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Abstract 
There is an ongoing process where the free market within the European Union is expanding, 
partly through the incorporation of new member states, partly through the signing of 
association agreements with nearby countries and regions. When trade barriers are removed in 
different ways more companies consider an internationalization of the company. However, 
the procedure of the internationalization of companies is a rather new and unexplored area in 
the context of research. The focus of this study is therefore to examine how a few companies 
situated in Sweden, has proceeded while searching for knowledge during the 
internationalization process. Data has been collected through interviews that have been 
balanced with information from Internet and other sources. The tools that has been used to 
analyze is first and foremost the Uppsala model of the internationalization process, but 
common principles, emerged from studies at Södertörns Högskola, Stockholm, and 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, has also been used. During the study the importance of 
personal contacts has come to light as well as the lack of research of the strategies of 
immigrant enterprises. 
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1 Inledning 
Organisationer befinner sig i en föränderlig miljö som karaktäriseras av en alltmer påtaglig 
konkurrens. Den Europeiska Unionen har på kort tid utökats med ett stort antal nya 
medlemsstater. Samtidigt har associationsavtal, med blivande medlemsstater och närliggande 
länder, underlättat gränsöverskridande verksamhet. Inträde i Unionen och associationsavtalen 
tillsammans med relativt stabilare valutor i de europeiska länderna minskar företagens 
transaktionskostnader. De nya förhållandena har lett till en ökande internationalisering av små 
och mellanstora företag. Internationaliseringsprocessen har tidigare hindrats av bland annat 
höga tullavgifter, kvoter och monopol. Samtidigt som associationsavtalen har gett företagen 
möjlighet att agera på en större marknad så utsätts företagen nu för en allt hårdare konkurrens, 
på den egna hemmamarknaden, till följd av nya företagsinträden. Framstegen i informations- 
och kommunikationsteknologier, krav från innovationsledd produktion och globaliseringen av 
marknader har lett till att alltfler företag går in i nationsöverskridande nätverk och allianser, 
inleder partnerskap eller etablerar sig i andra länder (Dunning, 1995; Liesch och Knight, 
1999). Införandet av handelsöverenskommelser och associationsavtal underlättar för företag 
att träda in på nya marknader, vilket de kan göra i syfte att sänka produktionskostnader, vidga 
kundunderlaget, möta underleverantörer och kunders efterfrågan eller som svar på utländska 
konkurrenters etableringar på den egna marknaden (Kotler, 2000).  
 
För ett framgångsrikt inträde på den utländska marknaden krävs relevant kunskap om 
marknaden. Denna kan utgöras av kunskap samt information om kunder, konkurrenter och 
andra intressenter liksom om den institutionella och kulturella miljön. Informationen bör ses 
som en strategisk resurs och ett konkurrensvapen (Soyah och Thameur, 2004). Avsaknaden av 
lämplig erfarenhetsbaserad kunskap påverkar ledares uppfattning om kostnaden av 
internationalisering (Liesch och Knight, 1999). Kunskapen förvärvas ofta genom befintliga 
relationer, personer emellan, och beslutet att gå in på den nya marknaden är ett av de 
viktigaste besluten i internationaliseringsprocessen (Ellis, 2000). Att företagen behöver 
kunskap och information som grund för sina beslut är således de flesta överens om, men det 
saknas ännu allmängiltiga teorier för företagens internationaliseringsprocess och hur 
informations- och kunskapsinsamlandet i denna går till (Liesch och Knight, 1999).   
 

1.1 Val av ämne 
Under företagsekonomiska studier på Frans Schartau Komvux kom jag att intressera mig för 
handel mellan länder. Detta intresse har fördjupats när jag fortsatt att läsa företagsekonomi 
såväl på Södertörns Högskola som vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, Spanien. 
Eftersom min pappa är från Tunisien har jag flera vänner med tunisisk bakgrund. Då jag har 
hört flera av dem tala om att starta verksamhet i Tunisien började jag intressera mig för hur 
informationsinhämtningen sker, då mindre företag initierar verksamhet på en internationell 
marknad. Eftersom samarbetet mellan Tunisien och den Europeiska Unionen inom en snar 
framtid kommer att underlättas, till följd av associationsavtal, tror jag att mitt val av ämne är 
intressant för såväl tunisier som svenska små- och medelstora företag som planerar att initiera 
verksamhet i Tunisien. 
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1.2 Problem 
Själva processen, att samla in information och kunskap för att identifiera den nya marknaden 
och enskilda säljare inom denna marknad, är relativt dåligt belyst i forskningsfronten (Liesch 
och Knight, 1999; Ellis, 2000). Detta gäller särskilt för små och medelstora företag som tycks 
använda sig av nya metoder vid internationalisering. Det finns därför ett särskilt behov att 
utveckla empiriskt grundade förklaringar, av hur beslutsfattare identifierar potentiella partners 
i internationaliseringsprocessen, vilka kan fungera som en introduktion till teoribyggnad 
(Ellis, 2000). Flertalet empiriska studier visar på att inträdesbeslut ofta är ad hoc och helt 
tycks sakna rim och reson (Ellis, 2000). Intresset för denna studie kommer, utifrån 
ovanstående resonemang, att fokusera på att granska beslut som ligger till grund för hur 
säljare, köpare och andra intressenter identifieras av företagen under 
internationaliseringsprocessen. 
 

1.3 Problemformulering 
Vilken roll spelar kunskaps- och informationsinhämtning för etableringsbesluten i små och 
medelstora företag? 
• Hur tillägnar sig företagen kunskap? 
• Var söker och finner företagen information som är relevant för deras beslut under 

internationaliseringen? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att förstå, och genom denna förståelse, ge en tolkande förklaring till 
företags olika strategier vid förvärvande av kunskap och information under 
internationaliseringsprocessen. Genom studien vill jag även få förståelse för företagens 
förhållningssätt till de olika informationskällorna. 
 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till svenska företags strategier för att hämta in information och tillägna sig 
kunskap om den tunisiska marknaden. Företagen som står i centrum för undersökningen hade 
vid inträdet på den tunisiska marknaden relativt liten eller ingen verksamhet alls.  
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2 Tunisien & Sverige 
Kapitlet inleds med en historisk beskrivning av Tunisien. Därefter följer en redovisning av de 
speciella förhållandena på den tunisiska marknaden, vilken utmynnar i ett avsnitt om 
förbindelserna Tunisien och Sverige emellan. Syftet med kapitlet är att underlätta förståelsen 
för det insamlande materialet och de svårigheter som kan påverka informations- och 
kunskapsinhämtning under internationaliseringsprocessen. Informationen används främst i 
analysen av de data som har samlats in genom besöks- och telefonintervjuer, observation och 
från källor på Internet. 
 

2.1 Tunisien 
Avsnittet baseras på information från den tunisiska myndigheten Foreign Investment 
Promotion Agency (FIPA, 2005) där inte annat nämns. 
 
Tunisien befinner sig i knutpunkten mellan Medelhavets östra och västra havsstrand. Flera 
civilisationer har passerat under landets 3000 åriga historia. Folk som berber, fenicier, romare, 
bysantiner, araber, spanjorer och turkar har präglat landet som, av Wilén (2005), beskrivs som 
en kulturell smältdegel. Landets kulturella rikedom har speglats i arbeten av Hannibal, Magon 
och Ibn Khaldoun. 1997 utnämndes Tunisien till världens kulturhuvudstad av Unesco.  
 

Historiska referenspunkter 
Förhistoria – 7000-4500 före Kristus. Kapsiansk civilisation.  
Kartagisk period (XII-II seklet f. Kr.) – 814 f. Kr. Karthago grundades av fenicierna (60 år före Rom) 
Romersk period (146 f. Kr.–439 e.kr) – romarna förstörde Karthago och använde området som kornbod.  
Arabisk period (647-1574)  
Ottomansk och Husseininitisk period (1547-1881) – självstyrande enhet med ottomansk Bey (kung).  
Kolonialperiod (1881-1956) – Franskt protektorat.  
Självständighet (1956) – den ottomanske Beyen avsätts och republikanskt styre införs året därpå. Landets förste 
president blir frihetskämpen Habib Bourguiba. Sedan 1987 är Zine El Abidine Ben Ali president. 
 

Det självständiga Tunisien 
Ombildandet av landet påbörjades redan 1956 med Personal Status Code, ändrad 1993. Den 
gav kvinnor samma rättigheter som män på den politiska, ekonomiska och sociala arenan 
(FIPA 2005; Harris och Koser, 2004). De senare menar dock att det fortfarande finns 
utrymme för förbättringar. Läskunnigheten för personer över tio år har ökat från 32,1 procent 
1966 till 77,1 procent 2004. CIA (2005) menar på att den progressiva socialpolitiken har 
bidragit till att levnadsstandarden i Tunisien är högre än levnadsstandarden i den övriga 
regionen. Medelklassen utgör 80 procent av befolkningen. FIPA (2005) menar att landet, 
genom sitt nationella solidaritetsprogram, är bland de afrikanska länder som lyckats bäst med 
utjämnandet av ekonomiska skillnader. Den geografiskt strategiska positionen, i hjärtat av 
Medelhavet, har gjort Tunisien till en korsväg för civilisationer och utgör idag en plattform 
för investeringar, produktion och handel. Officiellt språk är arabiska, men franska, engelska, 
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italienska och tyska används också som arbetsspråk. Större städer är Tunis (huvudstad) Sfax, 
Sousse, Bizerte, Nabeul och Gabès. Landets främsta naturresurser består av råolja, fosfater, 
stål, tenn, zink och salt. De viktigaste jordbruksprodukterna är olivolja, citrusfrukter, dadlar 
samt andra frukter och grönsaker.  
 
Landet har undertecknat ett flertal handelsavtal med EU och är sedan 1995 medlem i WTO. 
Tunisien var det första landet på Medelhavets södra kust att 1995 underteckna 
frihandelsavtalet mellan Medelhavsländerna och EU, (MEDA-avtalet). Målet med avtalet är 
att ett frihandelsområde ska ha etablerats år 2010. Stora delar av avtalet kommer att ha 
genomförts fullt ut i Tunisien 2008. Under 2005 slutförs sista fasen i bildandet av en 
frihandelszon mellan Tunisien, Egypten, Marocko, Jordanien och Libyen. Avtal finns även 
med Japan, Kanada, USA, Schweiz och Australien samt ett flertal afrikanska stater. Enligt 
FIPA (2005) rankas landet högt, på listan med afrikanska länder, av internationella byråer 
som bedömer länders riskfaktorer. Wilén (2005) menar att Tunisiens avtal, främst med övriga 
Maghreb och Västsahara, tillsammans med ett gynnsamt investeringsklimat gör landet till en 
bra bas för affärer i Nordafrika. 
 

2.1.1 Speciella förhållanden på den tunisiska marknaden 
Sedan Zine El Abedine Ben Alis tillträdde på presidentposten har den tunisiska marknaden 
anpassats till internationella förhållanden genom en mer liberal politik. Detta har skett i form 
av privatiseringar samt genom att förbättra företagsklimatet med investeringsincentiv för 
såväl inhemska som utländska företag (Harris och Koser, 2004). Tunisien anses, (enligt 
Stockholms Handelskammare, 2001; UI, 2005) av många bedömare ha den mest 
konkurrenskraftiga ekonomin i Afrika och den mest liberala ekonomiska politiken av 
arabländerna. Enligt Harris och Koser (2004) är investeringsincentiven utformade för att öka 
export från Tunisien, skapa nya arbetstillfällen, föra in teknologi samt stödja regional 
utveckling i Tunisien. De påpekar dock att landet fortfarande använder femårsplaner. Den 
tionde femårsplanen sträcker sig från 2002-2006 och har som mål att stärka den finansiella 
styrkan i ekonomin, uppnå en årlig tillväxtränta på 5,5 procent samt att skapa 380 000 nya 
arbeten för att minska arbetslösheten från femton procent till 13,2 procent i slutet av perioden 
(Harris och Koser, 2004). Särskilda satsningar på arbeten inom kunskapssektorn kommer att 
genomföras, enligt dem. CIA (2005) menar att landet står inför en utmaning att ytterligare 
privatisera, liberalisera och effektivisera för att attrahera ytterligare utländska investeringar.  
 
Den tunisiska exporten består, enligt UI (2005), till drygt 40 procent av textilier. Exporten 
utgörs även av elektroniska varor, maskinell utrustning samt oljeprodukter. En stor del av 
exporten är emellertid beroende av importerade insatsvaror och därför svarar textilier 
exempelvis för över 20 procent av importen (UI, 2005).  
 

Lagar och regler 
Lagstiftningen understödjer transparitet på alla nivåer, utfästelser av kontrakt och 
privatiseringar sker systematiskt genom budgivning, sedan 1991 garanteras transparitet i 
kommersiella transaktioner genom pris- och konkurrenslagstiftningen. Den oberoende 
internationella organisationen Transparency International bedömer varje år graden av 
korruption i världens länder.  
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På en skala där länderna i topp har minst korruption rankades Tunisien år 2004 som nummer 
39 av 146 länder (bilaga 1). Landet ansågs ha mindre korruption än flertalet arabländer, 
majoriteten av de afrikanska länderna, liksom europeiska länder så som Ungern, Polen och 
Turkiet. (FIPA 2005, TI, 2005).  
 
Vidare bygger redovisningssystemet på system som tillämpas i OECD-länderna. Tunisien har 
flertalet bilaterala socialförsäkringsavtal med länder som Frankrike, Belgien, Algeriet, Libyen 
och Tyskland för att garantera utvandrade anställdas rätt till social trygghet. Med Sverige har 
landet bland annat ett bilateralt icke-dubbelt skatteavtal. Generellt sett ligger företagsskatten 
på 35 procent, undantag finns för jordbruks- och fiskeföretag som betalar tio procent och 
utländska företag i frizonerna vilka är befriade från företagsskatt de första tio 
verksamhetsåren. De senare gynnas även av ett flertal andra skatte- och tullförmåner.  
 

Frihandelsområde – MEDA 
Den så kallade Barcelonaprocessen, Partnerskapet för Europa-Medelhavet, har enligt UD 
(2005) som mål att skapa fred, stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete mellan EU 
och Medelhavsländerna. Andra viktiga områden inom partnerskapet är enligt UD (2005): 
demokrati, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik samt ett utvecklingssamarbete gällande 
rättsliga, sociala och kulturella frågor. Processen har vidare utmynnat i ett avtal MEDA mellan 
EU och ett antal Medelhavsländer, bland dem Tunisien. Inom ramen för MEDA ges bland 
annat stöd till ekonomiska reformer, strukturanpassning och regionalt samarbete med 
målsättning att upprätta ett frihandelsområde mellan EU och Medelhavsområdet. Fokus ligger 
på energiområdet, transport och informationsteknologi. MEDA omfattar, enligt Harris och 
Koser (2004) följande dimensioner: uttalanden om grundläggande principer för demokrati och 
mänskliga rättigheter, utfästelser om politisk dialog, överenskommelser om fri rörlighet för 
varor, ekonomiskt samarbete, socialt och kulturellt utbyte, finansiella mått och institutionella 
överenskommelser. Vidare påpekar de att harmonisering diskuteras inom områden som 
turism, vattenförsörjning, industri, energi, fiske samt informationsteknologi. Däremot behåller 
dock den Europeiska Unionen, enligt Harris och Koser (2004) protektionistiska hinder inom 
jordbruksområdet. 
 

Etablering 
Utländska investeringar går under The Investment Incentives Code, vilken täcker all 
företagsverksamhet frånsett minor, energi, inhemsk handel samt finanssektorn. För viss 
verksamhet krävs endast enkel deklaration, medan utövande av annan verksamhet kräver 
auktorisering. Ett flertal incentiv för att gynna investeringar har införts. Dessa främst mot 
företag i frizoner och gynnade regioner, men även mot företag med export-, miljö- samt 
forskning och utvecklingsverksamhet.  
 

2.1.2 Förbindelser mellan Tunisien och Sverige 
Wilén berättar att de svenska kontakterna med Tunisien tidigare bestod av bistånd i olika 
former. Under 1960-talet gick biståndet i första hand till att bygga upp turismnäringen i 
landet. När så landet inrättade industriella frizoner, under 70-talet, inriktades biståndet på 
textilindustrin. Flertalet företag inom väg och vatten etablerade sig också i landet för att 
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understödja uppbyggnaden av landets infrastruktur. Svenska företag som har verksamhet i 
Tunisien är bland annat ASSAB, Atlas Copco, Biodisk AB, Enertech, Håmex 
Hårdmetallverktyg AB, Höganäs Bjuf AB, Sandvik, Volvo, ABB, Ericsson, Electrolux, SCA 
(Exportrådet, 2005; ITPS, 2005 se bilaga 2). 
 

Praktiska svårigheter 
Enligt en rapport från Svenska Handelskammaren 2001 hämmas handelsrelationerna mellan 
Tunisien och Sverige ofta på grund av kulturella skillnader som det franska språket och den 
arabiska affärskulturen. Wilén (2005) menar dock att den tunisiska affärskulturen liknar den 
svenska och att de kulturella hindren är mindre än vad som ofta antas. Han nämner emellertid 
att tunisier är mer subtila än svenskar samt att deras organisationsstruktur är mer hierarkisk. 
Cornell (1999) påpekar, i ett avsnitt om Tunisien, att araber som beställare är otåligare i 
affärssammanhang än svenskar eftersom de blir oroliga av att inte ha överenskommelser 
dokumenterade. 
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3 Det teoretiska fältet 
Kapitlet består av en genomgång av teorier som dominerat forskningen på företags 
internationaliseringsprocesser de senaste decennierna. Därefter följer en genomgång av 
teorier som är relaterade till företags informations- och kunskapsinhämtning varpå kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av teorier och modeller för företags kunskaps- och 
informationsinhämtning under internationaliseringsprocessen.  
 

