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Nivå: Magisteruppsats i Internationellt företagande, 30 hp 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka varför och hur svenska små och medelstora 

företag engagerar sig och utvecklas på den mexikanska respektive brasilianska marknaden. 

Dessutom ämnar studien undersöka vilka barriärer som företagen har stött på och vilka 

faktorer som kan underlätta företagens affärsverksamhet på de berörda marknaderna. 

Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är baserad på Uppsalamodellen, nätverksmodellen 

samt tidigare forskning om små och medelstora företags internationalisering. 

Metod: Studien bygger på ett deduktivt angreppssätt. En kvantitativ och en kvalitativ 

datainsamlingsmetod har använts. Bland de undersökta företagen har det empiriska 

materialet samlats in med hjälp av en enkätundersökning. Dessutom har tre djupintervjuer 

genomförts med personer som är väl insatta i området som studien behandlar. 

Slutsats: Resultatet har visat att de undersökta företagen antingen var reaktiva eller 

proaktiva när de sökte sig till den brasilianska eller mexikanska marknaden. Oavsett de 

bakomliggande motiven, kunde reaktiva och proaktiva företag i lika stor utsträckning 

engagera sig mer och växa på respektive marknad. Resultatet har bekräftat viktiga punkter 

av vår teoretiska utgångspunkt, vilket innebär att små och medelstora företag tog 

lågengagerande steg som export för att nå en viss marknad. Därefter stannade en del i ett 

visst utvecklingsstadium (export), andra etablerade sig så småningom fysiskt och vissa 

lämnade marknaden för någon orsak. De undersöka företagen stötte på ett antal olika 

barriärer, dock kunde dessa upplevas på olika sätt beroende på vilken form av engagemang 

företagen hade, på deras sätt att agera eller på företagens storlek. 
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ABSTRACT 
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A study of Swedish small and medium-sized enterprises’ involvement in the Mexican 

and Brazilian markets 
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Purpose: The purpose of this study is to examine why and how Swedish small and medium-

sized businesses get involved and progress on the Mexican and Brazilian markets. The study 

will also examine the major barriers that firms have encountered and the factors that can 

facilitate their business activities in the concerned markets. 

 

Theory: The theoretical basis is built upon the Uppsala internationalization model, the 

network model and previous research on SME internationalization. 

 

Method: The study is based on a deductive approach. The data used in this study has been 

collected by a quantitative and a qualitative method. A survey has been conducted among the 

studied companies. Three interviews have also been made with people with a broad 

knowledge of the subject area. 

Conclusion: The results showed that the companies we studied were either reactive or 

proactive when they made their way into the Brazilian or Mexican markets. Regardless of the 

underlying motives, reactive and proactive companies could get involved and grow in the 

respective market to the same extent. The results have confirmed essential points of our 

theoretical basis; namely that small and medium-sized enterprises take steps with low 

commitment such as export to reach the foreign market. Some companies then stay at a 

certain stage such as exporting, while others gradually get established physically and some 

others leave the market altogether. Our research has shown that the companies we studied 

encountered a number of different barriers, but these could be perceived in different ways 

depending on the type of involvement the companies had, the size of their firms or their ways 

of proceeding.  
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DEFINITIONER 

 

Små och medelstora företag (SMF) 

SMF står för små och medelstora företag. Vi vill dock påpeka att även mikroföretag ingår i 

denna företagskategori trots att det inte står explicit i förkortningen.  

Enligt Ayyagari är den vanligaste definitionen av små och medelstora företag baserad på antal 

anställda och/eller årsomsättning.
1
 

Vi har i denna studie valt att definiera SMF baserat på antal anställda enligt den Europeiska 

kommissionens riktlinjer.
2
 Små och medelstora företag är följaktligen de företag vars antal 

anställda inte överstiger 250 stycken. I följande tabell visas de tre underkategorier som ingår i 

SMF-kategorin utifrån den Europeiska kommissionens klassificering: 

 

 

Engagemang 

Företagen som har undersökts i denna studie bedrev olika former av affärsaktiviteter i de två 

valda marknaderna. Vi har därför ansett att engagemang skulle vara det lämpligaste begreppet 

i jämförelse med exempelvis ”etablering”. I studiens kontext, innebär engagemang att bedriva 

någon typ av affärsaktivitet som till exempel export, lokalförsäljning genom företagens egna 

distributionsanläggningar, lokaltillverkning eller innehav av ett dotterbolag på en utländsk 

marknad. 

Psykiskt avstånd 

Enligt O'Grady och Lane varierar definitionen av begreppet beroende på i vilket sammanhang 

som begreppet används.
3
 I vår studie har vi valt Johanson och Wiedersheims definition av 

psykiskt avstånd. Begreppet definieras sålunda som faktorer som förhindrar eller stör 

informationsflödet mellan företaget och en utländsk marknad. Exempel på sådana faktorer är 

skillnader rörande språk, kultur, utbildningsnivå, politiska system och grad av industriell 

utveckling.
4
 

  

                                                 
1
 Ayyagari et al, 2007 

2
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf   

3
 O'Grady och Lane, 1996 

4
 Johanson och Wiedersheims, 1975 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf
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1. Inledning  

 

I detta avsnitt introduceras bakgrunden till ämnesvalet samt det undersökningsområde som 

studien kommer att behandla.   

 

1.1 Bakgrund 

I och med att politiska och ekonomiska barriärer fortsätter att minska, blir expansion på 

världsmarknaden för många företag inte längre ett alternativ utan istället en nödvändighet. 

Integrationen av världsmarknaderna anses ha skapat en extraordinärt konkurrenskraftig miljö 

som driver företag till att rikta in sig på nya marknader för att säkra sin överlevnad.
5
 

Det internationella företagandet utvecklas i en allt snabbare takt och är i ständig förändring. 

Handeln och företagens investeringar bedrivs idag inte enbart inom företagens 

hemmamarknader utan även över landsgränserna. Detta har bidragit till att företag, både stora 

som små, har tagit många initiativ för att expandera internationellt och på så sätt bildat nya 

former av affärsorganisationer såsom nätverk och strategiska allianser utanför de nationella 

gränserna.
6
  

Sverige är ett relativt litet land med en liten inhemsk marknad, en faktor som gör att många 

svenska företag blir beroende av den internationella handeln. Landets begränsade marknad 

medför att inte endast stora företag söker sig utanför landets gränser, utan även små och 

medelstora företag blir tvungna att verka internationellt för att växa och skydda sig mot 

konkurrens.
7
 Små och medelstora företag (SMF) utgör så mycket som 99,9 procent av alla 

företag i Sverige; vilket betyder att en stor majoritet av de svenska företagen har färre än 250 

anställda (99,4% har färre än 49 anställda).
8
 Bland politiker och ekonomer finns idag en 

utbredd uppfattning om att små och medelstora företag har en stor betydelse för ekonomisk 

tillväxt och sysselsättning;
9
 vilket ökar vikten av att förstå hur dessa företag 

internationaliserar och växer. 

1.2 Problemdiskussion 

Studiernas fokus inom företags internationalisering har länge riktats mot hur stora 

multinationella varuproducerande företag expanderat på nya marknader. Ett fenomen som 

anses dels bero på ett allt ökande konkurrenstryck
10

 och dels på nya möjligheter i form av 

minskade handelsbarriärer och utvecklade transport- och kommunikationsteknologier.
11

 

Internationaliseringen av företag har därför fått en stor uppmärksamhet inom 

forskningsvärlden, vilket resulterat i skapandet av ett antal teorier inom ämnet.  

                                                 
5
 Andersson, 2004 

6
 Sharma och Roy, 1996 

7
 Söderman, 1994 

8
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/ 

9
Byberg, Lars-Anders, 2006 

10
 Karadeniz och Kenan 2007 

11
 Andersson, 2004 
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En av de mest traditionella internationaliseringsteorierna är troligtvis Johanson och Vahlnes 

Uppsalamodell. Trots att modellen inom både forsknings- och affärsvärlden än idag är ett 

värdefullt verktyg för att skildra företags internationaliseringsprocess, har den varit kraftigt 

kritiserad för sin simplistiska och föråldrade syn på företags internationalisering.
12

 

Fler teorier har skapats och utvecklats i respons på bland annat stegmodellens bristfälliga och 

begränsande bidrag till att förklara företagens internationella utveckling.  

Bland de alternativa förklaringarna kan det resursbaserade synsättet
13

 nämnas som ett 

väletablerat perspektiv som utgår från företagens resurser. Synsättet byggs på att företags 

involvering i internationella marknader avgörs av materiella såväl som immateriella resurser 

samt kompetenser företagen tillhandahåller. Här anses speciella resurser vara nödvändiga för 

att komma till rätta med de initiala kostnader och hinder som kan uppstå vid en 

utlandsexpansion, och därmed lyckas på utländska marknader.
14

  

Om vi utgår ifrån små och medelstora företags perspektiv, har relevansen av denna modell 

visat sig vara begränsad då dessa företag i jämförelse med stora företag tycks ha knappa 

tillgångar. SMF är exempelvis mindre benägna att skapa avdelningar vars fokus ligger på att 

utveckla och studera etableringsmöjligheter på andra marknader. De har bland annat ansetts 

vara beroende av företagsledningens specifika kunskaper, drivkrafter, erfarenheter och 

kontakter på internationella marknader.
15

 En ytterligare begränsning som SMF har, är att de 

inte fullt ut kan räkna med egna finansiella tillgångar och humankapital för att etablera sig 

utanför landsgränserna. Investeringstillgångarna är i deras fall begränsade och en 

internationell expansion kan betyda relativt stora risker.
16

  

Hur gör små och medelstora företag i så fall för att nå avlägsna utländska marknader trots 

deras begränsade resurser? 

1.3 Problemformulering  

Små och medelstora företag 

”Mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF) är den europeiska ekonomins 

motor. De är en viktig sysselsättningskälla, skapar företagaranda och innovation inom EU 

och spelar på så sätt en väsentlig roll för främjandet av konkurrenskraft och 

sysselsättning...”17
 

Detta citat från Europeiska kommissionens rapport visar hur viktiga SMF är för ländernas 

ekonomier. Små och medelstora företag anses i allmänhet vara mycket viktiga tillgångar både 

för nationell och internationell ekonomisk utveckling tack vare kapaciteten till att generera 

arbetstillfällen, teknologisk utveckling och välstånd.
18

 Trots att små och medelstora företag 

expanderar alltmer internationellt, är de inte som stora företag fullt representerade på den 

                                                 
12

 Laanti et al., 2009 
13

 The resource-based view 
14

 Child & Rodrigues, 2006 
15

 Barringer & Greening, 1998 
16

 Ibid 
17

 Ur ”Den nya definitionen av SMF-företag”, rapport från den Europeiska kommissionen, 2006 
18

 Holmlund och Kock, 1998 
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globala arenan; vilket huvudsakligen beror på de hinder de möter vid en utlandsexpansion.
19

 

Detta innebär att öka förståelsen för hur SMF växer och agerar internationellt blir en 

nödvändighet inte enbart för akademiker utan även för politiker och företagsledare. 

Utifrån föregående diskussioner, vill vi undersöka hur små och medelstora svenska företag 

agerar och lyckas nå två avlägsna marknader med långt psykiskt avstånd.
20

 Studien kommer 

därmed att besvara följande frågor: 

 Varför har de undersökta svenska små och medelstora företagen valt att rikta in sig på 

de två valda marknaderna? 

 Hur ser företagens engagemang ut och hur ämnar de utvecklas på respektive marknad 

i framtiden? 

 Vilka barriärer har dessa företag upplevt som stora och vilken möjlig koppling kan 

dessa ha till företagens sätt att agera på respektive marknad?  

 Vilka faktorer som kan underlätta deras affärsverksamhet i de berörda marknaderna? 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka och analysera olika aspekter av svenska små 

och medelstora företags engagemang i den mexikanska och brasilianska marknaden. 

Delsyfte 1: Undersöka varför och hur svenska små och medelstora företag engagerar sig samt 

utvecklas på den mexikanska respektive brasilianska marknaden. 

Delsyfte 2: Undersöka vilka barriärer som de aktuella företagen har upplevt som stora samt 

vilka faktorer som kan underlätta företagens affärsverksamhet på de berörda marknaderna. 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer att behandla hur svenska små och medelstora företag agerar på två 

specifika marknader som är Brasilien och Mexiko; vilka enligt Utrikesdepartementet är 

Sveriges två största marknader i Latinamerika.
21

 De företag som deltar i studien är 

verksamma på andra internationella marknader, vilket kan ha en betydelse för hur deras 

verksamhet formas och utvecklas i Mexiko eller Brasilien. Då det empiriska materialet har 

samlats in bland företagen genom en enkätundersökning, kommer vi endast att fokusera på 

hur dessa engagerar sig i Mexiko och Brasilien. Vi kommer därmed inte att ta hänsyn till de 

andra marknader som företagen är verksamma i på grund av enkätundersökningens 

begränsande karaktär.  

Studien avgränsas också till att endast studera varuproducerande företag. Detta beror på att 

vår genomgång av de företagslistor som vi använde oss av för att söka potentiella företag, 

visade att antalet svenska små och medelstora tjänsteföretag verksamma i Brasilien och 

Mexiko var ytterst begränsat. Tjänsteföretag har därför uteslutits av praktiska skäl. 

                                                 
19

 Lamb och Liesch, 2002 
20

 Se definition, sid.1  
21

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/3875 
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1.6 Disposition 
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2. Teori 

 

Det finns en uppsjö av studier som behandlar internationaliseringsprocessen och ett flertal 

teorier används för att undersöka fenomenet. Denna studie begränsar sig till tre modeller som 

anses vara relevanta i studiens sammanhang. Dessa är Uppsalamodellen, det resursbaserade 

synsättet och nätverksmodellen. Dessutom kommer andra aspekter av företags 

internationalisering såsom barriärer, drivkrafter och olika former av export att diskuteras.  

 

Disposition av teoriavsnittet  

 
Figur 1: Disposition av teoriavsnittet (egen produktion) 

 

Figuren upptill ger läsaren en översikt över hur teoriavsnittet utformas samt vilka delar som 

ingår i studiens teoretiska grund. Kapitlet inleds med att utifrån litteraturen diskutera och 

identifiera vilka motiv som driver företag till att expandera och söka sig till internationella 

marknader. Vidare diskuteras tre internationaliseringsmodeller som är vanligt förekommande 

inom forskningen kring små och medelstora företags internationalisering. Dessa tre modeller 

utgör olika perspektiv på företagsinternationalisering som inte enbart fått acceptans och stöd 

utan även kritik. Vi kommer därför att diskutera vilka för- och nackdelar dessa har samt 
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vilken relevans de har för vår studie. Vidare kommer en genomgång av utvald tidigare 

forskning inom vårt ämne att presenteras.  

Då en betydande del av de företag som undersöks i denna studie exporterar till de två 

marknader som vi avgränsar oss till, och att export kan vara ett första steg för att initiera en 

utlandsexpansion, kommer olika typer av export att diskuteras. Ett av studiens delsyften är att 

identifiera vilka barriärer företagen stöter på när de engagerar sig i de två utvalda 

marknaderna. Vi kommer därför att utifrån tidigare forskning och litteraturen diskutera olika 

barriärer som uppstår vid små och medelstora företags internationalisering.  

Teoriavsnittet avslutas därefter med att presentera en egenproducerad hypotetisk modell som 

kommer att användas som teoretisk utgångspunkt. Modellen baseras på teorigenomgången 

och kommer sedan att prövas med hjälp av den insamlade empirin. 
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2.1 Internationaliseringens bakomliggande drivkrafter  

Det finns ett antal faktorer och strategiska mål som driver företag till att internationalisera. 

Innan ett företag tar det första steget för att expandera internationellt, måste någonting utanför 

eller innanför företaget driva igång internationaliseringsprocessen.
22

 Företag kan få antingen 

en intern eller en extern stimuli för att initiera internationaliseringsprocessen genom att 

exempelvis börja exportera.
23

  

Beroende på vilka motiv som ligger bakom internationaliseringen, kan företag delas upp i två 

grupper, nämligen proaktiva och reaktiva. Proaktivitet återspeglas enligt Hollensen i ett 

aggressivt beteende som företag har när de strävar efter att utöka sina marknadsandelar genom 

att expandera till utländska marknader. Reaktiva företag är enligt samma författare passiva 

företag som reagerar på omständigheter de inte har framkallat själva eller de inte har något 

inflytande över.
24

 

2.1.1 Proaktiva företag 

En relativt liten inhemsk marknad som den svenska har visats sig vara en betydande orsak till 

varför företag söker sig till nya marknader genom exempelvis export för att bredda sina 

aktiviteter. Att bedriva internationella affärsaktiviteter kan vara ett sätt för företag att minska 

sitt beroende av den inhemska marknaden och minska den påverkan som förändringar i 

näromgivningen kan ha.
25

  

Försäljning på utländska marknader kan därför bidra till en mer stabil eller ökad användning 

av företagens kapacitet. Motiv som ligger bakom proaktiva företags aktiva sökande efter 

utländska marknader kan enligt Hollensen
26

 vara: 

Vinstökning och tillväxtmotiv 

För en företagsledning kan affärer på utländska marknader betraktas som en betydlig 

möjlighet för att utöka sina vinster och därigenom samla in ett större kapital för 

tillväxtsatsning. 

Ledningens drivkraft 

Ledningen kan exempelvis vara drivna entreprenörer som söker sig till marknader där det 

finns ett lovande tillväxtpotential. En annan orsak kan vara att ledningen helt enkelt anser att 

det ger en högre status att verka inom ett internationellt företag och därmed jobbar för att rikta 

företaget in på internationella marknader. 

Högteknologisk tillverkning och unika produkter 

Ett företag kan erbjuda unika produkter eller tjänster som inte är tillgängliga på 

målmarknaden, vilket kan ge konkurrensfördelar gentemot lokala företag i utlandet. 
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Exklusiv marknadsinformation 

Ett företag kan också se möjligheter tack vare en omfattande kunskap om en viss marknad 

som konkurrenterna inte har tillgång till.  

Skalekonomi 

Utökningen av produktionen för att åstadkomma skalekonomi kan vara en annan drivande 

faktor bakom ett företags engagemang på internationella marknader där det finns en potentiell 

efterfrågan på produkterna. 

Statligt bidrag och skattereduktion 

Möjligheten till att få statligt bidrag om företag inleder exportaktiviteter kan vara en annan 

drivkraft för företag att aktivt söka sig till nya marknader 

2.1.2 Reaktiva företag 

Företagens engagemang i internationella aktiviteter kan också vara en reaktion på 

omständigheter som företaget inte har kontroll över eller händelser som företaget inte 

framkallat själv. Motiv som driver reaktiva företag till att internationalisera kan enligt 

Hollensen
27

 vara: 

Intensiv konkurrens på hemmarknaden och överproduktion 

En växande konkurrens på den inhemska marknaden eller en överproduktion under en 

ekonomisk recession kan påverka ett företags räntabilitet. Detta kan utgöra en drivkraft för ett 

företag att söka sig till nya marknader för att säkra dess överlevnad. 

Sviktande efterfråga  

Försäljningsminskning på den inhemska marknaden kan exempelvis bero på att produkten 

befinner sig i slutet av sin livscykel eller på att utbudet överskrider efterfrågan på den 

inhemska marknaden. Dessa faktorer kan vara ett motiv till varför företag riktar in sig på 

andra marknader där det finns en potentiell efterfråga och därigenom förlänga produkternas 

livscykel. 

Krav ifrån samarbetspartner 

Ett företag kan bli tvunget till att gå in på en ny utländsk marknad på begäran av dess 

samarbetspartner. Här kan det sägas att initiativet till internationalisering beror på att företag 

främst vill behålla eller förstärka positionen i dess nätverk. 

En spontan order från utlandet 

Slutligen kan en spontan och oombedd exportförfrågan från utlandet kan vara till grund för ett 

företags engagemang i internationella aktiviteter.  

2.2 Uppsalamodellen 

I denna studie är Uppsalamodellen av särskilt intresse i och med att den bland annat förklarar 

påverkan av de geografiska avstånden och kulturella skillnaderna mellan olika länder på 

                                                 
27
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företags internationaliseringsprocess. Psykiskt avstånd är här ett nyckelbegrepp som innebär 

att skillnader mellan länderna avseende affärssed, språk och kultur kan utgöra hinder för 

företag som avser att etablera sig på nya marknader.
28

 Ju större det psykiska avståndet är 

desto större hinder kan företag möta. Modellen hävdar därför att företag söker sig i första 

hand till ”psykiskt nära” marknader för att senare gå in på avlägsna marknader efter att ha 

ackumulerat tillräckliga kunskaper och erfarenheter.
29

  

Modellen beskriver också att företag expanderar gradvist och progressivt genom olika faser. 

Processen inleds enligt modellen med att företag börjar med mindre riskfyllda och 

lågengagerande etableringsmetoder såsom indirekt och direkt export. När kunskap om en viss 

marknad ökar hos företagsledningen, tar dessa mer riskfyllda och högengagerande 

etableringsmetoder såsom att etablera egna försäljnings- och/ eller tillverkningsanläggningar. 

Denna stegvisa etableringsprocess återspeglar ett ökande engagemang i nya marknader som 

en följd av företagsledningens lärande om internationalisering.
30

  

Internationaliseringsprocessen anses här vara en kumulativ och successiv process där 

företagens beteendemönster förutbestäms av deras tidigare internationella erfarenheter; ett 

konstaterande som har fått mycket stöd.
31

 Uppsalamodellen har inte enbart fått ett betydligt 

empiriskt stöd
32

 utan även omfattande kritik. Modellen har bland annat kritiserats för sitt 

underliggande antagande om en successiv progression och framåtskridande och därför ansetts 

vara för deterministisk.
33

 Med denna kritik menas det att företag, som befinner sig i ett visst 

stadium i sin internationalisering, kan antingen ta ett steg framåt eller bakåt i sin 

internationaliseringsprocess istället för att alltid utvecklas på ett inkrementellt vis.
34

 En 

ytterligare kritik mot modellen är dess obefintliga avvägning av nätverkens roll i  

internationaliseringsprocessen.
35

 

Trots den ovannämnda kritiken finner vi att modellen ger en någorlunda relevant förklaring 

för hur företag utvecklas internationellt. Detta genom att ta successiva steg och därmed 

ackumulera kunskap om mer avlägsna marknader samt erfarenheter kring internationella 

aktiviteter.  

