
 
 
 
                                            

Internationalisering av 
tjänsteföretag 
– En undersökning av svenska träningskedjors 

internationalisering 
 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 
Magisteruppsats 30 hp | Internationell ekonomi | Vårterminen 2013 

Av: Johanna Ekholm & Sarah Blomberg 
Handledare: Cheick Wagué 
!



Södertörns)Högskola) ) )))))))))Internationalisering)av)tjänsteföretag)

! 2!

SAMMANFATTNING 
!
Titel! ! Internationaliseringsprocesser!av!tjänsteföretag! !
!

Författare! ! Johanna!Ekholm!&!Sarah!Blomberg!

!

Handledare!! Cheick!Wagué!

!

Ämne! ! Internationell!Ekonomi!
!
Kurs! ! Magisteruppsats!30!hp! !

! ! !
Avdelning! ! Institutionen!för!ekonomi!och!företagande!

!

Organisation! Södertörns!Högskola!

!
Publiceringsdatum! 2013H06H26!

!

Syfte! Syftet!med! studien! är! att! undersöka! svenska! träningskedjors!

positionering! och! strategival! vid! etablering! i! Norden! och! vad!

som! påverkat! detta! val.! Vidare! kommer! företagens!

riskbenägenhet!undersökas!och!hur!detta!hanteras!samt!vilka!

hinder!de!stött!på!i!sin!etableringsprocess.!
!
Metod! !Studien!har! genomförts! som!en!kvalitativ!undersökning!med!

en! deduktiv! ansats.! Resultatet! baseras! på! främst! primärdata!

från!intervjuer,!men!även!sekundärdata.!
!
Slutsats! Träningsföretagens! strategival! vid! internationalisering! beror!

till!stor!del!på!företagets!koncept!och!positionering.!De!största!

hindren! vid! etablering! är! brister! i! kommunikation,!

språksvårigheter! samt! lagar! och! regler.! Riskbenägenheten!

bestäms!av!företagets!ägarstruktur.!!

!
Nyckelord! ! Tjänsteföretag,!internationalisering!

!
Dokumenttyp! Studentuppsats!(Examensarbete)!

!

Språk! ! Svenska!

!

!



Södertörns)Högskola) ) )))))))))Internationalisering)av)tjänsteföretag)
!

! 3!

ABSTRACT 
!

Title! ! The!Internationalisation!Process!of!Service!Firms!

!

Authors! ! Johanna!Ekholm!&!Sarah!Blomberg!

!

Mentor! ! Cheick!Wagué!

!

Subject! ! International!Business!
!
Course! ! Master!Thesis!30!ECTS! ! !
! !
Department! Department!of!Business!Studies!

!

Organisation! Södertörn!University!

!
Date!of!publishing! 2013H06H26!

!

Purpose!and!aim! The! study! aims! to! investigate! Swedish! fitness! companies!

positioning! and! strategic! choices! when! internationalising! in!

the! Scandinavian! countries! and! what! has! influenced! this!

choice.! Furthermore,! the! corporate! risk! and! what! obstacles!

they!encountered!will!be!examined.!
!
Method! !The! study! was! conducted! as! a! qualitative! study! with! a!

deductive!approach.!The!results!are!based!mainly!on!primary!

data!from!interviews,!as!well!as!secondary!data.!

!
Conclusion! The! fitness! companies’! choice! of! strategy! in!

internationalisation! depends! largely! on! its! concept! and!

positioning.! The! main! obstacles! in! the! internationalisation!

process! are! lack! of! communication,! language! difficulties! and!

regulations.!To!what!degree!the!companies!are!willing!to!take!

risks!is!determined!by!the!company's!ownership!structure.!

!
Key!words! ! Service!firms,!internationalisation!! !
!

Type!of!document! Dissertation!

!

Language! ! Swedish!

!

!
!



Södertörns)Högskola) ) )))))))))Internationalisering)av)tjänsteföretag)

! 4!

Innehållsförteckning!
SAMMANFATTNING!.......................................................................................................................!2!
ABSTRACT!.........................................................................................................................................!3!
FÖRORD!.............................................................................................................................................!6!
DEFINITIONSLISTA!........................................................................................................................!7!
1.!INLEDNING!...................................................................................................................................!9!
1.1!Bakgrund!..............................................................................................................................................!9!
1.2!Problemdiskussion!...........................................................................................................................!9!
1.3!Problemformulering!......................................................................................................................!11!
1.4!Syfte!.....................................................................................................................................................!11!
1.5!Avgränsning!......................................................................................................................................!11!
1.6!Disposition!........................................................................................................................................!11!

2.!TEORI!..........................................................................................................................................!12!
2.1!Uppsalamodellen!............................................................................................................................!12!
2.2!Nätverksmodellen!..........................................................................................................................!14!
2.3!Kulturella!skillnader!och!psykiskt!avstånd!...........................................................................!14!
2.4!Risk!......................................................................................................................................................!16!
2.4.1!Globalisering!och!handelshinder!.........................................................................................................!16!

2.5!Tidigare!forskning!..........................................................................................................................!18!

3.!METOD!........................................................................................................................................!21!
3.1!Val!av!metod!.....................................................................................................................................!21!
3.2!Urval!....................................................................................................................................................!21!
3.3!Forskningsansats!............................................................................................................................!22!
3.4!Genomförandet!av!studien!..........................................................................................................!23!
3.4.1!Insamling!av!data!.......................................................................................................................................!23!

3.4.2.!Genomförandet!av!intervjuerna!.........................................................................................................!23!

3.5!Reliabilitet!.........................................................................................................................................!24!
3.6!Validitet!..............................................................................................................................................!24!
3.7!Källkritik!............................................................................................................................................!24!

4.!EMPIRI!........................................................................................................................................!26!
4.1!Presentation!av!företagen!och!respondenterna!..................................................................!26!
4.1.1!Andreas!Larsson,!Actic!.............................................................................................................................!26!

4.1.2!Christian!Mannerstråle,!SATS!...............................................................................................................!27!

4.1.3!Tony!Mohlin,!Fitness24Seven!...............................................................................................................!27!

4.1.4!Ingrid!Hammarberg,!Friskis!&!Svettis!...............................................................................................!27!

4.2!Intervju!–!Alexander!Fransson,!Business!Sweden!...............................................................!28!
4.3!Koncept!och!positionering!...........................................................................................................!28!
4.4!Strategi!...............................................................................................................................................!29!
4.4.1!Strategi!vid!etablering!..............................................................................................................................!29!

4.4.2!Anpassning!av!utbudet!............................................................................................................................!30!

4.4.3!Extern!kompetens!......................................................................................................................................!31!

4.4.4!Framtidsutsikter!.........................................................................................................................................!31!

4.5!Hinder!.................................................................................................................................................!31!
4.5.1!Hinder!.............................................................................................................................................................!31!

4.5.2!Fördelar!och!nackdelar!............................................................................................................................!32!



Södertörns)Högskola) ) )))))))))Internationalisering)av)tjänsteföretag)
!

! 5!

4.6!Risk!och!finansiering!.....................................................................................................................!32!
4.6.1!Risk!...................................................................................................................................................................!32!

4.6.2!Finansiering!..................................................................................................................................................!33!

5.!ANALYS!.......................................................................................................................................!34!
5.1!Koncept!&!positionering!..............................................................................................................!34!
5.2!Strategi!...............................................................................................................................................!35!
5.3!Hinder!.................................................................................................................................................!37!
5.4!Risk!och!finansiering!.....................................................................................................................!39!

6.!SLUTSATS!...................................................................................................................................!42!
6.1!Strategi!...............................................................................................................................................!42!
6.2!Hinder!.................................................................................................................................................!42!
6.3!Risk!och!finansiering!.....................................................................................................................!42!
6.4!Sammanfattning!av!studien!.........................................................................................................!43!
6.5!Metodkritik!.......................................................................................................................................!43!
6.6!Förslag!till!vidare!forskning!........................................................................................................!44!

7.!KÄLLOR!.......................................................................................................................................!45!
7.1!Artiklar!...............................................................................................................................................!45!
7.2!Tryckta!källor!..................................................................................................................................!48!
7.3!Doktorsavhandlingar!....................................................................................................................!49!
7.4!Rapporter!..........................................................................................................................................!49!
7.5!Elektroniska!källor!........................................................................................................................!50!

TABELLFÖRTECKNING!...............................................................................................................!52!
FIGURFÖRTECKNING!..................................................................................................................!52!
Bilaga!1!b!Intervju!med!Business!Sweden!............................................................................!53!
Bilaga!2!–!Intervjufrågor!till!träningskedjorna!.................................................................!53!
Bilaga!3!–!Affärsplan,!Business!Sweden!...............................................................................!55!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  



Södertörns)Högskola) ) )))))))))Internationalisering)av)tjänsteföretag)

! 6!

FÖRORD 
 
Vi!vill!börja!med!att!tacka!våra!respondenter!Andreas!Larsson,!Christian!Mannerstråle,!

Tony!Mohlin,!Ingrid!Hammarberg!och!Alexander!Fransson.!Vi!vill!tacka!för!all!den!

information!och!det!material!ni!har!bidragit!med,!utan!er!hade!det!inte!varit!möjligt!att!

genomföra!denna!studie.!Vidare!vill!vi!tacka!vår!handledare!Cheick!Wagué!för!den!

vägledningen!vi!har!fått!genom!studiens!process!och!våra!opponenter!för!ert!stöd,!

engagemang!och!era!värdefulla!synpunkter.!

!

Stockholm,!22!maj!2013!

!

!

__________________________________! ! __________________________________!

Johanna!Ekholm! ! ! Sarah!Blomberg!  



Södertörns)Högskola) ) )))))))))Internationalisering)av)tjänsteföretag)
!

! 7!

DEFINITIONSLISTA 
!

Entreprenör!
Termen! entreprenörskap! kommer! från! ”entreprendre”! och! avser! en! person! som! är!

driftig,!handlingskraftig!och!effektiv.!Entreprenörskap!handlar!bland!annat!om!att!våga!

ta!risker!för!att!skapa!nya!möjligheter,!att!utveckla!och!organisera!nätverk!samt!att!se!

möjligheter!istället!för!problem!(Iversen!et!al.,!2008).!

!

Franchise!
Är!en!affärsmodell!där!ett!moderbolag!ger!(oftast!mot!en!avgift)!en!individ!eller!ett!litet!

företag!rätten!eller!förmånen!att!använda!ett!varumärke,!koncept!eller!produkt!för!att!

göra!affärer!på!ett!föreskrivet!sätt!under!en!viss!tidsperiod!på!en!angiven!plats!(Hoy!&!

Stanworth,!2003).!

!

Ideell!förening!
Idrottsföreningar! är! i! regel! ideella! föreningar.! Ändamålet!med! föreningen!måste! vara!

ideellt,!exempelvis!religiöst,!välgörande,!vetenskapligt!eller!politiskt!till!skillnad!mot!ett!

vinstdrivande! företag.! Medlemmarna! har! normalt! inget! personligt! ansvar! för!

föreningens!skulder!och!föreningen!företräds!av!en!styrelse!(Lindblad!&!Lundén!2006).!!

!

Joint!Ventures!
Joint!Venture!står!för!samriskföretag!och!är!en!benämning!på!ett!projekt!i!vilket!företag!

samverkar.! Ofta! sker! en! sådan! samverkan! mellan! företag! från! skilda! länder!

(Nationalencyklopedin,!2013).!

!
Kluster!
Kluster! är! geografiska! koncentrationer! av! sammankopplade! företag,! specialiserade!

leverantörer,! tjänsteleverantörer! och! associerade! institutioner! inom! ett! visst! område!

som! är! närvarande! i! en! nation! eller! region.! Kluster! uppstår! i! syfte! att! öka!

produktiviteten!och!skapar!mervärden!för!samtliga!inblandade!(Ashem!et!al.,!2006).!

!