3.1 Internationalisering 
Hymers teori – Hymer har identifierat två större determinanter för utländska 
direktinvesteringar: (1) borttagandet av konkurrens, (2) vissa företags fördelar i särskilda 
aktiviteter. Horaguchi och Toyne (1990) lyfter fram kritik mot nya teorier som framkommit 
under 1970-talet. Enligt denna kritik bygger teorier som Dunnings eklektiska teori och 
Rugmans internationaliseringsteori i stort sett på de begrepp och idéer som Hymer presenterat 
och tillför inte teoribildningen något nytt då de båda, liksom Hymer, framhäver 
transaktionskostnader och marknadsimperfektioner som grundläggande för företags 
internationalisering. Hymers teori ställde, enligt Buckley och Casson (1998), 
exportverksamhet mot direktinvesteringar som strategi, medan internationaliseringsansatsen, 
enligt desamma, även identifierade licensiering, franchising och underleverantörer som 
strategiska möjligheter. 
 
Coases teori – Coase utvecklade sin teori parallellt med Hymer. Han menade att två orsaker 
ligger till grund för att det finns olika företag (1) ökande kostnader för varje ytterligare 
marknadstransaktion tills kostnaden för marginalmarknadstransaktionen blev lika med 
marknadskostnaden för den transaktionen, (2) att en transaktion ökas innebär inte att dess mål 
att reproducera marknadsvillkoren genomförs (Coase, 1988). Coase angav fem orsaker till 
vertikal integration, varav en var marknadsimperfektioner. De andra är: reduktion av interna 
konflikter, marknadsosäkerhet, finansiella marknaders imperfektioner samt otillräcklig 
relevant information (Horugachi och Toyne, 1990). 
 
Internationaliseringsansatsen – till modern teori om multinationella företag vilar, enligt 
Buckley (1988), på två generella grundprinciper: (1) att företag väljer den minsta 
kostnadslokaliseringen för varje aktivitet som de utför och (2) att företag växer genom att 
internalisera marknader till den punkt där fördelarna av ytterligare internationalisering 
överväger kostnaderna. Vidare kan sägas att dessa grundprinciper inte är självständiga 
eftersom internationalisering av företag även medger viss manipulation av internpriser. 
Modellen har, enligt Buckley och Casson (1998) tre urskiljande drag: dess analys omfattar 
alla större marknadsinträdesstrategier, den skiljer tydligt mellan produktion och distribution 
och den tar hänsyn till interaktionen mellan utländska inträden och ledande rivaler i 
värdlandet. Vissa forskare, som Dunning och hans eklektiska paradigm, lägger till ytterligare 
en tredje faktor: nödvändigheten av ägarspecifika fördelar, Buckley (1988). Det ursprungliga 
syftet med internationaliseringsansatsen vilken adopterades av Buckley och Casson (1976) 
var, enligt den förre, att använda konceptet om marknaders internationalisering för att 
utveckla en modell för företags tillväxt. Vidare påpekar Buckley (1988) att 
internationaliseringsansatsen är en viktig del när det gäller att förklara nettoflöden av 
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utländska direktinvesteringar, då olika observationer visar, att det finns en hög koncentration 
av utländska direktinvesteringar på marknadsekonomier som är välutvecklade.   
 
Eklektiska Paradigmet – kallas även OLI, efter de tre determinanterna Ownership Advantages 
(ägarskapsfördelar), Location-Specific Variables (lokaliseringsspecifika variabler) och 
Internalization Incentive Advantages (fördelar som utgör internationaliseringsincentiv). 
Paradigmet förklarar, enligt Dunning (1995) företagens reaktion vid gränsöverskridande 
marknadsmisslyckande. I det Eklektiska Paradigmet förklaras det multinationella företagets 
beteende med transaktionskostnader (Toyne, 1989; Caves 1998) och det kan enligt Buckley 
(1990) sägas vara analogt med Porters modell konkurrensspecifika fördelar. Dunning (1995) 
framhäver att det eklektiska paradigmet skiljer sig från internationaliseringsteorin såtillvida 
att det förra behandlar de konkurrensmässiga fördelarna (Ownership Advantages) som en 
endogen, snarare än exogen faktor, när det gäller vad som uppstår ur gränsöverskridande 
verksamhet.  
 

3.2 Förväntningars roll vid affärsbeslut 
Cyert och March – menar att företags förväntningar på affärsbesluten påverkas av hopp, 
önskningar och interna förhandlingar. De påpekar vidare att information om enskilda 
handlingars konsekvenser präglas av otillförlitlighet och därför vinklas av medvetna och 
omedvetna förutfattade meningar (Cyert, Dill och March, 1958). Cyert och March kom, 
tillsammans med Starbuck (1961), fram till att (1) det finns empirisk validitet för att individer 
kan, och gör så, modifiera sina subjektiva uppskattningar av verkligheten i syfte att 
sammanjämka sina förväntningar med de utdelningar som är förenade med olika slags fel, (2) 
vid en konflikt utvecklas värderingar till en slags förhandlingsprocess, i vilken olika problem 
som förknippas med förhandling och spel medför strategier för att kompensera. 
Sammanfattningsvis anser Cyert och March att medlemmar av en organisation generellt sett 
behandlar uppskattningar, information och kommunikation som aktiva parter i deras miljö. 
Vidare tenderar hänsyn tas till beslutet till vilket information söks samt till möjliga följder av 
flertalet möjliga förutfattade meningar i informationen och utfallet av dem för flertalet 
möjliga resultat. Medlemmarna anpassar informationen som de förmedlar i enlighet med 
deras uppfattning om beslutssituationen.  
 

3.3 Företagets tillväxt 
Penrose – menar att det finns två resursgrupper som företag måste ta hänsyn till vid 
expansion: (1) tidigare förvärvade eller "ärvda" resurser samt (2) resurser som måste erhållas 
på marknaden för att programmet ska kunna genomföras.  
 

Tillväxt styrs av den kreativa och dynamiska interaktionen mellan ett 
företags produktiva resurser och dess marknadsmöjligheter. 
Tillgängliga resurser begränsar expansion; oanvända resurser 
(inklusive teknologiska och entreprenörsmässiga) stimulerar och 
bestämmer till stor del expansionens riktning. Då produktefterfrågan 
kan göra en härskande kortsiktig influens gällande över en långsiktig, 
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blir alla distinktioner mellan "tillgång" och "efterfrågan" godtyckliga 
Penrose (1960).  

 
Hon anser att företagets verkliga expansion är relaterat till såväl dess resurser, erfarenhet och 
kunskap som till den typ av möjligheter vilka det undersöker då en expansion begrundas. 
Ledningens tjänster sätter, enligt Penrose (1960), gränserna för hur stor expansion som kan 
planeras eller genomföras även om alla andra resurser finns på marknaden. Företagets 
reaktion i form av besvikelse – de ändringar det gör, gällande planer och aktiviteter, samt 
sättet som det anpassar (eller misslyckas att anpassa) – kan återigen förklaras med hänvisning 
till dess resurser. Det finns en nära relation mellan de olika sorters resurser som ett företag 
arbetar med och utvecklandet av idéer, erfarenhet och kunskap om dess ledning och 
entreprenörer. Vid varje tidpunkt finns det poler av outnyttjade produktiva tjänster och de, 
tillsammans med den förändrade vetskapen hos ledningen, skapar en produktiv möjlighet som 
är unik för varje företag.  
 

3.4 Kulturella dimensioner 
Hofstede (1991) menar att det finns kulturella skillnader, som grundar sig i värderingar. Dessa 
värderingar påverkar individers preferenser och hur de ser på makt, förhållandet till familjen, 
ansvarsfördelning, rädsla för osäkerhet samt tidsperspektiv. De fyra dimensioner som 
Hofstede (1991) har identifierat är maktdistans, individualism/kollektivism, 
maskulinitet/feminitet samt osäkerhetsundvikande. 
 

3.5 Förberedande exportaktiviteter 
Wiedersheim-Paul, Olson och Welch (1978) menar att beslutsfattarens karaktäristika och dess 
omgivning påverkar dennes uppfattning om sin egen kännedom om saker. De pekar på en 
tvåvägsprocess där beslutsfattaren påverkas av sin omgivning samtidigt som denne skapar en 
ny omgivning genom sina, och företagets, aktiviteter. I denna process spelar beslutsfattarens 
värdesystem, tidigare historia och erfarenhet stor roll. Exportstarten kan, enligt dem, 
kategoriseras som en orienteringsprocess och är därför speciellt beroende av kontakter öga 
mot öga och andra typer av informella kontakter. De menar att kontakter öga mot öga ofta är 
mer effektiva än andra typer av kontakt. Vidare anser de att denna typ av kontakt är att 
föredra när utbytet av information inbegriper osäkerhet eller när det är nästintill omöjligt att 
förutse vad som kommer att hända när informationen som överförts skapar nya situationer 
vilka kräver nytt utbyte av information.  
 

3.6 Internationalisering och informationsinhämtning 
Såväl Liesch och Knight, (1999) som Ellis (2000) påpekar att informations- och 
kunskapsinhämtning är ett relativt outforskat område inom den teoretiska fronten, gällande 
internationalisering. Liesch och Knight (1999) namnger dock några teorier som till viss del 
behandlat detta område, med hänsyn till små och medelstora företag. Dessa är Uppsalaskolan 
som, enligt Liesch och Knight (1999) betraktar informationsförvärvande som en av fyra 
faktorer vilka föregår företagets exportverksamhet, innovationsmodellen vilken enligt dem 
påminner om Uppsalaskolan men även ser internationalisering som en följd av att ledningen 
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utvecklas och förnyas i inlärningsstadier, nätverksteorin i vilken förvärvandet av information 
om marknaden och dess aktörer utgör en väsentlig del av "utrymmet" mellan företagen i 
nätverket och slutligen portfolioteorin som framhäver att inhemska företag har en inbyggd 
styrka när det gäller kunskap om den lokala marknaden och verksamhetsmiljön.  
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4 Teori 
Detta kapitel består av en utförligare beskrivning av Uppsalamodellen, vilken tar upp 
kunskaps- och informationsinhämtning som en del av de fyra faktorer som föregår företags 
utlandsetableringar. Kapitlet avslutas med en redogörelse för den kritik som riktats mot 
modellen. 
 

4.1 Uppsalaskolan – IP-modellen 
Forskarna Johanson, Vahlne och Wiedersheim-Paul, alla verksamma vid Uppsala Universitet 
har utvecklat en modell för internationaliseringsprocessen, IP-modellen. Modellen grundar sig 
på en studie av svenska företags etableringar i utlandet Johanson et al (2002). I internationell 
litteratur kallas modellen även Uppsalamodellen, U-model, eller den skandinaviska skolan. 
Enligt författarna visar modellen att företags internationalisering är en 
kunskapsutvecklingsprocess (Johanson et al 2002:58).  
 
De två utgångspunkterna för IP-modellen är att: (1) små företag går utomlands, internationell 
utveckling kopplad till tillväxt på utländsk marknad. Den teoretiska basen för detta 
resonemang är, enligt Johanson et al. (2002), hämtat från Penrose, som påpekat att företagens 
tillväxt är ett resultat av deras förmåga att använda, kombinera och utveckla resurser. (2) 
företags beslutsfattande präglas av begränsad kunskap. Avstampen för detta resonemang 
kommer, enligt Johanson et al. (2002), från Cyert och March, vilka i sina studier kommit fram 
till att en stor del av företagens verksamhet präglas av begränsad kunskap och att företagens 
verksamhet till stor del går ut på att utveckla den kunskapen. De två antaganden som 
modellen grundar sig på är, enligt Johanson et al. (2002), således: (1) resurserna är 
heterogena, (2) kunskaperna om omvärlden är subjektiva föreställningar.  
 
Forskarna (Johanson et al 2002) bakom IP-modellen har identifierat fyra grundbegrepp kring 
vilka de byggt modellen dessa är: (1) marknadskunskap (MK), (2) löpande aktiviteter (LA), 
(3) engagemangsbeslut (EB), (4) marknadsengagemang (ME). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företrädare för Uppsalaskolan menar att företag i första hand förvärvar kunskap genom 
erfarenhet och inte via litteratur och undersökningar. Via löpande aktiviteter får företagen 

ME 

MK 

EB

LA

Tillståndsaspekter Förändringsaspekter 

Fig. 1. Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell. Johanson et al. (2002 :51)



 

 
12

kunskaper om marknaden som de sedan kan förvandla till marknadskunskap och 
internationaliseringskunskaper. De senare är generella kunskaper om tillvägagångssätt vid 
inträden på nya marknader och som således kan appliceras när företaget expanderar. Johanson 
et al (2002) menar att de flesta företags lärande utgörs av successiva utvecklingar och 
modifieringar där marknadsrutiner och deras konsekvenser påverkar varandra. 
Marknadsundersökningar ger inte erfarenhet, men kan fungera som en grund att stå på. 
Företag med erfarenhet av inträden på flera olika marknader kan utveckla ett lärande som går 
i en dubbel loop där marknadsrutinerna och konsekvenserna av dessa även påverkas av 
företagets internationaliseringsrutiner, vilka i sin tur utvecklas med hjälp av kunskap om 
marknadsrutinernas konsekvenser. 
 
Vidare menar Johanson et al (2002) att företagens nätverk består av förbindelser som är 
föränderliga och mångfacetterade såtillvida att de inte är begränsade till enskilda marknader, 
industrier eller branscher. Genom kontakter i nätverket skaffar sig företaget information om 
dess omgivning samt hur denna omgivning ser på företaget och dess verksamhet. Kunskap om 
marknaden består av kunskap om dess delar, det vill säga om kunder, samarbetspartners och 
relationer mellan olika aktörer på marknaden. Genom att agera på en marknad kan ett företag 
provocera fram reaktioner från andra aktörer och på så sätt lära sig om deras beteende. 
Marknadskunskap är därför svåråtkomlig för företag som inte är verksamma på marknaden. 
Internationaliseringen kan ses som ett resultat av att olika företag, som ingår i företagets 
nätverk, bestämmer sig för att öka sitt engagemang i det senare.  
 
Enligt Johanson et al (2002) utgör utlandssatsningar ofta förstärkningar eller kompletterande 
satsningar på marknader där företaget redan är aktivt och baseras således på erfarenhet. 
Vidare är styrkan i marknadsengagemanget knutet till hur hårt företagets resurser är bundna 
till marknaden, samt till dess kunskaper om den specifika marknaden.  
 
Johanson et al (2002) menar att företagen börjar med att exportera sporadiskt för att sedan gå 
över till mer systematisk export och så småningom etablerar de försäljningsbolag och 
tillverkningsföretag. En annan faktor, som enligt Johanson et al (2002) påverkar företagens 
etableringsbeslut är det psykiska avståndet. Det vill säga hur stor skillnad som företagen 
upplever mellan ett lands affärskultur och det egna landets. Möjliga utfall vid en kombination 
av successivt ökande marknadsengagemang och psykiskt avstånd illustreras nedan. 
 
Utländska etableringsformer 

Export Agent Försäljningsbolag Tillverkningsbolag
    
    
    
    

 
 
 
Länder 
 

 
1 
2 
3 
4 
5     

 
 
 
Undersökningar har visat att det psykiska avståndet mellan Sverige och andra länder är relativt oförändrat över tid. Likaså har dessa studier 
visat att marknaders potential inte har så stor inverkan på internationaliseringens ökning. Därmed kvarstår brist på kunskaper som ett 
grundläggande problem för företagens internationalisering. 

Figure 2: Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell. Johanson et al. (2002 :51)
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4.2 Kritik 

4.2.1 Kritik mot Uppsalaskolan – IP-modellen 
Andersen (1993) kritiserar i sin artikel “On the Internationalization Process of Firms: A 
Critical Analysis” Uppsalaskolan och IP-modellen. Andersen (1993) börjar med att definiera 
en teori som: ”en uppsättning av konstruktioner, definitioner och förslag som är relaterade 
till varandra och som påvisar ett systematiskt synsätt på ett fenomen genom att specificera 
relationerna mellan variablerna, med syftet att förklara och förutsäga fenomenet” (egen 
översättning). Andersen (1993) kritiserar IP-modellen som enligt honom inte har några 
särskilda restriktioner för att analysera rum. Att tidsbegreppet är obundet medger en högre 
grad av abstraktion, men samtidigt påpekar Andersen (1993) att hög abstraktionsnivå fås på 
bekostnad av precisionsnivå. Vidare anser han att variablerna i modellen inte har definierats 
korrekt, samt att den saknar operationella definitioner. Han anser även att uttalandena om 
relationerna mellan stadierna är otydliga. Vid en falsifikationsprövning kom han fram till att 
kongruensen mellan den teoretiska och den operationella modellen är oklar, vilket kan 
härledas till att den saknar operationella definitioner. Hans kritik består i att det är svårt att 
begränsa de teoretiska koncepten i modellen. 
 
Blomstermo et al (2002) tar upp invändningar som riktats mot IP-modellen, bland annat 
ovanstående kritik från Andersen (1993). I sitt svar hävdar de att poängen med modeller är att 
dessa utgör förenklingar av verkligheten och därför inte tar med alla möjliga 
handlingsalternativ. Att bygga ut modellen så att den svarar mot alla förhållanden inom och 
utom företaget är enligt dem möjligt, men skulle göra modellen svårhanterlig. De påpekar att 
modellens grundantagande är att företag agerar utifrån begränsade kunskaper och erfarenheter 
i internationaliseringsprocessen.  
 