2.3 Det resursbaserade synsättet (RBS) 

Det resursbaserade synsättet, vars grundpelare lades på slutet av 50-talet
36

 har fått ett ökat 

intresse inom forskning kring små och medelstora företags internationalisering.
37

 

Detta synsätt utgår ifrån att företagsspecifika resurser och kompetenser i stor utsträckning 

avgör ett företags framgång eller misslyckande vid dess internationalisering. Ett företags 
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resurser definieras enligt Barney som ”alla tillgångar, kompetenser, organisatoriska 

processer, företagsegenskaper, erhållen information och kunskap mm. som ett företag 

kontrollerar och vilka bidrar till bildningen av strategier som ökar företagets effektivitet och 

verkningskraft”.
38

 

Enligt det resursbaserade perspektivet, beror ett företags höga prestationer huvudsakligen på 

de utvecklade kompetenser och de resurser som företaget besitter. Här menas det att 

överlägsna prestationer är en konsekvens av exceptionella samt icke imiterbara resurser och 

kompetenser ett företag kan ha.
39

  

Resurser brukar följaktligen delas upp i immateriella och materiella resurser. De materiella 

kan bland annat vara företagets finansiella tillgångar, anläggningar och personalstyrka. 

Däremot utgörs immateriella resurser av bland annat företagets arbetsetik, kultur, nätverk som 

levererar information och affärsstöd, ledningens dugligheter inom internationell 

interentreprenörskap samt graden av kunskap och inlärning inom företaget.
40

  

Enligt Durphy et al. är företagens kompetenser och resurser ofta inneslutna i deras interna 

nätverk och processer vilket gör det svårt för andra företag att imitera eller komma åt dem. 

Som vi tidigare beskrev, kännetecknas små och medelstora företag av att ofta ha bristfälliga 

resurser vilket kan utgöra ett hinder om de riktar in sig på internationella marknader. Detta 

konstaterande har drivit forskare till att hitta alternativa förklaringar för hur SMF 

internationaliserar.
41

 Det visar sig att små och medelstora företag i hög utsträckning använder 

sig av sina nätverk och kollaborerar med andra aktörer för att komma över de 

resursbegränsningar som de kan erfara i jämförelse med stora företag.
42

  

Följande avsnitt kommer att behandla nätverkssynsättet i och med att nätverk anses spela en 

central roll i små och medelstora företags internationalisering. 

2.4 Nätverksmodellen 

Uppsalamodellen har sedan dess uppkomst utmanats av andra teorier; bland annat av 

Nätverksmodellerna. Dessa modeller har sina rötter i den sociala utbytesteorin (Social 

Exchange Theory) och ser på företagens utveckling utifrån deras nätverkande samt samspel 

med sina affärsrelationer.
43

  

Alla företag i en marknad tycks ingå i ett eller flera nätverk som består av förbindelser med 

leverantörer, underleverantörer, kunder och andra marknadsaktörer.
44

 Ett nätverk i detta 

sammanhang är ”en uppsättning av två eller fler ihopkopplade affärsrelationer mellan olika 

företag som utgör ett kollektiv.”
45

  

                                                 
38

 Barney, 1991 
39

 Ibid 
40

 Westhead, Wright, & Ucbasaran, 2001 
41

 Jones, 2001 
42

 Gemser et al, 2004 
43

 Gemser et al, 2004 
44

 Johanson och Mattsson, 1988 
45

 Anderson, Håkansson och Johanson, 1994 



12 

 

Nätverksteoretikerna uppfattar företagens internationalisering som en utveckling av 

relationerna dessa har med både utländska såväl som lokala individer och/eller företag.
46

 

Nätverksrelationer anses här vara en grundläggande källa till information och kunskap om 

andra marknader; kunskaper som annars skulle kunna vara mycket kostsamma att införskaffa 

på ett annat sätt.  Detta gör nätverken till en effektiv överbryggningsmekanism som i många 

fall möjliggör en relativt snabb internationaliseringsprocess.
47

  

Tyngdpunkten i nätverkssynsättet ligger i att göra det psykiska avståndet kortare genom att 

insamla information och kunskap med hjälp av nära relationer till kunder, leverantörer, 

distributörer, tillsynsmyndigheter och offentliga organ såväl som till informella relationer 

såsom familj och närstående.
48

  

Enligt detta synsätt, är alla företag på något sätt bundna till andra aktörer som kan vara både 

lokala och internationella. Den grad av nytta som företag kan få beror här på hur dessa 

samordnar aktiviteter med sina relationer som ingår i samma nätverk. Pris enligt detta 

perspektiv utgör endast en ytterst liten del av de faktorer som påverkar beslutsfattningen och 

relationernas utveckling.
49

  

Generellt sett, går nätverkssynsättet bortom de inkrementella synsätten genom att antyda att 

ett företags internationaliseringsstrategi uppstår som ett mönster av beteenden som påverkas 

av nätverksrelationer.
50

 Relationer som inte enbart kan driva och underlätta utan även hindra 

internationaliseringen. Johansson och Mattsson menar vidare att ett företags framgångsrika 

expansion på en ny marknad är mer beroende av relationerna på samma marknad och 

positionen i ett nätverk än på själva marknaden och dess kulturella karaktär.
51

  

Det första steget som företag ofta brukar ta för att kunna expandera internationellt är att få 

kunskap om de rådande omständigheterna på målmarknaden samt utveckla relationer just i 

denna marknad.
52

 Enligt Johansson och Mattsson ökar antalet relationer och deras styrka i 

själva företagens nätverk samtidigt som de internationaliserar. Genom att skapa tillit och visa 

engagemang i redan bildade utländska nätverk ökar företag sina möjligheter på nya 

marknader. Efter att ha lyckats komma in på en ny utländsk marknad, kan företag integreras 

på samma marknad med hjälp av sitt nätverk och ökad inblandning med andra aktörer.
53
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2.5 Små och medelstora företags internationalisering och tidigare forskning 

2.5.1 Ett nätverksperspektiv på små och medelstora företags 

internationalisering 

En genomgång av ett antal studier (såsom Gemsers, Ellis och Coviellos studier) visar att små 

och medelstora företags prestation är starkt beroende av förmågan att aktivt skapa nätverk.  

Denna förmåga anses vara särskilt viktig för internationaliserande SMF på grund av 

bristfälligheten i deras resurser.
54

 För att överkomma dessa restriktioner, visar det sig att SMF 

utvecklar relationer med andra marknadsaktörer för att komma åt de resurser, kunskaper och 

färdigheter som saknas för att lyckas med sina internationella aktiviteter.
55

  

Forsman et al. poängterar i sin artikel vikten av sociala nätverk för internationaliserande SMF. 

Han menar vidare att utomstående individer i många fall har en betydlig indirekt inverkan på 

ett företags engagemang i internationell verksamhet.  Utomstående individer kan påverka 

personer inom ett företag och därmed öka eller minska intresset för att göra affärer i 

utlandet.
56

 Detta konstaterande stöds av Ellis studie som visar att sociala nätverk, i jämförelse 

med marknadsundersökningar, används i större utsträckning som källa för att samla in 

information om internationella marknader.
57

 Interaktion och informationsutbyte mellan 

beslutsfattare och medlemmar i deras nätverk kan därmed vara en relevant förklaring för hur 

SMF väljer marknader och inträdesmetoder.  

2.5.2 Affärsnätverk 

Nätverkande som marknadsföringsprocess betraktas enligt Carson utifrån tre olika 

dimensioner; nämligen den strukturella dimensionen, den relationella dimensionen och 

användningsdimensionen.
58

  

Den strukturella dimensionen 

Denna dimension behandlar nätverkens fysiska struktur som små och medelstora företag ingår 

i, dvs. hur nätverken ser ut samt vilka aktörer dessa består av. 

Kommunikationen mellan företagsansvariga och externa såväl som interna individer som 

ingår i företagets nätverk anses här avgöra hur internationella aktiviteter utformas och bedrivs. 

Små och medelstora företags nätverk består ofta av formella relationer såsom andra företag, 

konsulter och statliga myndigheter (ex. Handelskammare och exportstödjande organisationer), 

och informella relationer såsom familj och vänner. Hite nämner i sin studie exempelvis att 

nyckelpersoner i växande små företag tenderar att vända sig till familjemedlemmar och 

närstående för att komma åt bland annat finansiella resurser för att driva företagen framåt.
59

  

                                                 
54

 Gemser et al, 2004 
55

 Coviello och Munro, 1997 
56

 Forsman et al, 2002 
57

 Ellis, 2000 
58

 Carson et al, 2004 
59

 Hite och Hesterly, 2001   



14 

 

Små och medelstora företags nätverksstruktur tycks avgöras av ett antal komponenter. Dessa 

inkluderar nätverkets storlek, formaliteten inom nätverket, mångfald i nätverket, tätheten i 

nätverket och nätverkets flexibilitet.
60

 

Som tidigare beskrivits, små och medelstora företags förmåga att komma åt resurser och 

samla in kunskap om internationella marknader är avgörande för att reducera risker kring 

internationella aktiviteter. Därför anses nätverkens storlek och mångfalden inom dessa vara 

särskilt viktiga i och med att ju större och diversifierad nätverket är desto mer varierade 

resurser kan ett företag komma åt. Detta anses följaktligen säkra företagets överlevnad och 

kan till och med avgöra dess tillväxt. Tätheten och styrkan i nätverkslänkar är också viktiga 

aspekter av nätverksstrukturen då dessa avgör nätverkens effektivitet. Formaliteten i 

nätverken är ytterligare en viktig aspekt av strukturen. Här refereras det till vilken 

utsträckning nyckelpersonerna inom internationaliserande företag använder sig av formella 

affärsrelationer i jämförelse med informella relationer.
61

  

Nätverkens flexibilitet är enligt Carson et al en annan aspekt av nätverksstrukturen. Med 

flexibilitet menas hur antalet medlemmar i ett nätverk förändras över en tidsperiod; det vill 

säga hur många länkar har brutits i relation till nyskapade länkar under en viss tidsperiod 

inom ett visst nätverk.    

Den relationella dimensionen 

Den relationella dimensionen av små och medelstora företags nätverk handlar huvudsakligen 

om styrkan i relationerna mellan olika nätverksmedlemmar och i detta sammanhang är tre 

huvudsakliga faktorer avgörande; nämligen tillit, engagemang och samarbete.
62

 Inom små 

och medelstora företag är nyckelpersonernas förmåga att utveckla dessa relationella aspekter 

avgörande för att kunna utveckla nätverk som stödjer företaget på olika sätt. Stöd i form av till 

exempel tillgång till information, kapitalmässig hjälp samt emotionellt stöd.
63

 Tillit i detta 

sammanhang kan definieras som viljan till att förlita sig på utbytet med partner som 

inspirerar förtroende. Tillit kan här mätas i termer av den utbytbara informationens natur och 

dess grad av tillförlitlighet.
 64

 

Engagemanget av nätverksmedlemmarna refererar till den grad av tid och ansträngning som 

läggs ner på att utveckla relationer. Engagemang i detta sammanhang kan mätas i termer av 

kommunikationsfrekvens mellan nätverksmedlemmarna. Små och medelstora företags 

beroende av relationer avgör följaktligen graden av kooperation. Kooperationen i denna 

kontext beror på antalet aktiviteter företaget delar med andra nätverksmedlemmar och den 

grad av samarbete de har tillsammans.
65
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Användningsdimensionen 

Den tredje och sista dimensionen handlar enligt Carson om vilken grad nyckelpersonerna 

inom företagen använder sig av sina nätverk för att samordna sina internationella aktiviteter. 

Det finns en rad marknadsaktiviteter och resurser som SMF kan samordna eller dela med 

andra nätverksmedlemmar, och exempel på dessa kan vara:
66

  

- Samordna kampanjer 

- Planera marknadsföringsaktiviteter 

- Hantera prissättning 

- Hantera distribution och logistik 

- Utökning av marknadskunskap 

- Innovation 

- Kapitalåtkomst  

2.5.3  Ett hybrid perspektiv på små och medelstora företags 

internationalisering 

Enligt Coviello och Martin finns fortfarande inte någon modell som fullt ut förklarar små och 

medelstora företags internationalisering. Deras studie visar vidare att nätverksmodellen och de 

inkrementella synsätten såsom Uppsalamodellen inte behöver utesluta varandra. Det visade 

sig att små och medelstora företags internationalisering följer en stegvis utveckling som i 

många fall påskyndas, drivs och underlättas med hjälp av ett antal formella och informella 

nätverksrelationer.  Detta visar att de två perspektiven istället kan användas för att 

komplettera varandra då en mer holistisk bild behövs för att upplysa små och medelstora 

företags internationalisering.
67

 

Leonidous studie bekräftar Coviellos konstaterande då det visade sig att betydligt många små 

och medelstora företag som ökar sitt engagemang i utländska marknader går genom en 

utvecklingsprocess som består av hierarkiskt uppbyggda steg.
68

 Jones studie visar i sin tur att 

små högteknologiska företag i en betydlig utsträckning börjar sin internationalisering genom 

lågengagerande och mindre riskfyllda metoder. Processen utvecklas därefter till mer 

engagerande faser samtidigt som företagens nätverk och antalet relationer växer.
69

 Det bör 

dock påpekas här att företags internationalisering inte alltid är en successiv process utan 

företag kan stanna i ett visst stadium, hoppa över vissa steg eller helt lämna en utländsk 

marknad.  

2.6 Export 

Eftersom export kan vara ett första steg för att komma in på en viss marknad vill vi 

följaktligen diskutera några exportmetoder i och med att en stor del av de undersökta 

företagen för tillfället har export som huvudaktivitet för att nå våra två fokusmarknader. 
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Export kan delas in i två kategorier som är indirekt och direkt export. Indirekt export innebär 

att distributionsaktiviteterna överlåts till en eller flera mellanhänder utan att det exporterande 

företaget involverar sig i dessa. Direkt export är däremot när ett företag själv tar hand om 

exportaktiviteterna och är i direkt kontakt med antingen slutkunden eller den första 

mellanhanden på den utländska marknaden. Företaget i det här fallet är vanligtvis involverat i 

att bland annat sköta dokument, fysisk leverans och prissättning.
70

 

2.6.1 Indirekt export 

Indirekt export betraktas som en kedja där det exporterande företaget binds samman med 

slutkunden genom en eller flera mellanhänder både på den inhemska såväl som den utländska 

marknaden.
71

 Indirekt export är följaktligen det vanligaste sättet för företag att påbörja 

exportaktiviteter på, genom att använda sig av indirekta kanaler kan företag börja exportera 

utan att genomföra stora investeringar och därmed ta stora risker.
72

 Företag som bedriver 

denna typ av export anses för det mesta vara företag med begränsade ekonomiska resurser 

eller företag med låg motivation för att fullt ut engagera sig i utländska marknader.
73

  

Det visar sig också att företag som bedriver indirekt export i större utsträckning införskaffar 

sig mycket begränsad kunskap om utländska marknader, då det är mellanhänderna som sköter 

aktiviteterna och marknadsföringen i utlandet.
74

 För företag som i stor utsträckning anpassar 

sina produkter till slutkunderna och därmed måste ha ett nära samarbete med dessa, kan 

indirekt export utgöra en nackdel. Detta kan resultera i att de inte lyckas hålla en gynnsam 

position på den utländska marknaden.
75

 Enligt Hollensen är export via en agentur det 

vanligaste sättet att bedriva indirekt export på.  

Export via agent  

En agent representerar ett exporterande företag och säljer till grossister, detaljister eller till 

andra företag eller organisationer på utländska marknader. Riskfördelningen beror i det här 

fallet på hur det exporterande företaget och sin agent har fördelat deras ansvar. Agenter tar 

vanligtvis kommissioner på försäljningen och i vissa fall kan kommissionen vara relativt hög 

om agenterna har subagenter och andra samarbetspartner som måste tjäna på produkterna.
76

 

Fördelen med export via en agent är att dessa brukar ha en omfattande kännedom om de 

marknader de är verksamma i och har utvecklade affärsrelationer.  

Nackdelen med agenter kan däremot vara att ett företag kan behöva ge stora 

försäljningskommissioner för att motivera och driva agenterna till att prestera bättre. En 

ytterligare nackdel är att marknadsföringen av produkterna på den utländska marknaden ligger 

huvudsakligen under agentens ansvar vilket kan utgöra en risk för företagets rykte om 
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marknadsföringen inte skötts på ett adekvat sätt.
77

 Konflikter mellan ett företag och dess agent 

kan dessutom resultera i olägenheter för företaget eftersom om samarbetet bryts riskerar 

företaget att förlora viktig information om den utländska marknaden och slutkunderna.
78

 

2.6.2 Direktexport 

Direktexport innebär att exporterande företag säljer direkt till andra importerande företag eller 

slutkunder på den utländska marknaden. Direkt export kan vara ett mer involverande steg än 

indirekt export för ett företag som har skaffat sig mer erfarenheter och kunskap om utländska 

marknader. Denna typ av export innebär att ett företag har möjlighet att på egen hand bygga 

och utveckla relationer på de utländska marknaderna. Företaget i det här fallet hanterar 

dokumentationen och transporten samt har mer kontroll över sin marknadsföring då 

marknadsföringsstrategierna kan skräddarsys beroende på hur företaget betraktar den 

utländska marknaden.
79

  

I takt med att vissa företag engagerar sig mer i en utländsk marknad, kan de ta ytterligare steg 

genom att anlita exportansvariga eller skapa en avdelning inom företaget som sköter 

exportaktiviteterna. Ett vanligt sätt att utöka exportförsäljning på är dock att anlita resande 

försäljare. Att ha en person som reser till exportmarknaden är ett sätt att bedriva direktexport 

på. Säljaren uppfyller då viktiga funktioner såsom att utföra produktpresentationer, knyta 

kontakter och utveckla dem på den utländska marknaden, anskaffa försäljningsorder samt 

rapportera till företagsledningen om förhållandena på den utländska marknaden.
80

  

Att ha en kompetent resande säljare är en fördel för företaget. Däremot, om utvecklade 

affärsrelationer är kritiska för företagets försäljning i en viktig utländsk marknad är det enligt 

Albaum och Duerr inte alltid adekvat att ha en resande person. I det här fallet kan en säljare 

som är bosatt i utlandet vara lämpligare då det blir enklare att utveckla närrelationer med 

företagets kunder och partner. Att anlita en resande säljare kan också utgöra andra nackdelar 

eller begränsningar om företagets försäljning i en viss marknad är helt beroende av säljarens 

prestation. Det vill säga att företaget måste förlita sig på säljarens information och 

rapporteringar även om dessa kan vara felaktiga.
81

 

2.7 Barriärer som SMF kan möta vid internationalisering 

En barriär kan definieras på olika sätt beroende på den kontext som begreppet används i. I vår 

studie har Leonidous definition av barriär använts. Författaren definierar barriärer som ”olika 

restriktioner som förhindrar ett företag från att initiera, utveckla eller upprätthålla 

affärsoperationer på utländska marknader”.
82

 Ett stort antal studier som behandlar barriärer 

som små och medelstora företag möter i deras internationalisering har fokuserat på barriärer 
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vid export. Detta eftersom export ofta är det första steget som avgör ökningen av företagens 

engagemang i utländska marknader.
83

 

I en forskningsartikel som publicerades 2004, granskar Leonidou 32 empiriska studier 

genomförda mellan 1960 och 2000. Dessa behandlade hinder som små företag möter vid sina 

exportaktiviteter. Granskningen har resulterat i identifieringen av 39 barriärer. Barriärer kan 

enligt samma författare identifieras bland företag som inte exporterar men som strävar efter 

att exportera i framtiden. Vidare, kan barriärer identifieras bland företag som redan exporterar 

eller redan etablerat i en utländsk marknad; och slutligen kan hinder belysas med hjälp av 

företag som tidigare exporterat; vilka kan ha relevanta synpunkter grundade på deras 

erfarenheter.
84

 Det bör dock påpekas att en barriär kan påverka i olika grad beroende på 

vilken av de tre ovannämnda grupperna ett företag tillhör.
85

 

Enligt Leonidous studie, kan exportbarriärer delas upp i två grupper, nämligen externa och 

interna barriärer. Interna barriärer är de som kopplas till företagets resurser och kompetenser, 

medan externa barriärer är de som relateras till den inhemska och utländska miljön som 

företaget agerar i. Interna barriärer kan följaktligen delas upp i funktionella, 

informationsrelaterade och marknadsföringsrelaterade barriärer. Externa barriärer kan 

däremot delas in i fyra underkategorier som är administrativa, statliga barriärer, 

marknadsrelaterade barriärer och slutligen värdlandets miljömässiga barriärer.
86

 Dessa 

barriärer förklaras närmare utifrån Leonidous studie: 

2.7.1 Interna barriärer 

Funktionella barriärer 

Denna typ av barriärer relateras till problem kring personal- och kapitalresurser som kan 

förhindra export. Fyra barriärer har identifierats i denna underkategori; dessa är nämligen 

begränsning i form av tid, brist på adekvat personal, begränsad tillverkningskapacitet och 

knappt investeringskapital. 

Informationsrelaterade barriärer 

Dessa barriärer är hinder som SMF möter beträffande identifieringen av affärsmöjligheter 

samt svårigheter i att hitta samt bygga relationer med affärspartner på utländska marknader på 

grund av informations- och kunskapsbrister. 

Marknadsföringsrelaterade barriärer 

Svårigheter som företag kan ha med sina produkter på utländska marknader beträffande 

prissättning, distribution, logistik och marknadsföring kallas för marknadsföringsrelaterade 

barriärer. Denna typ av hinder anses enligt Leonidou vara ett av de största och vanligaste 

problem företag möter på utländska marknader. Här ingår även svårigheten i att skapa 
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incitament hos företagets samarbetspartner på en utländsk marknad så att distributionen och 

försäljningen utvecklas positivt. 

2.7.2 Externa barriärer 

Administrativa barriärer  

Dessa är hinder rörande operativa aspekter och transaktionskomplikationer med utländska 

kunder; vilka kan bero på parternas ovana vid transaktionstekniker och exportprocedurer. 

Dessa problem förknippas med komplexa procedurer och det stora antalet dokument som 

företag måste hantera för att genomföra internationella transaktioner. Betalningsfördröjningar 

är en annan sådan barriär vilken enligt Leonidou kan bero på strikta valutarestriktioner som 

påtvingas av vissa länders centralbanker. 