Tjänst!
Saknar!en!internationellt!antagen!definition!men!definieras!i!Sveriges!som!en!aktivitet!

eller! serie! av! aktiviteter! av! mer! eller! mindre! immateriell! karaktär! i! vilken! en! kund!

interagerar!med!ett! tjänsteföretags!medarbetare!(eller! tekniska!hjälpmedel)! i!syfte!att!

tillgodose!vissa!behov.!Tjänsten!"finns"! inte! förrän!den!upplevs!av!kunden,!och!det!är!

vanligt!men!inte!nödvändigt!att!produktion,!leverans!och!konsumtion!av!en!tjänst!sker!

samtidigt!(Nationalencyklopdein,!2013).!

!

Private!Equity!(sv.!Investmentbolag)!
Enligt! 39! kap.! 15! §! Inkomstskattelagen,! IL! är! definitionen! av! ett! investmentbolag! ett!

aktiebolag!eller!en!ekonomisk! förening!som!uteslutande!eller!så!gott!som!uteslutande!

förvaltar! värdepapper! eller! liknande! tillgångar.! Investmentbolagets! uppgift! är! att!

genom! ett! välfördelat! värdepappersinnehav! erbjuda! andelsägaren! riskfördelning.!

Dessutom!måste!ett!stort!antal!äga!andelar!i!företaget.!Private!Equitybolag!är!en!typ!av!

investmentbolag.!Riskkapital!är!alla!tillskott!av!kapital!i!ett!företag!som!inte!är!lån.!De!

investeringar! som! görs! på! börsen! kallas! för! Public! Equity! och! de! som! görs! utanför!

börsen! för! Private! Equity.! I! Sverige! har! ordet! riskkapital! kommit! att! bli! en! allmän!

sammanfattning! av! Private! Equity! och! uttrycket! används! idag! synonymt! för!

investeringar!i!onoterade!företag!med!ett!aktivt!ägarengagemang.!!
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!

Utöver! finansieringen! av! eget! kapital! bidrar! Private! Equity! bolagen! i!många! fall! även!

med! kompetens,! nätverk! och! ett! stöd! till! ledning! vid! stora! strategiska! beslut.! Private!

Equitybolagen! investerar! i! ett! företag! för! att! kunna! göra! lönsamma! avyttringar! av!

innehavet.!De!jobbar!med!en!kort!tidshorisont!och!planerar!redan!från!ingången!en!exit,!

oftast! inom!4H7!år.!En!exit!och!kan!ske!på!olika!sätt!men! i! första!hand!strävar!Private!

Equity! bolagen! efter! att! göra! börsintroduktioner! eller! industriella! försäljningar!

(Sommer,!2013).!

!

!  
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1. INLEDNING 
I inledningskapitlet ges en introduktion till ämnet. Här presenteras problembakgrunden och 
problemdiskussionen, vilket sedan mynnar ut i problemformulering, syfte och studiens 
avgränsning. Sist redovisas arbetets disposition som visar hur arbetet är uppdelat. 

1.1!Bakgrund!
Den!svenska!ekonomin!har!under!lång!tid!varit!beroende!av!handel!med!omvärlden!och!

de!svenska!förtagen!började!tidigt!etablera!sig!i!utlandet.!Genom!att!Sverige!är!ett!litet!

land!kan!ett! företag! som!vill! växa!generellt! sett! inte!enbart! förlita! sig!på!den!svenska!

marknaden.!Därför!är!det!naturligt!att!den!internationella!integrationen!kommit!längst!i!

små!länder.!Det!är!dessa!länder!som!har!mest!att!vinna!på!en!långtgående!internationell!

integration!(Jakobsson,!2007).!

!

Norden!har!i!alla!tider!varit!ett!av!de!områden!som!Sverige!har!haft!mest!handelsutbyte!

med.!HandelsH!och!nordisk!samarbetsminister!Ewa!Björling!(M)!beskriver!Norden!som!

”vår!mest!stabila!marknad”.!!

!

H Vi)ser)att)vår)närmarknad)även)i)framtiden)kommer)att)vara)den)viktigaste)för)vår)export.)
Norden)är)en)av)Sveriges)viktigaste)exportdestinationer)och)svarar)för)en)betydande)andel)
av)såväl)varuexporten,)23)procent,)som)tjänsteexporten,)24)procent)(Regeringen,)2013).)

!

Försäljning! över! nationsgränser! har! traditionellt! sett! bestått! av! varuhandel! och! den!

svenska! exporten!består! fortfarande! till! cirka! 70!procent! av! fysiska! varor.!Men! sedan!

mitten! på! 00‑talet! har! dock! tjänsteexporten! utvecklats! starkare! än! varuexporten! och!
blivit!allt!viktigare!för!ekonomin.!Sedan!början!på!2000‑talet!har!tjänsteexporten!också!
ökat! betydligt! snabbare! än! tjänsteimporten! och! tjänstehandelsnettot! har! därmed!

lämnat!ett!starkt!positivt!bidrag!till!BNPHtillväxten!(Statistiska!Centralbyrån,!2012).!

!

H Det)är)dags)för)ett)paradigmskifte.)Handel)är)inte)längre)enbart)varor,)affärsmöjligheterna)
för)tjänstesektorn)är)stora.!

Olof)Erixon,)Svenskt)Näringsliv)(Ceder,)2012).)

1.2!Problemdiskussion!
Internationaliseringsprocesser!för!tillverkningsföretag!är!mycket!utforskade!och!en!av!

de! mest! framstående! modellerna! inom! ämnet! är! Uppsalamodellen.! Forskningen! på!

internationaliseringsprocesserna! för! tjänsteföretag! är!mycket!mindre! i! sin! omfattning!

än!på! tillverkningsföretag.! !Däremot! finns!det!ett!växande! intresse! för! forskning! inom!

internationaliseringsprocesser!för!tjänsteföretag!(Aharoni,!1993;!Aharoni!och!Nachum,!

2000,!Andersson,!2002;!Bouquet!et! al,! 2004;!Dawson,!2001;!Godley!&!Fletcher,!2001,!

Lindbom!&!von!Koch,!2002;!Nachum,!1999,!Ochel,!2002,!Roberts,!1999),!och!under!det!

senaste! decenniet! har! forskning! om! hur! tjänsteföretag! tar! sig! in! på! utländska!

marknader!accelererat.!!

!

Ofta! är! dessa! studier! branschspecifika,! till! exempel! hotellbranschen! (Gannon! och!

Johnson,!1997;!Littlejohn!och!Roper,!1991),!detaljhandel!(Andersson,!2002,!Burt!et!al,!

2003),! teknisk! konsultverksamhet! (Sharma! och! Johanson,! 1987),! finansbranschen!

(Grosse,!1997)!och!turism!(Björkman!och!Kock,!1997).!Men!som!Clark!et!al.!(1996)!har!

noterat! finns! det! fortfarande! många! obesvarade! frågor! inom! forskningen! för!

internationella! tjänster.! I! och!med! tjänsteexportens! ökade! betydelse!medför! det! även!
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att!det!finns!ett!stort!behov!av!regelförenkling!och!omreglering!för!att!underlätta!för!en!

innovativ! interaktion! mellan! tjänsteföretag! och! andra! företag! (Tillväxtanalys,! 2010).!

Contractor! et! al.! (2003)! säger! det! finns! brister! i! forskning! om! tillväxt! och!

internationalisering! av! tjänsteföretagen! och! pekar! även! på! att! det! finns! betydande!

skillnader!mellan!olika!typer!av!tjänster.!

!

Figur!1!–!Svensk!export!till!Norden!(2004b2012)!
!

!

!

!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

Källa:!Tillväxtanalys,!2010!

!

Enligt! en! rapport! (Tillväxtanalys,! 2010)! som! Tillväxtanalys! gjort! på! regeringens!

uppdrag! fann!de! ett! betydande!utrymme! för! global! expansion!på!växande!marknader!

för! tjänster.! När! spelplanen! blir! global! även! för! tjänsteföretag! kommer! deras!

konkurrenskraft!att!bestämmas!av!vilken!position!de!har!i!de!globala!värdekedjorna!och!

i! innovationsnätverken.! Precis! som! i! tillverkningsindustrin! kommer! tjänsteföretag! då!

att! i! allt! större! utsträckning! lokalisera! sin! verksamhet! till! platser! där! det! är! mest!

fördelaktigt!att!bedriva!produktion!och!utveckling.!Tjänsteföretagen!som!ser!potential!i!

deras!tjänst!på!andra!marknader!än!Sverige!kommer!alltså!i!allt!större!utsträckning!att!

söka!sig!till!de!utländska!marknaderna.!

!

Ett! exempel! på! en! bransch! inom! tjänstesektorn! som! expanderar! fort! är!

träningsbranschen! (Rörbecker,! 2008).! Detta! är! även! en! bransch! som! ännu! inte! är!

utforskad!vad!det!gäller! internationalisering.!Träningsbranschen!har!sedan!1970Htalet!

vuxit! sig! allt! större! i! och!med! den! ökande! trenden! för!motion! och! hälsa.! De! svenska!

motionsloppen!slår!anmälningsrekord!varje!år!eftersom!intresset!ökar!(Löfgren,!2013).!

Riksidrottsförbundet! genomförde! 2001! en! undersökning! i! samarbete!med! Statistiska!

Centralbyrån! som! visade! att! 800! 000! personer! regelbundet! tränar! på! gym!

(Riksidrottsförbundet,!2001).!Detta!kan!vi!jämföra!med!350!000!personer!som!tränade!

regelbundet!1970!(Johanson,!1977).!Enligt!The!International!Health,!Racquet!&!Sports!

Club!Association!(IHRSA)s!(2012)!statistik!så!omsätter!träningsbranschen!idag!globalt!

71! miljarder! dollar,! fördelat! på! 133! 500! gym! och! 128! miljoner! medlemmar.!

Träningstrenden!ser!inte!ut!att!minska!utan!fler!och!fler!svenskar!väljer!att!söka!sig!till!

ett! gym! för! att! motionera.! Sedan! 1970Htalet! har! antalet! gym! ökat! markant! i! Sverige!

(Söderström,! 1999)! och! idag! finns! det! hela! 1206! gym.! Det! är! en! dubbelt! så! hög!

penetration!av!gym!jämfört!med!resten!av!Europa,!med!12,7!gym!per!100!000!invånare.!

I!Europa!finns!48!000!gym!med!44!miljoner!medlemmar.!Det!innebär!en!penetration!på!

6,7!gym!per!100!000!invånare.!
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Kapitel!1!

Inledning!

Inledningskapitlet!ska!ge!läsaren!en!introduktion!till!ämnet.!Här!presenteras!problembakgrunden!och!

problemdiskussion,!vilket!sedan!mynnar!ut!i!problemformulering,!syfte!och!studiens!avgränsning.!

Kapitel!2!

Teori!

I!teorikapitlet!presenteras!de!teorier!som!är!relevanta!för!studien.!Först!presenteras!två!grundläggande!

modeller!inom!internationaliseringsprocesser.!Därefter!presenteras!teorier!inom!kulturellt!avstånd,!

globalisering,!handelshinder!och!risk.!Kapitlet!avslutas!med!en!sammanställning!av!tidigare!forskning!

inom!internationaliseringsprocesser!för!tjänsteföretag.!!

Kapitel!3!

Metod!

I!metoden!presenteras!hur!författarna!har!gått!tillväga!för!att!skapa!denna!studie,!vilka!metoder!som!har!

använts!samt!motivering!till!vald!metod.!Kapitlet!avslutas!med!motivering!av!studiens!reliabilitet,!

validitet!samt!kritik!till!de!källor!som!använts.!

Kapitel!4!!

Empiri!

I!empirikapitlet!presenteras!den!inforamtion!som!har!samlats!in!via!intervjuer!med!Exportrådet,!Actic,!

Friskis!&!Svettis,!SATS!och!Fitness24Seven.!

Kapitel!5!

Analys!

Analyskapitlet!sammanställer!en!analys!av!den!insamlade!empirin!utifrån!de!modeller!och!teorier!som!

presenterades!i!teorikapitlet.!

Kapitel!6!

Slutsats!