4.2.2 Kritik av begreppet kulturell distans 
Kulturell distans eller kulturellt avstånd antas mäta huruvida olika kulturer liknar varandra 
eller inte. Detta begrepp innehåller enligt Shenkar (1993) ett flertal dolda antaganden då 
begreppet distans inbegriper att avståndet mellan två punkter är lika långt oavsett vilken av de 
två som används som utgångspunkt, distans antas implicit vara konstant. Här påpekar Shenkar 
(1993) att det är skillnad mellan att verka i hemlandet, vilket påverkat företagets struktur och 
att gå in i en ny marknad som ännu inte är en del av företaget. Likaså innefattar begreppet 
distans ett antagande om linjär påverkan på exempelvis en investering, vilket dock IP-
modellen enligt honom, frångått, då denna modell medger att det finns en tidsskillnad mellan 
olika expansionsvågor. Han ifrågasätter även att kulturell distans skulle ha en kausal verkan 
på utländska direktinvesteringsmönster samt att kulturella skillnader skulle utgöra ett hinder 
för transaktioner. Han menar att kulturella skillnader tvärtom kan underlätta vissa typer av 
transaktioner. Sammantaget kan sägas att hans kritik grundar sig i att kulturer är komplexa, 
svårgripbara och subtila och därför svåra att definiera och sätta på en skala.  
 
Begreppet kulturellt avstånd, så som det används i IP-modellen, bygger på studier utförda 
med Sverige som bas. Ett annat problem med det psykiska avståndet, som begrepp, är att det 
inte skiljer mellan institutionella förhållanden och affärskulturs påverkan på företagens bild 
av olika länder. Blomstermo et al (2002) hänvisar till att Hofstedes kulturella dimensioner är 
användbara för att förklara de kulturella skillnaderna som påverkar företag i deras 
internationaliseringsprocess.  
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5 Metod 
I detta kapitel redogör jag för de metodologiska överväganden som legat till grund samt 
präglat studien. 

 

5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns ett flertal vetenskapliga förhållningssätt och inom varje förhållningssätt finns olika 
varianter. Jag har valt att använda mig av det hermeneutiska förhållningssättet som ledstjärna 
under min studie. Hermeneutiken är en tolkningslära som baseras på vissa grundläggande 
antaganden och förutsättningar (Widerberg 2002). Förhållningssättet kräver, då det syftar till 
att förstå människors livsvärld, ofta djupgående studier där forskaren tillbringar längre 
perioder med informanterna i dessas egen miljö. Resurser och tidsbegränsningarna för denna 
studie möjliggör inte detta, men jag har ändå valt att låta mig ledas av hermeneutikens 
förhållande till studiers genomförande. Detta val grundar sig på att studiens syfte är att förstå 
företags skilda val av strategier för att inhämta information och tillägna sig kunskap, samt att 
få förståelse för företagens förhållningssätt till informationskällor.  
 

5.1.1 Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansatsen, som bygger på djupintervjuer, kan sägas vara kvalitativ. 
Widerberg (2002) menar att förarbeten är viktiga vid kvalitativa studier, för att forskaren ska 
kunna positionera sig själv i förhållande till temat. Förarbetena gör att forskaren får insikter i 
ämnet, som kan användas till att styra intervjuerna i riktning mot det som är av intresse för 
studiens kärna.  
 

Förarbete 
I förarbetena till denna undersökning ingår en bandad telefonintervju med Sveriges 
ambassadör i Tunisien, Bo Wilén, ett möte och ett flertal telefonsamtal med personal på den 
Tunisiska Republikens ambassad i Sverige, samt kunskaper som förvärvats under 
företagsekonomiska studier på komvux, högskola och universitet. Uppsalamodellen utgör 
ramarna för min informationsinsamling. Därmed kan sägas att teori och allmänna principer 
ligger till grund för min deduktiva ansats (Patel, 1994).  
 

5.2 Undersökningsmetod 
Vid kvalitativa studier är det vanligt att de olika forskningsmomenten utvecklas i en 
ömsesidig växelverkan (Hartman 1998). Han beskriver dessa undersökningar på följande sätt: 
”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden 
hos en individ eller en grupp individer." I denna studie är det företagens förvärvande av 
kunskap och information som står i centrum och då information måste tolkas av individer för 
att förvandlas till kunskap är det dessa personers livsvärld jag söker. Jag vill således ta reda på 
hur dessa individer tänker när de söker information och deras förhållande till hur de olika 
informationskällorna ser ut. 
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5.2.1 Undersökningsansats 
Då det är okända data som söks har jag valt att koncentrera mig på ett fåtal objekt, vilket 
Denscombe (2000) betecknar fallstudie. Denna ansats gör det möjligt för mig som forskare att 
gå på djupet i frågeställningar om informations- och kunskapsinhämtning och utforska 
informanternas upplevelser av dessa. 
 

5.3 Urvalsmetod 
Merriam (1994) anser att naturliga miljöer är kännetecknande för kvalitativ forskning liksom 
att det främsta instrumentet för datainsamling är människor. Karaktäristiskt är även 
användandet av tyst kunskap på samma sätt som målinriktat urval. I fokus för denna studie 
står svenska företags informationsinhämtning då de startar verksamhet i ett visst land. För att 
komma i kontakt med urvalsgruppen har jag vänt mig till etablerade organisationer såsom 
ambassader, exportråd och handelskammare. Ingen av dessa organisationer hade dock 
övergripande information om urvalsgruppen och vissa personer som de hänvisat till, sade sig 
inte ha relevanta kunskaper. De kunde dock i sin tur hänvisa till andra med mer kunskaper i 
ämnet. Hartman (1998) kallar detta tillvägagångssätt snöbollsurval. För att kunna tränga ner 
på djupet, i vilken roll informationskällor spelar för företagens internationaliseringsprocess, 
har jag valt att koncentrera mig på företag som etablerat verksamhet i ett visst land. 
Urvalsgruppen utgörs således av målinriktat urval (Merriam, 1994). Dessa två urvalsprinciper 
gör att studieresultatet inte blir direkt generaliserbart för informationskällors roll vid företags 
internationalisering. Det teoretiska fältet är relativt outforskat varvid syftet med denna studie 
är att få fram tyst kunskap och inte att generalisera framkomna data. 
 

5.3.1 Metoder för insamling av material 
Widerberg (2002) menar att de kvalitativa infallsvinklarna kompletterar varandra och därför 
med fördel kan kombineras. Bland dessa infallsvinklar kan nämnas observationer och 
deltagande observationer samt semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I denna studie 
har ostrukturerade intervjuer kombinerats med observationer och information från Internet. 
 

Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer anser Widerberg (2002) bör användas för det speciella samtal som 
uppkommer mellan forskare och informant. Intervjupersonerna skiftar och därmed även 
förhållandet och diskussionen. Widerberg (2002) menar att forskaren använder sig själv som 
redskap. Intervjuerna i denna studie föregås av samtal där syftet med studien redovisas. Jag 
berättar lite om mig själv och mina orsaker till val av ämne. Således är informanterna lite 
bekanta med mig som person vilket utgör en grund för intervjun som jag ser som ett speciellt 
samtal mellan mig och informanterna. Widerberg (2002) anser inte att fullständigt 
standardiserade och strukturerade intervjuer, som utförs lika med alla respondenter, hör de 
kvalitativa metoderna till. Istället menar hon, bör forskaren sträva efter att få fram så mycket 
som möjligt av varje informants uppgifter, berättelser och tolkningar. Kännetecknande för den 
kvalitativa intervjun är uppföljandet av de trådar i informantens berättelse som kan påvisa 
dennes förståelse eller tolkning av ämnet. Det görs, i denna studie, med hjälp av en 
intervjumall (bilaga 3). Intervjumallen består av ett antal teman, utifrån vilka frågor och 
följdfrågor formuleras under samtalet. Detta sätt att förhålla sig under intervjun kallas för 
ostrukturerat, till skillnad från den semistrukturerade intervjun där ett antal övergripande 
frågor fastställts på förhand. Ett antal telefonintervjuer har genomförts i explorativt syfte. 
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Samtliga intervjuer har utförts på svenska, med undantag för de explorativa samtalen med 
personal på den tunisiska ambassaden, där språket har varit franska.  
 

Observation 
Observation går enligt Widerberg (2002) ut på att forskaren iakttar, noterar och tolkar andra 
människors kroppsliga och språkliga uttryck samt agerande. Observationer kommer att 
användas i form av minnesanteckningar från mina möten med informanterna samt av andra 
samtal som jag har haft med dem. Syftet med observationerna är således främst att beskriva 
miljö och sinnesstämningar under intervjuerna, vilket kommer att användas vid tolkning och 
analys av desamma. 
 

Internet 
Materialets ursprung är ofta svårt att spåra på Internet och därmed försvåras den kritiska 
granskningen av detta material (Bell, 2000, Kahaner, 1998). Den information som hämtats 
från Internet för denna studie bygger till stor del på myndigheters och väletablerade 
organisationers hemsidor. Data från Internet tas upp för att trianguleras (Denscombe 2000) 
mot intervjuer. 
 

5.3.2 Källor för insamling av material 
Det finns ingen allmängiltig definition för primär- och sekundärkällor. Bell (2000) – med 
referens till Duffy – menar att primärkälla är det som kommer fram under projektets gång. 
Ejvegård (1996) är mer precis i sin beskrivning av primärkällor som, enligt honom är; 
protokoll, officiell statistik och riksdagstryck. Doktorsavhandlingar och uppsatser i 
vetenskapliga tidskrifter betecknar han dock som sekundärkällor. Bell (2000), återigen med 
referens till Duffy, påpekar att sekundärkällor är en tolkning av det som ägt rum. Bell (2000) 
refererar även till att sekundärkällor, enligt Baker, kan användas till att hitta primärkällor – 
vilka här benämns som artiklar, böcker, rapporter och liknande i fulltext. Ejvegård (1996) 
påpekar vikten av att kontrollera och granska uppgifter i sekundärkällor särskilt noga.  
 
Jag har valt att, i enlighet med Bell (2000) och dennes referenser, beteckna det som 
produceras under studiens gång, samt artiklar, böcker, rapporter och liknande som finns i 
fulltext som primärkällor, hit räknar jag de intervjuer som ska genomföras samt teorier från 
vetenskapliga artiklar. Hit räknar jag även egna observationer och intryck under studiens 
gång. Till sekundärkällorna hänför jag studentuppsatser, som använts för att hitta information, 
samt broschyrer, Internetkällor och annat material som kan ha präglats av utgivarens 
särintressen.  
 

5.4 Genomförande och bearbetning 
Kvalitativa studier medför ofta stora mängder material vilket, enligt Widerberg (2002), måste 
avgränsas för att inte kräva alltför stort utrymme i rapporten. Urvalet bör grundas i studiens 
syfte och görs, enligt Hartman (1998) lämpligen i två steg. Det första är att kodifiera 
materialet genom reducering, organisering och kategorisering samt välja ut de begrepp som 
ska användas. Intervjuerna har bandats och genom jämförelser mellan intervjuutskrifterna har 
materialet organiserats och reducerats. Det andra steget är att kategorisera begreppen för att 
underlätta tolkning och förståelse av intressanta fenomen. Kategorisering har skett med stöd 
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av teorier och allmänna principer. Liknande begrepp förs samman till kategorier, varav en 
huvudkategori väljs ut. Övriga kategorier bör ha ett samband med denna. Här har två 
huvudkategorier utkristalliserats från teorierna. Underkategorierna följer allmänna principer, 
vilka redovisas i kapitlet om förarbeten. 
 

Bearbetningen av materialet har skett med hjälp av transkriptioner av intervjuerna, vilka 
tillsammans med empiriutdrag har sänts till informanterna för granskning, samt 
minnesanteckningar. Informanterna har inte tagit del av varandras intervjuer eller empiriskt 
underlag för de andra informanterna. I bearbetningen har grammatik rättats, en del sakfel har 
påpekats och korrigerats, likaså har vissa uttryck som varit otydliga förändrats. 
 

5.4.1 Undersökningens tillförlitlighet och bearbetning 

Kritik av begreppen reliabilitet och validitet 
Vid vetenskapliga undersökningar talas ofta om undersökningens reliabilitet och validitet. 
Enligt Hartman (1998) står reliabiliteten för undersökningens pålitlighet och uppnås genom 
att andra har möjlighet att göra samma observationer, det vill säga att observationerna är 
upprepbara. Validitet innebär att de instrument som använts under arbetets gång är 
tillförlitliga. Validitet kan kontrolleras genom att upprepa undersökningen, eller genom att 
använda mätinstrumenten inom områden där svar redan finns. Detta görs i syfte att se hur 
trovärdig undersökningen är, det vill säga om det som ska undersökas har undersökts. 
Hartman (1998), liksom Widerberg (2002) påpekar att ovanstående instrument är utvecklade 
för att påvisa pålitlighet och tillförlitlighet vid ett positivistiskt förhållningssätt. Widerberg 
(2002) menar att kunskapsanspråk och motiveringar måste bli annorlunda under 
hermeneutiska studier, eftersom angreppssätt och metod skiljer sig från de positivistiska. 
 
Gränserna i den kvalitativa forskningen styrs av undersökningens fokus och för 
trovärdigheten av rapporten, som framläggs i form av en fallstudie, gäller därmed (Merriam, 
1994) andra kriterier än vid kvantitativ forskning. Då studien består av personliga intervjuer 
och såväl intervjuare som informant utvecklas är syftet med studien, enligt Widerberg (2002), 
inte replikerbarhet vilket är ett krav för reliabilitet. Vidare är det inte på förhand bestämt vad 
som skall mätas och därmed är, enligt Widerberg (2002), inte heller validitetsbegreppet 
applicerbart vid kvalitativa studier med hermeneutisk prägel.  
 

Tillförlitlighet och bearbetning 
Då inte reliabilitet och validitet är tillämpbara vid det hermeneutiska tillvägagångssättet bör 
istället saklighet och tillförlitlighet, enligt Widerberg (2002). Saklighet och tillförlitlighet 
uppnås genom att forskaren kontinuerligt dokumenterar och reflekterar över sina val och 
tolkningar under arbetets gång. Hartman (1998) menar på att forskaren vid ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt måste förklara, dels hur förståelse nås genom tolkning, dels hur denna 
tolkning kan rättfärdigas. Enligt honom kan hermeneutiken ses som en teori som beskriver 
hur en tolkning rättfärdigas.  
 
Genom att beskriva min förförståelse och de förarbeten som ligger till grund för 
undersökningen visar jag läsaren vad som präglat min ansats. Käpphästar och problem som 
har styrt undersökningens fokus presenteras också för läsaren. Likaså beskrivs de olika 
intervjumiljöerna samt hur jag upplevt stämningen och intervjusituationen liksom 
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bearbetningen av materialet. Den narrativa ansatsen syftar till att ge läsaren en inblick i 
respondenternas livsvärld. Det ger läsaren möjlighet att värdera vad som kan ha präglat 
undersökningen och dess utfall. Denscombe (2000) menar att forskaren genom flera olika 
undersökningsmetoder kan söka komma fram till ett tillförlitligare resultat. Jag har varit i 
kontakt med olika informationskällor, per telefon och på Internet, som informanterna kan 
antas ha använt sig av samt letat efter information på nätet. 
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6 Förarbeten 
Jag redogör i detta kapitel för de förberedelser som legat till grund för studiens inriktning 
och insamling av empiriska data. Som framkommit tidigare har intervjuer genomförts med 
Sveriges ambassadör i Tunisien, samt med personal på den tunisiska ambassaden i Sverige 
och personal vid olika organisationer. Likaså har kunskaper från tidigare studier legat till 
grund för studiens inriktning. 
 

6.1 Organisationer & myndigheter  
I telefonkontakt med olika organisationer har det framkommit att tunisiska ambassaden har 
information för företag, men ingen generellt statistik över svenska företag i Tunisien. 
Stockholms handelskammare och UD hänvisar till Exportrådet. Exportrådets infocenter 
hänvisar i sin tur till Sveriges ambassadör. Sveriges ambassadör i Tunisien tillhör de 
Stockholmsbaserade ambassadörer som är placerade på regeringskansliet.  
 
Den svenske ambassadören Bo Wilén har personliga kontakter och kunskaper som han delar 
med sig av. Han pendlar dock mellan Sverige och Tunisien, vilket gör att han ibland är svår 
att komma i kontakt med. Efter telefonintervjun med ambassadör Wilén skickade jag ett 
skriftligt utdrag av intervjun samt en förfrågning om vissa klargöranden till honom via mejl. 
Han återkom och sammanfattade intervjun med följande:  
 

Jag skulle säga att handeln och det ekonomiska samarbetet med 
investeringar har vuxit fram ur biståndet, turismen och tunisier 
bosatta i Sverige och svenskar bosatta i Tunisien inklusive 
"blandäktenskapen".  

 
I samtal med personal på tunisiska ambassaden har framkommit att de i första hand hjälper 
tunisiska företag att etablera sig i Sverige. De tillhandahåller även information i form av 
telefonlistor till företag i Tunisien samt hänvisar svenska företag till olika myndigheter i 
Tunisien. Tunisiska ambassaden hjälper svenska företag, så gott de kan, genom att fungera 
som en länk mellan den svenska och den tunisiska marknaden. 
 

6.2 Studier 
På Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, Spanien har jag läst Sistemas de Información, 
informationssystem, Comercio Exterior, utrikeshandel samt Dirección Comercial, styrning av 
handel, vid den företagsekonomiska fakulteten. Under kursen om utrikeshandel framhävdes 
betydelsen av att ge ett gott intryck vid affärskontakter. Klädsel samt accessoarer är av stor 
vikt vid personliga kontakter. 
 