Statliga barriärer  

Statliga barriärer kan sägas att de antingen skapas av staternas handling eller icke handling 

beträffande reglering av exportaktiviteter och utrikeshandel. Enligt Leonidou, är det viktigt att 

skilja mellan hinder som framkommit från det exporterande företagets land och exportens 

mottagarland. Ett exempel på en barriär som kan uppstå i hemlandet är regeringens 

bristfälliga intresse i att stödja redan exporterande företag och väcka incitament hos 

potentiella exportörer.  

Barriärer som värdlandet kan bygga är exempelvis importkvoter och höga skatter. Trots att 

denna sorts barriärer väcker ett omfattande intresse hos forskare och akademiker, visar sig 

dessa enligt Leonidou ha en relativt liten påverkan över exportaktiviteternas utveckling.
87 

Marknadsrelaterade barriärer  

Dessa barriärer relateras till konsumenterna och/ eller konkurrenterna på den utländska 

marknaden, vilka kan på ett eller annat sätt påverka det exporterande företagets aktiviteter i 

värdlandet. Från konsumenternas sida kan deras attityder, behov och konsumtionsvanor 

utgöra ett hinder för utländska företag. Konkurrenternas positionering och 

marknadsföringsstrategier i värdlandet kan på samma sätt utgöra betydliga hinder om ett 

exporterande företag inte har tillräklig förståelse för hur konkurrenter agerar på 

målmarknaden. 

Värdlandets miljömässiga barriärer 

Slutligen kan de ekonomiska, politiska/legala och sociokulturella aspekterna utgöra hinder för 

företag som vill eller redan agerar på en utländsk marknad. Det kan dock sägas att en del av 

dessa barriärer kan förändras relativt snabbt speciellt när det är tal om övergångsekonomier 

och tillväxtmarknader.
88

 Exempel på denna barriärkategori är värdlandets försämrade 

ekonomiska utveckling, risker vid valutaväxel, politisk instabilitet, värdlandets regleringar, 

annorlunda sociokulturella beteenden och språkskillnader. 
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2.8 Teoretisk modell baserad på Uppsalamodellen och nätverkssynsättet 

samt tidigare forskning  

Genomgången av de valda teorierna och forskningsrapporterna inom det ämne vår studie 

behandlar, har gjort att vi utgår från att små och medelstora företag proaktivt eller reaktivt 

söker sig till utländska marknader. Dessa börjar sin expansion genom lågengagerande och 

mindre riskfyllda metoder såsom export för att nå en viss marknad; detta med hjälp av bland 

annat deras nätverksrelationer. Därefter kan dessa (1) ta sig igenom olika hinder eller barriärer 

och växa på den utländska marknaden i takt med att kunskaper, kompetenser och erfarenheter 

ackumuleras och nätverksrelationerna växer på samma marknad. Dock kan företag stanna i ett 

visst stadium och hålla sig exempelvis till att enbart exportera (2) och andra företag kan av 

olika skäl dra sig ur den utländska marknaden (3). 

 

Figur 2: Teoretisk modell, egen produktion. 
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3. Metod 

 

Detta kapitel behandlar vårt tillvägagångssätt för att genomföra denna studie. Nedan följer 

en beskrivning av metodval och datainsamlingsprocessen. 

 

3.1 Forskningsansats  

De två huvudsakliga forskningsansatserna är de induktiva och deduktiva ansatserna. Den 

induktiva ansatsen innebär i stort att forskaren utgår från observationer kring ett visst fenomen 

för att skapa en teori eller generella påståenden. Däremot går den deduktiva ansatsen ut på att 

forskaren utgår från redan befintliga och accepterade teorier och testar dessa med hjälp av 

empiri.
89

 Forskningsansatsen i denna studie är av deduktiv karaktär, då vi utgick från redan 

etablerade teorier inom företags internationalisering samt resultat från tidigare forskning kring 

SMF:s internationalisering. Vi har därefter konstruerat en teoretisk modell utifrån 

teorigenomgången och ställde den mot det insamlade empiriska materialet för att se hur väl 

den överensstämde med verkligheten. 

3.2 Datainsamlingsmetod  

3.2.1 Primärdata 

Denna typ av data är den som inte blivit publicerad tidigare och samlas in för det valda 

forskningstillfället.
90

 Primärdata i denna studie har samlats in genom både en kvalitativ och 

kvantitativ insamlingsmetod.  

Den kvantitativa metoden 

Metoden bestod av att genomföra en enkätundersökning bland små och medelstora svenska 

företag med någon form av ekonomisk aktivitet i Mexiko eller Brasilien. Det insamlade 

materialet från enkätundersökningen skulle användas för att besvara tre av de fyra 

undersöknings- frågorna i problemformuleringen. Det vill säga de frågor som rör de 

bakomliggande motiven till företagens engagemang i de berörda marknaderna, hur deras 

utveckling ser ut på respektive marknad samt vilka barriärer dessa har stött på. 

Enkätundersökningen var webbaserad och skickades till sammanlagt 36 respondenter; dock 

har vi endast erhållit 24 svar.  

Tre respondenter har dessutom kontaktats via telefon då de var villiga att besvara ytterligare 

frågor. Vi kontaktade dessa för att ställa kompletterande frågor som formulerades utifrån 

deras enkätsvar. Den ena respondenten hade svarat i enkäten att företaget skulle sluta med den 

mexikanska marknaden och då ville vi reda ut anledningen till detta. De resterande två 

respondenter besvarade frågor kring vilka parter de tog hjälp av och hur de förhöll sig till 

organ såsom Exportrådet och Handelskammaren samt hur de ämnade utveckla deras affärer i 
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Mexiko. Det faktum att vi endast fick möjlighet till att ställa ett fåtal frågor berodde på att 

respondenterna hade begränsat med tid att ägna åt oss. 

Den kvalitativa metoden 

Vår undersökning bestod dessutom av tre djupintervjuer med personer som hade en 

omfattande kunskap om vårt ämne då de aktivt arbetar med företag etablerade i utlandet eller 

med företag som ämnar etablera sig utomlands.  Intervjupersonerna hade dessutom en god 

insikt om de två utländska marknader som vår studie avgränsades till; det vill säga Mexiko 

och Brasilien.  

Intervjupersonerna var: 

 Carl-Otto Rydner, Vd för den svensk-mexikanska Handelskammaren i Mexiko. 

 Hugo Oljemark, officiell representant för den svensk-brasilianska Handelskammaren i     

  Stockholm. 

 Anders Bergström, grundare till Global Consulting. En konsultverksamhet vars    

  specialområden är affärsutveckling med särskild inriktning på exportförsäljning,  

  produktlansering, investerings- och etableringsrådgivning samt kundvård.
91

 

Syftet med dessa tre intervjuer var att huvudsakligen besvara den fjärde undersökningsfrågan 

i problemformuleringen, det vill säga vilka faktorer som kan underlätta svenska företags 

affärsverksamhet i Brasilien och Mexiko. En av intervjuerna genomfördes via telefon och de 

resterande två var personliga. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för att 

kunna få en bättre översikt på materialet. 

3.2.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är data som inte producerats av själva forskaren och söks upp för den aktuella 

studien.
92

 Sekundärdata som användes i denna studie samlades huvudsakligen in via 

vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter från databaser såsom JSTOR, Business Source 

Premier och Emerald. Förutom vetenskapliga artiklar använde vi oss av rapporter från bland 

annat Utrikesdepartementet samt svenska handelskamrarna i Mexiko och Brasilien.  

3.3  Urval 

3.3.1 Val av företag 

Denna studie har avgränsats till varuproducerande företag. De 24 företag som deltog i 

undersökningen var verksamma inom diverse branscher såsom konfektion, läkemedel, data, 

bygg, fordon och produktion samt försäljning av verkstadsmaskiner. Nedan följer en 

beskrivning av urvalsprocessen. 
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Val av SMF engagerade i Mexiko 

För att välja studieobjekt har vi använt Exportrådets företagslista över de svenska företag som 

har någon form av affärsverksamhet i Mexiko. Denna lista, som innefattade 178 företag, gick 

vi noggrant igenom och med hjälp av databasen Affärsdata sorterade vi ut de 42 

varuproducerande företag som passade in i vår valda definition av kategorin små och 

medelstora företag; det vill säga att de hade färre än 250 anställda i Sverige. 

De 42 företag som ansågs passa in i studien, kontaktades därefter via telefon för att fastställa 

deras samarbetsvilja. Det visade sig i efterhand att vissa företag endast hade försökt men inte 

lyckats nå marknaden och att en del hade lämnat den mexikanska marknaden; detta innebar 

ett betydligt bortfall för denna studie. Utfallet blev 17 företag som var villiga att delta i 

enkätundersökningen; dock erhöll vi enbart 13 enkätsvar från dessa. 

Val av SMF engagerade i Brasilien 

För att välja de svenska små och medelstora företag verksamma i Brasilien utgick vi från en 

företagslista på 220 företag med anknytning till Sverige. Listan fick vi genom Ulf Olsson, 

författaren till boken ”Sverige i Brasilien”; en bok som utges varje år och som innehåller en 

adress- och telefonkatalog till svenskar i Brasilien samt information om företag och övriga 

aktiviteter i Brasilien med svensk anknytning.
93

 Med hjälp av listan och tjänsten Affärsdata, 

fick vi ut 19 svenska varuproducerande företag som passade in i SMF-kategorin. Vi skickade 

sedan ut enkäten via e-post till lämpliga personer inom de utvalda företagen och fick tillbaka 

11 svar. Bland respondenterna fanns verkställande direktörer, försäljnings- och export-

ansvariga. 

3.3.2 Val av intervjupersoner 

Informanterna har valts ut strategiskt, vilket innebär att utgångspunkten för valet baserades på 

”lämplighet”,
94

 vilket i vårt fall innebar att informanterna valdes ut då de förmodades besitta 

relevant information och kunskap om det område som vår studie behandlar. Valet av Carl-

Otto Rydner och Hugo Oljemark som informanter grundades på deras anknytning till de två 

marknaderna som studien avgränsades till samt deras befattning inom den svensk-mexikanska 

respektive svensk-brasilianska handelskamrarna. Den tredje informanten som är Anders 

Bergström, kom vi i kontakt med genom den så kallade snöbollsmetoden, vilket är en form av 

strategiskt urval.
95

 Med syfte att uppnå en variation bland våra informationskällor, tog vi först 

kontakt med Gun Helland, personen bakom portalen och tidningen Etablering utomlands.  

Helland hänvisade oss sedan till Anders Bergström då hon ansåg att personen i fråga hade en 

gedigen erfarenhet inom vår studies område samt omfattande kunskap om den mexikanska 

marknaden.  
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3.4 Utformning av enkätundersökningen och intervjuguiden 

3.4.1 Enkätundersökningen 

Enkäten bestod av totalt 28 frågor varav två inte var relaterade till studien. Majoriteten av 

frågorna hade fasta svarsalternativ, dock har vi under de flesta frågorna lämnat utrymme så att 

respondenterna skulle få möjligheten att ange egna svar i de fall de inte hittade lämpliga 

alternativ.  

En del av frågorna hade utformats utifrån den teoretiska referensramen och stor vikt lades när 

de teoretiska begreppen skulle operationaliseras. I enkäten ställde vi exempelvis frågor så att 

vi skulle utreda om exporterande företag ämnade ta fler engagerande steg på respektive 

marknad samt om fysiskt etablerade företag hade inlett sin expansion med lågengagerande 

steg såsom export för att komma in på den utländska marknaden. Dessa frågor var uppbyggda 

så att vi skulle kunna testa den del av vår hypotetiska modell som bygger på ett av 

Uppsalamodellens antagande. Det vill säga att företag påbörjar successivt sin expansion på en 

marknad genom att först ta lågengagerande steg för att så småningom etablera sig fysiskt.  

Enkätundersökningen innehöll dessutom ett antal frågor som skulle hjälpa oss att reda ut om 

företagen tog hjälp av ett antal formella och informella relationer för att komma åt 

information om respektive marknad samt hitta affärspartner i Mexiko eller Brasilien. Dessa 

frågor formulerades utifrån ett antal tidigare studier som behandlade SMF:s 

internationalisering ur ett nätverksperspektiv och visade att SMF tog hjälp av både informella 

och formella nätverksrelationer vid en utlandsetablering.  

För att undersöka hur en rad olika interna och externa barriärer upplevdes av företagen, valde 

vi ut 10 stycken barriärer som enligt tidigare studier visades vara vanliga bland små och 

medelstora internationaliserande företag. Begreppet ”barriärer” ersattes med problem och 

respondenterna fick ange om problemen var stora, små eller obetydliga. Vi ställde dessutom 

en ytterligare fråga där respondenterna fick möjlighet att öppet ange andra problem än de som 

nämndes bland svarsalternativen.  

Enkätundersökningen bestod av ytterligare ett antal frågor som var uppbyggda så att vi skulle 

få fram olika variabler för att på så sätt ställa dem mot varandra i analysdelen. Exempel på 

dessa variabler är företagens storlek, produktanpassning, intäkternas förändring från 

respektive marknad, ansvar för förhandling och form av engagemang på respektive marknad.  

3.4.2 Intervjuguiden  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär; vilket innebär att intervjuerna utvecklas utifrån 

en intervjuguide som bestod av ett antal frågor knutna till specifika teman som besvarades av 

informanterna. Fördelen med detta är att ordningen på frågorna kan ställas efter 

intervjupersonens intresse och att de behandlade ämnena inte begränsas utan utvecklas med 

hjälp av följdfrågor.
96

 En del frågor behandlade intervjupersonernas åsikter kring 
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företagsetablering, andra frågor var förknippade till affärskulturen i Mexiko och Brasilien 

samt några frågor utformades utifrån de svar som vi fick genom enkätundersökningen. 

3.5 Databearbetning 

Under analysprocessen har samband utifrån korstabeller undersökts mellan olika variabler 

som vi ansåg kunde ha betydande kopplingar till varandra. Sambanden undersöktes med hjälp 

av chitvå-test och Fishers exakta test. Beräkningarna av testen hittas i bilaga 3.  

3.5.1 Chitvå-test 

Chitvå-test (x
2
) är en vanlig metod för statistisk hypotesprövning som går ut på att undersöka 

om de observerade värdena skiljer sig från de teoretiskt förväntade värdena. Till varje chitvå-

test formulerades en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). Sedan gjordes beräkningarna 

med hjälp av dataprogrammet Excel enligt följande formel:  

 

    
             ä     ö  ä      ä     

 ö  ä      ä   
 

 

För att bedöma signifikansen av sambanden har signifikansnivån satts till 5 %, det vill säga att 

nollhypotesen accepterades eller förkastades till 95 % sannolikhet.    

3.5.2 Fishers Exakta Test  

Vid beräkning av chitvå-tester observerade vi att de förväntade värdena i de genomförda 

testerna understeg 5, vilket berodde på att vår population var liten. Detta gör att testerna blir 

osäkra, vilket resulterade i att vi kompletterade chitvå-testena med Fishers exakta test då det 

anses vara lämpligt när en population är liten, det vill säga när den undersökta populationen 

understiger 30 enheter (n ≥ 30).
97

  

Fishers test har samma konstruktion men inte samma beräkning som chitvå-testet och används 

vid fyrfältstabeller (2 x 2 celler). Som namnet antyder, ger testet ett exakt P-värde utifrån 

följande formel:
98

  

 

  
                        

                  
 

 

Fishers test använder en hypergeometrisk fördelning och beräknar den exakta sannolikheten 

av en specifik fördelning.
99

  Hypoteserna prövas på en 5 %-ig signifikansnivå och om det 

beräknade P-värdet understiger 0,05 förkastats H0 då ett signifikant samband mellan 

variablerna påvisas. Fishers test har genomförts med hjälp av det statistiska dataprogrammet 

SPSS. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två aspekter som avgör trovärdigheten av en studie. 

Reliabilitet berör frågan om hur tillförlitligt det materialet som samlats in är samt i vilken 

utsträckning resultaten från en undersökning blir detsamma om undersökningen skulle göras 

om.
100

 Genom enkätundersökningen ville vi studera olika aspekter av SMF:s engagemang i 

den mexikanska och brasilianska marknaden. Ämnet som studien behandlar (internationellt 

företagande) är dynamiskt och föränderligt till sin natur.  Ett exempel på detta är att vi bland 

annat ville undersöka vilka barriärer företagen mötte. Barriärer kan följaktligen öka eller 

minska i antal och kan upplevas olika beroende på vilket utvecklingsstadium företag befinner 

sig i; handelsbarriärer som är politiskt påverkbara kan exempelvis förändras beroende på den 

politiska atmosfärens utveckling.
101

 Detta minskar därmed sannolikheten för att åstadkomma 

exakt samma undersökningsresultat vid ett senare tillfälle som ligger långt fram i tiden. 

Trots allt anser vi att reliabiliteten hos den kvantitativa insamlade data är i en betydande 

utsträckning hög. Reliabiliteten kan enligt Descombe höjas bland annat genom att använda 

klara begrepp vid utformning av enkätens undersökningsfrågor.
102

 Vi har därmed sett till att 

frågorna var konsist och klart formulerade. Vårt mätinstrument granskades därmed av 

utomstående innan det skulle skickas iväg, för att på så vis åtminstone säkerställa att frågorna 

var tydliga och begripliga.  

När det gäller den kvalitativa metoden, har intervjuerna utvecklats utifrån samma intervju- 

guide. Det insamlade materialet från de tre intervjuerna ställdes sedan mot varandra för att se 

om det fanns stora divergenser, vilket enligt Djurfeldt är ett bra sätt att mäta reliabiliteten 

på.
103

 Vi har kommit fram till att de intervjuade hade en likartad syn på de flesta kritiska 

aspekter av företags internationella aktiviteter; vilket höjer datas reliabilitet. 

Begreppet validitet berör i vilken utsträckning som de insamlade data mäter det som var 

avsett att mätas.
104

 Studien har huvudsakligen baserats på kvantitativa data som samlades in 

med hjälp av en enkätundersökning.  Vid utformningen av enkäten utgick vi från relevanta 

teorier och forskning kring det ämne vår studie behandlar. Stor vikt lades följaktligen när de 

teoretiska begreppen skulle operationaliseras; vi gick därmed igenom de mätinstrument som 

användes i några utvalda studier inom vårt ämne och jämförde dessa med vår enkät på så sätt 

säkerställa relevansen av några av vår enkäts frågor. Detta är enligt Bryman ett bra sätt att 

höja validiteten på.
105

  

För att säkerställa att svaren som skulle erhållas var relevanta och valida, har respondenterna 

och informanterna valts ut efter befattning, vi såg därför till att dessa hade nyckelpositioner 

inom respektive företag. Bland respondenterna fanns bland annat verkställande direktörer, 

försäljnings- och exportansvariga.  
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras det empiriska resultat från enkätundersökningen. Vi kommer först 

att presentera basfakta om de 24 företag som deltagit i undersökningen. Företagens och 

respondenternas namn kommer dock inte att nämnas, då vi har lovat dem anonymitet. 

Företag engagerade i Mexiko respektive Brasilien kommer därmed i fortsättningen att kallas 

för företag M respektive företag B.  

 

4.1 Kort fakta om företagen 

I tabellerna nedan används en rad förkortningar; dessa förklaras härmed:  

– Ftg: företag – Br och Mx: Brasilien och Mexiko  – Ant: antal 
– Anst: anställda – Utl: utländsk – Mrk: marknad 

– Antal år: här menas antal år som företagen var engagerade i deras respektive marknad. 

Tabell A: Kort fakta om företagen M (företag engagerade i Mexiko) 

 
 

Tabell B: Kort fakta om företagen B (företag engagerade i Brasilien)
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4.2 Företagens kundsegment 

 
 

Såsom det visas ovan riktar sig en klar majoritet av de undersökta företagen till andra företag 

och/ eller organisationer. Dessa var verksamma inom diverse branscher såsom konfektion, 

läkemedel, data, bygg, fordon och produktion samt försäljning av verkstadsmaskiner. 

4.3 Produktanpassning 

 

 
 

Figuren ovan visar att företagen M och B i nästan lika stor utsträckning anpassade sina 

produkter till respektive marknad. 69 % av företagen M respektive 67 % av företagen B 

anpassade sina produkter till den mexikanska respektive den brasilianska marknaden. De 

resterande företag, dvs.  31 % av företagen M respektive 33 % av företagen B, anpassade inte 

sina produkter till respektive marknad. 
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4.4 Vikten av den mexikanska respektive brasilianska marknaden för de 

undersökta företagen  

 

 
 

En av enkätundersökningens frågor behandlade hur viktig respektive marknad var för 

företagen. Från resultatet framgår det att för i genomsnitt 38 % av företagen var respektive 

marknad viktig. Ingen av företagen M tyckte att den mexikanska marknaden var mycket 

viktig till skillnad från företagen B där 27 % ansåg den brasilianska marknaden vara mycket 

viktig. Av de resterande företagen svarade 29 % respektive 21 % att marknaderna var mindre 

viktiga respektive ej viktiga.  

4.5 Företagens intäktsutveckling 

 

 
 

Bland 45 % av företagen B har intäkterna från den brasilianska marknaden ökat. Bland de 

återstående företagen svarade 27,5 % att intäkterna inte hade förändrats och de resterande 
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27,5% av företagen B har svarat att de har upplevt en intäktsminskning sedan deras första 

engagemang i Brasilien.  

Bland företagen M svarade endast 23 % att deras intäkter från Mexiko hade ökat sedan början 

av deras affärer i landet. 38 % hade oförändrade intäkter från landet och de resterande 38 % 

hade minskade intäkter från samma marknad. 

4.6 Utvecklingen av företagens framtida engagemang i respektive marknad   

 
 

En stor del av företagen B skulle öka deras engagemang i den brasilianska marknaden. 

Företaget B1 skulle utöka sitt utbud av skandinaviska produkter då respondenten såg stor 

potential i den brasilianska marknaden. Företaget B11 menade i sin tur att de skulle utöka 

tillvekningen i landet. Bland företagen B avsåg 9 % lämna den brasilianska marknaden. 

Av företagen M svarade även 46 % att de skulle engagera sig mer i den mexikanska 

marknaden. Företaget M3 planerade till exempel att anställa en person som enbart skulle 

ansvara för företagets verksamheter i den mexikanska marknaden. Antalet företag M som 

tänker lämna Mexiko (15 %) var lite högre i jämförelse med företagen B. 