I!detta!kapitel!presenteras!en!slutsats!utifrån!analysen!som!gjorts!på!empirin!och!de!modeller!och!teorier!

som!använts.!Sedan!framförs!kritik!till!studiens!tillvägagångssätt!och!metodval.!Avslutningsvis!ges!

förslag!till!vidare!forskning.!

!

Som! ovan! beskrivet! har! svenska! tillverkningsföretag! traditionellt! sökt! sig! utanför!

Sveriges! gränser! för! att! nå! en! större! marknad! vilket! även! tjänsteföretag! nu! gör.!

Globaliseringen! öppnar! nya! dörrar! för! tjänsteföretagen! och! den! höga! andelen!

potentiella!kunder!på!de!europeiska!marknaderna!gör!att!de!stora!kedjorna!söker!sig!

utanför!Sveriges!gränser!för!att!utveckla!och!expandera!sin!verksamhet.!Som!Contractor!

et! al.! (2003)! påpekade! finns! det! stora! skillnader! mellan! olika! typer! av! tjänster! och!

därför!skiljer!sig!internationaliseringsprocesserna!åt.!!

1.3!Problemformulering!
Vilken!strategi!använder!sig!företagen!i!träningsbranschen!av!då!de!internationaliseras?!

Följer! de! samma!mönster! som! tillverkningsföretagen! i! sin! internationalisering?! Vilka!

hinder! har! träningsföretagen! mött! på! sin! väg?! Vilka! risker! ser! företagen! med!

etableringarna!utomlands!och!hur!hanteras!detta?!

1.4!Syfte!
Syftet! med! studien! är! att! undersöka! svenska! träningskedjors! positionering! och!

strategival! vid! etablering! i! Norden! och! vad! som! påverkat! detta! val.! Vidare! kommer!

företagens!riskbenägenhet!undersökas!och!hur!detta!hanteras!samt!vilka!hinder!de!stött!

på!i!sin!etableringsprocess.!

1.5!Avgränsning!
Studien!omfattar!endast!svenska!träningskedjors!internationaliseringsprocess!i!Norden.!!

1.6!Disposition!
Figur!2!–!Studiens!disposition!
!

!

!

!  
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2. TEORI 
I teorikapitlet presenteras de teorier som är relevanta för studien. Först presenteras två 
grundläggande modeller inom internationalisering, därefter presenteras teorier om kulturellt 
avstånd, globalisering, handelshinder och risk. Kapitlet avslutas med en sammanställning av 
tidigare forskning inom internationaliseringsprocesser för tjänsteföretag. 
!

Internationaliseringsprocessen!av!småH!och!medelstora!företag!har!varit!ett!av!de!mest!

undersökta! ämnena! inom! internationell! litteratur! under! de! senaste! tre! decennierna!

(Kamakura!et!al.,!2011).!Tidigare!forskning!som!har!analyserat!denna!process!har!varit!

berikad! med! flera! olika! modeller.! Flera! forskare! har! skrivit! om! modeller! där! ett!

gränsöverskridande! samarbete! långsamt! och! stegvis! har! ökat! till! ett! allt! större!

internationellt!engagemang!(Prange!&!Verdier,!2011).!Den!mest!framträdande!modellen!

är! Uppsalamodellen! (presenteras! mer! ingående! nedan)! som! fokuserar! på! en! stegvis!

internationalisering!där!företag!till!att!börja!med!väljer!marknad!efter!deras!upplevda!

närhet,! det! vill! säga! efter! låg! grad! av! psykisk! distans! och! först! senare! expanderar!

gradvis!till!andra!marknader!med!högre!grad!av!psykiskt!avstånd!(Johanson!&!Vahlne,!

1977).!

!

Sedan!Uppsalamodellen!skapades!har!den!mött!konkurrens!från!andra!teorier!som!har!

försökt!att!förklara!företags!internationalisering!genom!andra!metoder,!bland!annat!av!

nätverksmodellen! som! också! presenteras! nedan.! Nätverksmodellen! härstammar! från!

den! sociala! utbytesteorin! och! förklarar! internationalisering! utifrån! ett!

nätverksperspektiv! (Gemser!et!al.,!2004).!Då! internationaliseringsprocesser! innefattar!

både!risker!och!hinder!så!presenteras!även!forskning!inom!detta!område.!

2.1!Uppsalamodellen!
Uppsalamodellen!presenterades! i!artikeln! ”The! Internationalization!of! the!Firm”!1977!

av! Johanson! och! Vahlne! och! beskriver! hur! ett! företag! expanderar! stegvis! från!

hemmamarknaden!ut!på!den! internationella!marknaden.!Modellen! förklarar!påverkan!

av! de! geografiska! avstånden! och! de! kulturella! skillnaderna! mellan! länder! vid!

internationalisering.! Johanson!och!Vahlne! förklarar! att! det! är!den!psykiska!distansen,!

det!vill!säga!skillnaderna!i!språk,!kultur,!utbildning,!företagande!och!värderingar!är!det!

som! hindrar! företag! att! expandera! på! nya! marknader.! Är! denna! distans! stor! har!

företaget!svårt!att!internationaliseras!då!de!saknar!kunskap!om!den!nya!marknaden!och!

vad!dess!kunder!vill!ha.!För!att!lyckas!måste!företaget!hitta!den!komparativa!fördel!som!

de!har!gentemot!de!andra!aktörerna!på!marknaden.!För!att!göra!det!anser!Johanson!och!

Vahlne! att! man! ska! skaffa! sig! kunskap! om! de! nya! marknaderna! genom! att!

internationalisera!sitt!företag!i!fyra!steg.!!

!

Steg! ett! innebär! etablering! på! hemmamarknaden,! export! via! agenter,! försäljning! via!

filial!och!sista!steget!egen!tillverkning!på!den!nya!marknaden.!Tanken!är!att! företaget!

först!etablerar!sig!ordentligt!på!den!inhemska!marknaden!för!att!få!en!stabil!grund!att!

stå!på!med!en! stabil! kundkrets! och!välkänt! varumärke.! Steg! två! innebär! att! företaget!

genom! oberoende! agenter! exporterar! till! närliggande! marknader! där! den! psykiska!

distansen! är! relativt! liten.! I! det! tredje! steget! etablerar! företaget! en! filial! eller! ett!

dotterbolag! på! den! nya! marknaden.! Har! det! tidigare! steget! varit! framgångsrikt! har!

företaget!fått!tillräcklig!med!information!och!kunskap!om!marknaden!för!att!identifiera!

de!behov!som!kunderna!har!på!den!nya!marknaden.!I!det!fjärde!och!sista!steget!flyttas!

antingen! hela! eller! en! del! av! produktionen/tillverkningen! till! den! nya! marknaden.!
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Företaget!är!därmed!redo!att!i!full!skala!både!producera!och!sälja!sina!produkter!på!den!

nya!marknaden.!!

!

Figur!3!–!Uppsalamodellen!

!

!

Modellen! som! bygger! på! att! företagen! succesivt! närmar! sig! den! nya!marknaden! och!

därmed!minskar! det! psykiska! avståndet! har! sedan! den! skapades! utmanats! av! andra!

forskare! som! argumenterar! för! en!mer! nyanserad! och! komplex! process.! Bland! annat!

Kamakura! et! al.! (2011)! menar! att! en! del! företag! internationaliseras! snabbare! och!

hoppar!över!vissa!eller!flera!internationaliseringssteg.!De!menar!även!att!vissa!företag!

väljer!olika!internationaliseringsmetoder!för!olika!marknader!och!branscher!beroende!

på!bland!annat!kulturell!samhörighet!och!tidigare!marknadskunskap.!Blomstermo!et!al.!

(2006)!menar!att!modellen!har!kritiserat! för!att!vara!deterministisk!vilket!betyder!att!

företagens!utveckling!är! förutbestämd!och!kan! inte!påverkas.!Medan!andra!menar!att!

ett! företags! utveckling! inte! alls! är! förutbestämt! utan! att! företagen! själva! både! har!

möjlighet! och! all! anledning! att! styra! sina! strategiska! val.! Kritik! har! även! riktats!mot!

modellen!att!den!är!en!förenkling!av!verkligheten.!Denna!kritik!kan!dock!riktas!mot!alla!

modeller! eftersom! alla!modeller! är! en! förenkling! av! verkligheten! och! det! innebär! att!

modellen! missar! de! fall! där! det! finns! speciella! omständigheter! eller! speciella!

förklaringar.!

!

Clark! och! Mallory! (1997)! har! kritiserat! Uppsalamodellen! eftersom! de! anser! att! den!

endast!bygger!på! tillverkningsföretagens! internationaliseringsprocesser!under! en!viss!

period! i! svenskt! näringsliv! och! att! studien! enbart! baseras! på! ett! fåtal! stora! företag.!

Forsgren! (1989)! kritiserar! Uppsalamodellen! för! att! främst! illustrera! företag! som!

befinner! sig! i! de! tidigare! stadierna! av! internationaliseringsprocessen! där! det! saknas!

marknadskunskap!och!företaget!har!begränsade!resurser.!

!

Nordström! (1990)! menar! att! världen! har! blivit! mer! homogen! och! att! de! psykiska!

avstånden! därmed! har! minskat.! Nystartade! företag! går! allt! mer! direkt! in! på! stora!

marknader!som!Storbritannien,!Tyskland!och!USA,!då!dessa!marknader!numera!känns!

lika!nära!som!de!övriga!nordiska!ländernas.!Vahlne!och!Nordström!(1993)!stämmer!in!

och! menar! vidare! att! Uppsalamodellen! inte! tar! hänsyn! till! den! globala!

konkurrenssituation!vilken! inte! fanns!då!modellen!utvecklades.!De!menar!därmed!att!

den! mer! globala! spelplanen! gör! att! en! del! företag! hoppar! över! de! stegvisa!

etableringsfaserna! som! beskrivs! i! modellen! och! numer! oftare! väljer! en! snabbare!

process!genom!att!till!exempel!förvärva!en!konkurrent!eller!bilda!en!strategisk!allians.!

Detta!gör!att! företaget!snabbt! får! tillgång!till!en!ny!marknad,!nya!distributionskanaler!

och!kanske!även!till!nya!produkter.!

!

Steg!1!!!!!!!!
Etablering!på!

hemmamarknaden!

Steg!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Export!via!agenter!

Steg!3!!!!!!!!
Försäljning!via!

qilialer!

Steg!4!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Egen!tillverkning/

försäljning!på!ny!

marknad!
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2.2!Nätverksmodellen!
Nätverksmodellen! utgår! från! att! företaget! är! en! aktör! som!måste! sättas! i! relation! till!

andra! aktörer!på!marknaden.!Modellen! framhåller! att! ett! företag! inte! ska! ses! som!en!

isolerad! enhet,! utan! istället! som! en! del! av! ett! nätverk.! Genom! att! vara! en! del! av! ett!

nätverk! blir! företaget! beroende! av! andra! företag! på! marknaden! eftersom! de!

kontrollerar! olika! resurser.! Genom! företagets! position! i! nätverket! får! det! tillträde! till!

resurser! inom! nätverket! som! i! sin! tur! kan! användas! som! en! länk! till! internationella!

nätverk.! Genom! detta! skapar! företaget! relationer! över! hela! världen! (Johanson! &!

Mattson,!1988).!!

!

Nätverksrelationer!kan!delas!upp! i! två!olika!bindningar,! svaga!och! starka!bindningar.!

Med! svaga!bindningar!menas! relationer! som!bildats!med!hjälp! av! en! tillfällighet,! som!

bland!annat!tillfälliga!affärer.!Starka!bindningar!innebär!istället!nära!relationer!som!har!

skapats! genom!ett! förtroende!och!dessa!har! ofta! sin! grund! i! affärsrelationer! som!har!

övergått!i!sociala!relationer!eller!tvärtom.!

!