Under kursen Business Intelligence, omvärldsbevakning, vid Södertörns Högskola 
diskuterades omvärldsbevakning och informationsinhämtning som grund för 
kunskapsförvärvning. Genom kontakter med sin omgivning kan företag få kunskaper om 
marknaden eftersom företaget är en del av marknaden. Marknaden återspeglar sig därför i 
företagets verksamhet och strategiska val. Den närmaste omgivningen består av partners, 
leverantörer och distributörer, kunder samt konkurrenter. Därutöver interagerar företag även 
med olika myndigheter, branschorganisationer, banker och andra intressenter. Likaså 
påverkas företaget av teknologisk, demografisk, politisk, ekonomisk och juridisk förändring. 
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Källor till information kan vara rapporter och andra handlingar från olika företag, 
myndigheter och handelsorganisationer liksom av andra organisationer. Dessutom kan 
information hämtas från branschmässor, tidningsartiklar i såväl dagspress som facklitteratur 
samt egna observationer, information från fältsäljare och företagets kunder. Likaså fungerar 
Internet som en informationskälla med lättillgängliga rapporter, artiklar, databaser, 
företagskataloger och information som företagen lägger ut om sig själva på olika hemsidor.  
 
Nedan följer en modell som visar hur företaget interagerar med konkurrenter, mellanhänder, 
kunder, leverantörer och distributörer i sin närmaste omgivning samt myndigheter, banker, 
bransch- och handelsorganisationer i den yttre omgivningen. Faktorer som demografi, kultur, 
politik, ekonomi, teknologi och juridik har också inverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Egen bearbetning (2005).  
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7 Empiri 
I detta kapitel redogörs för den information som framkommit under intervjuer samt egna 
efterforskningar. Intervjuerna redovisas inte i samma ordning som de genomförts, istället 
inleds kapitlet med den respondent som varit verksam längst i landet, därefter den som har 
varit etablerad under en längre tid för att sedan avslutas med den respondent som nyligen 
påbörjat sin verksamhet. Detta görs för att ge läsaren ett historiskt perspektiv och därmed 
underlätta läsningen. 
 

7.1 Respondent 1 – Guj Cornell 
Respondenten har varit verksam i Tunisien sedan 1955. Orrje & Co där respondenten arbetade 
skickade ner honom, med två tunisiska praktikanter, för att bygga upp en affärsverksamhet i 
landet. Sedermera har han fungerat som konsult åt flertalet företag och många vänder sig till 
honom än idag för att få tillgång till hans kontakter eller råd om den tunisiska marknaden. 
 

7.1.1 Orsak till etablering i Tunisien 
Orrje & Co ville stödja Tunisiens frihetskamp och bidra till uppbyggnaden av landets 
infrastruktur genom sin verksamhet som konsulter inom väg och vatten. Företaget ritade 
bland annat avloppsverk. På företaget fanns två tunisiska praktikanter och eftersom 
respondenten kunde franska bad VDn honom åka ner med dem till Tunisien för att knyta 
affärskontakter där. 
 

7.1.2 Marknadskunskap 

Kanaler att gå via 
Vi samtalar om hur dagens företagare ska gå tillväga för att samla in information och bygga 
upp ett kontaktnät. Respondenten berättar att han kom till Tunisien vid tiden för landets 
frigörelse från det franska protektoratet. Han säger att de personer som han lärde känna de 
första åren senare kom att inta höga positioner i samhället. 
 

Ja, när jag tänker på Tunisien nu, då vart jag ju bortskämd. Jag 
satt på det så kallade Bab Souka, som nu är en legend. Där satt 
alla frihetskämparna på kaféerna runt Bab Souka och hörde på 
skrällig musik i dåliga högtalare. Och tänkte på hur de skulle bli 
fria.  

 
Respondenten berättar att han fick en informationsbank på kaféerna runt Bab Souka och att 
han där fick kontakter med mängder av folk som han kunde ringa, eller få telefonnummer till 
andra om så behövdes. Det gällde dock att vara försiktig och känna sig för om personerna 
bara droppade namn, eller om deras kontakter kunde leda till verkliga affärsrelationer. Vidare 
berättar respondenten att svenska biståndsmyndigheter inte var behjälpliga, snarare anser 
respondenten att de var besvärliga och dyra att prata med. BITS, en myndighet som grundades 
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under 1970-talet som ett komplement till SIDA som det däremot gick bra att tala med enligt 
respondenten. Arabfonder gav bidrag till företagsprojekt. Svenska företag som redan fanns på 
plats såsom Atlas Copco, LM Ericsson och NPK Engrais var också ett stöd.  
 

Att lära känna marknaden 
Respondenten berättar att han nyligen, tillsammans med en god vän som skulle köpa möbler, 
har besökt ett flertal möbelverkstäder. Han menar att det var ett bra sätt att få känna på 
stadens atmosfär för att få kunskap om staden samt samtalsämnen att ta upp vid möten med 
olika affärsmän. Kontakt med personer inom olika områden har en dold inverkan, menar han, 
eftersom det underlättar arbetet när folk ser att företaget är vänligt inställt till samhället i stort.  
 

Men då var vi runt till möbelverkstäder i stan'. Och det tycker jag var 
glädjande att det fanns många små snickare i olika kvarter, där man 
kunde sitta och dricka kaffe och diskutera hur möblerna skulle se ut. 

 
När jag frågar om det är specifikt för möbelverkstäder, svarar han att det gäller alla 
bekantskaper eller kontakter, oavsett bransch.  
 

Ja, därför att så fort du pratar med några så, så kan du ställa frågor: 
hur stora är de där? Vad gör de för någonting? Och sådär och då 
leder de en kanske dit och så utvecklar det sig och så kanske det visar 
sig att det, passar inte alls, va.  

 
Respondenten menar att det är centralt att själv vara på plats. Att prata med olika människor 
ger en bakgrund så att företaget vet vilka de kan ha glädje av för sin verksamhet. Endast den 
som är delaktig i ett företags verksamhet vet vilka andra aktörer som kan ha nytta av 
företagets produkter och tjänster. Den egna fantasin måste spela, säger han. 
 

Agenter 
Respondenten berättar att han, efter att ha annonserat ut sina tjänster i Dagens Industri, fick en 
förfrågan om att hjälpa ett företag att bli av med en inhemsk agent som de hade blivit 
påtvingade. Agenten arbetade, enligt företaget, inte för dettas bästa:  
 

Man hade sagt att de skulle ha den agenten, men han bara saboterade 
allting!  

 
Jag frågar respondenten vem som hade sagt att företaget skulle ha agenten ifråga och han 
svarar att han inte vet, men att det är vanligt att företag råkar ut för det. Han menar att högt 
uppsatta personer kan föreslå representanter och agenter som är mindre bra. Vidare berättar 
respondenten att den här agenten ville ha pengar utan att göra någonting. I själva verket krävs 
det, enligt respondenten, ett väldigt springande till myndigheter och en mängd telefonsamtal 
för att få igenom de tillstånd som behövs. Respondenten menar att en agent måste vara bildad, 
eller vara självbildad och en smart affärsman gärna med släktingar som kan skriva 
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motiverande brev till myndigheter. Han berättar om hur hans kontakt, som egentligen hade 
dragit sig tillbaka, ägnade ett helt år att rätta till det som hade gått fel med agenten.  
 

För det är så känsligt va, avskedar jag honom så kanske han skvallrar 
för någon viktig person. Så det måste lirkas. Men det går alltid. Det 
rätta segrar alltid.  

 
Respondenten säger att agenter vanligtvis är villiga att hjälpa till, men att det beror på hur 
företaget talar, vad det finns för möjligheter att tjäna pengar på affären samt om det finns 
möjligheter för agenten att bli representant för företaget. Respondenten anser att det är samma 
sak med agenter överallt i världen. 
 
På frågan om det finns några andra vägar att gå, än via agenter, för att etablera verksamhet 
svarar dock respondenten:  
 

Nej, du måste väl nästan alltid ha någon att rådgöra med i varje fall. I 
sådana fall kan du ju ta en advokat, men det finns sällan.  

 
Han säger att det dock finns bra advokater och att han själv hade en rätt bra i Algeriet. Men, 
säger han, det är väldigt svårt, individerna är väldigt olika. Det viktiga är, enligt respondenten, 
att inte binda upp sig mer än en bit i taget. Han säger att prestigebehovet är större i Tunisien 
än i Sverige och att de, som representanter för företaget, gärna vill tala för detta till hundra 
procent.  
 

Låter du dem inte göra det, eller få det så blir de indignerade och 
säger: tror ni inte på mig? Ja, jo det kan ju bli hur mycket snack som 
helst. Hela den där relationen mellan människor är ju konventionellt 
svår och rolig.  

 
På frågan om ett svenskt företag bör använda sig av en agent, eller om de kan gå in på 
marknaden själva svarar respondenten att det är olika i vartenda fall. Enligt honom beror det 
på om agenten är bra och om denna känner med ens organisation eller inte. Om agenten blir 
en motpart kan det vara bättre att söka andra vägar. Vid ett senare tillfälle under intervjun 
betonar respondenten att ett företag som ska börja uppvakta kunder i Tunisien behöver ha en 
tunisier, som är lite etablerad, som kan göra jobbet åt dem. Respondenten påpekar dock att det 
är relativt kostsamt för små företag att hålla sig med denna typ av representation. 
Omsättningen under internationaliseringens första fem år är ofta för låg för att täcka 
representantens lön. Frågan blir därför, enligt respondenten, hur företagen ska börja när de 
inleder internationaliseringen. 
 
När det gäller små företag anser respondenten att de inte ska underskattas eftersom de ringer 
upp en mängd företag. Om sig själv och sitt eget tillvägagångssätt säger han:  
 

Jag ringer upp alla. Fräckt och sådär va, Det gäller bara att man 
hittar på något att prata om.  
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Vi ett annat tillfälle under intervjun berättar respondenten att det är svårast att hitta 
samtalsämnen under den första kontakten, därefter kan det första besöket användas som 
inledande samtalsämne när nya kontakter knyts.  
 

Exportrådet 
Respondenten berättar att avgiften till exportrådet var för stor och att hans företag därför inte 
deltog i några extra aktiviteter. Däremot gick de dit för att träffa andra svenska företag, vilket 
respondenten anser är det viktiga. Han menar att tjänstemännen på Exportrådet sällan har 
personlig erfarenhet eftersom de inte har arbetat upp någon affär själva. Vid ett senare tillfälle 
under intervjun säger han att:  
 

Exportrådet har den begränsningen att de sitter ju inte där nere. De 
är bara en svensk mellanhand. Det är ingen idé med det.  

 
Han menar att företag därför i regel inte har någon glädje av dem, samtidigt som det är bra att 
de finns eftersom de kan tillhandahålla listor över företag i landet samt fungera som en 
plattform för att träffa andra svenska företag som är verksamma på samma marknad. På 
mötena, säger respondenten, är det viktigare att känna av stämningar och att ta reda på vilka 
personer andra företag har träffat och pratat med samt vad de känt när de varit i Tunisien, än 
att läsa rapporter som inte ger så djup kännedom om landet. Genom att ställa frågor till andra 
svenska företag, menar respondenten, att han får kunskap om vilka han bör kontakta i 
Tunisien. Även om det finns företag som inte vill delta i Exportrådets aktiviteter tror 
respondenten att de flesta är överens om att Exportrådet bör finnas.  
 
Vidare berättar respondenten att han, tillsammans med Exportrådet, arbetat på ett projekt för 
att försöka "gifta ihop" svenska industrier med tunisiska, men att det inte lyckats lika bra som 
i Indien. Han berättar att Exportrådet samlade ihop ca tio företag för delegationsresor till 
Tunisien. Resorna var dock inte så produktiva enligt respondenten eftersom det var dyrt att 
delta. Programmet innefattade besök hos olika ministrar. Dessa besök kunde, enligt 
respondenten fungera som dörröppnare vid kontakter med företag, eftersom det medförde viss 
prestige att ha besökt ministrar. Respondenten menar dock att det är viktigt att även söka 
kontakt med andra personer i ministerierna, eftersom ministrar ofta har mycket att göra. 
Respondenten hade en egen strategi under dessa resor. Respondenten valde att gå till några 
ställen, till de personer som han var mest intresserad av att knyta kontakt med. Att tala med 
företrädare för svenska företag och berömma varandra ger inte så mycket, menar han:  

 
Jag brukar inte vara med i delegationen när den går runt, utan jag 
går med på några ställen som jag är intresserad av. /…/ Det är 
tillräckligt för mig att kunna säga, när jag går till andra, att jag är 
med i den svenska delegationen. Det ger lite granna prestige, kanske. 
Men att sitta med en massa andra svenskar och prata med en chef för 
ett företag där nere, det blir ingenting. Förstår du? /…/ Det är 
dödfött, det är bara tänk vad vi är duktiga här och vad ni är duktiga 
där och sånt snack.  
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Respondenten framhåller, liksom tidigare, vikten av att välja ut de mest intressanta delarna av 
olika aktiviteter. 
 

Myndigheter 
När det gäller att, som svensk företagare, själv gå till tunisiska myndigheter och ordna med 
olika papper och tillstånd så menar respondenten att det är fullt möjligt. Han känner personer 
som har gjort det och har själv varit mycket hos myndigheter. Han säger att det är bättre att gå 
direkt till den myndighet som ansvarar för ett område än att vända sig till myndighetsorgan 
som är inrättade för att hjälpa utländska företag. Om det fanns en myndighet som var inrättad 
för att hjälpa företag tillrätta så skulle han inte gå till den, eftersom de troligen följer vissa 
mönster. Respondenten menar att han vill vara fri från mönster. Det svåra med myndigheter, 
vilket enligt honom är lika för alla länder, är att få dem att vända på papper, att göra 
någonting.  
 

Många utav dem som sitter i en myndighet de tror att om de har fått 
en plats så behöver de inte göra mera, och det är lika i alla länder. 
Förvånansvärt lika!  

 
Respondenten brister ut i skratt. Han anser att det är bättre att gå till andra företag och be om 
hjälp. 
 

Tidningar 
Respondenten menar att det är viktigare att känna av stämningar och sålla information i den 
information som ges på exempelvis möten, än att läsa rapporter. Respondenten menar att han 
lärt sig mycket på att läsa tidningar under sin tid i Tunis. Det finns även de som kontaktar 
reportrar på svenska tidningar för att få information, säger han. Dagens företagare, är mer 
systematiska och pålästa än vad han var, säger respondenten. När jag frågar vad han menar 
med systematiska säger han att de ringer upp exportrådet, tidningar och andra företag. Själv 
åker han ner och sätter sig för att lyssna på plats. Respondenten menar att svenskar är för 
självkritiska. Svenskar säger ofta om sig själva att de är tvära, att de inte hälsar och att de gör 
alla möjliga fel. Respondenten menar att det inte bara är den medvetna hälsningen som är 
betydelsefull i mötet med andra, utan även den implicita acceptansen som följer med att vara 
svensk. 
 

Men det är ju inte bara den där medvetna hälsningen, utan det är 
även acceptansen som är något dolt. 

 

Andra informationskällor 
En ny informationskälla, menar respondenten, är tunisier som bor i Sverige. Jag frågar hur 
företagen ska göra om de inte känner en tunisier eller svensk-tunisier och han svarar glatt att: 
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Ja, då ringer du kanske svenska ambassaden, eller exportrådet i 
nödfall! (Han skrattar). Det låter som om jag är… men jag menar de 
är ju snälla i regel.  

 
Respondenten vill inte låta alltför negativ gentemot dem, eftersom han anser att de trots allt är 
välvilliga.  
 

7.1.3 Löpande aktiviteter 

Att knyta kontakter 
Respondenten säger att ett bra sätt att knyta kontakter på är att gå på någon och bjuda på 
lunch och prata lite om hans företag. Det är viktigt att komma i kontakt med personer för att 
kunna skapa ett intresse:  
 

Man måste ju komma till tals med folk på något sätt, och göra dem 
intresserade.  

 
Jag frågar om det är en bra dörröppnare att bjuda på lunch istället för att träffas på kontoret 
och han svarar att det är det, men att det även går bra att bjuda in företag på svenska 
ambassaden, eller konsulatet, om de fortfarande ställer sina lokaler till förfogande för företag. 
Går inte det kan företaget be att få komma upp till kundernas kontor eller stämma möte på 
stan'. Han påpekar att det finns många möjliga kombinationer.  
 

Privata nätverk 
Jag frågar respondenten om det är viktigt att ha ett privat nätverk och han svarar att det kan 
låta som om det är viktigt, men han menar på att det inte behöver vara så stort. Enligt 
respondenten finns det moderna teorier som säger att det inte behövs mer än fem led för att 
lära känna en person var som helst i världen. På en liten marknad, som Tunisien, behövs det 
därför inte mer än tre till fyra kontakter, enligt respondenten. Den som är energisk och ringer 
olika personer i Sverige som har haft med Tunisien att göra behöver, enligt respondenten, 
inget Exportråd.  
 

Det finns ju moderna teorier som säger att för att lära känna vilken 
människa som helst på jorden så behöver du inte mer än fem led och 
det gör att på Tunisien behöver du inte mer än tre-fyra, va. Och det 
gör att du ringer några här som du vet har haft med Tunisien att göra. 
Då får du väldigt mycket om du är en energisk privatperson, som inte 
bara är nöjd med sakerna som de är. Då behöver du inte ringa, då 
behöver du inget exportråd.  

 
Respondenten säger sig ha använt slumpmässiga vägar och jag frågar honom vad han menar 
med det. Han förklarar att han med det menar att gå på någon, vem som helst och säger att 
den som känner en tunisier kan börja med att fråga honom. Respondenten berättar att det är 
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människorna i olika länder som gör att länderna skiljer sig åt och att man ska försöka lära 
känna de som är bra i varje land. När jag frågar hur man går tillväga så svarar han:  
 

ja, det är slump, och så är det ens intuition liksom, mycket… /…/ Du 
går inte till någon som är tvär och butter! Om du inte har en känsla 
av att han är hjälpsam.  