4.7 Hur företagens engagemang började på respektive marknad 

Enkätundersökningarna skilde sig på två frågor. Redan vid utformningen av 

enkätundersökningen visste vi att de företag som var engagerade på den mexikanska 

marknaden huvudsakligen exporterade dit. Vi ville därför veta hur deras export började. När 

det gäller företagen B, det vill säga företag med verksamhet i Brasilien, har vi först frågat hur 

de var verksamma i landet och sedan frågat om export var det första steget för att komma in 

på marknaden.  
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Företagen M på den mexikanska marknaden 

 
Som figuren visar ovan har strax över hälften av företagen M aktivt sökt möjligheter på den 

mexikanska marknaden, steget var därmed planerad. De resterande 46 % hade inte planerat 

händelsen, utan det skedde spontant eller slumpmässigt. 

 

Företagen B på den brasilianska marknaden 

 

Av företagen B hade åtta stycken ett dotterbolag eller ett försäljningskontor i Brasilien. 

 
 

Av alla företag B svarade 55 % att det första steget för att komma in på den brasilianska 

marknaden var genom att exportera. De 9 % som svarade annat menade att de inte sålde på 

den brasilianska marknaden utan tillverkade där för att sedan exportera till andra länder. 
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Av de företag som började sitt engagemang i landet genom export hade 43 % inte planerat 

det, utan det skedde som en slumpmässig/ spontan händelse. De resterande 57 % hade aktivt 

sökt sig in på samma marknad. 

 

4.8 Företagens riskuppfattning vid deras affärer i respektive land 

 

 
 

Vi kan konstatera med hjälp av figuren att företagen svarade på ett snarlikt sätt. I genomsnitt 

ansåg 75 % av företagen B och M att riskerna kring deras affärer på respektive marknad var 

mycket större i jämförelse med i Sverige. Enbart 23 % respektive 27 % ansåg att riskerna var 

lika stora i Mexiko eller Brasilien som på hemmamarknaden. 
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4.9 Ansvar för marknadsföringen av företagens produkter 

 
 

Resultat ovan visar att majoriteten av företagen M (77 %) inte skötte marknadsföringen av 

deras produkter i Mexiko. Drygt över hälften av företagen B (60 %) ansvarade själva för 

marknadsföringen av deras produkter. 37 % av respondenterna B som svarade ”annat” 

menade att deras dotterbolag ansvarade för marknadsföringen av deras produkter i Brasilien. 

Ytterligare en av dessa svarade att ett samägt bolag (Joint Venture) skötte marknadsföringen. 

Den fjärde menade att de hade en tillverkningsenhet i Brasilien och inte sålde på samma 

marknad. 

4.10 Företagens distributionskanaler i respektive land 
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Företagen M: 

Av företagen hade 38 % egna försäljare som besökte kunder i Mexiko för att distribuera sina 

produkter. Ytterligare 39 % använde sig av en agent för att sälja på samma marknad. 23 % av 

företagen M svarade att de exporterade direkt till slutkund. 

Företagen B: 

Den största andelen (45 %) av företagen svarade att de hade egna försäljningskontor i 

Brasilien som tog hand om distributionen till deras kunder. Samtliga som svarade annat (27 

%) menade att de distribuerade via deras dotterbolag i landet. Ytterligare 18 % svarade att de 

exporterade direkt till slutkunden. Endast 10 % distribuerade via sin agent i Brasilien. 

4.11 Byte av distributionskanaler 

 
Av företagen M svarade en klar majoritet (69 %) att de inte hade ändrat distributionskanaler 

sedan starten. Däremot bland företagen B svarade ett stort antal (cirka 63 %) att de hade bytt 

distributionskanaler sedan deras första engagemang på den brasilianska marknaden.  
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4.12 Viktigaste källor för företagen för att träffa deras affärspartner 

 
 

Företagen M: 

Diagram 13 visar att 38 % av företagen M ansåg att mässor var den viktigaste källan för att 

träffa deras affärspartner.  Direkta förfrågningar var ett annat sätt som 31 % använde för att 

hitta deras affärspartner. Bland företagen M var det 8 % som träffade sin affärspartner genom 

resor och 23 % via personliga kontakter. 

Företagen B: 

För 54 % av företagen var personliga kontakter en viktig källa för att hitta deras affärspartner. 

Av företagen B var det 9 % som träffat affärspartnern genom resor till Brasilien. 9 % 

respektive 19 % har mässor respektive direkta förfrågningar varit källan till att hitta 

affärspartnern och endast 9 % tog hjälp av Exportrådet eller Handelskammaren. 
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4.13 Ansvar för förhandlingar med partner i Brasilien Mexiko 

 
 

Företagen M:  

En majoritet av företagen M (62 %) hade en särskild ansvarig för den mexikanska marknaden 

som tog hand om förhandlingarna med partnerna på samma marknad. Bland ungefär en 

fjärdedel av företagen var det företagsledaren tillsammans med andra personer i företaget som 

skötte förhandlingarna med de mexikanska partnerna. Bland de resterande 15 % var det 

företagsledaren eller ägaren som tog hand om förhandlingarna. 

Företagen B: 

Resultatet visar att bland 36 % av företagen B ansvarade företagsledaren tillsammans med 

andra personer i företaget för förhandlingarna med sina partners i Brasilien. De företag vars 

dotterbolag eller säljbolag ansvarar för förhandlingar utgjorde 27 % av alla företag B. Inom 

27 % av företagen fanns det en särskild ansvarig som förhandlade med partnern i Brasilien 

och bland de resterande 9 % var det företagsledaren/ ägaren som förhandlade med 

samarbetspartnern på den brasilianska marknaden.  
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4.14 Företagens motiv för att engagera sig på respektive marknad 

Mexiko: 

 
 

Motiv av stor betydelse 

Expansion och tillväxt var den största anledningen för företagen M (85 %) till att engagera sig 

på den mexikanska marknaden. Bland 85 % av företagen M var intresset för Mexiko som ett 

tillväxtland av stor betydelse bakom deras engagemang i denna marknad.  31 % svarade att 

deras unika produkter var ett viktigt motiv för att rikta in sig på marknaden.  15 % av 

företagen svarade att omfattande kännedom om den mexikanska marknaden var av stor 

betydelse. Krav från samarbetspartners var bland 15 % av företagen av stor betydelse för att 

komma in på denna marknad.  

Motiv av liten betydelse 

Cirka 62 % respektive 46 % svarade att begränsad konkurrens respektive företagets unika 

produkter hade en viss betydelse för deras engagemang i Mexiko. 15 % respektive 23 % 

svarade att intresset för Mexiko som tillväxtland respektive hård konkurrens/minskad 

efterfrågan i Sverige hade någon betydelse för deras engagemang i Mexiko. 
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Brasilien:  

 
 

Motiv av stor betydelse 

Expansion och tillväxt var den största anledningen för företagen B (89 %) till att engagera sig 

på den brasilianska marknaden. Bland 75 % av företagen B var intresset för Brasilien som ett 

tillväxtland av stor betydelse bakom deras engagemang. Cirka 38 % svarade att krav ifrån 

samarbetspartners var av stor vikt bakom deras engagemang.   En åttondel svarade att 

företagens unika produkter var av stor vikt. En ytterligare åttondel svarade att begränsad 

konkurrens i Brasilien var av stor betydelse bakom företagens satsning i Brasilien. 

Motiv av liten betydelse 

 50 % respektive cirka 38 % svarade att omfattande kännedom om den brasilianska 

marknaden respektive begränsad konkurrens i Brasilien hade en viss betydelse för deras 

engagemang i Brasilien. En fjärdedel (25 %) svarade att företagets unika produkter hade en 

liten betydelse för deras engagemang i Brasilien. 11 % svarade att expansion/tillväxtmotiv 

hade en viss betydelse för engagemanget i landet. 
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4.15 Företagens informationskällor om respektive marknad 

Mexiko: 

 
 

Informationskällor som användes i hög utsträckning 

För 62 % av företagen M var mässor i hög utsträckning den källa som använts för att få 

information om den mexikanska marknaden. Resor till Mexiko användes i hög utsträckning 

av 39 % av företagen för att få information om marknaden. Ytterligare 39 % svarade att egna 

marknadsundersökningar hemifrån var av stor vikt för att få information. Knappt en fjärdedel 

(23 %) svarade att deras svenska partner och redan befintliga kontakter var en viktig källa till 

informationsåtkomst. Internet användes i stor utsträckning av 23 % som verktyg för 

informationsinsamling.  

Informationskällor som användes i liten utsträckning 

62 % av företagen använde Internet i liten utsträckning för att informera sig om marknaden. 

Drygt hälften (54 %) svarade att resor till Mexiko i liten utsträckning användes för insamling 

av information. Egna marknadsundersökningar hemifrån användes i liten utsträckning av 46 

% av företagen. När det gäller företagens svenska partner och redan befintliga kontakter, 

mässor samt Exportrådet och Handelskammaren har respektive informationskälla i liten 

utsträckning använts av 38 % av företagen. 
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Brasilien: 

 
 

Informationskällor som användes i stor utsträckning 

För 67 % av företagen B var resor till Brasilien ett viktigt sätt för att få information om den 

brasilianska marknaden. Mässor användes i hög utsträckning av cirka 56 % av företagen för 

att få information om marknaden. 45 % svarade att deras svenska partners och redan 

befintliga kontakter var en viktig informationskälla. Drygt en femtedel (22 %) svarade att 

egna marknadsundersökningar var av stor betydelse för informationsinsamling.  

Informationskällor som användes i liten utsträckning 

Bland 67 % av företagen användes Internet i liten utsträckning för att informera sig om 

marknaden. Drygt över hälften (56 %) svarade att egna marknadsundersökningar hemifrån i 

liten utsträckning används för insamling av information. Exportrådet, Handelskammaren och 

liknande användes i liten utsträckning av 44 % av företagen. För en tredjedel (33 %) av 

företagen var resor till Brasilien till viss del ett sätt för att komma åt information om 

marknaden. 
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4.16 Problem som företagen har haft vid deras affärer på respektive 

marknad 

Mexiko: 

 
 

Stora problem 

Cirka hälften (46 %) av de tillfrågade företagen svarade att de hade stora problem med att 

hitta rätt affärspartner i Mexiko. För 30 % var bristande marknadsföring av produkterna i 

Mexiko ett stort problem. Följande var stora problem för 23 % av företagen: bristande 

ansträngningar från representanten i Mexiko, icke effektiva transportmedel, formaliteter 

såsom exportdokument och tillstånd. 

Små problem 

77 % av företagen hade små problem med formaliteterna. Att erhålla betalningar, brister i 

kommunikation på grund av språkkunskaper och kulturella skillnader samt bristande 

ansträngningar från representanten i Mexiko utgjorde små problem för cirka 62 % av 

företagen.   
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Brasilien: 

 
 

Stora problem 

73 % av företagen B hade stora problem med formaliteterna. Icke effektiva transportmedel 

utgjorde stora problem för 55 % av företagen. Cirka en tredjedel (27 %) svarade att 

handelhinder såsom kvoter och skatter var stora problem vid deras affärer i Brasilien. 

Ytterligare drygt en tredjedel (27 %) svarade att de hade stora problem med att hitta rätt 

affärspartner i Brasilien. 

Små problem 

Att erhålla betalningar utgjorde små problem för 64 % av företagen. För 54 % utgjorde brister 

i kommunikation på grund av språkkunskaper små problem. Bristande ansträngningar från 

representanten i Brasilien var små problem för 45 % av företagen. Drygt hälften av företagen 

svarade att affärspartnerns olika affärskultur utgjorde små problem vid affärer i Brasilien. 
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4.17 Vad som respondenterna anser vara viktigast för ett lyckat samarbete 

med den utländska partnern eller kunden. 

 

 

 

Diagrammet ovan visar att 83 % av respondenterna ansåg att tillit och utvecklade relationer 

var den viktigaste premissen för ett lyckat samarbete medan 27 % av respondenterna ansåg att 

avtal och kontrakt däremot var den viktigaste förutsättningen. 
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5. Analys 

 

Detta avsnitt är förmodligen den viktigaste delen av vårt arbete. Här kommer vi att utföra en 

analys genom att koppla ihop vår teoretiska referensram med det empiriska resultatet samt 

besvara undersökningsfrågorna. Den sista delen kommer att baseras på den information som 

samlades in under intervjuerna med Bergström, Oljemark och Rydner. Företag engagerade i 

Mexiko respektive Brasilien kommer även i detta avsnitt att kallas för företag M respektive 

företag B. Chitvå-test och Fisher’s exakta test kommer att genomföras i de fall där det visas 

vara relevant att undersöka samband mellan olika variabler. 

 

5.1  Anledningar till varför svenska SMF har valt att rikta in sig på de två 

valda marknaderna 

Såsom det nämndes i teoriavsnittet, kan företag ha olika motiv och anledningar som driver 

dem till att internationalisera och därmed söka sig till utländska marknader. Vissa företag kan 

vara proaktiva, vilket innebär att de är drivna och aktivt söker sig utanför landsgränserna. 

Andra företag kan vara reaktiva, det vill säga att initiativet till internationalisering kan bero på 

omständigheter som företagen inte har stor kontroll över eller på en händelse som företaget 

inte påverkat själv.  

5.1.1 Val av Mexiko som marknad 

Alla företag som var engagerade i den mexikanska marknaden (företagen M) hade export som 

huvudaktivitet. Av dessa hade nästan hälften (46 %) inte aktivt sökt sig till den mexikanska 

marknaden, utan deras export hade istället börjat som en icke planerad händelse då de 

exempelvis fick spontana förfrågningar från den mexikanska marknaden. De resterande 54 % 

hade däremot aktivt sökt möjligheter på samma marknad. Följande tabell visar de motiv som 

har varit av stor betydelse för företagen att söka sig till den mexikanska marknaden: 

 

 

Tabell 1. Främsta motiven bakom företagens engagemang i Mexiko  

Oavsett om företag är reaktiva eller proaktiva kan vi med hjälp av resultatet se att dessa kan 

ha flera anledningar till att söka sig till en utländsk marknad.  
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Proaktiva företag: 

För alla de som var proaktiva (54 %) var tillväxt och expansion ett viktigt motiv till varför de 

har valt att söka sig till Mexiko. En stor majoritet (86 %) hade också ett intresse för Mexiko 

som en tillväxtmarknad. Lite över hälften (57 %) av de proaktiva företagen ansåg sig 

dessutom erbjuda unika produkter. Bland 29 % var kännedomen om den mexikanska 

marknaden en ytterligare drivkraft för att söka sig dit. Enbart ett av de 7 proaktiva företagen, 

för att dessutom växa, riktade in sig på den mexikanska marknaden för att nyttja möjligheten 

till att få ett statligt bidrag för export. 

Reaktiva företag: 

Av alla de tillfrågade företag M (13 st.) var 46 % (6 st.) av dessa reaktiva då deras första 

engagemang skedde som en oplanerad händelse såsom exportförfrågningar från landet. Dock 

visar det sig att hälften av dessa (50 %) också ville växa. Vi kan här se att inte enbart 

proaktiva företag har tillväxt som drivkraft, utan även reaktiva företag kan se spontana 

exportförfrågningar till exempel som en möjlighet till att expandera. Två av dessa reaktiva 

företag svarade att krav från en samarbetspartner var av stor betydelse för att börja exportera 

till Mexiko.  

5.1.2 Val av Brasilien som marknad 

De företag B som deltog i undersökningen (11 st.) var engagerade i den brasilianska 

marknaden på olika sätt. Vissa exporterade och andra var fysiskt etablerade i landet; dessa 

hade antingen ett försäljningskontor, ett dotterbolag eller gått ihop med ett annat företag i 

landet (joint venture). Vi vill här påpeka att till skillnad från företagen (M) sålde inte alla 

företag (B) på den brasilianska marknaden, utan ett av dessa hade ett dotterbolag i landet vars 

huvudaktivitet var tillverkning. Företagets försäljning skedde utanför den brasilianska 

marknaden. 

Nedanstående tabell, visar vad som ligger bakom företagens val av den brasilianska 

marknaden. Den baseras på 10 svar då ett av dessa företag (11-50 anställda) inte besvarade 

frågan rörande de motiv som ligger bakom engagemanget i landet.  

 

Tabell 2. Främsta motiven bakom företagens engagemang i Brasilien  
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Proaktiva företag: 

För en klar majoritet av de företag som proaktivt sökte sig till Brasilien (83 % 5 st.) låg 

tillväxt och expansion som drivkraft bakom deras engagemang i landet. Hälften av dessa (3 

st.) menade att deras intresse för landet som en tillväxtmarknad var en annan viktig anledning 

till varför de sökte sig dit. Vi kan dessutom se genom föregående tabell att omfattande 

kännedom och kunskap om den brasilianska marknaden har varit ett ytterligare viktigt motiv 

för 33 % (2 st.) av de proaktiva företagen. En av respondenterna ansåg att företagets produkter 

var unika och en annan att konkurrensen på den brasilianska marknaden var begränsad inom 

den bransch företaget är verksamt i. Detta utgör en annan förklaring till varför vissa företag 

proaktivt sökte sig till den brasilianska marknaden. 

Reaktiva företag: 

Resultatet visar att alla de reaktiva företag som sökte sig till Brasilian hade en gemensam 

nämnare då engagemanget i sitt tidiga skede var oplanerat; för tre av dessa grundades det på 

ett krav från en samarbetspartner. Vi kan dessutom konstatera att även dessa uppfattade denna 

möjlighet som ett sätt att växa och expandera på samma marknad. 

5.1.3 Samband mellan storlek på företagen och proaktivitet samt reaktivitet 

Med hjälp av nedanstående tabell som representerar alla företag, vill vi se om det finns ett 

samband mellan företagens storlek och de bakomliggande drivkrafter till varför de hade sökt 

sig till respektive marknad. Det vill säga om större företag har en tendens att oftare vara mer 

proaktiva än mindre företag.   

 

 

Tabell 3. Företagens storlek  i relation till proaktivitet/ reaktivitet  

Genom tabellen kan vi se att det finns ett visst mönster. Här kan det observeras skillnader 

exempelvis mellan mikroföretag och små företag. Av mikroföretagen var enbart 33 % 

proaktiva medan 77 % av de små företagen var proaktiva när de sökte sig till Brasilien eller 

Mexiko. För att undersöka sambandet närmare har Fishers test och ett chitvå-test med en 

konfidensgrad på 95 % upprättats på resultatet som tabellen ovan visar. Utifrån resultatet 

formulerade vi och testade följande två hypoteser:  

H0: Det finns inget signifikant samband mellan företagens storlek och reaktivitet/ proaktivitet 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan företagens storlek och reaktivitet/ proaktivitet 
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Resultatet av beräkningen gav ett chitvå-värde på 3,1.
106

 Vid två frihetsgrader är det kritiska 

värdet 5,9914; vilket är betydligt högre än resultatet av vår beräkning. Det tyder på att det inte 

finns något signifikant samband mellan företagens storlek och faktumet att de var proaktiva 

eller reaktiva när de sökte sig till Mexiko eller Brasilien. Resultatet bekräftas även av Fishers 

exakta test som gav ett P-värde på 0,34 (större än 0,05 som är signifikansnivån). 

Trots att vi genom tabellen kan se skillnader mellan dessa tre storleksbaserade kategorier kan 

vi ändå med hjälp av testerna konstatera att mikroföretag i likhet med små och medelstora 

företag kan vara proaktiva; vilket innebär att de mindre företagen i lika stor utsträckning som 

större företag, aktivt kan söka sig till den utländska marknaden för att växa. 

5.1.4 Samband mellan proaktivitet och reaktivitet samt ökning av engagemang 

i de två marknaderna 

Från resultatet, vilket visades i föregående tabell, framgår det att 56 % (13 st.) av de 23 

företagen var proaktiva när de sökte sig till Brasilien eller Mexiko. Resten av företagen  

(44 %) (10 st.) var reaktiva, vilket innebär att de inte sökte sig aktivt till dessa marknader utan 

deras engagemang i respektive marknad berodde på händelser som dessa inte påverkade 

själva.    

Det som är intressant här är att se om sannolikheten av att utvecklas (genom att ta ytterligare 

engagerande steg) på den utländska marknaden är större för de som varit proaktiva än de som 

inte aktivt sökt sig till respektive marknad. Med hjälp av följande tabell som baseras på 

sammanlagt 23 svar, kan vi se hur fördelningen mellan dessa två grupper ser ut: 

 
Tabell 4. Proaktivitet/reaktivitet i relation till  framtida engagemang. 

Med hjälp av sammanställningen märker vi att det finns vissa skiljaktigheter när det gäller 

fördelningen mellan de proaktiva och reaktiva företag som vill engagera sig mer i respektive 

marknad. 54 % av de proaktiva respektive 40 % av de reaktiva företagen avser att engagera 

sig mer i framtiden. Ett chitvå-test och ett Fishers test ansåg vi här vara intressant att 

genomföra för att undersöka närmare om det fanns ett samband mellan dessa två variabler.  
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Två hypoteser formulerades därmed: 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan proaktivitet/ reaktivitet och ökad framtida 

engagemang 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan proaktivitet/ reaktivitet och ökad framtida 

engagemang 

Beräkningen
107

 gav ett chitvå-värde på 0,434 vilket var betydligt lägre än det kritiska värdet 

(3,8414) vid en frihetsgrad och en sannolikhetsgrad på 95 %. Detta innebär att hypotesen H0 

accepteras och H1 förkastas och detta bekräftas av Fishers exakta test som gav ett P-värde på 

0,68 (större än signifikansnivån 0,05). Det finns sålunda inget signifikant samband mellan 

proaktivitet och reaktivitet samt ökade framtida engagemang. Detta tyder följaktligen på att 

även om ett företag är reaktivt och i början inte aktivt sökt sig till en utländsk marknad, kan en 

spontan exportorder från utlandet eller ett krav från en samarbetspartner leda till att företaget 

ser på detta som en tillväxtmöjlighet och därmed så småningom engagerar sig mer på samma 

utländska marknad.  

5.2 Hur ser företagens engagemang ut och hur ämnar de utvecklas på 

respektive marknad i framtiden? 

Innan vi tittar på hur företagens framtida engagemang kommer att utvecklas i respektive 

marknad, vill vi först titta på hur dessa var engagerade då undersökningen genomfördes. 

Nedan visas det med hjälp av tabeller hur företagen agerade i respektive marknad. Företagen 

M och företagen B kommer att först behandlas separat och sedan kommer deras svar att 

sammanställas. 