De! svaga! bindningarna! är! mycket! viktiga! vid! insamling! av! informationen! angående!

internationalisering! och! exportkanaler.! Vid! informationsinsamlande! kan! starka!

bindningar!ha!en!negativ!påverkan!eftersom!detta!kan!leda!till!att!företaget!hamnar!i!en!

sits!där!de!bara!lyssnar!på!sina!samarbetspartner!i!nätverken!istället!för!att!söka!efter!

informationen!hos!andra!källor!(Johanson!&!Vahlne,!1990).!Johanson!och!Vahlne!(1990)!

har!även!kritiserat!Nätverksmodellen!för!att!inte!vara!relevant!inom!alla!branscher!och!

länder.! Detta! eftersom! de! anser! att! personliga! kontakter! och! nätverk! har! varierande!

betydelse!i!olika!branscher!och!länder.!

!

Relationer! mellan! företag! bygger! på! bland! annat! interaktion,! tillit! och! utbyte! av!

kunskap!mellan!företagen.!Det!gäller! inte!bara!företagens!relationer!till!varandra!utan!

även!företagens!relation!till!konsumenter,!konkurrenter,!leverantörer!och!distributörer.!

Med! hjälp! av! dessa! olika! relationer! erhåller! företaget! förhoppningsvis! ett! värdefullt!

utbyte!av!teknik!och!resurser.!Om!företagen!är!små!är!nätverken!ofta!lokala!vilket!leder!

till! att! den! information! om! internationaliseringen! som! fås! ofta! är! begränsat.! För! att!

finna! rätt! information! krävs! att! nätverket! har! kontakt! med! andra! nätverk!

internationellt.!!

!

Dessa!nätverk!kan!skapa!relationer!till!nätverk!i!andra!länder!genom!följande!metoder:!

!

• Internationell) utbyggnad! innebär! att! ett! företag! skapar! nya! kontakter! och!
relationer!i!nya!länder.!

• Penetration! betyder! att! de! relationer! som! skapades! genom! internationell!
utbyggnad!utvecklas!och!fördjupas.!

• Integration!är!en!metod!som!används!för!att!hitta!en! ingång!i!redan!etablerade!
nätverk! i! andra! länder! istället! för! att! skapa! ett! nytt! eget! nätverk! (Johanson!&!

Vahlne,!1990).!

2.3!Kulturella!skillnader!och!psykiskt!avstånd!
Forskningen! inom! internationalisering! och! internationaliseringsprocesser! innefattar!

även! de! kulturella! skillnaderna! och! det! psykiska! avståndet! som! finns! mellan! olika!

marknader.! Med! psykiskt! avstånd! menas! skillnader! som! finns! mellan! olika! länder!

avseende!utvecklingsnivå,!utbildningsnivå,!affärslagstiftning,!affärsspråk,!vardagsspråk!
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och! kultur.! Man! talar! ofta! om! skillnader! i! ett! lands! institutionella! miljö.! Den!

institutionella! miljön! som! vi! befinner! oss! i,! alltså! den! uppsättningen! av! normer,!

värdegrunder! och! regler! som! definierar! människors! beteende,! såsom! kultur,! språk,!

religion,!och!de!politiska,!juridiska!och!ekonomiska!system!påverkar!alla!människor!och!

därmed! alla! företag! (North,! 1990).! Svårigheter! med! kommunikation,! samarbete! och!

förståelse!kan!uppstå!när!företaget!etableras!i!ett!nytt!land!med!en!annan!institutionell!

miljö.! Att! övervinna! dessa! svårigheter! är! ofta! mer! utmanande! än! andra! problem!

eftersom!det!innebär!en!ändring!och!anpassning!av!djupt!sittande!antaganden!om!regler!

och!beteenden!(Alvaro!et!al.,!2007).!!
!

Forskningen!visar!att!företag!med!liten!erfarenhet!av!de!utländska!marknaderna!oftare!

föredrar!att!internationaliseras!på!marknader!med!litet!kulturellt!avstånd.!Detta!beror!

på!att!företagens!bristande!erfarenhet!spelar!mindre!roll!i!ett!land!med!liknande!kultur!

(Blomstermo!et!al.!2006).!Däremot!är!de!empiriska!resultaten!motsägelsefulla.!Hörnell!

et! al.! (1973),! Johanson! och!WiedersheimHPaul! (1975),! Nordström! (1991),! Kogut! och!

Singh! (1988)! fann! att! företagen! föredrar! att! gå! in! på! utländska! marknader! som!

kulturellt!liknar!den!inhemska!marknaden.!Detta!betyder!att!internationalisering!är!lika!

mycket! som! tidigare! en! fråga! om! att! skaffa! sig! kunskaper! om! utländska! marknader.!

Därför!är!det! tydligt!att!brist!på!kunskaper! fortfarande!är!ett!grundläggande!problem!

vid! företagens! internationalisering! (Nordström,! 1991).! Johanson! och! Vahlne! (1977)!

observerade! att! företag! ofta! väljer! en! gradvis! övergång! från! en! kulturell! bekant!

marknad!till!de!mer!okända!marknaderna.!!

!

Forskning!på!Born!Globals!(det!vill!säga!företag!som!redan!från!starten!är!verksamma!

på!utländska!marknader)! visar! å! andra! sidan! att! detta! inte!behöver! vara! fallet.!BornH

global! företag! kan! börja! internationalisering! med! länderna! på! ett! stort! kulturellt!

avstånd! från! hemmamarknaden! (Knight! och! Cavusgil,! 1996,! Oviatt! och! McDougall,!

1994).! !Evans!&!Mavondo!(2002)!kritiserar!Johanson!och!Vahlnes!och!menar!att!deras!

sätt!att!beskriva!skillnader!mellan!länder!är!en!felaktig!metod!för!att!bedöma!psykiskt!

avstånd.!De!anser!istället!att!det!viktiga!i!sammanhanget!är!de!faktorerna!som!påverkar!

beslutsfattarnas!upplevda!psykiska!avstånd!(Evans!et.!al,!2002).!

!

Resultat!har!även!visat!att!det!kulturella!avståndet!ökade!bland!de!företag!där!mindre!

kontroll!fanns.!Det!vill!säga!att!företag!som!internationaliserades!genom!licenseringar,!

franchise! och! Joint! Ventures! har! en! högre! benägenhet! att! etablera! sig! på!marknader!

med! större! kulturellt! avstånd.! Valde! företagen! att! internationaliseras! genom! helägda!

dotterbolag!var!det!troligare!att!de!valde!en!kulturellt!närliggande!marknad!(Davidson,!

1983).! Erramilli! (1991)! fann! att! tjänsteföretagen! internationaliserades! i! högre!

utsträckning! på! kulturellt! avlägsna!marknader! än! vad! tillverkningsföretag! gör!medan!

Terpstra! och! Yu! (1988)! och! Perry! (1990)! fann! att! reklamföretag! föredrar! kulturellt!

liknande!marknader.!!

!

Tjänsteföretag! är! mycket! unika! och! kan! oftast! inte! kategoriseras! såsom!

tillverkningsföretag! och! det! kan! vara! därför! de! empiriska! undersökningarna! är!

motsägelsefulla.! Däremot! är! de! flesta! forskarna! eniga! om! att! det! kulturella! avståndet!

hämmar! flödet! av! information! mellan! köpare! och! säljare! (Blomstermo! et! al.,! 2006).!

Genom! att! öka! kunskaperna! och! förståelserna! inom! företaget! för! den! institutionella!

miljön! i! det! land! som! företaget! ska! etableras! i!minskar! riskerna! för!missförstånd!och!

onödiga!störningar!i!arbetet!(Rowden,!2001).!Även!om!det!kulturella!avståndet!inte!är!

stort,! som! i! Norden,! finns! fortfarande! uppenbara! svårigheter,! till! exempel! språket.!

Företagen! kan! även! vila! i! en! falsk! trygghet! då! man! upplever! att! den! institutionella!
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miljön!är!liknande!och!därför!läggs!ingen!vikt!vid!detta.!Risken!blir!att!de!skillnader!som!

finns! ignoreras! vilket! kan! skapa! problem! vid! förhandlingar! och! samarbeten!

(Blomstermo!et!al.,!2006).!

2.4!Risk!
Risk! är! något! alla! företag! måste! ta! ställning! till! och! det! finns! flera! metoder! för! hur!

företag!kan!minimera!riskerna.!Elango! (2010)!beskriver!att! företag!drar! stor!nytta!av!

att! sprida! riskerna! inom! företaget! eller! koncernen! genom! att! internationaliseras! och!

därmed!sprida!riskerna!på! flera!marknader.!Företag!kan!också!sprida!riskerna!genom!

att! diversifiera! sina! produkter.! Elango! menar! att! diversifiering! i! en! verksamhet! kan!

kännas! rätt! uppenbart,! att! man! sprider! risken! och! då! minimerar! risken! för! om! ett!

verksamhetsområde! skulle! ha! en! sämre! lönsamhet! så! ska! de! andra! områdena! ändå!

kunna! bära! företaget.! Det! är! på! samma! sätts! som! investerare! sprider! risken! i! sin!

portfolio.!Däremot!är! tillvägagångssättet! inte!helt! lika.!Wang!och!Reuer!(2006)!menar!

att! ett! företag! som! diversifierar! riskerar! även! att! bli! mer! komplex! vilket! ökar!

riskprofilen.!Kogut!(1983)!beskriver!att!företagen!får!en!flexibilitet!inom!företaget!när!

de! internationaliseras! då! ett! multinationellt! nätverk! skapas.! Företaget! kan! då! skifta!

resurser! mellan! dotterbolagen! i! takt! med! att! möjligheter! uppstår! och! försvinner.!

Flexibiliteten! skapar! ”verkliga! alternativ”! vilket! gör! att! företaget! kan! svara! på!

osäkerheter!genom!att!optimera!verksamheten!inom!nätverket.!Fördelarna!med!dessa!

verkliga! alternativ! är! inte! heller! enbart! ekonomiska! utan! kan! även!begränsa! politiskH!

och! konkurrensrisk.! Brewer! (1981)!menar! att! ett! företag! som!har! verksamhet! i! flera!

länder! är! mindre! känsliga! för! politiska! påtryckningar! och! statliga! förändringar! då!

verksamheten! kan! minska! sitt! engagemang! i! mer! riskfyllda! länder.! Elango! (1998)!

menar!att!företag!som!är!verksamma!i!flera!länder!kan!selektivt!välja!att!undvika!länder!

där!konkurrensen!är!hård,!vilket!ger!företaget!en!komparativ!fördel!mot!andra!aktörer.!

2.4.1%Globalisering%och%handelshinder%
På!senare!år!har!det!uppkommit!en!mer!spridd!uppfattning!att!världen!stegvis!minskar!

avseende! av! vi! inte! längre! känner! oss! lika! främmande!utomlands! jämfört!med! innan.!

Vissa!menar!att!det!inte!längre!är!någon!skillnad!att!göra!affärer!hemma!och!utomlands!

och! att! det! psykiska! avståndet! har! fått! minskad! betydelse.! Detta! är! något! man! idag!

kallar!”globalisering”.!!När!svenska!tjänsteföretag!internationaliseras!skapar!detta!värde!

på! hemmaplan! på! flera! områden! till! exempel,! fler! anställda! jobbar! även! i! Sverige,!

andelen!högutbildade!medarbetare!ökar!på!huvudkontoren!där!affärsutvecklingen!ofta!

sker! och! stordriftsfördelar,! innovation! och! ökad! produktivitet! i! den! svenska!

verksamheten!genom!nya!erfarenheter.1!

!

Sänkta! transaktionskostnader! har! varit! en! drivande! faktor! bakom! den! ökade!

globaliseringen! och! tjänsteföretagens! framfart! de! senaste! två! decennierna.! Sänkta!

transaktionskostnader! skapar! möjligheter! till! ett! ökat! kunskapsH! och! arbetsutbyte,!

vilket! i!sin! tur!höjer!det!allmänna!välståndet.!Men!detta!sker! inte!om!det! finns!hinder!

som!stör!denna!process.!Exempel!på!hinder!kan!vara!skatter,! tullar!och! lagar.!Sverige!

brukar!i!internationella!undersökningar!få!bra!placeringar!i!mätningar!av!institutionella!

förutsättningar!för!tillväxt,!till!exempel!i!World!Economics!Forum’s!globala!konkurrens!

index.2!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Almega!
2!Regeringen!H!Globaliseringsrådet!
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Däremot!anses!Sverige!ha! institutionella!nackdelar! i!och!med!relativt!höga!skattekilar!

och! inflexibilitet! på! arbetsmarknaden.!Detta! har! enligt! amerikanska! studier! visats! sig!

hämma! tillväxten! av! tjänster.!Messina! (2005)! och! D’Agostino! et! al.! (2006)! har! i! sina!

studier!försökt!hitta!varför!tillväxten!skiljer!sig!mellan!Europa!och!USA.!Messina!(2005)!

fann!att!det!speciellt!fanns!hinder!mot!nyföretagande!i!form!av!administrativ!belastning.!