 
Respondenten menar att vissa personer, i alla länder, kan upplevas som tvära trots att de är 
hjälpsamma och att det är viktigt att följa sin egen instinkt. 
 

Andra företag 
Respondenten berättar att det är naturligt för exportföretag som reser att träffa andra 
företagare på hotell samt på mottagningar på svenska ambassaden och på Exportrådet. Det är 
där små firmor hör saker säger han. Vidare berättar respondenten att de hade stor glädje av 
svenska företag som Atlas Copco och LM Ericsson som redan fanns i Tunisien när de kom 
dit. Respondentens företag tog ner andra svenska företag som byggde avloppsverk och annat 
som hans företag ritade. Han påpekar dock att hans företag inte bestämde, utan att det var 
organisationen som de arbetade för som stod för själva upphandlingen. Men de hjälpte även 
företag i andra branscher så som el, värme och sanitet samt olika kemiföretag, med att få 
uppdrag i Tunisien.  
 
På senare år har respondenten förmedlat förbindelser mellan svenska företag och sina 
kontakter i Tunisien. Bland annat behövde ett företag som bygger telefonimaster, Wibe 
stegar, en person på plats i Tunisien för att sätta upp verkstäder för montage av master som 
skeppades från Sverige. Den kontakten ledde till tre års samarbete mellan företaget och 
tunisiern. Respondenten betonar vikten av att informera sig om hur andra företag har gått 
tillväga, hur de har blivit bekanta med olika företag och personer. Han säger att det är vanligt 
att få tips av andra om folk som är trevliga och bra. Jag frågar hur han har gått tillväga när han 
hjälpt svenska företag och respondenten svarar att han brukar kontakta en tunisier som han 
tror kan hjälpa dem. Då jag frågar om de svenska företagen åkt ner till Tunisien svarar han att 
det har de men att han inte tagit dem i handen, utan bara sänt dem till sina kontakter i 
Tunisien. Den här typen av information och tillvägagångssätt, menar han, går inte att få på 
exempelvis ambassaden. Han menar att de inte sysslar med sådant. Respondenten poängterar 
även vikten av att göra en egen personlighetsbedömning och att lita på sin egen instinkt. 
 

Konsulter 
Vi samtalar om olika tillvägagångssätt och respondenten nämner att större företag 
ofta får förfrågningar om de kan förmedla kontakter mellan svenska företag och 
aktörer på den tunisiska marknaden.  
 

Ja, men jag menar det finns tusen vägar. En väg som jag inte har 
nämnt, men som jag har haft att göra med. Om man är ett lite större 
företag, eller även ett mindre företag så kommer det någon från 
Tunisien och säger: jag kan förmedla en stor affär åt dig, och jag vill 
ha fem procent.  
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Respondenten berättar att många av de förslagen var falska. Han menar att det ändå ofta är 
värt besväret att följa upp. Han säger att han aldrig har nekat nya kontakter, eftersom alla 
kontakter kan ge kontakter. Respondenten anser att det är viktigt att alltid vara artig, även mot 
personer som kommer med förslag som tycks sakna verklighetsförankring:  
 

Därför att även om de där nere som jag träffar tycker att det där är en 
skurk så dröjer det bara, då man har suttit med dem, några timmar att 
båda har förstått det. Att det där bara är en skurk. Så det är… Man 
får nya kontakter även genom skurkar, som är bra alltså. /…/ Man ska 
inte vara rädd för folk här i livet! Ta chanserna som de kommer. Det 
har jag fått mycket kontakter på, att alltid vara vänlig och trevlig mot 
sådana, som kommer med vansinniga grejer.  

 
Vidare berättar respondenten, att det är viktigt att undvika att skriva avtal, innan förslagets 
seriositet har utretts. Samtidigt påpekar respondenten vikten av att inte visa sin tveksamhet 
med gester och miner.  
 

… och så ville han att man skulle skriva avtal på det, nej sa jag. Jag 
vet inte vad du är för en, men jag menar kroppsligt så var jag inte 
emot honom. Och då trodde vi på varann.  

 
Om kontakten sedan ger resultat är det dock viktigt att vara korrekt och betala konsulten, ett i 
förhållande till arbetsinsatsen, skäligt arvode. Även om denne hade önskat ha en stor summa 
från början. Om konsulten däremot försökt stoppa affären är det en annan sak menar 
respondenten. Han berättar om ett tillfälle då en konsult fick betalt för sin insats eftersom den 
trots allt hade gett resultat och förklarar att konsulten trots allt hade gjort nytta. Jag frågar om 
respondenten hade kunnat neka konsulten betalning. Respondenten svarar att om konsulten 
hade satt käppar i hjulet, sagt att respondenten varit en skurk till andra aktörer eller liknande 
så hade han inte betalat honom. Han ville dock inte betala konsulten för mer än den tid som 
denne hade lagt ner, även om konsulten hade önskat ett högre arvode. 
 

Ja, eller stoppat affären eller sagt att jag var en skurk till de där uppe, 
men han var vänlig. Så att han gjorde en viss nytta, men man vill inte 
ge honom mer än den tid han lagt ner. 

 

7.1.4 Tunisien och Sverige 
Det är viktigt att vara lugn och tålmodig, säger han. Att ha tid och att vara beredd att ta 
initiativ är viktigt, samtidigt finns det en del skillnader i uttryckssätt som gör att svenskar och 
tunisier ibland inte förstår varandra. Respondenten menar att svenskar ofta vill tala affärer 
med detsamma, vid affärsmöten. De som har varit utomlands ett par månader förstår dock, 
enligt respondenten, att det inte är möjligt.  
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7.2 Respondent 2 – Taha Tlili 
Respondenten har varit verksam i Tunisien sedan ett flertal år tillbaka. Han har använt sig av 
innovativa tillvägagångssätt då han byggt upp sin kundbas. Hans företag är välrenommerat i 
såväl Tunisien som Sverige. 
 

7.2.1 Orsak till etablering i Tunisien 
Respondenten arbetade som inköpare av blommor när han kom till Sverige. Han närde tidigt 
en dröm om att kunna exportera trävaror till Tunisien. För att kunna förverkliga det tog han 
arbeten på olika företag och drev, tillsammans med sin fru, olika sorters affärsverksamhet. 
Genom att arbeta inom olika branscher har han fått värdefull kunskap i bland annat logistik 
samt startkapital till verksamheten. Respondenten har även arbetat på olika myndigheter i 
Tunisien och fick tidigt upp ett intresse för naturen. Om valet av export av trävaror till 
Tunisien säger respondenten att han känner sig hemma på markanden för trävaror. Han tycker 
dessutom om att resa runt, söka upp kunder i olika hamnar och försöka övertyga dessa att de 
bör samarbeta med hans företag:  
 

Jag känner mig hemma på den här marknaden och jag tycker om att 
resa runt, söka upp kunderna och övertyga och båtar och hamnar och 
sånt. Det känns som om det är min grej.  

 
Han säger att Tunisien alltid har importerat trävaror och att han valde det som produkt därför 
att det är något användbart. Tidigare har det dock ofta uppstått missförstånd och konflikter. 
När respondenten och hans hustru sedan hade det startkapital som de tyckte sig behöva 
började respondenten att undersöka den tunisiska marknaden, vilka behov och önskemål på 
kvalitet, specifikationer och typ av betalningsvillkor de hade, samt vilka länder de handlade 
med. Hemma i Sverige har hans fru tagit hand om ekonomin samt utformandet av olika 
svenska handlingar. 
 

7.2.2 Marknadskunskap 

Partner 
När han kom in var konkurrensen stenhård och han var ny så det kändes som om ingen trodde 
på honom. Han berättar att många av aktörerna på marknaden redan hade varit verksamma i 
trettio till femtio år och att de hade sina familjer bakom sig. Kunderna ville inte göra affärer 
med respondenten eftersom de upplevde honom som ung och liten till storleken. Han gick 
därför samman med en god vän som varit etablerad i Egypten sedan lång tid. Vännen var en 
svensk granne och de kom överens om att inleda ett samarbete i form av joint venture, där 
vännens företag sålde mot kund och respondentens företag köpte in virket från sågverken i 
Sverige.  
 

Jag försökte hitta en partner som sålde till Egypten och gav honom en 
affärsidé, förklarade för honom vad vi skulle göra i Tunisien. Han 
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gick med på att vi skulle göra det med olika bolag. Jag säljer och han 
fixar virke.  

 
På så sätt kunde respondenten knyta den första kunden till sig. Han följde virket från 
sågverket, till hamnen, under lossningen och pratade med kunderna. Han sökte efter fel under 
hela processen och fick på så sätt kunskap och förståelse för de svaga länkarna i kedjan.  
 

Jag fick känslan, jag fick grepp, så jag gick själv. Jag gick till min 
partner och sa att nu känner jag mig mogen att börja själv.  

 
Respondenten säger att det är viktigt att bestämma förutsättningarna för samarbetet när det 
påbörjas. Att behålla respekten och förtroendet anser han vara grundläggande. I det här fallet 
var de båda överens om att samarbetet skulle vara tidsbegränsat. 
 

Att lära känna marknaden 
Respondenten berättar att han började med dem som säljer direkt till kunden, i det här fallet 
snickarna. Första året kontaktade han inte en enda kund. Istället gick han runt bland snickarna 
och tittade och samtalade med dem. Respondenten gick till snickarna eftersom importörerna 
hade egen grossistverksamhet och han tänkte att de kunde uppleva honom som en 
ovälkommen konkurrent. Han frågade snickarna vilka dimensioner de ville ha på virket, vad 
de skulle använda det till och så skrev han ner informationen. Han ville se vad marknaden 
efterfrågade för att sen kunna slå sig in. 
 

Jag gick till snickarna, därför att jag vet att de här importörerna de är 
grossister. /…/ Jag började prata med dem om vilken dimension de 
vill ha och vilken användning de ska ha till dörrkarmar, till 
fönsterkarmar och skriver. Börjar notera och skriva. Så tänkte jag: 
ska jag se vad marknaden vill ha och sen…  

 
Jag frågar vad snickarna tyckte om att han kom och frågade ut dem. Respondenten säger att:  
 

De var väldigt positiva!   
 
Han menar att de var glada att någon intresserade sig för deras arbete, deras åsikter och 
önskemål. Han ställde specifika frågor om det svenska virket, vad de tyckte var bra respektive 
dåligt och vad som skulle kunna rättas till. Han reste från norra Tunisien till södra Tunisien, 
från Bizerte till Mednin. Hela landet nästan säger han och skrattar.  
 

Exportrådet 
Respondenten berättar att han varit på möten med Exportrådet, men menar att olika möten 
inom trävarubranschen är viktigare för hans verksamhet. På Exportrådet, säger han, får du 
statistik, namn på bolag och information om nya regler. Mötena har, enligt respondenten, varit 
av generell prägel och handlat om att utveckla samarbetet mellan Tunisien och Sverige. 
Respondenten menar att han klarar sig bättre på egen hand: Personalen på Exportrådet har, 
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enligt respondenten, inga egna erfarenheter av att bygga upp internationell affärsverksamhet. 
Dessutom anser respondenten att Exportrådet inte hjälper företagen, utan att de slussar dem 
vidare till andra. Han anser att det går fortare att hitta informationen på egen hand. 
 

De sitter på ett kontor, de kan papper och grejer, men jag vill prata 
med folk som kan grejerna. Som har jobbat med det, som har 
erfarenheter bakom sig. Det är det. Men exportrådet, de har massor 
med saker som ska… som slussar mig vidare till någon annan. Ja, 
men då hittar jag själv det där på en gång! 

 

Branschorgan 
Respondenten menar att han haft stor nytta av olika branschorgan. Han blev direkt medlem i 
en branschorganisation, trävaruföreningen, genom vilken han får inbjudningar till olika möten 
och mässor. Om trävaruföreningen säger respondenten: 
 

De är jätteviktiga, de ger information och de lär mig mycket nya saker 
och få också knyta nya kontakter, med leverantörer och båtar och 
hamnar. Så att alla i min bransch samlas under ett tak. Så jag har 
koncentrerat mig där, jag går dit. Men exportrådet och sånt okej jag 
kan vara med och lyssna på allmänt, lyssna på nya regler.  

 
Vidare har han genom trävaruföreningen en prenumeration på information, nyheter och 
branschrelevant statistik, produktionsmönster med mera, som gör att han kan se trender i 
branschen. Via föreningen får respondenten även förfrågningar om hans företag vill gå in på 
andra marknader. Men han säger att de inte är intresserade av andra marknader än den 
tunisiska. Han är dock inte med i någon tunisisk branschorganisation, men säger sig vara 
passiv medlem i en nordisk organisation i Tunisien. Han går på möten i mån av tid när han är 
där nere.¨ 
 

Ambassader 
Respondenten menar att ambassaden förser företag med all den information de vill ha, men att 
han haft så många vänner i Tunisien som har hjälpt honom att han inte använt sig så mycket 
av deras tjänster. Handelshuset i Tunisien har bjudit in honom, men han är stolt över att ha 
klarat det mesta själv och enligt honom, med Guds hjälp. 
 

Internet 
Respondenten läser olika tidningar på nätet, såväl arabiska som franska tidningar med säte i 
Tunisien. På det sättet håller han sig à jour med utvecklingen på den tunisiska marknaden, där 
det bland annat finns börsnyheter. Vidare menar han att det går att hitta mycket information 
på nätet och han säger att Tunisien är väldigt utvecklat när det gäller Internet. Jag frågar hur 
han har hittat de olika hemsidorna och han berättar att han fått Internetadresser av vänner, 
ambassaden, den skandinaviska föreningen i Tunisien, men också genom olika böcker som 
han har läst.  
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7.2.3 Löpande aktiviteter 

Att knyta kontakter 
Av snickarna fick respondenten, förutom kunskap om deras önskemål, även tips om var olika 
industriområden låg. Ibland fick han namn på olika importörer och distributörer som han 
kunde gå och besöka.  
 

Jag går runt och samtidigt får jag också tips från snickarna, faktiskt. 
Den, den, den importören den ligger i det här området. Så noterade 
jag. Sen frågade jag vem som var ägare eller ansvarig. Ja, ni får 
några namn och sen sökte jag själv. Sen, första steget, förlåt, nu går vi 
tillbaka lite. Jag går till distributören, som köper från importören.  

 
Han lyssnade på vad distributörerna hade att säga och fick därigenom en uppfattning om hur 
preferenserna skiljde sig åt mellan regionerna. Därefter gick han vidare till importörerna. Han 
knackade på dörrar, ringde för att boka möten och berättade hur länge han skulle stanna i 
landet. 
 

Jag började knacka på första dörren. Jag ringde till dem och så 
bokade jag möten. Det finns de som jag har gått in och knackat på 
dörren hos, därför att jag inte kände till deras telefonnummer. Jag 
bad dem om att boka möte. Nästa… vilken tid som passar er. Jag 
nämnde att jag stannar till… Jag är kvar i Tunisien en vecka eller tio 
dagar, de här är mina telefonnummer.  

 
Han berättar att en del var villiga att prata med en gång, medan andra bad honom komma 
tillbaka inom en vecka, sen fanns det även de som inte ville prata alls. Genom sina tidigare 
kontakter med snickare och distributörer hade han tillägnat sig kunskap. Denna kunskap 
använde han sig av i sina samtal med importörerna. 
 

När jag sitter på mitt första möte och börjar prata med dem så kände 
de att ja, han kan en del. Men det var tack vare de där snickarna som 
slutkunderna som hade berättat för mig. Jag sa att jag kan fixa det 
här, och den.  

 
Med slutkund menar han här snickarna. Importörerna ville helst ha virke från norra Sverige. 
Eftersom respondenten hade satt sig in i ämnet och lärt sig vilka olika missuppfattningar som 
ofta finns så kunde han förklara för importörerna att virket från södra Sverige fungerar bra för 
deras kunders ändamål, om det bara sorteras rätt. Om de fortfarande var tveksamma så sa han 
sig vara villig att sälja till inköpspris, så att de var garanterade vinst, för att de skulle se att 
han hade rätt. Vissa tackade nej ändå eftersom de inte trodde att han kunde lösa problem som 
väletablerade företag hade gått bet på.  
 



 

 
33

Respondenten upplever att han fick bäst respons hos dem som han kallar "den nya 
generationen". Jag frågar vad han menar med den nya generationen och han berättar att det är 
importörer som innan avregleringen av den tunisiska ekonomin var verksamma som 
distributörer. Under avregleringen var det kvot på importen av virke och det krävdes speciella 
licenser för att få importera. Han berättar om hur bristen på virke ledde till att folk köade i 
timmar för att få tag på trävaror, ett minne som har präglat honom och hans vilja att förse den 
tunisiska marknaden med virke. Jag frågar om avregleringen var en förutsättning för att han 
skulle kunna starta sin verksamhet och han svarar att avregleringen i det närmaste varit 
avgörande för hans verksamhet. Om det inte varit för avregleringen av marknaden hade han, 
enligt egen utsago, varit chanslös.  
 
Respondenten berättar att många av de importörer som avvisade honom då han var ny, har 
velat göra affärer med honom då de hört att han är seriös.  
 

De såg mig, inte bara som någon som vill tjäna pengar, utan även 
någon som vill ha bra resultat.  

 
Men han menar att han hellre arbetar med dem som gav honom chansen när han var ny. Han 
tycker att det är grundläggande att se till sina kunders intresse samt att hålla löften och inte 
sälja till deras grannar. På det sättet skapar han goda relationer med sina kunder. 
 