5.2.1  Företagen M på den mexikanska marknaden 

Hur såg dessa företags engagemang ut i Mexiko då undersökningen genomfördes? 

 

 
Tabell 5. Form av engagemang i Mexiko i relation till företagens storlek. 

Alla de undersökta företag som var engagerade i den mexikanska marknaden gjorde det 

genom att exportera.  38 % av dessa exporterade till denna marknad indirekt genom en agent. 

Det visar sig här att bland dessa finns både mikro-, små och medelstora företag. Direkt export 

till slutkund är ett annat sätt som 23 % (3 st.) av dessa företag använder. Ett av de medelstora 

företagen som använder sig av denna form av export började sitt engagemang i landet på 
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grund av ett krav från en samarbetspartner. Samma företag hade exporterat till Mexiko i 

närmare 10 år utan att byta distributionskanal.  Av resultatet kan vi dessutom konstatera att de 

38 % som exporterar via resande säljare enbart utgörs av små och medelstora företag. Inget av 

mikroföretagen exporterade på detta sätt.  

Hur avser dessa företag att utveckla sig på den mexikanska marknaden?         

Denna fråga kommer att besvaras med hjälp av nedanstående tabell som visar vilken typ av 

engagemang företagen M har i den mexikanska marknaden, antal år som de har varit 

engagerade där samt om de ämnar engagera sig mer på samma marknad.       

                                       

 
Tabell 6. Form av engagemang och antal år på den mexikanska marknaden i relation till 

utveckling av framtida engagemang. 

Tabellen visar att längden på tidsperioderna under vilka företagen M hade exporterat till den 

mexikanska marknaden skiljer sig avsevärt. Företagen använde olika typer av export och har 

varit engagerade i marknaden mellan 1-5 år, 6-10 år, 11-20 år eller i över 20 år. Det viktigaste 

dock är att se om de ämnar utveckla sig på samma marknad i framtiden. Av dessa företag 

avser 6 stycken öka sitt engagemang och dessa använder olika former av export till den 

mexikanska marknaden. På en öppen fråga rörande hur dessa avser göra det, har enbart två 

respondenter svarat, dessa var en Vd och en försäljningschef i två olika små företag (11-50 

anställda). Den ena vars företag exporterade direkt till slutkund i 6-10 år menade att de 

planerade ”anställa en säljare enbart för Sydamerika”. Den andra respondenten vars företag 

varit engagerad i marknaden i över 20 år samt exporterade via en resande säljare menade att 

de skulle ”anställa en spansktalande säljare för Central/Sydamerika”.  
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Tabell 7. Betydelsen av den mexikanska marknaden  i relation till ökning av företagens 

framtida engagemang. 

Av ovanstående tabell kan vi se att den mexikanska marknaden inte var av stor vikt för 2 av 

de sex företagen, men dessa ämnade ändå öka sitt engagemang. En möjlig förklaring är att 

dessa ser en potential i marknaden och att satsa på samma marknad genom att ta ytterligare 

engagerande steg anses vara av vikt för att ta vara på möjligheterna som finns där. 

 

   
Tabell 8. Betydelsen av den mexikanska marknaden i relation till ökning av företagens 

framtida engagemang. 

Tabellen upptill visar att ett av de företag som inte ämnar engagera sig mer i Mexiko ansåg att 

samma marknad var viktig. Vi kan här lägga märke till att trots vikten av en marknad kan ett 

företag hålla sig till export utan att vilja ta mer engagerande steg. Vi måste dock påpeka här 

att detta konstaterande bygger på en spekulation och faktumet att detta företag inte ville 

engagera sig mer på den mexikanska marknaden trots dess betydande vikt kan möjligtvis bero 

på faktorer som vi inte känner till.  

Samtidigt som vissa vill öka sitt engagemang och andra vill hålla sig till den 

engagemangsgrad de redan har, finns företag som väljer att lämna marknaden. Två företag 

ämnar lämna den mexikanska marknaden, eller rättare sagt sluta exportera till samma 

marknad. Ett av dessa är ett mikroföretag som exporterade direkt till slutkund och det andra 

företaget exporterade via egna försäljare som besökte kunder på samma marknad. Det 

företaget som exporterade direkt till slutkund kommenterade att de hade gjort det i närmare 

tre år och fick stora problem med att erhålla betalningar från sin samarbetspartner, vilket 

driver företaget att sluta exportera till samma marknad.  
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5.2.2 Företagen B på den brasilianska marknaden 

Hur såg dessa företags engagemang ut i Brasilien då undersökningen genomfördes? 

 

 

Tabell 9. Form av engagemang i Brasilien i relation till storleken på företagen. 

Av denna tabell kan vi se att 72 % av företagen B (8 av 11), till skillnad från företagen M, var 

fysiskt etablerade på den brasilianska marknaden. Ett av mikroföretagen hade ett 

försäljningskontor i landet medan de andra två antingen exporterade via en agent eller direkt 

till slutkund. Tre av de fyra små företagen hade ett försäljningskontor i landet och enbart ett 

av dessa exporterade till Brasilien. Samtliga fyra medelstora företag var fysiskt etablerade i 

landet och tre av dessa hade ett dotterbolag i landet.  

 

Hur avser dessa företag att utveckla sig på den mexikanska marknaden?         

I likhet med det vi gjorde med företagen M, har vi att sammanställt en tabell som visar vilken 

typ av engagemang företagen B har i den brasilianska marknaden, antal år det har varit 

engagerade där samt om de ämnar engagera sig mer på samma marknad.    

                                          

 
Tabell 10. Form av engagenang och antal år på den brasilianska marknaden i relation till 

utveckling av engagemang. 
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Såsom det framgår i tabellen 10, ämnar sex av företagen B engagera sig mer på den 

brasilianska marknaden. Av dessa hade 4 ett försäljningskontor i landet varav tre har varit 

engagerade i denna marknad mellan 11-20 år. Av de respondenter som representerade dessa 

företag, endast en besvarade frågan rörande hur företaget avsåg engagera sig mer i landet. 

Respondenten menade att företaget skulle utöka sitt utbud av skandinaviska produkter i landet 

samt erbjuda konsulttjänster till skandinaviska företag i Brasilien.  

Bland de företag som hade ett dotterbolag i Brasilien planerade två av dessa öka sitt 

engagemang i landet. Ett av dem, vars dotterbolags huvudsakliga aktivitet var tillverkning, 

menade att de skulle utöka tillverkningskapaciteten i landet.   

 

 

Tabell 11. Betydelsen av den brasilianska marknaden i relation till ökning av företagens 

framtida engagemang. 

Resultatet i tabellen (11) visar att 5 av de företag som vill engagera sig mer i den brasilianska 

marknaden anser att samma marknad är antingen viktig eller mycket viktig.  

Två av de företag som inte planerar att engagera sig mer i marknaden exporterade till landet 

antingen via en agent eller direkt till slutkunden. 

 

 

Tabell 12. Betydelsen av den brasilianska marknaden i relation till ökning av företagens 

framtida engagemang. 

Företaget som exporterade via en agent betraktade den brasilianska marknaden som ej viktig 

medan det som exporterade direkt till slutkund ansåg att samma marknad var viktig. Trots 

detta ämnade inte företaget öka sitt engagemang, vilket är ett tecken på att företaget kommer 

att hålla sig till att exportera. 

Enbart ett av företagen B ämnade lämna den brasilianska marknaden. Företaget hade varit 

engagerat i landet i cirka 20 år och hade ett försäljningskontor i landet. Respondenten 

kommenterade att höga tullkostnader och byråkrati var orsaken till varför de skulle lämna 

marknaden. 
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5.2.3 Sammanfattning och prövning av den teoretiska modellen 

 
Tabell 13. Om företagen avser att utveckla verksamheten på respektive marknad i  relation 

till marknadernas betydelse  

Tabellen upptill baseras på svar från 21 av de företag som deltog i undersökningen. Tre av 

dessa har uteslutits då de inte visste hur deras framtida engagemang skulle se ut. Av denna 

sammanställning kan vi se att bland både företagen M och B finns företag (markerade i grönt/ 

○) som anser att respektive marknad inte är viktig men ändå vill öka sitt engagemang. Ett av 

företagen skulle exempelvis ”anställa en spansktalande säljare för Central-/ Sydamerika” 

och ett annat ämnade utöka utbudet av skandinaviska produkter på den brasilianska 

marknaden. 

De blåmarkerade cellerna (*) representerar de företag som anser att den brasilianska eller 

mexikanska marknaden är av vikt för deras verksamhet och därmed ämnar engagera sig mer i 

respektive marknad. Ett av företagen M som planerade öka engagemanget skulle ”anställa en 

säljare enbart för Sydamerika”. Av företagen B, ansåg 5 st. att den brasilianska marknaden 

antingen var viktig eller mycket viktig och planerade därmed öka sitt engagemang. En av 

respondenterna som representerade ett av de företag som hade ett dotterbolag, kommenterade 

att de skulle utöka tillverkningskapaciteten i landet. 

Ett av företagen M och ett av företagen B (markerade i gult/ □) ansåg att respektive marknad 

var viktig men planerade ändå inte att engagera sig mer. Företaget B exporterade direkt till 

slutkund och företaget M exporterade via en agent.  

Tre företag skulle sluta med respektive marknad. Två av dessa exporterade till Mexiko och ett 

hade ett försäljningskontor i Brasilien samt skulle lämna samma marknad på grund av ”höga 

tullkostnader och byråkrati”. 

Den sista delen av den teoretiska referensramen bestod av en teoretisk modell som skulle 

användas som utgångspunkt för denna studie. En viktig del av denna modell är baserad på 

Uppsalamodellen samt tidigare forskning och visar hur mikro-, små och medelstora företag 
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internationaliserar genom att först ta lågengagerande och mindre riskfyllda steg (export) för 

att nå en viss utländsk marknad. Utvecklingen kan därefter ske på följande vis: 

(1) Vissa företag ser en potential i marknaden, lyckas ta sig igenom olika barriärer och 

engagerar sig mer på den utländska marknaden för att så småningom etablera sig 

fysiskt på samma marknad. Inga av de företag som deltog i undersökningen och som var 

engagerade i den mexikanska marknaden hade etablerat sig fysiskt i landet, utan dessa 

exporterade då undersökningen genomfördes. Bland företagen B däremot, var 8 st. fysiskt 

etablerade i Brasilien; 5 av dessa hade ett försäljningskontor i landet och 3 hade ett 

dotterbolag. Två av de som hade ett försäljningskontor och två av de som hade ett dotterbolag 

svarade att export var det första steget för att komma in på den brasilianska marknaden och ett 

av dessa företag var nämligen reaktivt.  

(2) Andra företag enligt den teoretiska modellen, engagerar sig inte mer utan håller sig 

till ett visst stadium som exempelvis att enbart exportera. Bland alla företag som deltog i 

undersökningen, svarade några att de varken skulle engagera sig mer i respektive marknad 

eller sluta med denna; vilket tyder på att de avser hålla sig till den grad av engagemang de 

hade då undersökningen genomfördes. Bland företagen M fanns det 4 företag som inte skulle 

öka sitt engagemang. Två av dessa exporterade via en agent, ett exporterade direkt till 

slutkund och det fjärde exporterade med hjälp av egna resande säljare. Bland de företag som 

var engagerade i Brasilien svarade två av dessa att de inte skulle öka sitt engagemang. Det ena 

företaget exporterade via en agent och det andra exporterade direkt till slutkund. 

(3) Det tredje scenariot i den teoretiska modellen är att företag efter att ha börjat med 

en viss utländsk marknad, kan av olika skäl lämna samma marknad. Av företagen M 

skulle två företag dra sig ur den mexikanska marknaden. Ett av dessa exporterade direkt till 

slutkund och det andra via resande säljare. Ett av företagen B som hade ett försäljningskontor 

i landet och som började med export, planerade att lämna den brasilianska marknaden. 

Resultatet av undersökningen bekräftar den del av vår teoretiska utgångspunkt som baseras på 

Uppsalamodellen. Det vill säga den delen som visar att SMF initierar sin internationalisering 

genom att ta lågengagerande steg (export) och därefter kan utvecklas på tre möjliga sätt.  

Undersökningsresultatet har dessutom påvisat att tre av företagen B som hade ett 

försäljningskontor samt ett som hade ett dotterbolag i landet inte hade börjat med export. 

Dotterbolaget i fråga var en produktionsenhet och respondenten kommenterade att 

försäljningen skedde på den europeiska marknaden samt svarade naturligtvis att export inte 

var det första steget för att komma in i Brasilien. Vi fick dessvärre inte möjlighet till att ställa 

ytterligare frågor till dessa företag då de inte var villiga att delta i en kort intervju. Vi kan 

endast spekulera och utgå ifrån att tre av de fem företag som hade ett försäljningskontor i 

landet etablerades där direkt. Det företaget som hade ett dotterbolag (en produktionsenhet) 

antingen först hade börjat med import och sedan etablerat en fabrik eller direkt etablerat sin 

produktionsenhet i landet. Detta leder oss till att modifiera den berörda delen av vår teoretiska 

modell på följande vis:  
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I jämförelse med figuren som presenterades i slutet av teoriavsnittet
108

, finns ett nytt element 

som har lagts till. Punkten 4 visar att det kan finnas företag som direkt kan etablera sig fysiskt 

på den utländska marknaden utan att i förväg börja med lågengagerande steg såsom export. Vi 

kan inte fastställa detta påstående med stor säkerhet då vi inte har starka belägg för det.  
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 Figur 2 

Figur 3: modifierad teoretisk modell, egen produktion. 
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5.3 Barriärer som företagen har mött på respektive marknad 

I teori avsnittet diskuterade vi olika typer av barriärer/ hinder som små och medelstora företag 

kan möta när de riktar in sig på utländska marknader. De barriärer som diskuterades är 

baserade på Leonidous granskning av 32 empiriska studier som behandlar hinder som små 

och medelstora företag möter vid deras exportaktiviteter. En stor del av de företag som deltog 

i undersökning exporterade till respektive marknad och andra var fysiskt etablerade. Det blir 

därför intressant att se hur dessa hinder upplevs av företagen beroende på den form av 

engagemang de har i respektive marknad. Leonidou delar barriärer i två olika kategorier; 

nämligen externa och interna barriärer. Interna barriärer är de som kopplas till företagets 

resurser och kompetenser, medan externa barriärer är de som relateras till den inhemska och 

utländska miljön som företaget agerar i. Utifrån Leonidous studie, har vi i 

enkätundersökningen valt ut tio stycken problem som kan vara vanliga bland 

internationaliserande SMF. Vi lämnade dock en öppen fråga så att respondenterna skulle få 

möjligheten till att tillägga andra problem som vi inte tog upp. I enkätundersökningen fick 

respondenterna kryssa för om de hade stora, små eller inga problem med en viss företeelse. Vi 

utformade svarsalternativen på detta vis för att kunna identifiera de största problemen som 

skulle kunna utgöra stora barriärer/ hinder för företagens engagemang i respektive marknad. 

Vi kommer därmed att främst diskutera de fall där företagen ansåg ett visst problem vara 

stort, vilket för oss innebär att barriären är stor och kan hindra företaget från att utveckla eller 

upprätthålla sina affärsaktiviteter i den berörda marknaden.  

5.3.1 Interna Barriärer  

 
Tabell 14. Hur olika interna barriärer upplevdes bland företagen  

Vi kan genom tabellen, som baseras på diagrammen 17 M och 17 B, se att denna typ av hinder 

inte upplevs bland alla företag M och B i samma utsträckning. Vissa företag ansåg att vissa 

problem var stora, andra upplevde dem som små problem medan några ansåg sig inte uppleva 

något/ några problem alls. Som vi nämnde tidigare kopplas de interna barriärerna till själva 
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företagens resurser och kompetenser eller till utvecklingsstadiet de befinner sig i; vi kommer 

följaktligen att behandla varje barriär för sig och försöka koppla dessa till olika variabler 

såsom storlek på företagen och form av engagemang.  

 

Bristande marknadsföring av företagens produkter i respektive marknad 

Såsom det visas i föregående tabell, har inget av företagen B ansett att bristande 

marknadsföring av deras produkter i Brasilien var ett stort problem; tre av dessa ansåg dock 

att problemet fanns men att det inte var så stort. Bland företagen M däremot, svarade fyra att 

de hade stora problem med marknadsföringen av deras produkter i Mexiko och fem svarade 

att problemet existerade men att det var litet.  

På enkätens fråga om ”vem som tog hand om marknadsföringen om företagens produkter”, 

svarade 23 respondenter på följande sätt:  

 

 
Tabell 15. Ansvar för produktmarknadsföringen i relation till form av engagemang. 

Med hjälp av tabellen 15
109

 kan vi konstatera att de företag som inte hade kontroll över 

marknadsföringen av produkterna exporterade till respektive marknad och att endast fem av 

de företag som exporterade tog hand om marknadsföringen själva. Sex av de sju företag som 

var fysiskt etablerade i respektive marknad ansvarade själva för marknadsföringen av deras 

produkter.  
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 Tabellen baseras på 23 svar då ett av företagen hade en tillvekningsenhet i Brasilien. Försäljningen ägde rum 

på den europeiska marknaden 
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Följande tabell (16), som framställer vilken typ av verksamhet företagen bedrev samt vem 

som ansvarade för produktmarknadsföringen, visar hur fördelningen ser ut bland de som 

upplevde brister i marknadsföring av deras produkter på respektive marknad: 

 

 
Tabell 16. Hur problemet med bristande produktmarknadsföringen upplevdes i relation till 

form av engagemang och ansvar för produktmarknadsföringen. 

Av alla företag som deltog i undersökningen svarade fyra av dessa att de hade stora problem 

med marknadsföring av deras produkter i respektive marknad. Samtliga fyra hade inte 

kontroll över marknadsföringen då det var den utländska affärspartnern som hade ansvaret. I 

teoriavsnittet diskuterade vi olika typer av export samt vilka fördelar och nackdelar dessa 

kunde utgöra. Att exportera via en agent är en form av indirekt export som kan vara 

fördelaktig för företagen i och med att det ofta inte kräver stora ekonomiska resurser för att 

börja exportera till utländska marknader. Företagen behöver inte heller ha en stor kunskap om 

den utländska marknaden då en agent oftast brukar ha den kunskap som behövs samt redan 

etablerade affärsrelationer. Dock är en av nackdelarna att företag som exporterar via en agent 

har en begränsad eller ingen kontroll alls över marknadsföringen av produkterna på den 

utländska marknaden. Vi kan genom resultatet konstatera att nästan alla företag som 

exporterade via en agent hade antingen små (3 st.) eller stora problem (2 st.) med 

marknadsföringen då ansvaret låg hos affärspartnern. 

Att exportera via resande säljare är en form av direktexport. Fyra av de fem företag som 

exporterade på detta vis ansvarade inte själva för marknadsföringen. Två av dem svarade att 

de hade stora problem och andra två att de hade små problem vilket möjligtvis kan bero på att 

exporten inte skedde direkt till slutkund utan att produkterna exporterades till en mellanhand 

som sålde vidare produkterna.  

Direktexport innebär att företag kan ha mer kontroll över marknadsföringen av sina produkter 

på den utländska marknaden. Resultatet (tabell 15) visar att inte alla företag som använde 

någon form av direktexport hade kontroll över marknadsföringen av sina produkter. Bland de 

som exporterade via resande säljare var det 80 % som inte ansvarade för marknadsföringen av 

deras egna produkter i Mexiko eller i Brasilien. Av de som exporterade direkt till slutkund 



59 

 

hade däremot endast ett företag ingen kontroll över marknadsföringen. Resultatet visar 

dessutom att samtliga 7 företag som var fysiskt etablerade hade direkt kontroll över 

marknadsföringen av sina produkter. Sex av dessa hade inga problem och endast ett av dessa 

hade små problem.  

Vi kan därmed konstatera att oavsett om företag bedriver direkt- eller indirekt export, blir 

sannolikheten att få stora problem med bristande marknadsföring av produkterna på den 

utländska marknaden större när ansvaret ligger hos en samarbetspartner.  

Hitta rätt affärspartner i respektive marknad 

Tabellen 14 visade att 46 % respektive 27 % av företagen M respektive B hade stora problem 

med att hitta rätt affärspartner i respektive marknad. Följande tabell visar relationen mellan 

form av engagemang företagen hade samt hur de upplevde att detta problem var. 

 

 
Tabell 17. Hur problemet att hitta rätt affärspartner upplevdes i relation till form av 

engagemang. 

Ovanstående sammanställning visar att 19 av alla 24 företag som deltog i undersökningen 

hade antingen stora eller små problem med att hitta rätt samarbetspartner. De företag som 

upplevt det som ett stort problem (9 st.) är huvudsakligen de som exporterade, endast en av 

dessa nio företag hade ett försäljningskontor (i Brasilien). Med hjälp av ett chitvå-test och ett 

Fishers test, har ett samband mellan form av engagemang och uppkomst av problemet 

undersökts. Följande två hypoteser har formulerats och testats: 

 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan företagens form av engagemang och uppkomst 

av stora problem gällande att träffa rätt samarbetspartner 

 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan företagens form av engagemang och uppkomst 

av stora problem gällande att träffa rätt samarbetspartner 

 

Beräkningen av chitvå-testet gav ett värde på 3,2.
110

 Vid 1 frihetsgrad och 95 % 

sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841; vilket är större än det beräknade värdet. Detta 

innebär att nollhypotesen accepteras och mothypotesen förkastas. Det finns sålunda inget 

signifikant samband mellan de två undersökta variablerna. Fishers test som gav ett P-värde på 
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 Se bilaga 3, test 3 
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0,178 (större än signifikansnivån 0,05) visar i likhet med chitvå-testet att det inte finns något 

signifikant samband mellan de två variablerna.  

På frågan rörande vilka källor som företagen hade använt för att träffa deras samarbetspartner 

samt hur de hade upplevt problemet, har respondenterna svarat på följande vis: 

 

 
Tabell 18. Hur problemet att hitta rätt affärspartner upplevdes i relation till hur företagen 

hittade den utländska samarbetspartnern. 