Dessa! hinder! i! kombination! med! samordnad! lönesättning! och! hög! andel! fackligt!

anslutna! korrelerar!med! en!mindre! sysselsättning! för! tjänstebranscherna.! D’Agostino!

et.!al!(2006)!fann!ett!positivt!samband!mellan!inkomstnivåer,!produktivitetsgap!mellan!

varor!och!tjänster!och!tjänstesektorns!storlek.!

!

Henrekson! &! Davis! (2005)! har! studerat! skattekilarna! och! hur! de! påverkar! både! den!

totala! sysselsättningen! och! sysselsättning! i! specifika! branscher.! De! fann! att!

skattekilarna! främst! missgynnade! lågavlönade! arbetsintensiva! branscher! som! handel!

och!hotellH!och!restaurangbranschen.! Johansson!et!al.! (2008)!håller!med!Henrekson!&!

Davis!och! förklarar!att!de!höga!skattekilarna! i!Sverige!hämmar!sysselsättningen! inom!

de!branscher!som!karaktäriseras!som!arbetsintensiva,!med!lågavlönad!och!okvalificerad!

personal.!!

!

Det!finns!fortfarande!betydande!handelshinder!som!hindrar!det!fria!utbytet!av!tjänster.!

Handelshinder! för! tjänsteföretag! är! däremot! inte! lika! uppenbara! som! de! är! för!

tillverkningsföretag.!Tjänster!och!immateriella!produkter!tullas!inte!och!kan!inte!heller!

ha!någon!satt!importkvot,!vilket!gör!det!svårt!för!nationerna!att!kontrollera!och!påverka!

tjänstehandeln.! Nationer! skapar! istället! sina! egna! sätt! att! reglera! tjänstehandel! över!

nationsgränserna! och! därför! har! dessa! hinder! oftast! sin! grund! i! den! nationella!

arbetsmarknadslagstiftningen.!De!största!handelshindren!för!tjänster!ligger!i! lagar!och!

regler! som! diskriminerar! tjänsteföretagen! samt! i! de! kulturella! skillnaderna! som!

förvårar!kommunikation!och!kunskapsutbyte!(Reif!et!al.,!1997).!

!

Flera!internationella!organisationer!jobbar!idag!för!att!underlätta!handel!för!såväl!varor!

som! tjänster! bland! annat! Europeiska! Unionen! (EU),! Världshandelsorganisationen!

(WTO)! och! Organisationen! för! ekonomiskt! samarbete! och! utveckling! (OECD).! Ända!

sedan! slutet! på! andra! världskriget! har! världshandelsorganisationen! arbetat! för! att!

främja! fri! handel! och! ekonomisk! tillväxt.! Allmänna! tullH! och! handelsavtalet,! GATT,!

trädde! i! kraft! 1948! och! omfattade! i! början! främst! tullar! för! industrivaror! och! andra!

traditionella! handelshinder! men! innefattar! idag! även! tjänstehandel! i! och! med!

tjänstehandelsavtalet!GATS!som!är!ett!världsomspännande!regelverk! för!handeln!med!

tjänster.3!

!

Avtalet!består!av!tre!huvuddelar:!

• ett!ramavtal!med!generella!förpliktelser!som!gäller!alla!avtalsparter!och!i!princip!

all!tjänstehandel!

• nationella! bindningslistor! med! åtaganden! om! marknadstillträde! och! nationell!

behandling! för! varje! tjänstehandelssektor,! inklusive! listor! över! undantag! från!

mest!gynnad!nationsprincipen,!samt!

• annex! och! ministerbeslut! som! rör! speciella! förhållanden,! inklusive! förlängda!

förhandlingar,!inom!vissa!tjänstehandelssektorer.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!World!Trade!Organisation!!
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Genom!att!underteckna!avtalet!har!de!deltagande! länderna!dock! förbundit!sig!att! inte!

införa!några!nya!begränsningar!för!marknadstillträde.4!

!

OECDs!arbete! syftar! till! att,! precis! som!WTOs,! att! främja! ekonomisk! tillväxt! och!ökad!

världshandel! men! de! fokuserar! även! på! ökad! sysselsättning,! bättre! levnadsstandard!

tillsammans! med! en! hållbar! utveckling,! finansiell! stabilitet! och! därmed! en! sund!

ekonomisk!utveckling.5,6!

!

Sveriges!inträde!i!EU!har!på!många!sätt!underlättat!handeln!bland!annat!genom!direktiv!

såsom!Tjänstedirektivet.! ! Tjänstedirektivet! består! av! allmänna! ramar! som! ska! främja!

etableringsfriheten! och! friheten! att! tillhandahålla! tjänster! inom! EU,! stärka!

konsumenternas! rättigheter! när! de! utnyttjar! tjänster! och! främja! kvaliteten! på!

tjänsterna.!Direktivet!ska!också!verka!för!att!undanröja!de!juridiska!och!administrativa!

hindren! för! utvecklingen! av! tjänsteverksamheter! och! istället! gynna! effektivt!

administrativt!samarbete!mellan!medlemsstater.!7!

2.5!Tidigare!forskning!
Inom!tjänstesektorn,!som!idag!stadigt!växer!till!en!allt!viktigare!del!av!ekonomin,!finns!

det! begränsat! med! forskning.! Forskarna! Contractor! et! al.! hävdade! redan! 2003! att!

forskning! om! internationalisering! av! tjänsteföretag! låg! långt! efter! forskningen! om!

internationalisering!av!produktionsföretag.!Även!senare!forskning!har!visat!att!det!finns!

begränsat!med! forskning!om!tjänsteföretag.!2007!presenterade!Netland!och!Alfnes!en!

artikel! där! de!menade! att! endast! 31! artiklar! inom!ämnet! publicerades! i! de! viktigaste!

tjänsteindustritidskrifterna!mellan!1999H2005!(Apfelthaler!&!Vaiman,!2012).!!

!

Även!Apfelthaler!och!Vaiman!(2012)!gjorde!en!undersökning!av!den!forskning!som!har!

bedrivits! inom! tjänsteindustrin! mellan! 2000! och! 2010.! De! utgick! från! fyra! stora!

tidskrifter! inom! internationellt! företagande! och! internationell! management! och! två!

tidskrifter!från!service!marketing!och!service!management.!De!fann!endast!87!stycken!

artiklar!inom!ämnet,!det!vill!säga!cirka!1H2!artiklar!per!tidskrift!och!år.!Apfelthaler!och!

Vaiman!(2012)!fann!därför!att!ämnet!är!i!stort!behov!av!vidare!forskning!och!nya!idéer!

speciellt! då! det! finns! en! pågående! debatt! inom! ämnet! om! den! exakta! meningen! av!

termen!”professional!service!firms”!och!avsaknaden!av!en!tydlig!branschklassificering.!!

!

Bland! den! tidigare! forskningen! som! finns! så! har! bland! annat! Abdelzaher! (2012)!

publicerat! en! artikel! där! hon! beskriver! tjänsteföretags! internationalisering! och! hur!

internationaliseringen!påverkar!företagen.!Hon!delar!upp!företagen!i!”capitalHintensive!

service! firms”! (CIFs)! och! ”knowledgeHintensive! service! firms”! (KIFs).! Abdelzaher!

definierar!CIFs!som!företag!som!arbetar!med!bland!annat!flygbolag!och!hotell!och!med!

KIFs! menar! hon! företag! som! arbetar! med! bland! annat! annonsering,! forskning! och!

design.! Hennes! forskning! är! framförallt! inriktad! på! KIFs.! Abdelzaher! förklarar! att!

tjänsteföretag! är! en!underkategori! till! KIFs! och!menar! att! dessa! i! allmänhet! väljer! en!

mer! försiktig! väg!då!de! först! internationaliseras!när!deras! kunder! väljer! att! göra!det.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Regeringen!H!Världshandelsorganisationen!(WTO)!!
5!Regeringen!H!OECD!!
6!OECD!
7!Europa!

!
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När! de! väl! internationaliseras! ökar! deras! lönsamhet! snabbt! eftersom! de! har! låga!

entrébarriärer!och!kostnader.!!

!

Det! finns!även!forskning!som!bygger!vidare!på!nätverksteorierna.!NajafiHTavanis!et!al.!

(2012)! forskning! har! sin! utgångspunkt! i! nätverksteorin! och! undersöker!

kunskapsutvecklingen!i!dotterbolag!till!kunskapsintensiva!företag!inom!tjänstesektorn.!

Utländska!dotterföretags!interna!och!externa!nätverk!delar!upp!i!tre!huvudkategorier:!

!

• förbindelser!med!de!lokala!aktörerna!(extern!förankring)!

• förbindelser!med!moderföretaget!(dotterHmoder!förankring)!!

• förbindelser!med!systerföretaget!(dotterHdotter!förankring).!

!

Undersökningen!är!gjord!på!företag!som!finns!i!Storbritannien!och!har!sitt!moderbolag!

utanför! Storbritannien.! Resultaten! indikerar! på! att! de! externa! förankringarna! och!

dotterHmoder! förankring! har! betydelse! för! kunskapsutvecklingen! inom!

kunskapsintensiva!multinationella!företag.! !Resultaten!indikerade!också!på!att!det!inte!

finns!en!förbindelse!mellan!dotterbolag!och!dotterbolag!och!kunskapsutveckling.!En!del!

forskning! har! även! bedrivits! om! hur! tjänsteföretag! uppnår! bäst! resultat! vid!

internationalisering! och! vilka! faktorer! som! påverkar! detta.! Lu! et! al.! (2012)!

undersökning!visar!att!interna!faktorer!som!ledningens!attityd,!resurser,!internationell!

erfarenhet!och!rykte!är!de!främste!drivkrafterna!för!en!lyckad!internationalisering.!!

!

Lu!et!al.!(2012)!menar!att!för!att!företaget!ska!förbli!internationellt!konkurrenskraftigt!

inom!branschen!krävs!att!företagets!ledare!vågar!ta!stora!risker!och!är!ihärdiga.!För!att!

lyckas! måste! ledarna! våga! utforska! nischade! marknader! och! göra! affärer! som! anses!

medföra! större! risk! än! de! som! görs! på! hemmamarknaden.! Studiens! resultat! visar! att!

människorna!är!den!viktigaste!resursen!vid! internationella!aktiviteter!eftersom!det!är!

en! ”människobusiness”.! Har! företaget! inte! människor! med! rätt! kunskaper! och!

erfarenheter! kan! tjänsten! inte! göras! effektiv.! Internationell! erfarenhet! anses! också!

viktigt!eftersom!det!anses!öka!exportprestationen!på!grund!av!att!blivande!kunder!ofta!

vill!se!vilka!tidigare!kunder!företaget!haft!och!vilket!typ!av!jobb!företaget!utfört.!Företag!

med! tidigare! internationell! erfarenhet!anses!även! lärt! sig!av! sina! tidigare!misstag.!Ett!

starkt! professionellt! rykte! uppbyggt! utomlands! anser! författarna! vara! den! viktigaste!

immateriella! tillgången! eftersom!det! ger! företaget! en! stor! konkurrensfördel.!Detta! då!

det!är!viktigt!att!en!viss!tilltro!finns!till!tjänsteföretag!och!att!märket!är!känt.!

!