Respondenten berättar om hur han, när han kom tillbaka till Sverige, åkte för att prata med 
sågverksägarna i södra Sverige. Respondenten talade om för dem att många tunisiska företag 
hade en skev bild av det sydsvenska virket. Han föreslog dem att de skulle bjuda in kunderna 
och visa dem hur sorteringen kan göras så att kunderna får det virke de vill ha. Sågverken 
tackade ja till att bjuda in tunisiska potentiella kunder. 
 

då tänkte jag att det var dags att bjuda in kunderna till mig, till 
Sverige. och gå runt till sågverken och visa dem hur sågverken sågar, 
från stocken, till sågning och torkning och paketering och körning till 
hamnen.   

 
Besöken var, enligt respondenten, lyckade eftersom det ökade kundernas förståelse, kunskap 
och insikt i de svårigheter som kan uppkomma under bearbetningsprocessen. Respondenten 
beskriver hur han åker runt till sågverk och påpekar brister som kan rättas till. Genom att följa 
virkets väg från sågverk till kund i Tunisien har han lyckats bygga upp ett gott rykte.  
 
De svenska sågverkens representanter har varit positiva till hans tillvägagångssätt eftersom de 
sett att de tunisiska kunderna har fått förtroende för dem. Tidigare hade de ofta problem i 
form av klagomål, reklamationer eller sista minuten prutningar på den tunisiska marknaden, 
vilket kostade mycket för dem. Flera av de svenska sågverken upplevde tunisierna som 
lycksökare när de försökte förhandla om priser efter att ha mottagit varorna. Respondenten 
menar att problemen berodde på kulturella och språkliga missförstånd samt okunskap om 
motpartens förutsättningar. Han menar att många affärer går i stöpet på grund av kulturella 
missförstånd och att länder som vill satsa på export borde satsa på den kulturella sidan också 
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så att länderna kan mötas på halva vägen. Nu är respondenten utvald till specialist på Tunisien 
för flertalet sågverk som tidigare hade en svensk representant på den positionen.  
 
Respondenten menar att det går att känna om en kund är en lycksökare. Även om 
respondenten upptäcker att så är fallet så visar han det inte för kunden. Istället försöker han 
avstyra affären på ett artigt sätt. Respondenten berättar att han har bjudit in kunder som velat 
komma till Sverige, trots att de bestämt sig för att inte göra affärer med dem. Han säger att om 
den potentiella kunden vill komma till Sverige så bjuder han in denne. Respondenten förklarar 
dock för de potentiella kunderna att han inte garanterar att leverera virke, även om han 
välkomnar dem till Sverige:  
 

Ja, okej, jag lovar inte att leverera virke, men du är välkommen! Men 
jag lovar inte att leverera virke! Det finns flera som har kommit och 
jag visar dem sågverken och hamnen fast jag inte gör affärer med 
dem. På grund av, därför att jag vill undvika snacket!  

 
Det är varken bra för hans eller kundernas rykte om han avvisar dem. Respondenten berättar 
att vissa av dessa kunder, efter resorna, har förstått hans sätt att tänka och att det har hänt att 
han har gjort affärer med dem om de har visat att de är seriösa. 
 
Respondenten menar att det finns vissa skillnader i hur svenskar och tunisier knyter kontakter. 
I Tunisien är det vanligt att affärsbekanta bjuder hem varandra på middag, att tacka nej är 
känsligt och kan förstöra en affärsrelation. Att bli hembjuden signalerar förtroende och det 
finns ett talesätt vilket säger att Gud hamnar på den som lurar en person som har bjudit på mat 
i hemmet. Respondenten säger att det är kutym att ta med kakor, inte blommor. Vidare säger 
respondenten att han, även om han blir hembjuden till någon, aldrig lovar mer än vad han kan 
hålla. Det är dock viktigt att inte bara säga nej, utan att förklara varför det inte går. Det är 
viktigt att smickra på rätt sätt, att inte luras. Respondenten beskriver det som att vara mjuk i 
ryggen och tålmodig.  
 

Kunderna ska känna att de är kungar. Lyssna på kunden och titta på 
kunden och att kunden inte ska förlora.  

 
Respondenten säger att han berättar vad som är dåligt för kunden, även om man kan vinna 
kortsiktigt, om man vet att de kommer att bli missnöjda i längden. Att erbjuda kunder 
inköpspris och inte ta ut någon vinst på varor som man är säker på att de kommer att sälja, om 
kunden inte tror på produkten.  
 

Privata nätverk 
Respondenten berättar att han kommer från en småföretagarfamilj. Han började arbeta tidigt. 
Han säger att många av hans barndomsvänner är företagare inom flertalet olika branscher, 
andra arbetar på banker eller vid olika myndigheter.  
 

Mina vänner, faktiskt, det finns många vänner som hjälpte mig. Till 
exempel så har jag vänner på banken.  
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Genom dem fick respondenten upplysningar om olika tillvägagångssätt och genom att fråga 
vänner i olika städer vad de ansåg om olika kunder kunde han skapa sig en bild av kunderna.  
 

Så jag frågar, känner du det här namnet? Ja, visst jag känner! Vad 
tycker du? Ja, jag tycker han är bra, inga problem! Okej du kan satsa 
på honom.  

 
Respondenten menar att vännernas råd sparade honom tid, men att det gäller att ha pålitliga 
vänner som förstår ens sätt att göra affärer på, så att de kan bli bra bedömningar.  
 

Det är väldigt viktigt med banken och de hjälpte mig mycket, mina 
vänner på banken, faktiskt. 

 

Andra företag 
Respondenten säger att han vände sig till olika företag i branschen för att få information. I 
Sverige fick han information om lagar och regler från olika agenter i Norrköpings hamn. De 
berättade bland annat om skillnaden i risk vid lastning på och under däck, samt var det gick 
att hitta mer ingående information om när försäkringsbolagen går in och täcker upp olika 
sorters förluster. Med hjälp av den kunskapen har respondenten utvecklat ett logistiksystem 
där det sämsta virket, emballagevirket, lastas på däck och det övriga under. Planeringen börjar 
redan innan virket sågas upp på sågverken. 
 

När vi börjar köra från sågverken då måste vi börja köra fina 
kvaliteten först och den lägger vi åt sidan och sen lägger vi 
emballagevirket på sidan ute på hamnen, och så börjar vi lasta först 
det fina virket i lastrummet och resten lastar vi på däcket. Vi har max 
en tredjedel på däcket och resten i lastrummet. Då minskar riskerna. 
Sen täcker vi med väldigt tjock… det täcks med tjock presenning och 
det ska inte vara hål på den och sådär.  

 
Respondenten berättar att han fått information från olika företag i Norrköping, Gävle och 
Oskarshamn.  
 
I Tunisien hjälpte ett danskt företag till med information om de tunisiska reglerna. Han säger 
att de var till stor hjälp och att de även rekommenderade olika båtar, vilket är viktigt eftersom 
det finns många oseriösa redare. Respondenten påpekar att han inte samarbetar med vilken båt 
som helst. Det är viktigt att välja seriösa båtar och båtar som är adekvata för ändamålet. 
Annars kan det gå väldigt fel. Respondenten berättar att saker kan försvinna och att det finns 
maffior. Men båtarna som han samarbetat med har varit så nöjda att de inte krävt garanti, utan 
de har kunnat skriva kontrakt utan krångligheter, som respondenten uttrycker det. 
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Kompanjoner 
Respondenten har, förutom exportföretaget, ett distributionsföretag i Tunisien. Företaget 
köper från tunisiska importörer, inte från respondentens svenska företag, och startades 
tillsammans med två tunisiska kompanjoner som respondenten kände sedan tidigare. Båda 
kompanjonerna var etablerade innan samarbetet inleddes. Respondenten säger att de delar 
samma känsla för att sätta kunden i centrum, leverera god kvalitet och vara pålitliga och att 
samarbetet därför fungerar utmärkt. 
 

Associationsavtal 
Respondenten menar att MEDA-avtalet betytt mycket för hans verksamhet. Det gör att 
handeln underlättas genom minskade transaktionskostnader och ger företaget konkurrenskraft 
gentemot ryssar, rumäner och andra. Men det finns även andra fördelar med avtalet, som att 
det inger förtroende, det får de svenska sågverken att uppleva Tunisien som mindre avlägset.  
 

Det är en jättestor framgång! Det ger förtroende! De blir jättepositiva 
faktiskt.  

 
Respondenten har även tagit med sig företrädare för olika sågverk till Tunisien för att de ska 
få en mer positiv bild av landet och flera av dem semestrar nu i Tunisien.  
 

7.2.4 Tunisien och Sverige 
Att översätta utan att förstå ordets fulla innebörd, kan enligt respondenten, ödelägga affärer. 
Missförstånd som en gång uppstått tar lång tid att sudda bort. Därför har respondenten, 
förutom affärsresor, ordnat tunisiska kulturveckor i såväl Täby som Åtvidaberg. Han menar 
att förståelse för varandras kultur och sätt att vara är en förutsättning för ett gott 
affärssamarbete. Under dessa kulturveckor har det bjudits på tunisisk mat, musik och dans. 
Skolorna i de olika kommunerna har också varit inblandade och ett flertal skolor har besökt 
Tunisien.  
 
Respondenten menar att det finns flera skillnader länderna emellan, men att de går att 
överbrygga. Han nämner bland annat att svenskar väntar tills motparten har talat klart, medan 
tunisier gärna talar samtidigt och dessutom talar om flera saker på samma gång. Tunisierna 
upplever att det är tryggare om affärerna kommer i hamn snabbt, medan svenskarna ofta är 
lite mer avvaktande. En annan sak är att folk i Tunisien, enligt respondenten, gärna pratar om 
alla möjliga olika ämnen som om de vore specialister även om de bara har ytliga kunskaper. 
Vidare säger han att det är viktigt att ha tålamod i Tunisien. Tålamod med kunderna, han 
menar att de gärna vill känna sig bortskämda.  
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7.3 Respondent 3 – Makram Mejri 
Respondentens företag är under uppbyggnad och vid tidpunkten för vår intervju förbereder 
respondenten sin första resa för att bygga upp ett kontaktnät i Tunisien. Respondentens mål är 
i första hand att göra något för sitt hemland och därför importerar han hellre från Tunisien till 
en dyrare tullavgift, än från exempelvis Turkiet vars avgifter redan är slopade. I andra hand är 
målet att öka svenskarnas medvetenhet om Tunisien. 
 

7.3.1 Orsak till etablering i Tunisien 
Respondenten har sedan flera år tillbaka haft en önskan om att importera nordafrikanska 
matvaror. Han arbetade hos en frukt- och grönsaksgrossist i Tunisien tidigare och anser att de 
tunisiska varorna är av god kvalitet. På senare år har han sett ett ökande intresse för 
orientaliska produkter och då trygghetsrådet erbjöd honom stöd för att starta eget startade han 
sin importverksamhet. Företaget har varit verksamt ca fyra månader och har därför ännu inte 
påbörjat sin importverksamhet.  
 

7.3.2 Marknadskunskap 

Trygghetsrådet 
De bekostar en konsult som hjälper respondenten att bygga upp verksamheten. De har även 
erbjudit respondenten olika kurser i att starta företag, redovisning, samt information om 
vilken bolagstyp man bör använda samt kurs i marknadsundersökningar, hur man bygger upp 
ett kontaktnät med mera. Han menar att de tillhandahåller all rådgivning som en företagare 
behöver.  
 

Att lära känna marknaden 
Konsulten har sagt att respondenten ska göra en analys av marknaden innan denne bygger upp 
sitt kontaktnät. Denna analys görs med hjälp av information från Internet. Respondenten har 
bland annat hämtat information från större svenska dagligvarubutiker, partihallar och 
grossister för att få en inblick i prisläget samt vad som efterfrågas av de svenska kunderna. 
Jag frågar om det inte finns någon plats där informationen är samlad och respondenten svarar 
att information ska sökas på olika ställen:  
 

Man kan söka för varje stället i taget, då. Man ska inte söka allt på en 
gång, eller på samma ställe. Man ska söka en i taget.  

 
Med importverksamheten hoppas respondenten kunna lära känna den tunisiska marknaden 
bättre för att i framtiden kunna exportera svenska elektronikprodukter till Tunisien. Som 
civilingenjör från Chalmers har respondenten djupa kunskaper inom elektronik och mekanik. 
Det är dock en bransch som kräver ett större startkapital än dagligvarubranschen. 
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Exportrådet 
Respondenten har inte varit i kontakt med det svenska Exportrådet, utan bara det tunisiska. 
 

Branschorgan 
Respondenten anser inte att det är prioriterat att gå med i någon branschorganisation, eftersom 
hans företag är nystartat. Respondenten säger att det viktigaste är att bygga upp företaget och 
först därefter kan medlemskap i olika organisationer betänkas.  
 

Men det, men det är ett nybörjareföretag, så man ska ta de här 
viktigaste bitarna först.  

 

Ambassader 
Respondenten har fått en lista med telefonnummer till olika exportföretag i Tunisien. Dessa 
företag kommer respondenten att kontakta för att se om det finns möjlighet till 
affärsförbindelser. Han har bokat en del möten med olika fabriker och företag. Ambassaden 
har även gett honom information om olika branschmöten som äger rum i Tunisien samt om 
branschmässor. Han menar att deras information varit bra och att samarbetet dem emellan är 
gott. 
 

Myndigheter 
Respondenten berättar att han fick en adress till det tunisiska exportrådets hemsida av 
tunisiska ambassaden i Stockholm. Därefter har han haft kontakt med dem, men säger sig vara 
besviken på deras bemötande. Exportrådet som ska hjälpa utländska företag med 
affärskontakter i landet har, enligt respondenten, inte alls varit behjälpliga då han kontaktat 
dem per telefon. De har bara hänvisat till sin hemsida, på vilken det står att de erbjuder en 
mängd tjänster till utländska företagare.  
 

Så där står det att de har, att de vill det som finns där att de vill hjälpa 
med alla möjligheter, att de vill hjälpa, de vill, de öppnar alla dörrar 
för…  

 
Han säger att det står på hemsidan att de erbjuder all hjälp som en utländsk företagare 
behöver, men att det inte står vilken typ av hjälp de erbjuder eller hur mycket det kostar. 
Respondenten menar att ingen information heller har lämnats ut per telefon. Han är besviken 
på den information han fått och på myndigheternas bemötande.  
 

Jag är väldigt besviken. Så det gäller att komma ner och se vad det är 
för information som man kan få. Via telefon, jag har inte lyckats att få 
information överhuvudtaget. På det sättet är jag besviken. Jag har 
förväntat mig mycket, mycket mer. /…/ Men via telefon, det är 
ingenting som stämmer med det som står på deras sida. Så därför sa 
jag att jag är besviken. 
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Han menar att de skulle kunna ge lite information om de bara tog sig tid, men att de inte är så 
intresserade. Respondenten återkommer ett flertal tillfällen till hur besviken han är över att 
hemsidans bild, enligt hans mening, inte stämmer med verkligheten.  
 
Respondenten säger att han hoppas på mer hjälp när han kommer ner till Tunisien, men att 
han inte förväntar sig så mycket eftersom de låtit ganska ointresserade av att möta honom då 
han ringt och bett om ett möte på plats. Respondenten upplever att de svarat utan entusiasm 
att han kan komma. 
 

Plus att när jag ringer för några dar sen för att jag har bokat en tid 
hos dem och då det var som att, det var inte ett stort välkommen som 
man fått från dem. Förstår du? Ja, visst, kom då bara. Så att det är 
den här biten då som man blir besviken på.  

 
Han berättar att det skrivs mycket i tidningar om hur mycket Tunisien satsar på 
exportverksamhet och menar att de borde göra mer för att leva upp till det.  
 
Respondenten berättar att han fått mycket mer hjälp av svenska myndigheter, de har hjälpt 
honom med utbildning, rådgivning, ansökan om olika tillstånd, bankkontakter och hjälp med 
ekonomin.  
 

Internet 
Respondenten menar att det är stor skillnad mellan den information som ges på svenska och 
tunisiska hemsidor. Jag frågar om han har funnit den information han behövt på tunisiska 
hemsidor och han svarar att:  
 

Nej! Det finns inte så mycket alls.  
 
På ambassadens lista över företag fanns länkar till olika exportföretags hemsidor.  
 

Tidningar 
Respondenten läser tunisiska tidningar när han har möjlighet, bland annat passade han på att 
läsa dem när han var på ambassaden. 
 

Associationsavtal 
Respondenten menar att förutsättningarna kommer att ändras i och med att MEDA-avtalet 
tillämpas fullt ut. Prisbilden kommer att förändras då tullavgifterna tas bort. 
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7.3.3 Löpande aktiviteter 

Att knyta kontakter 
Respondenten har en lista på exportföretag, vilka han kontaktar per telefon för att boka möten 
och på så sätt bygga upp ett kontaktnät. Han menar dock att det är viktigt att först göra en 
marknadsanalys och fråga vilka varor som finns, vilken kvalitet och vilka märken. 
 

Privata nätverk 
Respondenten har inte använt sig av ett privat nätverk, utan planerar att bygga upp ett nätverk 
på egen hand. Han kommer dock att kontakta bekanta, inom frukt och grönsaksbranschen. Jag 
frågar om han har bokat möte med dem också och han svarar att det inte behövs eftersom de 
är goda vänner. Han behöver därför inte anstränga sig för att komma i kontakt med dem:  
 

Eh, nej inte än, men det är folk som jag känner väldigt väl, så jag 
behöver inte anstränga mig för att prata, jag behöver bara komma ner 
och prata.  

 
Jag frågar vilken typ av information han kommer att söka från dem och respondenten svarar 
att han i första hand kommer att söka prisinformation eftersom det är viktigt att få bra priser. 
Respondenten berättar att han har som målsättning att själv paketera varorna i Tunisien, innan 
de exporteras till Sverige.  
 

Det är den här kunskapen, den här kontakten jag ska försöka bygga 
när jag är där nere, via mina kollegor då, eller mina gamla kollegor.  