Resultatet visar att 7 av de 9 företag som har haft stora problem med att hitta rätt affärspartner 

hade träffat de befintliga samarbetspartnerna antingen genom direkta förfrågningar (3 st.) eller 

i samband med mässor (4 st.). Endast ett företag har gått genom Exportrådet (eller 

Handelskammaren) och upplevde problemet vara stort. Nio av alla företag hade träffat 

respektive samarbetspartner genom personliga kontakter och inga av dessa hade stora 

problem. För att undersöka sambandet mellan sättet att hitta samarbetspartnern och uppkomst 

av problemet, har vi formulerat följande hypoteser och testat dem med hjälp av ett chitvå-test 

och Fishers test: 

 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan ”att träffa samarbetspartnern på annat sätt än 

genom personliga kontakter” och uppkomst av stora problem.  

H1: Det finns ett signifikant samband mellan ”att träffa samarbetspartnern på annat sätt än 

genom personliga kontakter” och uppkomst av stora problem.  

 

Beräkningen av chitvå-testet gav ett värde på 8,64,
111

 vilket är större än det kritiska värdet 

(3,841) vid 1 frihetsgrad och en sannolikhet på 95 %.  Vi kan därmed förkasta H0 med 95 % 

sannolikhet. Det finns sålunda ett signifikant samband mellan de två variablerna, vilket 

bekräftades med hjälp av Fishers exakta test som gav ett P-värde på 0,0068 (mindre än 

signifikansnivån 0,05). Detta innebär att företagen som gick genom sina kontakter var mindre 

benägna att få stora problem med att hitta rätt affärspartner i jämförelse med företag som 

träffade sina partner på andra sätt. 

Sex av de företag som träffade sina samarbetspartner genom personliga kontakter uppgav att 

de hade små problem, vilket vi antar inte utgör en stor barriär för dessa företag att upprätthålla 

sina affärer i respektive marknad. Vi kan här konstatera att företagens nätverk och befintliga 
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kontakter kan bidra med att minimera riskerna på en utländsk marknad, åtminstone när det 

gäller att undvika stora problem med att hitta rätt affärspartner.  

Brister i kommunikation på grund av språkkunskaper och kulturella 

skillnader  

Av företagen M och B (tabell 14) hade 61 % (8 st.) respektive 54 % (6 st.) upplevt små 

problem med kommunikation på grund av bristfälliga språkkunskaper och kulturella 

skillnader. Endast ett av företagen B ansåg att problemet var stort.  

 

 
Tabell 19. Hur kommunikationsproblem upplevdes i relation till storlek på företagen. 

Tabellen 19 visar sambandet mellan storleken på företagen och hur de upplevde problemet. Vi 

fann det intressant att undersöka om det fanns ett samband mellan storleken på företagen och 

uppkomsten av det ovannämnda problemet även om det upplevdes för det mesta vara litet. 

Två hypoteser formulerades därmed:  

 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan storleken på företagen och uppkomst av 

problem på grund av språkkunskaper och kulturella skillnader 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan storleken på företagen och uppkomst av problem 

på grund av språkkunskaper och kulturella skillnader 

 

Beräkningen av chitvå-testet gav ett värde på 1,48.
112

 Vid 1 frihetsgrad och 95 % 

sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841; vilket överstiger resultatet. Fishers test gav ett 

värde på 0,35, vilket är större än signifikansnivån 0,05. Detta leder till att H1förkastas och H0 

accepteras. Det finns inte något signifikant samband mellan de två variablerna. 
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Vi vill vidare se hur sambandet ser ut mellan företagens sätt att agera på respektive marknad 

och hur problemet uppfattades.      

  

 
Tabell 20. Hur kommunikationsproblem  upplevdes i relation till form av engagemang. 

Tabellen 20 visar att problemet bland nästan alla företag inte anses vara stort så att den skall 

utgöra en betydande barriär för deras affärer. Vi kan ändå se att problemet, även om litet, kan 

finnas bland både företag som exporterar och de som är fysiskt etablerade på respektive 

utländska marknad.   

Bristande ansträngningar från representanten i respektive marknad  

Resultatet av undersökningen (tabell 14) visade att 23 % av företagen M (3st.) upplevde stora 

problem beträffande brister i deras representanters ansträngningar i Mexiko. 61 % och 45 % 

av företagen M respektive B har upplevt problemet, ansåg däremot problemet vara litet.  

 

 

Tabell 21. Hur problem med representaten upplevdes i relation till form av engagemang. 

Tabellen 21 visar hur problemet upplevdes beroende på vilken form av engagemang företagen 

hade i Brasilien eller Mexiko. Vi kan se att problemet, även om det ansågs vara litet, har 

upplevts av företag som var fysiskt etablerade. Dock upplevdes problemet vara stort bland tre 

företag som exporterade till Mexiko. Två av dessa exporterade med hjälp av resande säljare 

och ett via agent.  

Problemet kan i vissa fall bero på företagens förmåga att skapa incitament hos sina 

representanter eller samarbetspartner på den utländska marknaden. En möjlig förklaring är att 

en representant på den utländska marknaden kan arbeta med andra konkurrerande produkter 
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som är lokalt tillverkade och därmed prismässigt konkurrerar med det exporterande företagets 

produkter. I det här fallet kan försäljningen av de konkurrerande produkterna generera mer 

vinster, vilket kan resultera i att det exporterande företaget behöver höja incitamentet hos 

representanten genom att erbjuda högre provisioner.   

En annan möjlig förklaring är att produkterna inte helt passar den utländska marknaden och 

därmed inte driver representanten till att prioritera dessa. Med hjälp av följande tabell vill vi 

undersöka hur problemet upplevdes av de företag som anpassade eller ej anpassade sina 

produkter till respektive marknad. 

 
Tabell 22. Hur problem med representaten upplevdes i relation till produktanpassning. 

Sammanställningen visar att de som upplevde problemet vara stort inte anpassade sina 

produkter till den utländska marknaden. Ett Chitvå-test och ett Fishers test ansåg vi här vara 

av intresse, vilket ledde oss till att formulera och testa följande två hypoteser: 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan produktanpassning och uppkomst av stora 

problem med ”bristande ansträngning från representanten på den utländska marknaden” 

 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan produktanpassning och uppkomst av stora 

problem med ”bristande ansträngning från representanten på den utländska marknaden” 

Beräkningen
113

 gav ett chitvå-värde på 7,44 vilket är betydligt större än det kritiska värdet 

(3,841) vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhet. Fishers test gav ett P-värde på 0,022 som är 

mindre än signifikansnivån 0,05. De två testerna bekräftar varandra och leder oss till att 

förkasta H0 och acceptera H1. Det finns ett signifikant samband mellan produktanpassning och 

bristande ansträngning från representanten på den utländska marknaden.  

Utifrån tabellen kunde vi dessutom observera att bland de företag som anpassade sina 

produkter fanns det 11 stycken som ändå hade små problem. Andra anpassade inte sina 

produkter men hade inte upplevt ett sådant problem. Vi kan därför inte fastställa att icke 

anpassade produkter kan generera stora problem med bristande ansträngningar från 

representanten. Vi kan däremot anta att icke anpassade produkter kan utgöra en trolig 

förklaring till varför de tre företagen hade stora problem. 
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5.3.2 Externa barriärer 

 
Tabell 23. Hur olika externa barriärer upplevdes av företagen. 

Externa barriärer är enligt Leonidou de som kopplas till den inhemska eller utländska miljön 

som företagen agerar i. Vi kan genom tabellen ovan, som baseras på diagrammen 17 M och 

17 B, märka att företagen M och företagen B ofta inte upplevde samma problem i samma 

utsträckning. I likhet med behandlingen av interna barriärer, kommer vi i fortsättningen att 

diskutera de 6 externa barriärerna separat. 

 

Formaliteter såsom tullar, exportdokument och tillstånd 

Resultatet visar att problemet är vanligt bland alla företag som deltog i undersökningen. Dock 

var det fler företag B än företag M som ansåg att problemet var stort, då 23 % av företagen M 

och 72 % av företagen B upplevde det på det viset.
114

  

Denna sorts problem kan relateras till den inhemska marknaden, vilket är Sverige i de 

undersökta företagens fall.  Men med tanke på att byråkratin i Sverige är effektiv i jämförelse 

med många andra länder, utgår vi ifrån att dessa problem är främst relaterade till den 

mexikanska eller brasilianska byråkratin. Följande tabell visar hur problemet upplevs i 

relation till hur företagen agerar på respektive marknad.  
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Tabell 24. Hur byråkratiska problem upplevdes i relation till form av engagemang. 

Det första som är slående i tabellen 24 är att ingen av de företag som exporterade via agent 

hade svarat att problem relaterade till formaliteter var stora. Såsom vi diskuterade i 

teoriavsnittet, är export med hjälp av en agent fördelaktigt i det avseendet att agenten ofta har 

den kompetens som krävs för att bland annat hantera de nödvändiga exportdokumenten; och 

detta reflekteras i undersökningsresultatet. Två av de som exporterade direkt till slutkund och 

två av de som exporterade via resande säljare hade stora problem med formaliteter. Detta kan 

bero på att ett företag som bedriver någon form av direktexport, blir ofta tvunget att själv 

hantera olika typer av exportrelaterade dokument och formaliteter såsom vi nämnde i 

teoridelen. Det medför att riskerna för att få problem ökar om företaget inte har den erfarenhet 

eller den kompetens som behövs. Det som också är frapperande i tabellen 24 är att 7 av de 8 

företag som var fysiskt etablerade i Brasilien upplevde problemet vara stort. Ett av de företag 

som hade ett försäljningskontor i Brasilien skulle enligt respondenten ”lämna denna marknad 

på grund av tullar och byråkrati”. Vi kan här konstatera att denna typ av barriär kan utgöra 

ett så stort hinder så att ett företag inte kan upprätthålla dess verksamhet i en utländsk 

marknad. 

Bland de företag som var engagerade i Mexiko fanns det inget som hade en fysisk anläggning 

i landet. Detta gör det svårt att jämföra hur problem som relateras till byråkrati och 

formaliteter upplevs av företag som är fysiskt etablerade i dessa två länder och därigenom 

undersöka om det finns skillnader mellan hur byråkratin upplevs av fysiskt etablerade företag 

i Mexiko och Brasilien. I samband med våra intervjuer med Hugo Oljemark och Carl-Otto 

Rydner, framkom det att det var svårt att komma tillrätta med byråkratin i Mexiko och 

Brasilien. Rydner menade vidare att staten är den största arbetsgivaren i Mexiko, vilket har 

bidragit till att många instanser skapats och därtill mycket ”pappersexercis”. Vilka metoder 

som enligt intervjupersonerna kan underlätta hanteringen av byråkratin i dessa två länder 

kommer att presenteras i kommande avsnitt. 

Ett chitvå-test och Fishers test har genomförts för att undersöka sambandet mellan form av 

engagemang och uppkomst av stora problem med formaliteter. Följande två hypoteser 

testades: 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan form av engagemang och uppkomst av stora 

problem med formaliteter 
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H1: Det finns ett signifikant samband mellan form av engagemang och uppkomst av stora 

problem med formaliteter 

Chitvå-testet gav ett värde på 8,391,
115

 vilket var större än 3,841 som är det kritiska värdet vid 

1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad. Fishers test gav ett P-värde på 0,007 (mindre än 

signifikansnivån 0,05). Detta visar på att det finns ett signifikant samband mellan form av 

engagemang och uppkomst av stora problem på grund av formaliteter.  

Av de som bedrev indirekt export hade ingen ansett att samma barriär var stor, av de som 

bedrev direktexport hade 40 % upplevt barriären som stor och av de som var fysiskt 

etablerade hade 87 % ansett den vara stor. Denna externa barriär var större ju mer engagerade 

företagen var i respektive marknad. 

Handelshinder såsom kvoter och skatter 

Undersökningsresultatet, såsom det framstår i tabellen 23, visar att denna barriär ansågs vara 

stor bland 4 stycken företag. Tre av dessa var engagerade i Brasilien och ett i Mexiko.  

 

 
Tabell 25. Hur problem med handelshinder upplevdes i relation till form av engagemang. 

Av de 3 företag som var verksamma i Brasilien och som hade stora problem med 

handelshinder, hade två ett försäljningskontor i landet och det tredje ett dotterbolag. Det fjärde 

företaget som hade stora problem med handelshinder, exporterade till Mexiko via egna 

resande säljare. Vi kan åter konstatera att denna barriär kan vara stor främst för företag som 

har någon form av fysisk etablering på den utländska marknaden. En av respondenterna vars 

företag hade ett dotterbolag i Brasilien kommenterade att skatter, växande lönenivåer och allt 

högre sociala avgifter förorsakade ett högt kostnadsläge för tillverkning. När det gäller 

problem med kvoter, kan det bero på vilken bransch företaget är verksamt i eller kvantiteten 

av exporten. Vi kan därmed se att två av de företag som hade ett försäljningskontor i Brasilien 

och ett som exporterade till Mexiko upplevde problemet vara stort. Denna barriär beror på den 

utländska marknaden och enligt Carl-Otto Rydner, är dessa sorters hinder överkomliga. Han 

menade vidare att en av Handelskammarens uppgifter är att bedriva lobby- och 

införselverksamhet gentemot den mexikanska regeringen med syfte att hjälpa svenska företag 

när de möter problem som handelshinder och kvoter. 
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Problem med att erhålla betalningar 

Denna barriär kan möjligtvis bero på komplexa transaktionsprocedurer eller på ländernas 

centralbanker som påtvingar strikta valutarestriktioner. Resultatet visar att 62 % av företagen 

M respektive 64 % av företagen B har upplevt små problem när det gäller att erhålla 

betalningar
116

. Endast ett av företagen M upplevde stora problem.  

 

 
Tabell 26. Hur problem att erhålla betalningar upplevdes i relation till form av engagemang. 

Genom tabellen ser vi att problemet, även om det inte var stort, upplevdes av 15 företag och 

bland dessa fanns både exporterande och fysiskt etablerade företag. Det företaget som 

upplevde problemet vara stort, var ett mikroföretag som exporterade till Mexiko i två år utan 

att erhålla betalningar från sin kund i landet. Respondenten kommenterade att de skulle lämna 

marknaden på grund av detta.  Som vi nämnde tidigare, relateras denna typ av problem till 

den utländska eller inhemska miljön företagen agerar i. I det här mikroföretagets fall, anser vi 

att sannolikheten är stor att problemet låg i företagets bristande kunskap om 

transaktionstekniker. På enkätfrågan beträffande hur företagen uppfattade riskerna vara vid 

deras affärer i respektive marknad, svarade en av respondenterna att riskerna var lika stora 

och förknippade dessa med risker kring betalningar. Samma respondent kommenterade att de 

använde förskottsbetalningar eller letter of credit. Denna form av transaktionsteknik är ett sätt 

för att säkra betalningarna för företag som handlar utanför deras landsgränser. 

Icke effektiva transportmedel 

I enkätundersökningen fick respondenterna ange om problem med ”icke effektiva 

transportmedel” upplevdes i samband med deras verksamhet i Mexiko eller Brasilien. Vi vill 

därför nämna här att frågan inte var tydlig och att vi inte är säkra på om frågan hade uppfattats 

rätt av respondenterna. Vi menade här om företagen upplevde problem med 

varutransportering mellan Sverige och den marknad företagen var verksamma på. Men om vi 

utgår från att respondenterna uppfattade frågan rätt och utgår från resultatet som sammanställs 

i tabell 23, kan vi se att nio av alla de undersökta företagen ansåg sig ha stora problem med 

transportmedel. Av dessa 9 företag var 6 engagerade i Brasilien och 3 i Mexiko. Tabellen 

nedan visar närmare hur problemet upplevdes:  
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Tabell 27. Hur problem med transportmedel upplevdes i relation till form av engagemang. 

Utifrån tabellen 23 kunde vi se att tre företag som exporterade till Mexiko och två företag som 

exporterade till Brasilien hade stora problem med transport. Fyra av de som var fysiskt 

etablerade i Brasilien hade också stora problem med transportering. För att undersöka närmare 

hur skillnaden ser ut mellan exporterande och fysiskt etablerade företag beträffande hur de 

upplevde problemet, har vi genomfört ett chitvå-test och Fishers test samt formulerat följande 

två hypoteser: 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan form av engagemang (export eller fysisk 

etablering) och uppkomst av stora problem på grund av icke effektiva transportmedel  

H1: Det finns ett signifikant samband mellan form av engagemang (export eller fysisk 

etablering) och uppkomst av stora problem på grund av icke effektiva transportmedel 

Resultatet av chitvå-testet gav ett värde på 0,8; vilket är betydligt mindre än 3,841 som är det 

kritiska värdet vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhet. Fishers test gav ett P-värde på 0,412 

(större än signifikansnivån 0,05).
117

 Detta betyder att det inte finns något signifikant samband 

mellan form av engagemang och faktumet att problemet upplevdes som stort. Både 

exporterande och fysiskt etablerade företag kunde i lika utsträckning uppfatta denna barriär 

vara stor.  

Denna sorts externa barriärer kan utgöra ett stort handikapp för företagen rörande deras 

marknadsföring då det är viktig att hålla sig till leverenstider, försäkra kunderna med snabba 

leveranser vid problem med reservdelar och så vidare.  

Tio av de företag som deltog i undersökningen hade inte upplevt några problem med 

transportmedel vilket tyder på att det finns lösningar för de som har upplevt problemet vara 

stort. Det enklaste sättet är kanske att företagen som är engagerade på samma marknad 

försöker skapa ett samarbete eller åtminstone dela med sig sina erfarenheter och kunskaper för 

att överkomma denna form av hinder. Handelskamrarna och Exportrådet kan utnyttjas mer för 

att ta reda på vilka företag som agerar i en viss marknad så att företagen åtminstone tar del av 

varandras kunskaper. 

Affärspartnernas annorlunda affärskultur 

Tabellen 23, där det sammanställs vilka externa barriärer företagen mötte, visar att 15 % och 

18 % av företagen M respektive B hade stora problem på grund av deras affärspartners 
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annorlunda affärskultur. Ytterligare 11 företag upplevde detta problem, men ansåg att det inte 

var så stort. Under intervjuerna med Hugo Oljemark och Carl-Otto Rydner, diskuterades hur 

kulturella skillnader och affärssed i Brasilien och Mexiko skiljer sig från de i Sverige. 

Intervjupersonerna menade att språkskillnader och framförallt bristande kunskap om hur 

affärskulturen ser ut i dessa två marknader kan utgöra hinder för företagen. Rydner tillade att 

han inte sällan mötte svenska affärsmän i Mexiko som förvånade sig över affärsseden i landet 

och jämförde dem med den svenska standarden. Under intervjutillfällena lyfte alla tre 

informanter fram vikten av att ha personer inom företagen med nödvändiga kompetenser och 

kunskaper om hur affärskulturen ser ut i den utländska marknaden.   

 

Tabell 28. Hur problem rörande affärssed upplevdes i relation till storleken på företagen. 

Sammanställningen ovan visar att de företag som hade stora problem utgjordes av de 

storleksmässigt mindre företagen. Problemet upplevdes även bland de större företagen (11-

250) men ansågs ändå vara liten. Här har ett chitvå-test och Fishers test genomförts för att 

undersöka om det fanns ett samband mellan storleken på företagen och uppkomst av stora 

problem. Följande två hypoteser har formulerats: 

 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan uppkomst av stora problem på grund av 

affärspartnernas annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan uppkomst av stora problem på grund av 

affärspartnernas annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

 

Beräkningen
118

 gav ett chitvå-värde på 6,4 vilket är större än det kritiska värdet vid 1 

frihetsgrad och 95 % sannolikhet. Fishers test gav ett P-värde på 0,035 (mindre än 0,05). 

Detta tyder på att det finns ett signifikant samband mellan de två variablerna. Här kan vi säga 

att mikroföretag är mer benägna att få stora problem på grund av affärspartnernas annorlunda 

affärskultur. 

På frågan om vem som tog hand om förhandlingarna med företagens affärspartner i Mexiko 

eller Brasilien, svarade respondenterna på följande sätt: 
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Tabell 29. Hur problem rörande affärssed upplevdes i relation till vem som ansvarar för 

förhandlingar med den utländska affärspartnern. 

Resultatet visar att det var företagsledaren/ ägaren som ansvarade för förhandlingar bland tre 

av de fyra företag som hade stora problem. I det fjärde företaget var det företagsledaren 

tillsammans med andra personer som hade ansvaret. Tre av dessa fyra företag var 

Mikroföretag (1-10 anställda) och det fjärde var ett litet företag (11-50 anställda).  

 

Ett chitvå-test och Fishers test ansåg vi här vara relevant för att undersöka sambandet mellan 

vem som hade ansvaret för förhandlingarna med den utländska affärspartnern (företagsledaren 

eller en särskild ansvarig) samt uppfattningen av problemet som stort. Två hypoteser 

formulerades: 

 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan vem som ansvarar för förhandlingarna och 

uppkomst av stora problem relaterade till affärspartnernas annorlunda affärskultur 

 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan vem som ansvarar för förhandlingarna och 

uppkomst av stora problem relaterade till affärspartnernas annorlunda affärskultur 

Resultatet av beräkningen
119

 gav ett chitvå-värde på 6,72. Vid 1 frihetsgrad och 95 % 

sannolikhet är det kritiska värdet 3,841, vilket är mindre än resultatet av beräkningen. Fishers 

test gavett P-värde på 0,019 (mindre än 0,05). Detta innebär att det finns ett signifikant 

samband mellan vem som ansvarar för förhandlingarna och uppkomst av stora problem 

relaterade till affärspartnernas annorlunda affärskultur.  

Tabellen 30 nedan visar vem som ansvarade för förhandlingarna med den utländska 

affärspartnern i relation till företagens storlek: 
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Tabell 30. Storlek på företagen  i relation till vem som ansvarar för förhandlingar med den 

utländska affärspartnern. 

Resultatet som sammanställs i tabellen 30 tyder på att ju större företagen är desto större är 

sannolikheten att förhandlingarna sköts av en särskild ansvarig för den utländska marknaden. 

Genom tabellen ovan kan vi se att det är vanligare inom mikroföretagen att företagsledaren 

eller ägaren ansvarar för förhandlingarna med den utländska affärspartnern. Resultatet från de 

två föregående två statistiska testen och tabellen ovan, tyder på att uppkomsten av stora 

barriärer beror på att mindre företag inte har de resurser som krävs för att anställa kompetent 

personal som har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att ansvara för en viss 

utländsk marknad. I dessa fall blir det företagsledarna som ansvarar för förhandlingar vilket 

ökar sannolikheten för uppkomsten av stora barriärer om dessa inte har den kunskap och 

kompetens som krävs för att hantera olika affärskulturer. 