Bland!externa!faktorer!som!påverkar!företagens!internationaliseringsprocess!kom!Lu!et!

al.! (2012)! fram! till! att! konkurrensintensitet! och! hemH! och! värdlandets! politik! är!

viktigast.! Konkurrens! ansåg! de! påverka! företagen! starkt! eftersom! de! flesta!

marknaderna!är!globala!och!därmed!möter!företagen!konkurrens!från!flera!olika!länder.!

Därför!måste! företagen! håll! koll! på! sina! konkurrenter! samtidigt! som! de! skyddar! och!

expander!sin!egen!marknadsandel.!Effekterna!från!politiken!i!alla!länder!ses!som!en!icke!

kontrollerbar!kraft!för!internationella!företag.!Regeringar!kan!till!exempel!ändra!regler!

och!lagar!för!produkter,!tullar,!skatter!och!priser!vilket!kan!få!omfattande!konsekvenser!

för!företag.!

!

Även! Deprey! et! al.! (2012)! undersöker! i! sin! studie! vilka! faktorer! som! påverkar!

tjänsteföretags! internationalisering,! framförallt! de! faktorer! som! är! framgångsrika.!

Deprey!et!al.!har!gjort!en!fallstudie!på!medelstora!konsultföretag!och!kommer!fram!till!

fyra! faktorer! som! de! anser! påverka! processen!mest;! företagsledarnas! internationella!
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erfarenheter,! vikten! av! nätverk! och! relationer,! nischfokus! och! teknik.! Även! i! denna!

artikel!anses!det!mycket!viktigt!att!företagsledarna!har!tidigare!erfarenhet!av!att!arbeta!

internationellt! för! att! minska! osäkerheten! vid! mötet! av! en! ny! marknad.! Författarna!

menar! att! det! underlättar! mycket! om! företaget! till! exempel! har! erfarenhet! av! andra!

länders!kultur.!Nätverk!och!relationer!menar!studien!underlättar!mycket!då!de!hjälper!

företagen!att!starta!upp!sin!verksamhet!och!sedan!även!hjälper!till!med!att!upprätthålla!

den.! Majoriteten! av! de! intervjuade! företagen! startade! sin! internationalisering! där!

företagsledarna! hade! kontakter.! Nischfokus! anser! författarna! också! mycket! viktigt!

eftersom!detta!ger!företaget!konkurrensfördelar!och!ofta!långa!kundrelationer.!Studien!

tar!även!upp! teknik!som!bland!annat! internet!som!en!viktig! faktor.!Detta!eftersom!de!

ger! möjligheten! att! lätt! och! snabbt! nå! andra! internationella! marknader! till! en! låg!

kostnad.!

!

Den! tidigare! forskning! som! finns! om! internationaliseringsprocesser! undersöker!

framförallt! vilka! faktorer! som! är! nyckeln! till! en! lyckad! internationalisering,! hur!

internationaliseringen! påverkar! företaget! och! kunskapsutveckling.! Genom! att! studera!

tidigare!forskningen!om!internationaliseringsprocesser!för!tjänsteföretag!så!anser!vi!att!

det! är! ett! område! som! är! långt! ifrån! väl! utforskat! och! inte! lika! utforskat! som!

internationaliseringsprocesser! för! tillverkningsföretag.! Vi! anser! därför! att! det! saknas!

forskning!om!bland!annat!företagens!strategier,!vilka!hinder!de!stöter!på!vid!samt!hur!

de!arbetar!med!risktagande!i!samband!med!internationalisering.!

!  
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3. METOD  
I) metodkapitlet) presenteras) hur) vi) har) gått) tillväga) för) att) genomföra) studien,) vilka)
metoder) som) har) använts) samt) motiveringen) till) vald) metod.) Kapitlet) avslutas) med)
motivering)av)studiens)reliabilitet,)validitet)samt)kritik)till)de)källor)som)använts.)

3.1!Val!av!metod!!
När! en! forskare! skriver! en! uppsats! eller! avhandling! kommer! denne! att! ställas! inför!

frågan!om!hon!ska!välja!en!kvalitativ!metod,!kvantitativ!metod!eller!en!kombination!av!

dessa!ansatser.!Det!som!avgör!vilken!metod!som!ska!väljas!är!vad!forskaren!vill!uppnå!

med! undersökningen.! Forskaren! måste! ta! ställning! till! vilken! typ! av! data! och!

information!som!krävs! för!dennes!undersökning!och!hur!denna!ska!samlas! in.!Genom!

att!använda!en!viss!typ!av!data!får!man!en!viss!typ!av!information!(Larsen,!2009).!!

!

Studien!bygger!på!en!kvalitativ!metod!då!primärdata!har!samlats!in!genom!kvalitativa!

intervjuer! samt! att! data! inte! är! något! som! kan! ordnas,! kategoriseras! eller! räknas! på!

utan! består! av! erfarenheter! och! upplevelser! (Larsen,! 2009).! Som! Lindblad! (1998)!

beskriver!bygger!en!kvalitativ!undersökning!på!att!ge!ny!kunskap,!ökad!förståelse!och!

en! fördjupad! insikt! baserad! på! genomtänkta! tolkningar! snarare! än! att! generalisera!

utifrån!det!empiriska!resultatet.! !Vi!ansåg!att!den!kvalitativa!metoden!var!bäst!lämpad!

för!studien!då!området!som!undersöks!karaktäriseras!av!en!komplex!frågeställning!utan!

ett! enkelt! svar.!Med! kvalitativa! intervjuer! är! avsikten! att! studien! kommer! berikas! av!

respondenternas! egna! erfarenheter! och! kunskap! vilket! kommer! ge! studien! ett! annat!

djup! än! om! studien! hade! baserats! på! kvantitativa! metoder.! Vidare! anser! vi! att! den!

kvalitativa!metoden! är! bättre! lämpad! än!den! kvantitativa! då! den! kvalitativa!metoden!

tillåter! respondenterna! att! formulera! egna! svar! istället! för! att! begränsas! med! redan!

givna!svarsalternativ!som!med!den!kvantitativa!metoden.!Intervjuerna!tillåter!oss!också!

att! vid! ett! personligt! möte! kunna! tolka! respondenternas! kroppsspråk,! tonläge! och!

betoningar!som!missas!vid!en!kvantitativ!underökning.!!

3.2!Urval!!
Studiens! population! är! svenska! träningskedjor! som! har! etablerat! någon! anläggning!

utomlands.!Då!populationen!endast!består! av! fem!stycken! företag!var! tanken!att!hela!

populationen! skulle! undersökas! och! inget! urval! behövdes! göras.! Dock! ändrades!

förutsättningarna!då!World!Class! inte! ville! ställa!upp!och!urvalet! blev!då!Actic,! SATS,!

Fitness24Seven!och!Friskis!&!Svettis.!Med!svenska!träningsföretag!menar!vi!företag!där!

den!huvudsakliga!verksamheten!är!att!tillhandahålla!en!tjänst!som!innefattar!lokaler!för!

träning!och!friskvård.!Företagen!ska!ha!sitt!huvudkontor!beläget!i!Sverige!men!behöver!

inte!ha!svenska!ägare.!!

!

Innan! intervjuerna! med! företagen! valde! vi! att! träffa! Business! Sweden! (tidigare!

Exportrådet).! Intervjun!med!Business!Sweden!gav!oss!en!bra!grund!att!utgå! ifrån!och!

värdefull!hjälp!med!hur! intervjufrågorna! till! företagen! skulle!utformas.!De!hjälpte!oss!

även!genom!att!gå!igenom!de!modeller!de!jobbar!efter!och!förtydliga!vilka!svårigheter!

och!hinder!som!är!vanligast!vid! internationalisering.!Detta!gjorde!att!vi!kände!oss!väl!

förberedda! inför! intervjuerna! samt! att! det! säkerhetsställdes! att! rätt! och! relevanta!

frågor!togs!fram!till!intervjuguiden.!

!

!
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!

Tabell!1!b!Statistik!från!svenska!gymkedjor!2011!(gäller!totalt!antal!gym!och!medlemmar)!!
!

Gym! Antal!gym! Antal!medlemmar! Antal!medlemmar/gym!

SATS! 107! !270!000!!!!! 2!523!!!!!

Actic! 150! !215!000!!!! !1!433!

Fitness24seven! 104! 130!000!! !1!250!

Friskis!&!Svettis! 162! !552!082! !3!408!!

World!Class! 35! !60!000!!!!! !1!714!!!!!

Källa:!8,9,10,11!

!

De! som! intervjuades! på! Actic,! SATS! och! Friskis! &! Svettis! är!

etableringschefer/utvecklingsansvariga,! vilka! ansågs! inneha! mycket! kunskap! om!

studiens! ämne.! Intervjuerna! genomfördes! vid! ett! personligt! möte.! Valet! av!

intervjupersoner! på! Actic,! SATS! och! Friskis! &! Svettis! är! därför! ett! ”subjektivt! urval”!

eftersom!personerna!är!handplockade.!Detta!då!vi!redan!hade!en!viss!kännedom!om!de!

personer! som! skulle! intervjuas! och! ansåg! att! det! var! troligt! att! de! skulle! leverera!

värdefulla!data!(Denscombe,!2010).!!

På!Fitness24Seven! fick!vi! istället! kontakt!med! företagets! ”Payment! System!Specialist”!

som! i! sin! tur! hjälpte! oss! att! komma! i! kontakt! Fitness24Sevens!HRHchef! som! skriftligt!

besvarade! intervjufrågorna.! Tillvägagångsättet! som! användes! för! att! få! svar! på!

intervjufrågorna!från!Fitness24Seven!är!därför!jämförbart!med!ett!bekvämlighetsurval!

eftersom!våra! resurser!var!begränsade!och!vi!därför!valde!det! alternativ! som!var!det!

bästa!som!fanns!till!hands!(Denscombe,!2010).!

3.3!Forskningsansats!
I! empirisk! forskning! går! teoretiska! referensramar! och! data! eller! empiri! hand! i! hand.!

Teorier! som! inte! är! empiriskt! underbyggda! kan! lätt! anses! som! spekulation,! medan!

empiriska! undersökningar! utan! koppling! till! en! teoretisk! referensram! lätt! kan! bli!

isolerade! beskrivningar! av! enskilda! fenomen! som! har! ett! begränsat! värde! och! inte!

bidrar!till!någon!ny!vetenskap!som!kan!hjälpa!oss!att!förstå!samhällsmässiga!fenomen.!I!

samhällsvetenskaplig! forskning! är! det! ett! mål! att! integrera! teori! och! empiri!

(Johannessen!&!Tufte,!2010).!

!

Denna!undersökning!utgår!därför!ifrån!en!deduktiv!ansats!då!den!utgår!från!generella!

påståenden! (teorier)! och! testar! dessa!med! empirisk! data.!Data! i! det! här! fallet! är! den!

empiri! och! information! som! framkommer! genom! intervjuerna.! Induktion! valdes! bort!

som!ansats!då!syftet!inte!är!att!utveckla!nya!teorier!eller!strategier!utan!att!analysen!ska!

dras!utifrån!de!redan!existerande!teorierna!(Johannessen!&!Tufte,!2010).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!SATS!
9!Fitness24Seven!
10!Friskis!&!Svettis!
11!World!Class!
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3.4!Genomförandet!av!studien!
Nedan!presenteras!hur! insamlingen!av!data!och!hur! intervjuerna!har!genomförts.!Sist!

redogörs!för!studiens!reliabilitet!och!validitet.!

3.4.1%Insamling%av%data%
Datainsamlingsprocessen! är! en!mycket! viktig! del! i! undersökningsprocessen! eftersom!

det! gäller! att! få! tag! i! relevant! information! som!kan!utgöra!grunden! för!det! analytiska!

arbetet.!Det!är!det!arbetet!som!omvandlar!information!till!kunskap!som!i!sin!tur!gör!det!

möjligt! att! besvara! frågeställningen.! Denna! information! kallas! empirisk! data! och! kan!

samlas! in! från! olika! källor.! Man! brukar! skilja! mellan! primärdata! och! sekundärdata!