 

7.3.4 Tunisien och Sverige 
På frågan om det kan finnas kulturella skillnader som ligger till grund för vilken information 
som ges via telefon säger respondenten att han inte anser att kultur bör påverka utbildade 
personer. De bör, enligt hans mening, veta hur man pratar och tänker.  
 

Om en person är välutbildad så ska inte kultur påverka honom 
mycket, då. Ska man bli välutbildad så vet man hur man pratar och 
hur man tänker.  

 
Jag frågar om det kan ha med affärskultur att göra, att det inte är kutym att lämna ut 
information per telefon i vissa länder. Respondenten anser inte att så är fallet, utan att det har 
mer med ointresse från myndighetspersonernas sida att göra. 
 

7.3.5 Myndighetskontakter – efter resa till Tunisien 
Efter respondentens resa till Tunisien genomfördes en telefonintervju, under vilken det 
framkom att mötena med de tunisiska myndigheterna inte hade motsvarat respondentens 
förväntningar. Respondenten berättar att han, på grund av avsaknaden av hjälp från tunisiska 
myndigheter, överväger att välja en annan marknad en den tunisiska för sin verksamhet. 
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7.4 Egna efterforskningar 
 

7.4.1 Internet 
I landguiden på Exportrådets hemsida finns ingen information om Tunisien. Hemsidan har 
även en sökfunktion. Vid en sökning kom en lista med Exportrådets frihandelshandbok, 
kursöversikt, villkor för handelsförmåner och annan tull- och beskattningsrelaterad 
information upp. Företag hänvisas till Exportrådets infocenter samt till UD och 
Regeringskansliets hemsida Sweden Abroad. Den senare har en lista över olika länder och 
regioner där Tunisien dock inte finns med.  
 
Det svenska företaget Datamonitor säljer rapporter med SWOT-analyser, detaljerade 
diskussioner och strategiska rekommendationer för företag som vill etablera sig i Tunisien. 
 
På tunisiska portaler finns webbkataloger med branschorganisationer, statliga organ och 
fackföreningar. De erbjuder även generell information om landet samt länkar till tidningar, 
TV- och radiostationer, väderrapporter och växelkurs. 
 
Tunisiska myndigheter har ett antal hemsidor med information om etablering och investering i 
Tunisien. Tunisiska statens hemsida, har generell information om historia, miljö, samhälle, 
kvinnor, politik, ekonomi, kultur och turism. Under rubriken för ekonomi visar de statistik 
över ekonomiska indikatorer såsom BNP, inflation och utlandsskuld. De beskriver även olika 
associationsavtal och har länkar till statliga tidningar, TV- och radiokanaler.  
 
På det statliga organet FIPAs hemsida finner den intresserade information om landets historia, 
geografi, kultur, infrastruktur, samhällsutveckling och affärsspråk. FIPAs hemsida finns i 
engelsk, fransk och italiensk version. De redogör, med överskådliga diagram, för de tunisiska 
marknadsförhållandena. Information om lagar och regler, associationsavtal samt 
investeringsincentiv i form av skattelättnader inom vissa branscher, regioner och frizoner 
erhålls hos FIPA. Likaså finns där information om, bokföringssystem, löneförhållanden, 
banksystem samt telefonnummer och adresser, i förekommande fall e-mailadresser och url till 
myndigheter som handhar företagsärenden inom lika områden.  
 
Ministeriet för industri, energi samt små och medelstora företag har via organet Agence de 
Promotion de l’Industrie, API, en hemsida med generell information som liknar FIPAs. 
Hemsidan finns i engelsk och fransk version. API har översiktlig information om den 
tunisiska industrin, databas med information om industrin, nationella och internationella 
länkar, information om att starta företag samt olika incentiv och företagsmöjligheter i landet. 
De erbjuder ett antal rapporter om tunisisk export, strategiska positioneringsstudier för olika 
branscher och annan information. Vissa studier finns endast i fransk version.  
 
Organisationen Stelfair Tunisia var en av pionjärerna på den tunisiska webben, vid bildandet 
1996. Deras mål är att erbjuda företag och institutioner möjlighet att marknadsföra sig på 
nätet genom den virtuella produkt- och tjänstemässan som etablerades 1997. På hemsidan 
finns en företagskatalog. 
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Tunisiska tidningar med redaktion i såväl Tunisien som Frankrike och andra länder har gjort 
artiklar om landet tillgängliga på Internet. Det finns såväl tidningar med ekonomisidor som 
ekonomitidningar att finna på nätet. Här finns artiklar om storföretagens investeringar på 
marknaden, konsumentmönster och annan marknadsinformation.  
 
Tunisien är medlem i det muslimska handelsnätverket, med deltagande länder som Algeriet, 
Bahrain, Egypten, Kuwait, Libanon, Marocko, Qatar, Saudiarabien med flera. På deras 
hemsida finns en katalog med handelsreferenser i de olika länderna. De har även generell 
information, såsom handelsstruktur och logistik för utlandshandel. Transporter, 
telekommunikationer och distributionssystem beskrivs av dem. De hänvisar även till tunisiska 
myndigheter. 
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8 Analys 
I detta kapitel analyseras empiriska data som framkommit under intervjuer samt Internet- och 
telefonundersökning i förhållande till teorier och allmänna principer. 
 

8.1 Orsak till etablering 
Penrose (1960) anser att företagsexpansioner, generellt sett, påverkas av två resurser: (1) 
ärvda resurser samt (2) resurser som förvärvas på marknaden.  De senare resurserna är 
analoga med Uppsalamodellens erfarenheter genom löpande aktiviteter. De ärvda resurserna 
utgörs av företagets och de anställdas tidigare erfarenheter och kunskaper. På det företag som 
respondent 1 arbetade på, vid tidpunkten för etableringen i Tunisien, fanns två tunisiska 
praktikanter. Respondenten själv talade franska, vilket var en fördel eftersom det var ett av 
Tunisiens affärsspråk. De två andra respondenterna har båda varit verksamma i Tunisien 
innan de flyttade till Sverige. Respondent 2 har arbetat på olika myndigheter och respondent 3 
har arbetat i den bransch han nu är verksam.  
 

8.2 Marknadskunskap 
Respondent 1 och 2 betonar vikten av personliga möten, vilket stöds av Wiedersheim-Paul et 
al. (1978) som anser att kontakter öga mot öga ofta är effektivare än andra sorters kontakter. 
De senare påpekar att denna typ av kontakt är av stor vikt när utbytet av information präglas 
av osäkerhet, eller när överföring av information skapar nya situationer. De båda 
respondenterna framhäver i sina berättelser att kunskap om marknaden bäst nås genom samtal 
med personer som är aktiva inom branschen, eller på marknaden. Respondent 1 och 2 menar 
att värdefull information kan fås från detaljister och andra företag, liksom på kaféer i samtal 
med bekantas bekanta. Detta tillvägagångssätt ger, enligt respondent 1, företagaren möjlighet 
att känna av stämningar, vilka inte kan förmedlas av organisationer som Exportrådet.  
 
Johanson et al. (2002) menar att kunskap om marknaden utgörs av kunskap om enskilda 
kunder och andra samarbetspartners samt relationerna dem emellan. Marknadskunskap 
förvärvas därmed genom interaktion med aktörer på marknaden, som en följd av att företaget 
medverkar i ett nätverk. Respondent 2 har byggt sitt kontaktnät och sin affärsverksamhet på 
personliga kontakter. Dels genom att söka upp verksamma inom branschen, dels genom att 
vända sig till vänner och bekanta för råd och vägledning. Cyert, Dill och March (1958) stödjer 
sig mot empiriska studier när de hävdar att människor anpassar information med hänsyn till 
hur de tror att beslutssituationen ser ut. Människor kan ha förutfattade meningar om såväl 
informationen som utfallet av denna. Respondent 2 anser att hans vänner har varit till stor 
hjälp när det gäller att värdera olika affärskontakter. Eftersom kommunikationen mellan 
respondenten och vännerna är öppen, samtidigt som vännerna känner honom och hans 
företagsvision väl, kan han parera förutfattade meningar om vilka behov hans företag har. 
Likaså kan de, enligt respondenten, värdera vilka affärskontakter som skulle kunna samarbeta 
med honom på bästa sätt. Respondent 1 anser att personliga kontakter är viktiga, men att 
kontaktnätet inledningsvis inte behöver bestå av mer än ett par personer, helst tunisier eller 
svensk-tunisier. Han menar att dessa personer i sin tur har kontaktnät som företagaren kan 
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införliva i sitt eget.  Respondent 3 anser däremot att personliga kontakter inte bör vara 
betydelsefulla för företagande. Respondent 1 och 2 påpekar att agenter och konsulter av olika 
slag, med kontaktnät, är behjälpliga för företag som inte har egna kontakter på marknaden. De 
betonar dock båda, vikten av tydliga avtal mellan aktörerna för att undvika missförstånd och 
för att tydliggöra vars och ens ansvarsområde i samarbetet.  
 
Exportrådet har, enligt respondent 1, olika arrangemang vilka kan fungera som en plattform 
för företag. Här kan de möta andra företagare och samtala om sina upplevelser av marknaden 
och de olika kontakterna på denna. Respondent 2 påpekar att Exportrådet ofta slussar vidare 
till andra och att det därför oftast går fortare att söka informationen på egen hand. Det 
stämmer väl överens med den bild som framkommit då jag sökt på Exportrådets hemsida samt 
i de samtal jag haft med deras växel- och informationscenter. Enligt respondent 2 fungerar 
branschorganisationers möten bättre för att etablera kontakter och få relevant information om 
branschutvecklingen. Dessa tillhandahåller, enligt honom, även trendanalyser och 
uppdaterade statistiska data. Det är allmänt vedertaget att fackmässor utgör plattformar för 
företagare inom samma bransch att knyta kontakt med varandra. Detta bekräftas av 
respondent 2 som framhåller att hans medlemskap i branschorganisationen varit betydelsefullt 
för hans möjligheter att knyta kontakter. Respondent 3 menar, till skillnad från Wiedersheim-
Paul et al. (1978), att kunskap om marknaden bör anskaffas via skriftliga källor och 
information på Internet. Han anser inte att personliga kontakter eller att medlemskap i 
branschorganisationer är betydelsefullt. Samtidigt ser han dock inträde i en bransch på 
marknaden som ett sätt att lära känna marknaden för att så småningom gå in i en mer 
kapitalintensiv bransch på samma marknad.  
 
När det gäller kontakter med olika myndigheter anser respondent 1 och 2 att de kompletterar 
kunskapsinhämtning som sker via personliga möten, medan respondent 3 ser myndigheter 
som primär informationskälla. Respondent 1 och 2 vänder sig till tunisier med kunskap om 
marknaden och branschen för att få hjälp med myndighetskontakter, eller går själva direkt till 
ansvarig myndighet. Respondent 3, å andra sidan, har valt att gå via ambassaden och den 
tunisiska myndighet som har inrättats för att hjälpa utländska företag vid etableringar i landet. 
Kontakterna med myndigheterna i Tunisien har dock, enligt honom själv, inte fungerat på det 
sätt han önskat. Respondent 2 påpekar att vänner till skillnad från myndigheter kan göra en 
subjektiv bedömning, med hänsyn till företagarens mål och visioner av potentiella kunder och 
andra kontakter.   
 
Alla tre respondenter anser att tidningar är en bra källa till information. Respondent 1 följer 
utvecklingen i landet genom att läsa tidningar när han är på plats och respondent 3 läser bland 
annat tidningar när han är på ambassaden. Respondent 3, som surfat på nätet på egen hand, 
menar att det är stor skillnad mellan det Internet i Sverige och Tunisien. Det är allmänt känt 
att Sverige, med ett antal andra länder, går i bräschen för Internetanvändande. Det finns dock 
ett flertal tunisiska hemsidor som erbjuder information om landet och dess marknad. Där finns 
även branschrelaterad information och rapporter att ta del av på Internet, samt 
företagsregister. Att söka reda på dessa sidor på egen hand är dock tidskrävande. Respondent 
2 tycks vara den ende av de tre som kontinuerligt följer utvecklingen på marknaden genom 
tidningar. Han läser olika tunisiska tidningar på nätet dagligen. Likaså söker, och till skillnad 
från respondent 3, finner han mycket information om Tunisien på Internet. Respondent 2 har 
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anammat en strategi för att få information om olika hemsidor genom att vända sig till vänner, 
föreningar, tunisiska ambassaden samt att söka i böcker.  
 

8.3 Löpande aktiviteter 
Marknadsundersökningar som grundar sig på skriftligt material, eller Internetkällor, kan vara 
ett sätt att bilda sig en uppfattning om marknaden. Det ger dock inte djup kunskap eller 
erfarenhet. Löpande aktiviteter möjliggör förvärvande av kunskap på marknaden. 
Kunskaperna från de löpande aktiviteterna kan företagen förvandla till marknadskunskap eller 
internationaliseringskunskaper (Johanson et al. 2002). Vidare menar Johanson et al (2002) att 
företagens nätverk består av förbindelser som är föränderliga och mångsidiga. De är, enligt 
dem, inte begränsade till enskilda marknader, industrier eller branscher. Såväl respondent 1 
som respondent 2 framhäver att de byggt upp ett kontaktnät genom kontakter inom deras 
respektive branscher, men även utanför. Deras kontaktnät är således inte knutet till enskilda 
industrier eller branscher. De beskriver även hur kontaktnätet förändras och utvecklas då de 
lär känna nya personer.  
 
Johanson et al. (2002) menar att företaget, genom kontakter i nätverket, skaffar sig 
information om dess omgivning samt hur denna omgivning ser på företaget och dess 
verksamhet. Kunskap om marknaden består, enligt dem, av kunskap om dess delar. 
Respondent 1 och 2 påpekar att kunskap om relationerna mellan olika aktörer på marknaden 
fås genom personliga möten samt genom att själva bli en del av marknaden. De menar att det 
är viktigt att möta kunder och samtala med dem. Redan efter ett par möten med olika aktörer 
har företagaren information och kunskap som kan användas för att knyta ytterligare kontakter. 
Båda respondenterna pekar på att småföretagare som exempelvis snickare har värdefull 
information om marknaden och den egna branschen, men även om stadens puls. Liknande 
information kan fås genom bekanta. Vid kontakter med andra företag finns ibland möjlighet 
att låna kontor hos svenska myndigheter eller organisationer som exempelvis ambassaden. I 
annat fall rekommenderar respondent 1 att gå ut och äta med kunderna, eller att företagaren 
ber att få komma upp på deras kontor. Även respondent 2 betonar vikten av att umgås över en 
bit mat. Han berättar att maten har stor betydelse i den tunisiska affärskulturen och att 
affärsmän förväntas agera på ett korrekt sätt mot de affärsbekanta som bjuder hem dem på 
middag.  
 
Vidare påpekar Johanson et al. (2002) att företag, genom att agera på en marknad, kan fås att 
provocera fram reaktioner från andra aktörer och på så sätt lära sig om deras beteende. Detta 
stämmer väl överens med tillvägagångssättet för respondent 2. Genom att även välkomna 
kunder, som respondenten inte vill göra affärer med, till Sverige, provocerar respondenten 
fram reaktioner hos dem som gör att han kan bedöma möjligheterna att i framtiden handla 
med dem. Genom samtal med tunisiska snickare och samarbete med svenska sågverk har 
respondenten kunnat matcha deras skilda behov, kunskaper och förväntningar. Han har lärt 
sig hur deras relationer till andra marknadsaktörer fungerar och utnyttjat de diskrepanser han 
funnit till sin fördel. Respondenten påpekar också associationsavtalet MEDAs betydelse för 
hans verksamhet. Han menar att avtalet har minskat det psykiska avståndet som hans svenska 
leverantörer känt för den tunisiska marknaden. För att ytterligare minska det upplevda 
avståndet länderna emellan har han bjudit in tunisier till de svenska sågverken och tagit med 
sig företrädare för dessa sågverk till Tunisien.  
 
Företags förväntningar på affärsbesluten påverkas, enligt Cyert, Dill och March (1958) av 
hopp, önskningar och interna förhandlingar. Gemensamt för de tre respondenterna är att det 
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har funnits en vilja om att deras företagsverksamhet ska bidra till Tunisiens utveckling. De 
har dock haft olika utgångspunkter och infallsvinklar. Den förste respondenten arbetade för 
ett svenskt företag som var etablerat i Sverige och de har till viss del fått vägledning av andra 
svenska företag. Dessutom lyckades respondenten knyta kontakter med personer, som efter 
landets frigörelse från Frankrike, intog flertalet olika maktpositioner. Önskan att bidra till 
Tunisiens utveckling genom att bidra med infrastrukturella förslag och lösningar påverkade 
företagets strategiska val på marknaden. Den andra respondenten hade ett stort kontaktnät 
med såväl barndomskamrater inom bankväsendet och på olika myndigheter, samt tidigare 
arbetskollegor på myndigheter som ansvarade för företagets bransch. Genom sina kontakter 
erhöll båda kunskap om marknaden. De har lyft upp sina förutfattade meningar till ytan och 
granskat dem och därmed kunnat verklighetsanpassa förväntningarna på affärsbeslutens utfall. 
Den tredje respondenten tycks däremot inte ha haft tillgång till ett brett personligt kontaktnät. 
Hans förväntningar på utfallet av affärsbesluten verkar inte ha stått i relation till det verkliga 
utfallet. Respondent 1 och 2 har påpekat att information från olika myndigheter och vidare 
menar Cyert, Dill och March (1958) att information vinklas av förutfattade meningar som kan 
vara medvetna eller omedvetna.  
 
