsval som 

innefattar ett med kunskap, erfarenhet, och resurser ur vilket Nestlé hade varit intressant att titta 

närmare på då de verkar ha en klar produktdominans på den chilenska livsmedelsbranschen. 

En annan viktig aspekt i sammanhanget är de ekonomiska incitamenten inför nya marknader som 

Wasa i sin nuvarande strategi har idag. En planläggning som innebär att fokus läggs på 

kärnmarknader som alternativ istället för att ge sig in på nya marknader. Samtidigt kan man fråga 

sig om just Chilemarknaden skulle vara intressant för Wasa om ovannämnda strategi en dag 

skulle ändras. Vill man starta verksamhet där för att jobba emot en Sydamerikansk erövring i sig 

vid en kommande tillväxtfas eller upplever Wasa att de känner sig nöjda med sin nuvarande 

storlek på �kostymen� då Wasa måhända inte växer i den grad man skulle vilja. Möjligen har 

tidigare marknadsrapporter om den chilenska marknaden pekat på lågt intresse och låga 

tillväxtmöjligheter för Wasa knäckebröd och därmed avskräckt en närmare efterforskning som 

resulterat i att argumentet för den nuvarande strategin gjort sig allt mer gällande. Dessa tankar 

gjorde sig mer eller mindre påminda under studiens gång vilket sporrade oss att söka efter Wasas 

utsikter på den chilenska marknaden och hur man skulle kunna jobba gentemot den. 

En annan tanke har varit att vi inte lagt tillräckligt med uppmärksamhet på att finna de faktorer 

som talar emot en eventuell etablering för på så sätt vända på myntet och analysera hur man 

skulle kunna kontra dessa. Något som i sig är ett underlag för att upptäcka om ett företag har 

förutsättningarna för att nå framgång på en ny marknad eller inte. 
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[Bilaga 1] Frågor till företagen 
 

• Hur väljer ert företag sina marknader, vilka är intressanta och i vilken ordning? 
 

• Hur skaffade man kunskap om den nya marknaden?  
 
 

• Hur gick etableringsprocessen till i (X-land) exempelvis, finns det någon speciell 
etableringsprincip, och hur byggde företaget upp sin position på marknaden? 

 
 

• Hur gick valet av distributionskanalen till? Håller den måttet fortfarande?  
 
 

• Vilken typ av etableringsform används? 
 
 

• Säljer man lokalt eller i stora kedjor?  
 
 

• Vilka mål fanns det exempelvis för nyetableringen i (X) marknaden, och har dessa 
uppnåtts?  

 
 

• Vilka typer av samarbetspartners använder ni er av om sådana finnes?  
 
 

• Kan du säga att etableringen i USA varit lyckad? 
 

 
• Vilken roll spelar koncernen när det gäller etableringsprocesser? 

 
 
• Säljer företaget sina produkter exempelvis i Sydamerika, i Chile? Om inte, vilka hinder 

tror du företaget skulle möta i Chile? 
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[Bilaga 2] Enkätformulär                                                       
 
1. Kön  

 
           Man                       Kvinna 
 

2. Ålder 
 
      18-25                     36-45               56 > 
      26-36                     46-55 
 
3. Utbildning 

 
            Grundskola          Gymnasium              Högskola/Universitet 

 
4. Civilstånd 

 
            Ogift                     Gift                           Änka/änkling 
 

5. Inkomst 
 
            0-299.999 pesos [ca: 0-4100 kr]                      600 000 > [8100 kr >] 
            300.000-599.999 pesos [4100- 8100 kr]          vill ej uppge 
 

6. Vilken typ av bröd brukar du vanligtvis handla? (Ange maximalt två alternativ) 
  
            Vitt                        Med fibrer                  Knäckebröd 
            Mörkt                    Dietbröd                     Annat______________ 
 

7. Var brukar du vanligtvis handla brödet?  
 
            Stor mataffär                             Bageri 
            Kiosk                                         Annat________________ 
 

8. Är priset av betydelse vid brödhandlande? 
 
             Ja                                                          Nej 

 
9. På vilka grunder väljer du ditt bröd? (Ange maximalt två alternativ) 
 

            Efter smak                                  Mättnadskänsla 
            Måste vara hälsosamt                 Annat___________________ 
 

10. Känner du till Wasa knäckebröd? 
 

       Ja                                                Nej 
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[Bilaga 3] Resultat av enkätundersökningen 
Här presenteras återstående diagram som inte finns med i punkten 4.10. 

Figurerna 1-5 presenterar respondenternas svar på de första fem frågor och visar hur värdena 

fördelas på variablerna kön, ålder, utbildning, civilstånd och inkomst. Figur 6 visar svar till 

sjunde fråga angående platsen där det chilenska folket brukar handla sitt bröd.  

 

I undersökningen deltog 50 respondenter: 28 män och 22 kvinnor. 

Fråga 1- Kön

28st
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     Figur 1         
 
Nedanstående stapeldiagram visar antalet respondenter i varje åldersgrupp. 

 

Fråga 2 - Ålder
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Vi avgränsade oss till de tre viktigaste stadierna i skolgången, det vill säga grundskola, 

gymnasium och högskola/universitet då vi undersökte vilken typ av utbildning respondenterna 

har. 