(Larsen,!2009).!Undersökningens!primärdata!kommer!från!intervjuer!med!anställda!på!

utvalda! tjänsteföretag! genomförda! av! författarna.! Tre! av! intervjuerna! genomfördes!

genom! fysiska! möten! med! respondenterna! och! en! av! dem! genom! mailkonversation.!

Data! har! sedan! sammanställts! i! empirikapitlet.! Studiens! avgränsningsområde! är!

Norden,!men!där!respondenterna!själva!har!dragit! likheter!eller!paralleller!med!andra!

länder!utanför!Europa!har!detta!även!tagits!med!i!empirin.!!!

!

Sekundärdata! som! har! använts! i! uppsatsen! kommer! framförallt! ifrån! publicerade!

vetenskapliga! artiklar! som! har! blivit! granskade! av! andra! forskare! men! även! ifrån!

publicerade!tryckta!källor.!Artiklarna!hämtade!vi!från!Södertörns!databas!SöderScholar,!

JSTOR! och! Business! Source! Premier! vilka! vi! anser! som! trovärdiga! databaser.! Samma!

sökord!har!använts!i!alla!databaserna!för!att!få!en!systematisk!sökning!och!därmed!öka!

den!vetenskapliga!graden!på!artikelsökningen.!Information!om!företagen!har!fåtts!från!

respondenterna!och!från!respektive!företags!hemsida.!!!

3.4.2.%Genomförandet%av%intervjuerna%
Vi! har! använt! kvalitativa! forskningsintervjuer! för! att! få! så! breda! och! djupa! svar! som!

möjligt.!Vi!har!varit!mycket!pålästa!inom!det!område!som!intervjun!behandlar.!Då!kan!

den! information! som! respondenten! ger! komma! till! rätt! användning! och! bidrar! till!

största! möjliga! förståelse! av! de! utsagor! och! upplevelser.! Det! är! mycket! viktigt! att!

forskaren! inte! bara! sitter! och! passivt! tar! emot! informationen! utan! aktivt! lyssnar,! tar!

emot!och!är!skapande!i!processen.!Informationen!som!framkommer!under!en!intervju!

är! alltså! till! stor! del! forskarens! tolkning! av! respondentens! uttalande! och! berättelser!

(Gallagher,!1992).!Vid!alla!intervjuer!har!vi!använt!en!intervjuguide.!Detta!för!att!ge!en!

struktur!till!intervjun!och!för!att!säkerhetsställa!att!de!centrala!temana!har!bearbetats.!

Frågorna! har! haft! en! semistrukturerad! form! så! att! intervjupersonen! kunnat! spinna!

vidare!och!själv!komma!med!fördjupande!information.!!Intervjuguiden!har!använts!som!

ett!stöd!och!riktningsvisare!under!intervjun!och!har!inte!fungerat!som!ett!frågeformulär.!

Har!respondenten!själv!tagit!upp!ett!tema!har!vi!följt!upp!det!och!ställt!frågor!kring!det.!

Frågorna,! som! utarbetades! med! hjälp! av! Business! Sweden,! är! utformade! så! att! de!

kopplar! till! de! teorier! som! återfinns! i! teorikapitlet.! Vid! intervjuerna! har! vi! varit!

försiktiga! med! att! inte! lägga! ord! i! munnen! på! respondenterna! men! för! att! klargöra!

deras!svar!har!deras!utsagor!ibland!återupprepats!i!andra!ord!för!att!få!dem!att!bekräfta!

att! svaren! har! uppfattats! rätt.! Detta! för! att! säkerhetsställa! att! all! information! tolkats!

rätt.!!

Intervjun!med!Alexander!Fransson!på!Business!Sweden!ägde!rum!i!World!Trade!Center!

den! 5:e! mars! kl.12.00.! Mötet! var! i! ett! konferensrum! och! kunde! därför! genomföras!

ostört.!Intervjun!med!Ingrid!Hammarberg!på!Friskis!&!Svettis!ägde!rum!den!27:e!mars!

kl.14:00!på!Friskis!&!Svettis!Riks!kontor!på!Kungsholmen.!Mötet!ägde!rum!i!ett!av!deras!

konferensrum.!Andreas!Larsson!på!Actic!träffade!vi!fredagen!den!19:e!april!kl.11:00!på!
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deras!huvudkontor!i!Täby.!Det!blev!den!längsta!intervjun!som!gjordes,!därför!är!svaren!

från!Actic!lite!fylligare!än!de!övriga!respondenternas.!Vi!träffade!Christian!Mannerstråle!

på!SATS!den!3:e!maj!kl.10:30!på!SATS!huvudkontor!i!Sundbyberg!utanför!Stockholm.!!

!

Intervjuerna! pågick! alla! mellan! 40H90! minuter! beroende! på! hur! mycket! tid!

respondenterna!hade!till!sitt! förfogande.!Samtliga!respondenter! fick! intervjufrågorna! i!

förväg!för!att!kunna!förbereda!sig!och!plocka!fram!material!i!de!fall!det!behövdes.!Detta!

gav!dem!även!lite!tid!att!tänka!igenom!frågorna!för!att!svaren!skulle!bli!så!uttömmande!

och!beskrivande!som!möjligt.!Intervjuerna!spelades!in,!med!respondenternas!tillåtelse,!

för!att!efterbearbetning!skulle!bli!så!korrekt!som!möjligt.!Vi!antecknade!också!stödord!

under! intervjuerna.! Stödorden! tillsammans! med! inspelningen! ligger! till! grund! för!

sammanställningen! i! empirikapitlet.! Intervjun! med! Tony! Mohlin! på! Fitness24Seven!

kunde!inte!genomföras!i!ett!personligt!möte!utan!korrespondensen!med!Mohlin!skedde!

via!mail!och!han!svarade!på!intervjufrågorna!skriftligt.!

3.5!Reliabilitet!
En! grundläggande! förutsättning! i! all! forskning! är! datatillförlitlighet,! eller! dess!

reliabilitet.! Undersökningens! reliabilitet! påverkas! av! hur! undersökningens! data! har!

samlats!in!och!bearbetats!(Johannessen!&!Tufte,!2010).!För!att!säkerställa!reliabiliteten!

har! vi! intervjuat! nyckelpersoner! på! respektive! företag! som! kan! förväntas! ha! den!

kunskap!och!erfarenhet!som!krävs! för!att!svara!på! intervjufrågorna.!Därför!anses!den!

empiriska!datan!vara!tillförlitlig.!Vidare!har!intervjufrågorna!formulerats!så!att!de!inte!

ska!vara! ledande!eller!partiska!utan!snarare!uppmuntra! intervjupersonen!att!utveckla!

och!fördjupa!sina!svar.!Detta!eftersom!reliabiliteten!kan!påverkas!negativt!om!de!svar!

som! fås! genom! intervjufrågorna! är! subjektiva! eller! vinklade! (Johannessen! &! Tufte,!

2010).!

3.6!Validitet!
Datamaterialets!validitet!har!stärkts!av!att!intervjufrågorna!har!varit!koncentrerade!på!

det! studien! ämnat! att! undersöka! samt! att! det! har! gett! respondenten! möjlighet! att!

komma!med!egna!fylliga!och!innehållsrika!uttalanden.!Alla!intervjuer!har!spelats!in!för!

att!återgivningen!ska!bli!så!korrekt!som!möjligt.!Det!inspelade!datamaterialet!förenklar!

bearbetningen! av! informationen! och! minskar! risken! för! feltolkningar.! Den! tekniska!

inspelningsutrustningen! har! testats! i! förväg! för! att! garantera! en! bra! återgivning.!

Intervjupersonerna! har! fått! samma! frågor! för! att! vi! ska! kunna! finna! gemensamma!

nämnare!och!punkter!där!de!respondenternas!svar!skiljer!sig!åt.!Detta!underlättar!även!

arbetet!med!att!dra!slutsatser!utifrån!svaren!då!det!är!samma!teman!som!har!berörts.!

Då! en! del! information! har! setts! som! företagskänslig! har! respondenterna! inte! kunnat!

besvara! alla! frågor! på! ett! tillfredsställande! sätt.! Detta! påverkar! det! validiteten! i! en!

negativ!bemärkelse.!!

3.7!Källkritik!
Primärdata!som!använts!i!uppsatsen!kommer!från!de!intervjuer!vi!har!genomfört.!Fyra!

av!intervjuerna!genomfördes!vid!fysiska!möten!med!den!person!i!företaget!som!arbetar!

med! just! etableringar.! Vi! anser! därför! att! informationen! från! dessa! källor! är! mycket!

trovärdig! och! aktuell.! Intervjun! med! Fitness24Seven! genomförde! vi! inte! själva! utan!

genom! företagets! ”Payment! System! Specialist”! som! gav! frågorna! till! HRHchefen! som!

skriftligt!besvarade!frågorna.!Här!finns!en!risk!att!frågorna!inte!besvarades!lika!utförligt!
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och!uttömmande!som!om!vi! själva!hade! träffat!HRHchefen!vid!ett! fysiskt!möte.!Vid!ett!

fysiskt!möte!hade!en!diskussion!kunnat!föras!och!frågorna!förtydligas!om!det!var!något!

respondenten! ansåg! otydligt.! Kritik! kan! även! riktas!mot! respondenternas! svar,! dessa!

kan!vara!partiska!eller!vinklade!för!att!få!företaget!att!framstå!på!det!sätt!de!vill.!Detta!

gäller! också! för! den! information! vi! har! hämtat! från! respektive! företags! hemsida.!

Informationen! som! rör! företagen,! deras! verksamhet! och! utveckling! kan! vara! vinklad!

och! subjektiv! vilket! vi! är! medvetna! om.! Informationen! har! därför! kontrollerats! med!

respondenterna.!Det! föreligger! fortfarande!en!viss! risk!att! informationen!är!subjektiv,!

men! då! har! åtminstone! informationens! aktualitet! säkerhetsställts.! Medlemssiffrorna!

från!respektive!företag!har!hämtats!både!från!hemsidorna!samt!från!interna!rapporter!

vi!har! tagit!del!av.!Vi!bedömer!att!de! interna!rapporterna!håller!en!högre!validitet!än!

siffrorna!som!finns!på!hemsidorna.!Detta!för!att!siffror!ofta!avrundas!eller!snyggas!till!

när!de!ska!presenteras!på!allmänna!forum.!

!  
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4. EMPIRI 
I empirikapitlet presenteras den information som har samlats in via intervjuer med Business 
Sweden, Actic, SATS, Fitness24Seven och Friskis & Svettis. 
!!

Nedan! följer! en! kort! presentation! av! de! personer! vi! har! intervjuat! och! de! företag! de!

arbetar! på.!Därefter! presenteras! intervjuerna! i! teman! enligt! intervjuguidens! struktur.!

Frågorna! delades! upp! i! fyra! teman,! det! första! innehåller! de! frågor! som! rör! deras!

koncept! och! positionering.! Det! andra! temat! gäller! frågor! kring! deras! strategival! vid!

etablering,!varför!denna!strategi!valdes!och!varför!de!aktuella!länderna!valdes.!Tema!tre!

behandlar! hinder! företagen! har! mött! vid! internationalisering! samt! de! fördelar! och!

nackdelar! de! upplevt! på! de! utländska! marknaderna.! Det! fjärde! och! sista! temat! rör!

företagens!syn!på!risk!vid!etablering!och!hur!deras!etableringar!finansieras.!Då!Friskis!&!

Svettis! är! en! ideell! förening! kunde! de! inte! besvara! alla! frågorna.! Intervjun! med!

Alexander! Fransson! på! Business! Sweden! gjorde! vi! för! att! få! en! bra! introduktion! till!

ämnet!och!skiljer!sig!åt!i!karaktär!och!presenteras!därför!först!i!ett!fristående!avsnitt.!

4.1!Presentation!av!företagen!och!respondenterna!
Studien!bygger!på!intervjuer!med!fyra!företag,!Actic,!SATS,!Fitness24Seven!och!Friskis!&!

Svettis.! Utöver! dessa! intervjuades! även! Business! Sweden! för! att! ta! del! av! deras!

erfarenheter!vid!utlandsetableringar.!

!

Tabell!2!–!Sammanställning!av!de!intervjuade!företagen!
!