Penrose (1960) menar att ett företags expansion är beroende av dess resurser, erfarenhet och 
kunskaper, men även av de olika möjligheter som företaget väljer att undersöka. Företagens, 
eller beslutsfattarnas, erfarenheter och kunskaper styr riktningen på 
informationsinhämtningen. Johanson et al. (2002) menar att företag kan få mest kunskap om 
de delar av marknaden som de redan är kunniga om. Respondent 1 har arbetat med 
infrastrukturella uppgifter och har haft kontakt med flertalet svenska företag med verksamhet 
i Tunisien. Han har djupa kunskaper om företag och myndigheter som arbetar inom 
infrastruktur och industri. Hans intresse för att bygga upp kontaktnät har gjort att han även 
förvärvat kunskaper om hur andra delar av den tunisiska marknaden fungerar. Respondent 2 
har kunskaper om den bransch han är verksam inom. Genom sina affärsrelationer har han fått 
kunskap om andra delar på den tunisiska marknaden och relationer mellan olika aktörer. 
Respondent 3 har fått råd och vägledning av en svensk konsult, som tycks ha erfarenhet av att 
göra marknadsundersökningar via information som finns tillgänglig på Internet. Följden är att 
respondenten, till skillnad från de andra två respondenterna, utifrån sin kunskap och 
erfarenhet har förväntat sig att Internet bör utgöra den primära informationskällan. Penrose 
(1960) påpekar att relationen mellan företags olika resurser och hur de utvecklar sina idéer, 
förvärvande av kunskap och erfarenhet. Samtidigt menar hon att det finns outnyttjade resurser 
som skapar unika möjligheter för varje företag. Respondent 3 har nyligen startat sitt företag 
och det finns troligen outnyttjade resurser, erfarenheter och kunskaper som skulle kunna 
användas för att bättre ta tillvara och utnyttja information och omvandla den till kunskap. 
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9 Slutsats & Diskussion 
Jag upprepar problemformuleringen för att sätta in slutsats och efterföljande diskussion i ett 
tydligare sammanhang: Vilken roll spelar kunskaps- och informationskällor för 
etableringsbesluten i små och medelstora företag, samt hur tillägnar de sig kunskap och var 
söker och finner de information som är relevant för deras beslut under internationaliseringen? 
 

9.1 Slutsats 
Företag har olika förväntningar på vilken roll informationskällor bör spela för deras 
etableringsbeslut. Den respondent som nyligen startat sitt företag har till stor del förlitat sig på 
information och vägledning från olika myndigheter i Sverige och Tunisien. De erbjuder dock 
ofta information av generellt slag som inte alltid är anpassad till de enskilda företagens behov. 
Han anser sig inte ha fått den information och kunskap som krävs för att etablera verksamhet i 
Tunisien och överväger därför att gå in på en annan marknad. De två andra respondenterna 
framhäver personliga kontakter och uppbyggnad av ett eget kontaktnät som de viktigaste 
informationskällorna. Att de inte fått företagsanpassad information från olika myndigheter har 
inte hindrat deras företag från att etablera sig i Tunisien, då de inte har sett det som ett 
problem. De tycks inte ha haft samma förväntningar på att erhålla information och kunskap 
från myndigheter, som den tredje respondenten hade. Myndigheter och organisationer ses av 
dem som plattformar för att komma i kontakt med andra företag och personer som innehar, 
för dem, viktig information. Informationen som ges ut av dessa myndigheter och 
organisationer, antingen via rapporter, muntliga utsagor eller på Internet, ses som komplement 
till de personliga kontakterna. Dessa myndigheter och organisationer är bland annat 
ambassader och utrikesdepartement, exportråd och handelsorganisationer och 
branschorganisationer i de båda länderna.  
 

9.2 Diskussion & Problematik 
Harmonisering av marknader när det gäller lagar, praxis och associationsavtal har tillsammans 
med framsteg inom informations- och kommunikationsteknologier lett till att allt fler företag 
påbörjar en internationaliseringsprocess. Ellis (2000) påpekar att val av marknad är det 
viktigaste under internationaliseringsprocessen. Om kunskap, i enlighet med Ellis (2000), 
Johanson, (2002), samt Liesch och Knight (1999), förvärvas genom erfarenhet och personliga 
relationer så bör företagen välja att etablera sig på marknader där dessa är lättillängliga för 
företaget. Eftersom företag och deras anställda utgör delar av bransch- och 
marknadsöverskridande nätverk rymmer det personliga nätverket många gånger oanade 
resurser. Företag interagerar med sin omgivning och information och kontakter kan därför 
med fördel sökas i angränsande branscher, men även på andra delar av marknaden och i den 
egna branschen. Kostnaden av internationaliseringen påverkas, enligt Liesch och Knight 
(1999), av huruvida ledaren har erfarenhetsbaserad kunskap som är relevant för 
internationaliseringen. En undersökning av en ny marknad bör därför enligt min mening, 
förutom sedvanlig marknadsundersökning, inbegripa en analys av affärskulturen och 
möjligheterna att integrera dessa i det egna företagets praxis. Wilén (2005) menar att den 
tunisiska affärskulturen påminner om den svenska. Företagen präglas dock av en större 
maktdistans än de svenska. Liksom Hofstede (1991) anser Wilén att det finns en skillnad som 
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sällan är svår för svenska företag att överbrygga. När det gäller lagar och affärspraxis har 
dessa, som en del av olika associationsavtal, anpassats till EU. 
 
Inledningsvis hänvisade jag till att det, enligt Liesch och Knight (1999) saknas allmängiltiga 
teorier för hur företagen går tillväga för att hämta in information och kunskap under 
internationaliseringsprocessen. Likaså saknas det allmänt vedertagna teorier för hur 
internationaliseringsprocessen ser ut för små och medelstora företag. Det finns ett flertal olika 
teorier om varför företag väljer att etablera sig utanför hemmamarknaden. Flera av dem 
bygger på antaganden om undvikande av transaktionskostnader. Det har varit svårt att få tag i 
ett brett empiriskt underlag men emellertid kan det nämnas att företagen i denna undersökning 
har sökt sig till den tunisiska marknaden i en önskan att bidra till landets utveckling. I vissa 
fall har de uttalat att deras marginaler skulle kunna bli högre vid ett annat val av marknad, 
vinster är emellertid för dem betydande, men underordnade viljan att företagets verksamhet 
ska utgöra ett bidrag för landet. Det kan hållas för troligt att det finns fler företag med 
liknande målsättning med tanke på att företagens samhällsansvar aktualiserats i 
mediedebatten. Ett annat problem med internationaliseringsteorier är att de, med några få 
undantag, som exempelvis Uppsalaskolan, har den amerikanska marknaden som 
utgångspunkt för de grundläggande antagandena. Förhållandena på den amerikanska 
marknaden skiljer sig väsentligt från förhållandena i mindre länder. Ett flertal av dessa teorier 
utgår ifrån att företag inte går utanför landets gränser förrän de är väletablerade och den egna 
marknaden uppfattas som för liten för företaget. Att företag etablerar sig direkt på en utländsk 
marknad anses av många som ett relativt nytt fenomen. Dock finns på små marknader som 
den svenska en lång tradition av företag, som vid bildandet, eller under ett tidigt skede, väljer 
att etablera sig utomlands. 
 

9.3 Förslag till vidare forskning 
Bakomliggande orsaker till att små och medelstora företag, med små hemmamarknader, 
internationaliseras är ett relativt outforskat ämne. Uppsalaskolan har utvecklat en modell, men 
den har fått kritik bland annat för att den inte begränsar tid och rum på ett tydligt sätt, samt att 
variablerna inte har definierats på ett korrekt sätt. Det är tydligt att modellen behöver 
utvecklas och justeras. Samtidigt tycks det för mig som om det är svårt att skapa en 
allmängiltig teori för en så komplex och abstrakt företeelse som företagens 
internationalisering. Forskning på företags skilda målsättningar med sin verksamhet behöver 
fördjupas, liksom tillvägagångssätt vid informations- och kunskapsinhämtning inför och 
under internationalisering. Likaså krävs det mer forskning på företagens utnyttjande av 
resurser i form av till exempel invandrare samt på återvändande invandrares strategier då de 
etablerar företag i hemlandet, med fortsatta relationer till det tidigare värdlandet.  
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10 Metoddiskussion 
Kapitlet består av redogörelser för studiens genomförande och bearbetning samt en 
diskussion kring dess problematik.  
 

10.1 Inledning 
Studiens inledande problematik bygger på artiklar skrivna av forskare vid olika universitet i 
bland annat Sverige, Tunisien, USA och Kina. Forskarnas syn på forskningsfältet har ställts 
mot dagsaktuella händelser.  
 

10.2 Tunisien 
Framställningen av Tunisien har koncentrerats kring historia, kultur och ekonomisk politik för 
att föra in läsaren i studiens problematik. Risken att information vinklas finns alltid. 
Informationen har därför hämtats från svenska, tunisiska och amerikanska myndigheter, 
liksom från internationella organisationer och olika författare. Detta har gjorts för att få en så 
objektiv bild som möjligt. Det finns dock områden, som trots att de är intressanta, inte tagits 
upp då de inte faller inom ramarna för denna studie.  
 

10.3 Förarbeten och egna efterforskningar 
Jag har haft möte med personal på Tunisiens ambassad i Sverige och av dem fått information 
om svensk-tunisiska företag med verksamhet i Tunisien. Jag fick även informationsmaterial 
där det framgår vilka myndigheter och organisationer som erbjuder information till utländska 
och inhemska företag. Namn och telefonnummer till företagare har jag fått både av den 
tunisiska ambassaden och av Sveriges ambassadör. Dessutom har jag varit i kontakt med ett 
antal organisationer och myndigheter per telefon samt sökt information på myndigheters och 
organisationers hemsidor. Då jag har kontaktat dem i egenskap av forskare, och inte som 
företagare, är det möjligt att viss information och hjälp som erbjuds företagare inte har 
framkommit under mina efterforskningar. Den information och vägledning som myndigheter 
och organisationer, enligt egna utsagor, bidrar med har inte kontrollerats av mig. Däremot 
framkommer det under intervjuerna hur informanterna upplever kongruensen mellan utsagor 
och verklighet. Studiens utgångspunkt har varit att undersöka de studerade företagarnas 
förhållningssätt till informationskällorna. Det är möjligt att andra företag förhåller sig på ett 
annorlunda sätt till de källor som förekommer i studien.  
 

10.4 Intervjuer 

Taha Tlili (avsnitt 7.2)  
Jag började med att intervjua denna respondent. Sveriges ambassadör i Tunisien 
rekommenderade mig att kontakta honom, men hans nummer fick jag av den tunisiska 
ambassaden. Intervjun föregicks av en lunch tillsammans med informanten och dennes fru, 
som också är verksam i företaget. Under lunchen berördes företagets verksamhet kort, men i 
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huvudsak ägnade vi lunchen åt att lära känna varandra. Vi talade således bland annat om 
tidigare arbetslivserfarenheter, om Tunisien samt våra familjer. Vi åkte sedan tillsammans till 
informantens kontor, där jag samtalade med makan cirka en dryg halvtimme medan 
informanten talade med kunder i telefon. Därefter kom in i konferenslokalen, där hans fru och 
jag satt tillbakalutade i två soffor, och intervjun påbörjades. Informantens fru var närvarande 
till en början men lämnade oss sedan för att hämta barnen i skolan. Informanten har varit 
etablerad på den tunisiska marknaden sedan mer än fem år tillbaka. Stämningen var 
avslappnad, informanten talade gärna om sin verksamhet och om sina erfarenheter. Jag 
lyssnade och försökte styra samtalet genom att ta upp och spinna vidare på intressanta trådar i 
informantens berättelse. Mötet tog drygt fyra timmar, varav intervjun varade i ca åttio 
minuter.  
 

Makram Mejri (avsnitt 7.3) 
Den andra intervjun bokades cirka en halvtimme innan vi träffas. Kontakten förmedlades av 
den tunisiska ambassaden. Informanten var bara i Stockholm på ett tillfälligt affärsbesök. Vi 
började med att gå till en trevlig restaurang för att äta lunch. På vägen dit och under lunchen 
samtalade vi om våra tidigare erfarenheter, våra familjer och om Tunisien. När vi kom till 
restaurangen var det relativt få personer där, men ganska snart började den fyllas på med folk 
och musik började strömma från högtalarna. Vi bestämde oss därför för att leta reda på en 
lugnare plats för själva intervjun, vilket inte var så lätt under lunchrusningen. Efter en stunds 
promenad hittade vi en avskild avdelning på ett hotells kafé. Informanten har ännu inte 
etablerat sig på den tunisiska marknaden, utan är i ett uppbyggnadsskede. Stämningen var 
avslappnad, men informanten var fåordig. Vid ett par tillfällen fick jag förklara mina begrepp, 
informanten bidrog med den erfarenhet han besatt. Mötet tog cirka tre timmar, varav intervjun 
varade i ca fyrtio minuter. 
 

Guj Cornell (avsnitt 7.1) 
Den tredje informanten fick jag kontakt med genom en person som den svenske 
ambassadören hade rekommenderat. Innan intervjun pratade vi cirka trettio minuter i telefon. 
Vid det personliga intervjutillfället var informanten välkomnande. Han visade mig till 
salongen och berättade att Aly ben Salem, en känd tunisisk konstnär och frihetskämpe, hade 
suttit på samma plats som vi satt. Informanten ville gärna att vi bekantade oss lite med 
varandra innan intervjun. Vi började med att prata lite om oss själva, tidigare erfarenheter, 
familj och Tunisien, precis som vid de andra intervjuerna. Efter en stund slog vi på 
bandspelaren och påbörjade intervjun. Informantens erfarenhet av affärer med Tunisien 
sträcker sig till året innan frigörelsen från Frankrike. Berättelsen var fylld av anekdoter, 
humor och glädje. Informanten hade mängder med historier och berättelser som var 
intressanta för mig som svensk-tunisier eftersom de utgör en del av min historia. Jag försökte 
dock leda in samtalet på informationsinhämtning av olika slag. Informanten har arbetat i ett 
flertal nordafrikanska länder och även i Indien. Informanten blandade gärna egna erfarenheter 
med andra personers tillvägagångssätt samt möjliga vägar att gå. Det blev därför en 
balansgång för mig på flera sätt. Jag stängde av bandspelaren vid ett par tillfällen, bland annat 
då informanten bjöd på te, för att titta på en bok om den arabiska mentaliteten samt vid ett 
antal anekdoter som gick utanför ramarna för denna studie. Mötet tog knappt fyra timmar, 
varav den bandade intervjun uppgår till ca åttio minuter. 
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10.5 Sammanfattningsvis 
Gemensamt för alla tre intervjuerna är att jag hade ett antal teman, utifrån vilka jag 
formulerade frågor allteftersom. Vid ett par tillfällen lät jag information från tidigare 
intervjuer ligga till grund för mina frågeställningar. Det är allmänt känt att informanter under 
ett inledningsskede kan vara tillbakadragna och återhållsamma med sina utsagor till följd av 
att intervjusituationen upplevs som obekväm. Genom att samtala med informanterna, dels i 
telefon, innan intervjun påbörjades, har detta hinder till viss del kunnat undanröjas. 
Informanterna har fått ta del av de ordagranna utskrifterna samt ett utkast av bearbetningen av 
deras respektive utsagor. Deras påpekanden har korrigerats i gällande sakfel. Vissa 
grammatiska och språkliga korrigeringar samt förtydliganden har även gjorts. Intervjuerna har 
genomförts som ett samtal mellan forskare och informant. Således har informanternas egna 
värderingar, liksom hur de vill framställa sig själva, påverkat studien. I bearbetningen har jag 
utgått från teorier och allmänna principer. Informanternas påpekanden har tagits under 
övervägande. Sakfel har korrigerats, men inte informanternas önskan om självrepresentation. 
Tidigare erfarenheter och gemensamma intressen har legat till grund för materialinsamlingen. 
En informant påpekade att vårt gemensamma ursprung var orsak till att han ställde upp på 
intervjun. Mot bakgrund av detta kan det vara svårt att replikera studien. Studier som 
genomförs av andra kan på motsvarande sätt komma att få fram information som inte tagits 
upp i denna studie. Det är därför viktigt att denna del av forskningsfältet inte lämnas oberörd. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Transparency International Corruption Perception Index. 
Ett utdrag över de länder som ligger på plats 1-74. Nummer 1 utgör det land med mest 
transparitet, det vill säga lägst nivå av korruption. 
 

11.2 Bilaga 2 – Intervjumall 
Intervjumallen består av ett antal övergripande teman, utifrån vilka frågor och följdfrågor 
formulerats under intervjuernas gång. 
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Transparency Internationals index över transparitet, det vill säga avsaknad av korruption, i 
världens länder. Länder med högst transparitet ligger i topp.  
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Intervjumall 
 
Inledning av intervjun 
Berätta lite om dig själv/Tidigare arbetslivserfarenhet 
 
Lite om företaget 
Exempelvis företagsform, antal anställda 
 
Att starta företag 
Orsak 
Exempelvis orsak till val av ekonomisk sektor och tidpunkt 
 
Kanaler att gå via 
Exempelvis myndigheter och organisationer 
Privat nätverk i form av släkt, vänner 
Andra nätverk såsom kollegor och privata sammanslutningar, andra privata 
entreprenörer/företagare 
 
Kontaktnät 
Exempelvis samarbeten, partners, kunder och leverantörer 
Medlem i organisation 
Avtal och associationer  
Exempelvis MEDA, Arab Maghreb Union, Organization of African Unity 
 
Tunisien och Sverige 
Exempelvis, erfarenhet, skillnader och likheter 
 
Avslutningsvis 
Till andra 
Entreprenörskvalitéer (generellt och i Tunisien) 
Råd till andra entreprenörer 
Att bli en del av den lokala marknaden 
Mål med verksamheten 
Andra projekt i Tunisien utöver företagets verksamhet 