5. 4 Vilka faktorer kan underlätta företagens affärsverksamhet i de 

undersökta marknaderna? 

Detta avsnitt kommer främst att baseras på den information som samlades in under 

intervjutillfällena med: 

Carl-Otto Rydner, vd på den svensk-mexikanska Handelskammaren i Mexico City 

Anders Bergström, vd och grundare till Global Consulting B&B HB 

Hugo Oljemark, officiell representant för den svensk-brasilianska Handelskammaren i 

Stockholm 

Utvidga nätverken  

I teoridelen diskuterade vi utifrån nätverksperspektivet hur små och medelstora företag tar 

hjälp av sina nätverksrelationer för att komma åt de resurser som skulle kunna underlätta 

deras internationalisering. Dessa resurser kan exempelvis vara i form av kunskap och 

information om en utländsk marknad som ett företag med begränsade medel skulle ha svårt att 

anskaffa på egen hand.  

De tre intervjuade personerna
120

 ansåg att kontakter är väsentliga för att ett företag skall 

kunna utveckla sin affärsverksamhet på de två berörda marknaderna. De lyfte fram vikten av 

att ha lämpliga kontakter för att underlätta företagens etablering. I enkätundersökningen 

ställde vi frågor rörande de viktigaste källor som företagen hade använt, dels för att träffa sina 

samarbetspartner i respektive marknad, och dels för att få information om de berörda 
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marknaderna. Följande tabell visar hur företagen använde sig av relationer som vi förmodade 

kunde ingå i deras nätverk: 

 

Tabell 31. Relationer som företag tar hjälp av för att komma åt information om respektive 

marknad. 

Tabellen visar att ett vanligt sätt för företagen att komma åt information om respektive 

marknad var att ta hjälp av sina partner och redan befintliga kontakter. Av tabellen 18 

framstår det att 9 företag dessutom träffade sina partner i respektive marknad genom 

personliga kontakter. 

Organ såsom exportrådet och handelskammaren har även om de huvudsakligen använts i liten 

utsträckning, varit en ytterligare källa till informationsåtkomst bland 10 företag. Svenska eller 

utländska konsulter har anlitats bland 9 stycken företag. Här vill vi poängtera att en 

respondent svarade att de hade använt fyra av de fem alternativen som presenteras i tabellen 

31, andra svarade att de hade använt tre eller två och några svarade att de inte hade använt 

några av de föreslagna alternativen.       

I teoridelen diskuterade vi affärsnätverkens strukturella dimension; det vill säga hur nätverken 

är utformade och vilka aktörer som ingår i dessa. En viktig aspekt i nätverksstrukturen är 

mångfalden i dessa, vilket innebär att ju mer diversifierat ett nätverk är desto fler resurser kan 

ett företag få tillgång till. Nätverk kan sålunda bestå av formella relationer såsom statliga 

organ, andra företag och konsulter samt informella relationer såsom ledningens familj och 

närstående. Resultatet visade att två av de undersökta företagen i stor utsträckning hade tagit 

hjälp av sina informella relationer för att komma åt information om den brasilianska eller 

mexikanska marknaden. Det faktum att endast två företag tog hjälp av informella relationer 

beror säkerligen på att sådana relationer inte alltid besitter de resurser eller specifika 

kunskaper som kan underlätta ett företags verksamhet på en utländsk marknad.  

Det visade sig dock att organ såsom Exportrådet och handelskammaren inte hade använts i så 

stor utsträckning. Dessa organ är etablerade i de två berörda marknaderna, vilket ökar 

sannolikheten för att dessa har utvecklade nätverk och innehar den nödvändiga kunskapen och 

informationen som skulle kunna underlätta företagens verksamhet. Två av de 

enkätrespondenter som deltog i en kort telefonintervju menade att det var dyrt att ta hjälp av 
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organ som Exportrådet, vilket påvisar att SMF:s bristande finansiella resurser kan utgöra en 

begränsning. Detta konstaterande fick oss att utreda vilka garantier ett företag kan få om de 

anlitar en konsults eller ett organs tjänster samt vilka andra former av samarbete företag kan 

ha med dessa. När vi formulerade våra frågor utgick vi ifrån små företag som erbjöd 

produkter med stor potential men som hade knappa finansiella resurser och ett begränsat 

nätverk för att kunna gå in på en viss marknad.   

Enligt Rydner
121

 är kostnaden för den svensk-mexikanska handelskammarens tjänster relativt 

låg i jämförelse med andra parter som hjälper företag med utlandsetablering, och påpekade att 

de i många fall tog betalt efter uppvisat resultat. Oljemark
122

, som tidigare var ansvarig på 

exportrådet och handelskammaren i Brasilien innan de separerades år 2006, menade att 

exportrådet tog timbetalt för sina tjänster och att ge garantier inte ingick i deras arbetssätt. När 

det gäller handelskammaren, menade Oljemark att de ofta är flexibla och kan anpassa sig till 

klienternas betalningsförmåga. Vi ville dessutom veta om det fanns andra möjliga sätt för 

företag att få hjälp utan att ta finansiella risker genom att till exempel ingå någon form av 

partnerskap eller erbjuda provisioner på genomförd försäljning. Oljemark kommenterade att 

sådana metoder var förekommande och gav ett exempel på ett svenskt dryckesföretag som 

ville lansera produkterna på den brasilianska marknaden med hjälp av Handelskammaren. 

Samma företag fick erlägga en låg taxa för konsultationstjänster och skulle sedan betala ut 

provision på försäljningen i Brasilien.  

Bergström
123

 i sin tur förklarade att han hade jobbat med klienter genom att ingå i någon form 

av partnerskap eller ta provision på försäljningen. Han påpekade dock att en viktig 

förutsättning var att han begrep vad företagets produkter var och att ett traktamente skulle 

erbjudas för att täcka de baskostnader som kan förekomma när en undersökning av 

målmarknaden skulle genomföras. Han tillade att riskerna måste fördelas i och med att det 

inte är självklart att affärer alltid lyckas. Företaget/ klienten satsar därmed finansiella medel 

och konsulten satsar tid och ansträngning, sedan skulle konsulten erhålla sin kompensation 

enligt överenskommelse om affären lyckas. 

Hantering av problem relaterade till formaliteter och byråkrati 

Undersökningsresultatet visade att formaliteter såsom exportdokument, tullar och tillstånd var 

en av de vanligaste externa barriärerna som företagen mötte. Samtliga företag hade upplevt 

dessa problem och 11 stycken ansåg dem vara stora. Enligt Rydner kan byråkratin i Mexiko 

vara svårhanterlig och trög på grund av det stora antalet instanser som det byråkratiska 

systemet består av. Han menade vidare att sättet att lösa byråkratiska problem i Mexiko kan 

skilja sig avsevärt från hur processerna hanteras i Sverige. Han anser att ha rätt kontakter är i 

många fall oerhört viktigt för att påskynda förloppen. Han tillade att företag som inte har 

nödvändiga kontakter och kunskaper om hur det går till i Mexiko, kan alltid ta hjälp av 

handelskammaren eller andra svenska organ i landet, då de som regel har utvecklade nätverk i 

landet. 
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Hugo Oljemark förvånade sig inte över att företagen mötte problem med den brasilianska 

byråkratin. Byråkratiska processer i Brasilien kan enligt honom vara tungrodda, men kan ske 

effektivare med hjälp av rätt kontakter. Han menade att det finns ett stort antal svenska 

företag som redan är etablerade i landet och att kontakta dessa för att rådfråga samt ta del av 

deras erfarenheter kan underlätta betydligt. De flesta svenska företag i landet är solidariska 

och hjälpsamma gentemot varandra påpekade han. Oljemark nämnde ett annat sätt att hantera 

byråkratiska problem på, nämligen att gå via en så kallad ”despachante”, vilket kan betyda 

”effektiv” eller ”smörolja” på svenska. Despachante brukar vara personer med stora 

kontaktnät som arbetar med att lösa klienternas problem med olika legala hinder och tröga 

byråkratiska processer. Oljemark poängterade även om det kan kosta lite pengar att anlita en 

effektiv despachante, är det oftast värt att vända sig till dessa i och med att mycket tid och 

energi kan besparas.  

En av enkätrespondenterna skulle lämna den brasilianska marknaden ”på grund av höga 

tullar och byråkrati”. Detta tyder således på att byråkratin i åtminstone Brasilien kan utgöra 

ett hinder för svenska företag som vill upprätthålla sin affärsverksamhet i landet. Detta ökar 

vikten av att anskaffa nödvändiga kompetenser för att kunna hantera byråkratiska processer 

på en sådan marknad. 

Marknadsundersökningar och riskminimering 

Alla de intervjuade personerna
124

 ansåg att Mexiko och Brasilien var attraktiva marknader 

med stora möjligheter. Skillnaderna mellan olika regioner var betydliga och därför betonade 

de vikten av att undersöka hur dessa marknader ser ut samt i vilka regioner företagens 

produkter kan passa in. Dessutom betonade de betydelsen av att göra grundliga 

marknadsundersökningar helst på plats för att reda ut hur marknaden ser ut. Det vill säga hur 

prisläget är, hur konkurrenssituationen ser ut, vilka behov kunderna har på den utländska 

marknaden och så vidare. Utifrån intervjupersonernas mening, tycks marknadsundersökningar 

vara ett bra sätt att minimera risker kring företagens verksamhet på en utländsk marknad, då 

de kan utgöra ett solitt underlag för beslutsfattande.      

Undersökningsresultatet visade att 19 av de 24 undersökta företagen hade antingen stora eller 

små problem med att hitta rätt affärspartner och 6 av dessa hade träffat sina samarbetspartner 

med hjälp av personliga kontakter.
125

 I det avseendet ansåg Bergström att det alltid finns 

lämpliga tillvägagångssätt för att minimera osäkerheten kring samarbetet med en partner. Han 

rekommenderade Dun and Bradstreets tjänster som ett bra informationsverktyg. Företaget 

erbjuder via webben en stor mängd rapporter innehållande affärs- och kreditinformation om 

över 200 miljoner företag världen över. En rapport kan uppskattningsvis kosta 2000 svenska 

kronor men är enligt Bergström ett väldigt effektivt sätt att ta reda på information om ett 

företag innan ett samarbete inleds och på så sätt reducera risker.  
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Utvecklade affärsrelationer och tillit 

Resultatet av vår undersökning visade att 83 % 
126

 av företagen ansåg att utvecklade relationer 

och tillit kom före avtal för att ett samarbete med en kund eller en partner på den utländska 

marknaden skulle lyckas. Bergström ansåg att tillit var en viktig premiss för ett lyckat 

samarbete. Dock i likhet med 27 % av de undersökta företagen, anser han att kontrakt och 

avtal var ännu viktigare. Han menade att tillit är något som uppstår och stärks på sikt, och 

även om två parter litar på varandra skall avtal undertecknas för att förtydliga vilka 

skyldigheter och rättigheter varje part har. Han menade vidare att ett avtal inte innebär att 

partnerna misstror varandra, utan att vid internationell handel kan parterna på grund av 

kulturella skillnader tolka saker på olika sätt. Ett avtal blir därför viktigt för att undvika 

misstolkningar eller missförstånd.   

Intervjupersonerna
127

 påpekade vidare att det var primärt att utveckla relationerna på den 

utländska marknaden och att företag som ville utveckla sina affärer i Mexiko eller Brasilien 

behövde vara mer närvarande på dessa marknader. Rydner menade att det var viktigt att 

arbeta för att stärka nätverksrelationerna i Mexiko då tillförlitliga kontakter kan utgöra en 

viktig tillgång på denna marknad. Oljemark i sin tur menade att gränsen mellan affärer och 

fritid var oklar i den brasilianska affärskulturen. Han lyfte därför fram vikten av att ägna sina 

brasilianska affärspartner den tid som krävs för att umgås på fritiden och därigenom skapa en 

bas för långsiktiga och hållbara relationer. Han påpekade dessutom att brasilianska affärsmän 

som arbetar med utlandshandel brukar vara välutbildade och mycket kompetenta personer. 

Detta innebär följaktligen att svenska företag bör se till att ha lämpliga representanter i landet 

vars kompetensnivå motsvarar den brasilianska partners eller kundens kompetens.  

Fem av de 24 undersökta företagen exporterade till respektive marknad med hjälp av resande 

försäljare som besökte kunderna i marknaden. Som vi bland annat diskuterade i teoriavsnittet, 

kan denna form av export vara fördelaktig för ett företag om försäljarna har den nödvändiga 

kompetensen för att uppfylla viktiga funktioner. Det vill säga att knyta och utveckla kontakter 

på den utländska marknaden, utföra produktpresentationer, generera försäljning samt 

rapportera till företagsledningen om förhållandena på den utländska marknaden. En av 

respondenterna vars företag exporterade i över 20 år med hjälp av resande försäljare, 

kommenterade att ”affärerna i Mexiko gick upp och ner i samband med försäljarbyten”.  

Här påvisas en av nackdelarna med att exportera med hjälp av resande säljare när företagets 

försäljning är helt beroende av säljarnas prestationer på en marknad, där utvecklade relationer 

är av stor vikt. Som vi diskuterade i teoriavsnittet utifrån Albaum och Duerrs artikel, är en 

lämplig företrädare som är bosatt på den utländska marknaden mer adekvat i sådana fall.  

I likhet med Oljemark, ansåg Bergström att företag borde ha en lämplig representant på plats 

som företräder företaget i Mexiko eller Brasilien. Detta var viktigt för att bland annat utveckla 

relationer med de redan befintliga såväl som nya kunder på marknaden samt skapa en form av 

trygghet för dessa. Kunder måste följaktligen känna att de har möjlighet att vända sig till en 

person som befinner sig i landet i fall något problem skulle uppstå.  

                                                 
126

 Se diagram 18 
127

 Rydner, Oljemark och Bergström 



76 

 

6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dras utifrån svaren på undersökningsfrågorna 

 

 

 De undersökta företagen kunde, utifrån de huvudsakliga motiv som hade drivit dem 

till att söka sig till respektive marknad, delas upp i proaktiva och reaktiva företag; 

fördelningen mellan dessa var jämn. De proaktiva företagen hade en gemensam 

drivkraft, vilket var att expandera och växa. En majoritet ansåg att även Mexiko eller 

Brasilien var intressanta tillväxtmarknader. De reaktiva företagens engagemang i 

respektive marknad var däremot inte planerad, då det antingen berodde på krav från 

samarbetspartner eller på spontana exportförfrågningar. Dock visade det sig att även 

reaktiva företag kunde betrakta den oplanerade händelsen som en möjlighet till att 

expandera och växa.   

 Expansions- och tillväxtmotiv bör inte alltid förknippas med proaktiva företag.  

 Mikro, små och medelstora företag kan oavsett deras storlek vara proaktiva.  Det 

vill säga att i likhet med medelstora proaktiva företag, kan även de mindre 

företagen trots färre resurser ha tillväxtambitioner och aktivt söka sig till avlägsna 

marknader.  

 

 De undersökta företagen var engagerade i respektive marknad på olika sätt. Medan en 

stor del av företagen exporterade direkt eller indirekt till respektive marknad, fanns det 

företag som var fysiskt etablerade; varav några hade påbörjat sin expansion genom att 

exportera. Undersökningsresultatet visade att inte alla företag avsåg att öka sitt 

engagemang. Samtidigt som en del proaktiva exporterande företag ämnade ta 

ytterligare steg, skulle andra hålla sig till export och några andra skulle sluta med 

respektive marknad.  

 

 Export kan för små och medelstora företag vara ett första steg för att engagera sig 

och därigenom växa på en utländsk marknad. Dock utvecklas inte alltid företag på 

ett inkrementellt vis, utan företag kan stanna i ett visst utvecklingsstadium eller 

helt lämna den utländska marknaden.  

 

 Ett begränsat antal fysiskt etablerade företag uppgav att export inte var det första 

steget för att gå in på respektive marknad; vilket tyder på att dessa kunde ha etablerat 

sig direkt på den utländska marknaden utan att i förväg börja med mindre engagerande 

steg.  

 

 Då vi saknar starka belägg, kan vi endast förmoda att små och medelstora företag 

inte alltid genomgår en stegvis process för att så småningom etablera en fysisk 

anläggning på en utländsk marknad.   
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 Undersökningsresultatet visar att det fanns skiljaktigheter kring hur företagen 

upplevde en rad olika interna och externa barriärer. Följande tre mönster kunde 

identifieras: 

 

 Vi kom fram till att ju mer engagerade företag är i Brasilien eller Mexiko, desto 

fler uppfattar de byråkratiska formaliteterna som en stor barriär. Det vill säga att 

fysiskt etablerade företag är mer benägna att möta stora byråkratiska hinder än 

exporterande företag.  

 

 Skillnader i affärskulturerna kan utgöra stora hinder framförallt bland mindre 

företag där ansvaret för förhandlingar ligger hos företagsledaren, jämfört med 

företag som har särskilda marknads- och förhandlingsansvariga.  

 

 Att hitta rätt affärspartner på den utländska marknaden är en stor barriär oftast 

bland företag som hittar sina utländska affärspartner på andra sätt än genom 

personliga kontakter. Exempelvis genom direkta förfrågningar eller i samband 

med mässor. 

 

 Utifrån våra intervjuer med Rydner, Oljemark och Bergström, framgick det att rätt 

kontakter på de berörda marknaderna i många fall är avgörande för hur företag kan 

utvecklas. Undersökningsresultatet visade att små och medelstora företag kunde ta 

hjälp av både formella och informella relationer. Dock kunde vi konstatera att 

begränsade finansiella resurser kunde hindra dem från att samarbeta med utomstående 

parter såsom konsulter eller handelskammare. Dessa har säkerligen etablerade nätverk 

och nödvändiga kompetenser som skulle kunna underlätta företagens integration på de 

berörda marknaderna.  

 

 Med utgångspunkt i intervjuerna, har vi kommit fram till att bristande finansiella 

resurser inte alltid behöver utgöra ett hinder. Möjligheten till att ingå i någon form 

av partnerskap med utomstående parter såsom konsulter eller handelskammare, 

kan leda till att företag utvidgar sina nätverk och kommer åt de kompetenser som 

krävs för att utvecklas på den utländska marknaden utan att ta stora finansiella 

risker.  
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7. Diskussion, kritisk granskning och förslag till vidare 

forskning 

7.1 Diskussion  

Små och medelstora företag anses i allmänhet vara viktiga tillgångar för nationell ekonomisk 

utveckling tack vare kapaciteten till att generera arbetstillfällen, teknologisk utveckling och 

välstånd. Det finns en utbredd uppfattning om att denna företagskategori kännetecknas av 

begränsade resurser i jämförelse med större företag. Detta ökar därmed vikten av att förstå hur 

dessa företag agerar för att nå internationella marknader och därigenom identifiera vilka 

grundförutsättningar som behövs för att främja deras internationalisering. Vår studie 

avgränsades till Sveriges två viktigaste latinamerikanska marknader som är Brasilien och 

Mexiko.
128

  

En av studiens utgångspunkter formulerades utifrån Uppsalamodellen, vilket var att små och 

medelstora företags expansion skedde successivt. Studien visade att företag kunde inleda sin 

expansion med export som är en mindre riskfylld metod och gradvist expandera på den 

utländska marknaden. Dock bekräftar studiens resultat den kritik som riktats mot 

Uppsalamodellens deterministiska antagande om att utvecklingen sker på ett inkrementellt 

sätt, alltså successivt och framåt. Proaktiva exporterande företag som hade tillväxt och 

expansion som bakomliggande drivkrafter, utvecklades inte alltid på ett inkrementellt vis. Det 

vill säga att medan vissa företag engagerade sig mer, kunde andra företag hålla sig till någon 

form av export och andra helt lämna samma utländska marknad. 

Från undersökningsresultatet framgick det att vissa fysiskt etablerade företag inte började med 

export för att etablera sig på den utländska marknaden. Vi fick dessvärre inte möjlighet att 

undersöka närmare hur deras expansion började. Vi kunde endast spekulera och anta att dessa 

företag hade etablerat sig direkt på den utländska marknaden. Detta väckte funderingar hos 

oss om att det kunde vara tal om företag vars internationaliseringsprocess inte kan förklaras 

genom den traditionella stegmodellen.      

Baserat på vår undersökning, kunde vi konstatera att Uppsalamodellen i många fall kan vara 

relevant för att förklara hur små och medelstora företag expanderar på utländska marknader. 

Modellen kan följaktligen ge en rättvisande förklaring, om hänsyn tas till den kritik som riktas 

mot modellens bristfälligheter samt om den kombineras med andra modeller som lyfter fram 

nätverksrelationernas roll i SMF:s internationalisering. 

Här måste vi nämna att Uppsalamodellen inte har används i sin helhet, då vi byggde vår 

utgångspunkt på endast ett av modellens antaganden och fokuserade på två marknader. För att 

undersöka hela modellens relevans inom små och medelstora företags internationalisering, är 

det istället lämpligare att inte avgränsa sig till att undersöka hur företag expanderar på en 

specifik marknad, utan istället undersöka hur företag väljer sina marknader och hur 

utvecklingsprocessen ser ut då de expanderar internationellt. Det skulle visa om företag 
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internationaliserar successivt och börjar expansionen på grannländer för att så småningom 

expandera till psykiskt och geografiskt avlägsna marknader, såsom modellen antyder.  

Tidigare studier visade att nätverksrelationer hade en viktig funktion i SMF:s internationella 

utveckling, då denna företagskategori kännetecknas av relativt knappa resurser. Genom vår 

studie kunde vi inte undersöka hur samspelet mellan företagen och deras nätverkrelationer 

skedde. Utan baserat på tidigare forskning, utgick vi ifrån att små och medelstora företag tog 

hjälp av en rad olika nätverksrelationer för att komma åt information och kunskap om 

utländska marknader. Undersökningen visade att ett antal formella och informella relationer 

kunde spela en väsentlig roll i företagens utveckling, då de kunde fungera som viktiga 

informationskällor. Vi kunde däremot konstatera att företagen på grund av finansiella 

restriktioner, sällan vände sig till formella parter såsom handelskamrarna eller konsulter, vilka 

vi anser kan underlätta expansionen på den utländska marknaden. Utifrån intervjuerna kom vi 

fram till att det fanns möjlighet till att inleda andra former av samarbete med de berörda 

partnerna, genom att exempelvis ingå någon form av partnerskap eller betala ut provisioner 

när ett positivt försäljningsresultat åstadkoms. Även om sådana samarbetsformer inte är 

självklara då många faktorer spelar in, kan det vara värt att undersöka alternativa möjligheter 

om företag upplever begränsningar eller hinder vid en utlandsexpansion. Sådana former av 

samarbete kan vara ett sätt för företag att underlätta utlandsexpansionen samtidigt som 

företagen tar lägre finansiella risker. 