  

Fråga 3 - Utbildning

20st
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28st

Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet
    Figur 3 

 
 
Cirkeldiagrammet visar vilken civilstånd de tillfrågade har. 
 
 

Fråga 4 - Civilstånd

39st

0st
11st

Gift

Ogif t

Änka/Änkling

    Figur 4 
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Stapeldiagrammet av inkomstfördelningen visar att majoriteten av respondenterna tillhör det 

nedre inkomstskiktet. Då inkomst är ett känsligt område valde författarna att använda �vill ej 

uppge� som alternativ i marknadsundersökningen. 

 

Fråga 5 - Inkomst
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Det sista stapeldiagrammet visar utfallet på frågan om platsen var folk brukar köpa sitt bröd. Då 

det finns många småaffärer i Chile där bröd säljs, fick dessa benämningen kiosk. Majoriteten av 

deltagarna föredrar att handla i stora mataffärer, där utbudet är större. 

 

 

Fråga 7 - Var brukar du vanligtvis handla 
brödet? 
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[Bilaga 4] 
Indikatorrankning83 som mäts såsom:    

• Uppstartning av företag 

Procedurer, tid, kostnader och minimal kapital för att starta upp företag 
 

• Handhavande med olika typer av licenser 
 
Procedurer, tid och kostnader för affärsinspektioner och tillstånd 
 

• Anställning och avskedande av personal 
 
Svårigheter med anställning av personal enligt index. Rigiditet av timmar enligt index och 
avskedningssvårigheter enligt index. Kostnader för anställning och avskedande av arbetskraft. 
 
 

• Registrering av egendom 
 
Procedurer, tid och kostnader för registrering av egendom 
 

• Kreditgivning 
 
Index över kreditgivningsinformation, den legala styrkan man förfogar över enligt index. 
 

• Investerarskydd 
 
Hur pass transparent är informationen, hur ser aktieägarnas ställning ut? 
 

• Skatteinbetalning 
 
Antalet skatteinbetalningar, antal timmar per år spenderade på återbäring och total betald skatt av 
nettointäkt i procent. 
 
 

• Handelsutbyte 
 
Antalet dokument, signaturer och tiden som behövs för att inleda export och import av olika typer 
av varor. 
 

• Genomdrivande av kontrakt 
 
Procedurer, tid och kostnader för att genomdriva ett kontrakt 
 

• Nedläggning av företag 
Tid och kostnad för nedläggning av företag och återhämtningsgraden 
                                                
83 http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=41 
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[Bilaga 5] 
 

Exempel på hur yrkes löner ser ut för folk med universitetsutbildning84 följer nedan: 

[Siffror i kronor, brutto] År 2006. 

Yrke  Månadsinkomst 

Lärare  mellan 1500: - och 3470: -  

 

Geolog  25230: - i genomsnitt  

 

Yrke  Månadsinkomst  

Gruvingenjörer 23125: - i genomsnitt 

Industriella civilingenjörer 21000: - i genomsnitt 

Ekonom  8200: - i genomsnitt 
 

Kommentar: anledning till de till synes höga lönerna för ingenjörerna är uppgången i export 

relaterad till gruvbranschen i sin helhet, i synnerhet stigande världsmarknadspriser på koppar. 

 

För folk utan universitetsutbildning85 så ligger månadslönerna för följande yrken på 

nedanstående nivå: 

Yrke  Månadsinkomst 

Köksassistent 2535: - 

Busschaufför  2816: - 

Säljare  1690: - 

Juvelerare/guldsmed 2535: -  

      

 

 

 

 

                                                
84 http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/carreras_demandadas.htm, 
85 http://www.biblioredes.cl/BiblioRed/Nosotros+en+Internet/omilantofagasta/OFERTAS+LABORALES.htm 
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[Bilaga 6] 
[Priser i SEK från september 2006, avrundade]86 

Närliggande varor till Wasa knäckebröd 

 

Vara  Enhet  Pris 

Vitt bröd  1 kilo  8,5: - 

Mjöl  1 kilo  6,5: - 

Söta kex  500 gram  4: - 

Flingor  800 gram  18: - 
 

 

 

Frukost varor 

Mjölk  1 liter  6: - 

Ost  1 kilo  42: - 

Yoghurt  250 gram  2: - 

Smör  250 gram  8: - 
 

 

 

Utbildning överlag 

Dagisavgift (Årlig engångsavgift)  1640: - 

Bas skola (Årlig engångsavgift)  1620: - 

Kåravgift till Universitet ( Årlig engångsavgift) 1230: - 

Månadsavgift till Universitet  3290: -  

 

Genomsnittliga levnadskostnader i större orter per månad (befolkning >50000) 

Hyra     2000: - 

El    100: - 

Vatten    250: - 

Telefon bas abonnemang   200: - 

                                                
86 http://www.ine.cl/ine/canales/chile_estadistico/home.php (Chiles motsvarighet till SCB) 
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Transportkostnader överlag 

Bensin blyfri 1 liter   8,7: - 

Bussbiljett    5: - 

Tunnelbana    4,8: - 

Kollektiv Taxi (Kör bestämda sträckor)  7: - 

 

Sjukvårdskostnader överlag 

Läkarundersökning   60: - 

Röntgenundersökning   169: - 

Antibiotika kur   3: - 

Blodprov    51: - 
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[Bilaga 7] 
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