När företag ger sig in på utländska marknader, ökar sannolikheten av uppkomsten av olika 

barriärer som kan hindra dem från att utveckla eller upprätthålla sina affärsaktiviteter. 

Barriärer kan vara relaterade till företagens resurser och kompetenser eller till den utländska 

miljön som företagen agerar i. Med hjälp av undersökningen kunde vi se att barriärer 

upplevdes på olika sätt. Det byråkratiska systemet i de berörda marknaderna är ett exempel på 

externa barriärer som majoriteten av företagen hade upplevt. Dock utgjorde byråkratin ett 

stort hinder framför allt bland fysiskt etablerade företag. Detta medför att företag, som börjar 

med export för att successivt etablera sig på någon av de två utländska marknaderna, bör 

införskaffa lämplig kunskap för att kunna hantera den växande utmaningen som det 

byråkratiska systemet kan utgöra. Om företag enbart är exportorienterade, kan en agentur vara 

en lämpligare distributionskanal då företag som exporterade indirekt via en agent inte 

upplevde barriären vara stor då sådana formaliteter oftast omhändertas av agenten. 

Inte sällan diskuteras det hur kulturella skillnader kan hindra olika parter med skilda 

bakgrunder från att bedriva och utveckla gränsöverskridande affärer. Vår studie visar att 

skillnader i affärssed kunde uppfattas som en stor barriär särskilt bland mikroföretag där 

företagsledaren ansvarade för förhandlingarna med den utländska affärspartnern. 

Uppfattningen av stora kulturella hinder kunde eventuellt bero på att företagsledarna inte hade 

tillräcklig kunskap om hur kulturella skillnader bör hanteras. Detta är ett tecken på hur viktigt 

det är att redan vid planeringsfasen, se till att ett företag har tillgång till nödvändig 

interkulturell kompetens innan de ger sig in på marknader med långt psykiskt avstånd.  

Att ha en adekvat utländsk affärspartner är en grundförutsättning för att bedriva affärer 

utanför landsgränserna. Vi kunde genom studien se att ett betydligt antal företag kunde 
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uppleva stora barriärer vid deras affärer i de berörda marknaderna som följd av svårigheten av 

att hitta rätt affärspartner i Brasilien eller Mexiko. Detta tyder på att det behövs initiativ för att 

stödja företag som har ambitioner för att expandera på utländska marknader. Hugo 

Oljemark
129

 nämnde ”Go global-projektet”, ett initiativ som togs av FKG
130

 och staten för att 

stödja internationaliseringen av svenska företag verksamma inom fordonsindustrin. Under 

november 2010 organiserades ett reseprojekt vars målsättning var att introducera svenska 

företag till potentiella samarbetspartner eller kunder inom den brasilianska bilindustrin.
131

 

Sådana initiativ bör tas allt oftare och inte avgränsa projekten till specifika industrier. Detta i 

och med att vår studie visar att det finns företag med expansionsambitioner som är 

verksamma inom vitt skilda branscher såsom konfektion, läkemedel, bygg och försäljning av 

verkstadsmaskiner. 

7.2 Kritisk granskning  

Under arbetets gång kom vi på att vårt tillvägagångssätt utgjorde en del begränsningar som vi 

idag kan dra lärdomar av. Vår studie var huvudsakligen baserad på en enkätundersökning, 

vilket kunde ha gett upphov till misstolkningar från såväl vår som respondenternas sida på 

grund av enkätundersökningens begränsande karaktär. Det hade därför varit gynnsammare att 

kombinera enkätundersökningen med djupintervjuer bland enkätrespondenterna för att på så 

sätt minska risken för misstolkningar. Djupintervjuer hade dessutom varit lämpliga att 

kombinera med enkäten för att, utifrån nätverksperspektivet, undersöka hur samspelet mellan 

företagen och deras nätverksmedlemmar var och därigenom få en djupare förståelse kring små 

och medelstora företags expansion på de berörda marknaderna. 

Denna studie avgränsades till att undersöka hur små och medelstora företag engagerade sig på 

två specifika marknader samt vilka barriärer dessa mötte längs vägen. Av denna anledning 

anser vi att slutsatsernas generaliserbarhet begränsas. De mönster kring hur företagen 

utvecklades och vilka marknadsrelaterade barriärer de upplevde skall gälla den brasilianska 

och mexikanska marknaden. Studiens resultat behöver inte innebära att samma företag följer 

samma expansionsmönster och möter samma barriärer på andra marknader. En annan faktor 

som gör slutsatsernas generaliserbarhet begränsad är att antalet företag som deltog i 

undersökningen var litet, vilket medför att slutsatserna inte kan dras över alla svenska SMF 

som är engagerade i Brasilien eller Mexiko. Det faktum att vi inte fick en högre svarsfrekvens 

kunde ha berott på att enkätundersökningen uppfattades av respondenterna som lång och 

tidskrävande. Vi ansåg i efterhand att enkäten kunde ha kortats ner då vissa frågor var 

överflödiga och inte kom till användning.  

Med dessa begränsningar i åtanken, har vi varit försiktiga och såg till att vi inte drog för 

generella och förhastade slutsatser. Dock anser vi att studien ger en övergripande och 

rättvisande bild över hur en del svenska små och medelstora varuproducerande företag 

engagerar sig och utvecklas på den mexikanska och brasilianska marknaden.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi diskuterade tidigare att små och medelstora företag ofta leds av få företagsledare; vilket 

gör beslutsfattandet mer centraliserat. Det hade därför varit intressant att begränsa sig till en 

viss bransch och med hjälp av djupintervjuer, undersöka ur ett nätverksperspektiv ledningens 

roll i små och medelstora företags internationella utveckling. Det vill säga om små och 

medelstora företags internationella utveckling är mer beroende av ledningens entreprenöriella 

anda och förmåga att nätverka än av de erbjudna produkterna. Detta skulle kunna belysa vilka 

nyckelfaktorer som möjliggör SMF:s tillväxt och utlandsexpansion.   

En annan intressant vinkel skulle vara att jämföra mellan hur tjänste- och varuproducerande 

SMF internationaliserar. Detta skulle vara intressant då antalet svenska tjänsteföretag 

verksamma på den mexikanska och brasilianska marknaden i synnerhet var begränsat i 

jämförelse med varuproducerande företag. Det skulle kunna ge ett meningsfullt svar till varför 

svenska tjänsteföretag är underrepresenterade på den mexikanska och brasilianska 

marknaden. En sådan studie skulle dessutom vara viktig för att upplysa hur små och 

medelstora tjänsteföretag internationaliserar samt vilka förutsättningar som är avgörande för 

deras utlandsexpansion. 
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Bilagor:  

Bilaga 1. Enkätundersökningsfrågor 
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Bilaga 2. Intervjuguide som användes vid intervjutillfällena. 

Etablering i Brasilien /  Mexiko; allmänt 

 

1. I genomsnitt hur många företag söker er hjälp för att etablera sig i Brasilien/Mexiko? 

Vilka typer av företag? Storlek, produkttyp, bransch… 

 

2. Många av de företag som besvarat vår enkät riktar sig mot andra företag och 

organisationer. Tror du att det är lättare för sådana företag att expandera dit än för 

företag som riktar sig mot övriga konsumenter?   

 

3. Brukar ni stödja företagen under hela processen eller får de stöd enbart när de möter ett 

specifikt problem? 

 

4. Vilka typer av problem som driver företagen att kontakta er? I vilket stadium av sin 

process kommer företagen till er? 

 

5. Är export det vanligaste sättet för svenska företag att gå in på den brasilianska/ 

mexikanska marknaden? 

 

Hinder 

6. Många av de som besvarade enkäten ansåg att de största problemen var: 

- Formaliteter: dokument, tillstånd… 

- Kvoter, skatter 

- Att hitta rätt affärspartner 

- Transport 

Vad tycker du om detta? 

7. Kan språk och kulturella skillnader vara ett problem vid etablering? 

Vilka kulturella skillnader anser du finnas mellan Sverige och Brasilien/ Mexiko? 

 

8. Tidsaspekten hos myndigheter, kunder, företag, uppfattas den på ett annat sätt i 

Brasilien än i Sverige? Tar allt längre tid?  

 

Nätverk 

9. Anser du det vara viktigt med nätverk och personliga kontakter i Brasilien/Mexiko? 

Hur svårt är det för att lyckas etablera relationer i Brasilien/Mexiko?  

 

10. Har ni många kontaktnät i Brasilien/ Mexiko som ni delar med er till de företag som tar 

er hjälp? Har dessa kontakter visat sig vara hjälpsamma vid etablering? 

 

11. Nästan alla respondenter tyckte att tillit och engagemang kom före kontrakt och avtal? 

Enligt dig vad innebär tillit, hur skapar man tillit med en ny Brasiliansk/ Mexikansk 

affärspartner? 

 

Allmänt: 

12. Brasilien/ Mexiko är ett attraktivt land för företag att etablera sig på. Vad anser du vara 

viktigt att tänka på när ett företag ska etablera/ engagera sig i landet? 
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Bilaga 3. Beräkningar av Chitvå- och Fishers exakta test 

 

Test 1: Samband mellan storlek på företagen och proaktivitet/ reaktivitet 

 

Hypoteser: 
 

H0: Det finns inget samband mellan företagens storlek och reaktivitet/ proaktivitet 

 

H1: Det finns ett samband mellan företagens storlek och reaktivitet/ proaktivitet 

 

Observerade värden 

 
 

Förväntade värden:  

 
 

 

Beräkningen enligt följande formel:   

 

 
 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (3-1)(2-1) = 2 

frihetsgrader 

 

Vid två frihetsgrader och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 5,99. Värdet på X
2
 

(3,105) är mindre än det kritiska värdet vilket innebär att H1 förkastas. Det finns inget 

signifikant samband mellan dessa två variabler. 

En grundläggande premiss för utföring av chitvå-tester är att högst 20 % av de förväntade 

värdena får understiga 5. I vår beräkning understiger dessvärre 83 % av de förväntade värden 

5 vilket gör chitvå-testet osäkert. Sambandet undersöks istället med Fishers exakta test utifrån 

fyrfältstabellen. Resultatet gav ett P-värde på 0,34 ; vilket är större än 0,05. Detta innebär att 

det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan de två variablerna. H0 accepteras. 

Tabell till Fishers exakta test 

Storlek  

på företagen 

Proaktivt Reaktivt ∑ 

1-10 
 Mikro 

2 4 6 

11-250 
små/ medelstora 

11 6 1

7 

Totalt 13 10 2

3 
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Test 2: beräkningen av samband mellan proaktivitet / reaktivitet och ökning av 

engagemang 

 

Hypoteser: 

H0: Det finns inget samband mellan ökning av engagemang och reaktivitet/ proaktivitet 

H1: Det finns ett samband mellan ökning av engagemang och reaktivitet/ proaktivitet 

Observerade värden från tabell 4 

 

 

Förväntade värden:  

 

Beräkningen enligt följande formel:  

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) = 1 frihetsgrad 

Vid en frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,8414. Värdet på X
2
 

(0,434) är betydligt mindre än det kritiska värdet vilket innebär att H1 förkastas. Det finns 

inget signifikant samband mellan dessa två variabler. Fishers test ger ett dubbelsidigt P-värde 

på 0,68; vilket är större än 0,05. Testet bekräftar chitvå-resultatet. Det finns sålunda inget 

signifikant samband mellan de två variablerna.  
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Test 3: Samband mellan uppkomst av stora problem när det gäller att hitta rätt 

samarbetspartner och form av engagemang.  

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan företagens form av engagemang och uppkomst av 

problemet 

H1: Det finns ett samband mellan företagens form av engagemang och uppkomst av problemet 

 

Observerade värden från tabell 17 

Form av engagemang 

  

Att hitta rätt affärspartner 

Stora problem Små eller inga problem Totalt 

Exporterande ftg 
8 8 16 

Fysiskt etablerade ftg 

 1 7 8 

Totalt 9 15 24 

 

Förväntade värden 

6 10 

3 5 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

0,666 0,4 1,0666 

1,333 0,8 2,1333 

 

 X
2
 = 3,2 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) = 1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (3,2) är mindre än det kritiska värdet vilket leder till att H1 förkastas och H0 

accepteras. Detta innebär att det inte finns ett signifikant samband mellan form av 

engagemang och uppkomst av problemet och detta med en sannolikhet på 95 %.  

På samma tabell gav Fisher‟s exakta test ett dubbelsidigt P-värde på 0,178 , vilket är större än 

0,05. Detta innebär att resultatet av Chitvå-testet bekräftas, det vill säga att sambandet inte är 

statistiskt signifikant, vilket leder till att H0 accepteras. 
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Test 4: Samband mellan uppkomst av stora problem när det gäller att hitta rätt 

samarbetspartner och källa till att träffa samarbetspartnern i respektive marknad. 

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan ”att träffa samarbetspartnern på annat sätt än genom 

personliga kontakter” och uppkomst av stora problem.  

H1: Det finns ett samband mellan ”att träffa samarbetspartnern på annat sätt än genom 

personliga kontakter” och uppkomst av stora problem. 

Observerade värden från tabell 18 

Sätt att hitta 

samarbetspartner 

  

Att hitta rätt affärspartner 

Stora problem Små eller inga problem Totalt 

Genom personliga 

kontakter 0 9 9 

Andra sätt (ex. mässor, 

direkta förfrågningar…) 9 6 15 

Totalt 9 15 24 

 

Förväntade värden 

3,375 5,625 

5,625 9,375 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

3,375 2,025 5,4 

2,025             1,215 3,24 

 

 X
2
 = 8,64 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) = 1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (8,64) är större än det kritiska värdet vilket leder till att H0 förkastas och H1 

accepteras. Detta innebär att det finns ett signifikant samband mellan att träffa 

samarbetspartnern på annat sätt än genom personliga kontakter och uppkomst av stora 

problem, och detta med en sannolikhet på 95 %.  

På samma tabell gav Fisher‟s exakta test ett dubbelsidigt P-värde på 0,0068 , vilket är mindre 

än 0,05. Detta innebär att resultatet av Chitvå-testet bekräftas, det vill säga att sambandet är 

statistiskt signifikant, vilket leder till att H1 accepteras. 
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Test 5: samband mellan upplevda problem ”på grund av språkkunskaper och kulturella 

skillnader” och storleken på företagen.  

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan företagens storlek och uppkomst av problemet 

H1: Det finns ett samband mellan företagens storlek och uppkomst av problemet 

 

Observerade värden tabell 19 

Storlek på företagen 

(Antal anställda) 

  

Upplevda problem på 

grund av språkkunskaper 

och kulturella skillnader 

Ja Nej Totalt 

1-10 (mikro) 5 1 6 

11- 250 (små och 

medelstora) 10 8 18 

Totalt 15 9 24 

 

Förväntade värden 

3,75 2,25 

11,25 6,75 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

0,416 0,694 1,11 

0,138 0,231 0,37 

 

 X
2
 = 1,48 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) = 1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (1,48) är mindre än det kritiska värdet vilket leder till att H1 förkastas och H0 

accepteras. Det finns därmed inget signifikant samband mellan de två variablerna.  

På samma tabell gav Fishers exakta test ett dubbelsidigt P-värde på 0,35 , vilket är större än 

0,05. Detta innebär att resultatet av chitvå-testet bekräftas, det vill säga att sambandet inte är 

statistiskt signifikant, vilket leder till att H0 accepteras. 
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Test 6: samband mellan uppkomst av stora problem med ”bristande ansträngning från 

representanten på den utländska marknaden” och produktanpassning.  

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan produktanpassning och uppkomst av stora problem med 

”bristande ansträngning från representanten på den utländska marknaden” 

 

H1: Det finns ett samband mellan produktanpassning och uppkomst av stora problem med 

”bristande ansträngning från representanten på den utländska marknaden” 

 

Observerade värden tabell 22 

Anpassning av 

produkter 

  

Problem med bristande 

ansträngning från 

representantens sida 

Stora  Små eller inga Totalt 

Ja  0 15 15 

Nej  3 4 7 

Totalt 3 19 22 

 

Förväntade värden 

2,045 12,954 

0,954 6,045 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

2,045 0,323 2,37 

4,383 0,692 5,075 

 

 X
2
 = 7,44 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) = 1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (7,44) är betydligt större än det kritiska värdet vilket leder till att H0 förkastas 

och H1 accepteras. Det finns följaktligen ett signifikant samband mellan de två variablerna.  

Fishers exakta test gav ett dubbelsidigt P-värde på 0,022 , vilket är mindre än 0,05. Detta 

innebär att resultatet av chitvå-testet bekräftas, det vill säga att sambandet är statistiskt 

signifikant, vilket leder till att H1 accepteras. 
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Test 7: samband mellan uppkomst av stora problem med formaliteter och form av 

engagemang.  

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan form av engagemang och uppkomst av stora problem 

med formaliteter 

 

H1: Det finns ett samband mellan form av engagemang och uppkomst av stora problem med 

formaliteter 

 

Observerade värden tabell 24 

Form av 

engagemang 

  

Problem med formaliteter 

Stora  Små eller inga Totalt 

Export 4 12 16 

Fysisk etablering 7 1 8 

Totalt 11 13 24 

 

Förväntade värden 

7,333 8,666 

3,666 4,333 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

1,515 1,282 2,797 

3,030 2,564 5,594 

 

 X
2
 = 8,391 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) =1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (8,391) är betydligt större än det kritiska värdet vilket leder till att H0 förkastas 

och H1 accepteras . Det finns ett signifikant samband mellan de två variablerna. 

På samma tabell gav Fisher‟s exakta test ett dubbelsidigt P-värde på 0,007 , vilket är mindre 

än 0,05. Detta innebär att resultatet av Chitvå-testet bekräftas, det vill säga att sambandet är 

statistiskt signifikant, vilket leder till att H1 accepteras. 
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Test 8: samband mellan uppkomst av stora problem pågrund av icke effektiva 

transportmedel och form av engagemang (export eller fysisk etablering) 

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan form av engagemang (export eller fysisk etablering) och 

uppkomst av stora problem på grund av icke effektiva transportmedel  

H1: Det finns ett samband mellan form av engagemang (export eller fysisk etablering) och 

uppkomst av stora problem på grund av icke effektiva transportmedel 

 

Observerade värden tabell 27 

Form av 

engagemang 

  

Problem på grund av icke 

effektiva transportmedel 

Stora  Små eller inga Totalt 

Export 5 11 16 

Fysisk etablering 4 4 8 

Totalt 9 15 24 

 

Förväntade värden 

6 10 

3 5 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

0,166 0,1 0,266 

0,333 0,2 0,533 

 

 X
2
 = 0,8 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) =1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (0,8) är betydligt lägre än det kritiska värdet vilket leder till att H1 förkastas och 

H0 accepteras med en sannolikhet på 95 %. Det finns inget statistiskt samband mellan 

variablerna. 

Fisher‟s exakta test ger ett dubbelsidigt P-värde på 0,412 , vilket är större än 0,05. Detta 

innebär att resultatet av Chitvå-testet bekräftas, det vill säga att sambandet inte är statistiskt 

signifikant, vilket leder till att H0 accepteras. 
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Test 9: Samband mellan uppkomst av stora problem på grund av affärspartnernas 

annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan uppkomst av stora problem på grund av affärspartnernas 

annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

H1: Det finns ett samband mellan uppkomst av stora problem på grund av affärspartnernas 

annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

Observerade värden tabell 28 

Storlek på företagen 

Problem på grund 

affärspartnernas annorlunda 

affärskultur 

Stora  Små eller inga Totalt 

Mikro 3 3 6 

Små och medelstora 1 17 18 

Totalt 4 19 24 

 

Förväntade värden 

1 5 

3 15 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

4 0,8 4,8 

1,333 0,266 1,6 

 

 X
2
 = 6,4 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) =1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (6,4) är större än det kritiska värdet vilket leder till att H0 förkastas och H1 

accepteras med en sannolikhet på 95 %. Det finns ett signifikant samband mellan vem som 

ansvarar för förhandlingarna med den utländska affärspartnern och uppkomst av stora 

problem.  

På samma tabell gav Fisher‟s exakta test ett dubbelsidigt P-värde på 0,035 , vilket är mindre 

än 0,05. Detta innebär att resultatet av Chitvå-testet bekräftas, det vill säga att sambandet är 

statistiskt signifikant, vilket leder till att H1 accepteras. 
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Test 10: Samband mellan uppkomst av stora problem på grund av affärspartnernas 

annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan uppkomst av stora problem på grund av affärspartnernas 

annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

H1: Det finns ett samband mellan uppkomst av stora problem på grund av affärspartnernas 

annorlunda affärskultur och storlek på företagen 

Observerade värden tabell 29 

Ansvar för förhandlingarna 

Problem på grund affärspartnernas 

annorlunda affärskultur 

Stora  Små eller inga Totalt 

Företagsledaren/ägaren själv eller 

tillsammans med andra 4 6 10 

särskild ansvarig/ dotterbolaget 0 14 14 

Totalt 4 20 24 

 

Förväntade värden 

1,166 8,333 

2,333 11,666 

 Beräkningen enligt följande formel:  
(            ä     ö  ä      ä   )2

 ö  ä      ä   
=  2 

3,266 0,653 3,92 

2,333 0,466 2,8 

 

 X
2
 = 6,72 

 

Frihetsgrad: (antal rader- 1)*(antal kolumner -1) = antal frihetsgrader = (2-1)(2-1) =1 frihetsgrad 

Vid 1 frihetsgrad och 95 % sannolikhetsgrad är det kritiska värdet 3,841.  

Värdet på X
2
 (6,72) är större än det kritiska värdet vilket leder till att H0 förkastas och H1 

accepteras med en sannolikhet på 95 %. Det finns ett signifikant samband mellan vem som 

ansvarar för förhandlingarna med den utländska affärspartnern och uppkomst av stora 

problem. Fisher‟s exakta test gav ett dubbelsidigt P-värde på 0,019 , vilket är mindre än 0,05. 

Detta innebär att resultatet av Chitvå-testet bekräftas. Det finns ett signifikant statistisk 

samband mellan variablerna. 

 

 