Företag! Kontaktperson! Position!     
Business!Sweden! Alexander!Fransson! Internationell!Affärsutvecklare!

Actic! Andreas!Larsson! Head!of!Establishment!

SATS! Christian!Mannerstråle! Nordic!Development!Manager!

Fitness24Seven!! Tony!Mohlin! HR!Chef!

Friskis!&!Svettis! Ingrid!Hammarberg! Utvecklingsansvarig!

4.1.1%Andreas%Larsson,%Actic%
Actic!en!är!svensk!träningskedja!som!driver!gym!och!simhallar!i!Sverige,!Norge,!Finland,!

Island,! Tyskland! och!Österrike.! Idag! är! Actic!med! sina! 150! anläggningar,! varav! 103! i!

Sverige,!den!träningskedjan!med! flest!anläggningar! i!Sverige.12!Huvudkontoret! ligger! i!

Täby! och! de! omsätter! nästan! 600! miljoner! SEK.! Actic! grundades! 1981! av! tre!

entreprenörer.!Träningskedjan!såldes!2007!till!Private!Equity!bolaget!FSN!Capital!som!

valde! att! ändra! namnet! 2010! till! Actic.! År! 2012! förvärvade! IK! Investment! Partner!

bolaget.!Alla!Actics!anläggningar!är!helägda.!

!

Andreas! Larsson! har! arbetat! på! Actic! i! två! omgångar! och! i! flera! olika! befattningar.!

Första!gången!han!började!på!Actic!var!2005!och!sedan!2011!är!han!etableringschef.!

Larsson! har! studerat! på! Jönköpings! universitet! och! har! en! filosofie! magister! i!

internationell!ekonomi.!Han!har!även!studerat!en!termin!i!Oslo!och!en!i!Chile.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Dagens!Industri!
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4.1.2%Christian%Mannerstråle,%SATS%
Med! sina! 107! helägda! center! är! SATS! är! det! näst! största! träningsföretaget! i! Europa,!

räknat! till! antalet! träningscenter.! De! finns! i! ett! trettiotal! tätorter! i! Norge,! Sverige,!

Danmark!och!Finland!och!har!ca!270!000!medlemmar.13!Grunden!till!SATS!lades!i!Norge!

1995! och! konceptet! har! sedan! vuxit! till! övriga! nordiska! länder! genom! förvärv! av!

marknadsledande! aktörer! i! Sverige,! Danmark! och! Finland.! Huvudkontoret! ligger! i!

Sundbyberg!utanför!Stockholm!och!de!omsätter!drygt!1,6!miljarder!SEK.!SATS!ägs!idag!

av!danska!Trygghedsgruppen!och!finns!i!Sverige,!Norge!och!Finland!samt!fanns!tidigare!

i!Danmark.!Tidigare!var! företaget!uppdelat! efter! länderna!med! idag! styrs! allt! centralt!

som!en!stor!nordisk!organisation.!

!

Christian!Mannerstråle!arbetar!sedan!två!år!tillbaka!som!Nordic!Development!Manager!

på! SATS.! Han! översätter! detta! till! nordisk! byggH! och! etableringschef.! Han! är! utbildad!

civilekonom!och!har!studerat!på!Regensburgs!Universitet,!Trinity!College!och!Uppsala!

Universitet.!!

4.1.3%Tony%Mohlin,%Fitness24Seven%
Fitness24Seven!har!på!mindre!än!tio!år!gått! från!att!vara!en!enda!anläggning!i!Malmö!

till!att!vara!en!av!Sveriges!största!träningskedjor.!2012!hade!de!75!stycken!anläggningar!

i! Sverige,! Norge! och! Finland! och! enligt! deras! tillväxtprognos! kommer! de! vara! 135!

anläggningar! 2013! och! 200! anläggningar! 2015.! Företagets! anläggningar! har! öppet!

dygnet!runt!och!enligt!dem!själva!riktar!de!in!sig!på!”vanliga!motionärer!som!inte!tycker!

att! kvalitativ! träning! ska! behöva! kosta! en! förmögenhet”.! Fitness24Seven! ägs! av!

grundaren!Christian!Asks!bolag!TwentyFourSevenGroup!AB!(Fitness24Seven,!2012).!

!

Tony!Mohlin!arbetar!som!HRHchef!på!Fitness24Seven!sedan!augusti!2010.!Han!har!en!

master!i!psykologi!och!politik!från!Lunds!Universitet.!

4.1.4%Ingrid%Hammarberg,%Friskis%&%Svettis%
Friskis! &! Svettis! är! en! organisation! som! består! av! 162! ideella! idrottsföreningar.!

Organisationen! startade! 1977! och! har! sedan! starten! varit! en! ideell! förening.! Varje!

förening! ansvarar! för! sin! ekonomi! och! verksamheten! finansieras! av! medlemsH! och!

träningsavgifter.!!Det!är!styrelsen!som!är!ytterst!ansvarig!i!varje!förening.!Varje!förening!

ansvarar! även! för! sina! medlemmar! och! funktionärer.! Ingrid! Hammarberg,!

utvecklingsansvarig!på!Friskis!&!Svettis!Riks,!säger!att!det!är!det!ideella!engagemanget!

som!är!Friskis!&!SvettisHrörelsens!främsta!framgångsfaktor.!Träningsutbudet!varierar!i!

föreningarna!efter!föreningens!olika!förutsättningar.!Gemensamt!är!dock!att!alla!ledare!

och! instruktörer!är!utbildade!och!diplomerade/licensierade!via!Friskis!&!Svettis!Riks.!

Friskis! &! Svettis! har! upplevt!mycket! stor! tillväxt! under! de! senaste! 20! åren! och! idag!

tränar!521!628!medlemmar! i! Sverige!på!112!anläggningar! i! Sverige,!25!994!på!de!42!

anläggningarna!Norge!och!4!460!medlemmar!på!resterande!föreningarna!i!Helsingfors,!

Vanda,!Köpenhamn,!Bryssel,!Paris,!Luxemburg,!London!och!Aberdeen.!!

!!

Ingrid! Hammarberg! arbetar! som! Utvecklingsansvarig! på! Friskis! &! Svettis! Riks! sedan!

2001.!Hon!har!studerat!på!Uppsala!Universitet!samt!strategisk!projektledning!på!Berghs!

School!of!Communication.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!SATS!
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4.2!Intervju!–!Alexander!Fransson,!Business!Sweden!
Business! Sweden! ägs! gemensamt! av! staten! och! näringslivet.! Staten! representeras! av!

utrikesdepartementet! och! näringslivet! av! Sveriges! Allmänna! Utrikeshandelsförening.!

Business! Sweden! arbetar! för! Sverigenyttan! genom! att! försöka! göra! Sverige! mer!

attraktivt!som!affärspartner!vilket!ska!leda!till!utveckling!och!tillväxt!i!landet.!Business!

Sweden!finns!i!57!länder!och!i!flera!regioner!i!Sverige.!

!

En! av! deras! viktigaste! uppgifter! är! att! förenkla! för! svenska! företag! att! nå! ut! med!

produkter,! tjänster! och! idéer! men! även! att! skapa! förutsättningar! för! små! och!

medelstora! företag! att! växa! internationellt.! Denna! hjälp! sker! bland! annat! genom!

rådgivning,!kompetensutveckling!och!events!(Business!Sweden,!2013).!

!

Alexander!Fransson!arbetar! som! internationell! affärsutvecklare!på!Business!Sweden! i!

Stockholm.! Han! har! arbetat! på! Business! Sweden! i! 7! år,! varav! flera! år! i! Shanghai.!

Fransson!har!en!Bachelor!i!Ekonomi,!MBA!från!Norge!samt!har!även!studerat!i!Boston,!

USA.!

!

Alexander! Fransson! visade! oss! en! affärsplan! som! de! använder! vid! förberedelse! och!

utveckling!av!små!företags!exportsatsningar!(se!bilaga!3).!Fransson!menar!att!de!i!stort!

sett! använder! sig! av! samma!upplägg!oavsett! vilken!marknad/land! företaget! etablerar!

sig!i,!men!det!som!skiljer!dem!åt!är!hur!de!går!tillväga.!!Han!påpekade!också!att!det!är!

viktigt! att! ta! hänsyn! till! att! en! utlandsetablering! tar! mycket! tid,! något! många!

underskattar.!Likadant!är!det!gällande! resurser,! att! företaget!verkligen!har! tillräckligt!

med!resurser!och!budget! för!att!kunna!genomföra! internationaliseringen.!Även!viktigt!

att!ha! i! åtanke!är! att! kostnaderna!alltid!kommer! före! intäkterna.! Fransson! förklarade!

även!att!eftersom!det!innebär!ett!så!stort!arbete!och!kostnad!att!gå!in!på!en!ny!marknad,!

är!det!viktigt!att!man!endast!går!in!på!en!ny!marknad!i!taget.!

4.3!Koncept!och!positionering!
I!det!första!temat!presenteras!träningskedjornas!respektive!koncept!och!hur!de!har!valt!

att!positionera!sig!på!marknaderna.!!

!

Larsson!menar! att! det! som! utmärker! Actic! från! andra! träningskedjor! är! att! alla! nya!

kunder!får!ett!individuellt!anpassat!träningsprogram!och!två!uppföljningar!som!hjälper!

dem!att!nå!sina!mål.!Larsson!menar!dessutom!att!Actic!har!den!bästa!metoden!för!säker!

träning! eftersom! de! rekommenderar! högintensiv! träning! samt! använder! de! bästa!

maskinerna!på!marknaden.!Actic!etablerar!sig!ofta!i!redan!befintliga!i!simhallar!då!detta!

bland!annat!blir!kostnadseffektivt!eftersom!de!då!delar!reception!med!simhallen!samt!

gym! och! simning! är! en! bra! träningskombination.! Actic! är! dessutom! ingen!

storstadskedja! utan! satsar! på! mellanstora! städer.! Larsson! berättar! om! den! hårda!

konkurrenssituationen!i!Stockholm!och!menar!om!de!skulle!vilja!bli!konkurrenskraftiga!

i!Stockholm!skulle!det!krävas!ungefär!10!nya!gym.!!

!

Det!som!utmärker!SATS!från!andra!träningskedjor!är!kvalitén,!enligt!Mannerstråle.!De!

håller!en!hög!kvalité!på!sin!gruppträning!och!förtaget!drivs!som!ett!riktigt! företag!där!

allt! är! styrt! från! toppen! med! hög! kvalitetssäkring.! Det! sker! mycket! kontroller! från!

huvudkontoret.!SATS!är!även!aktiva!inom!produktutveckling!och!skapar!egna!pass.!!

!
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Mohlin!menar!att!Fitness24Seven!skiljer!sig!från!andra!träningskedjor!genom!deras!låga!

pris,!tillgängligheten,!fri!bindningstid!samt!speciella!tjejgym.!Mohlin!menar!att!detta!är!

en!kombination!som!många!andra!konkurrenter!inte!har!i!dagsläget.!!

!

Det!som!utmärker!Friskis!&!Svettis! från!andra!träningskedjor!är!föreningskänslan!och!

personligt! engagemang.! Hammarberg!menar! att! alla! som! arbetar! på! Friskis! &! Svettis!

verkligen!vill!vara!där!eftersom!de!är!där!på!sin!fritid.!!

4.4!Strategi!
Tema! 2! behandlar! frågorna! kring! företagens! strategi! vid! etablering! och! varför! dessa!

länder!har!valts.!Det!behandlar!även!hur!deras!tänk!kring!utbud!och!prissättning!på!de!

olika!marknaderna,!om!de!har!använt!sig!av!extern!kompetens!vid!utlandsetableringar!

och!deras!framtidsutsikter.!

4.4.1%Strategi%vid%etablering%
Actics! etableringar! i!Norge!och! Island!gjordes!då!den! ena! grundarens!kontaktnätverk!

gav!förutsättningar!att!öppna!ett!gym!och!ägarna!då!beslutade!sig!för!att!ta!erbjudandet.!

I!Österrike!blev!grundarna!tillfrågade!av!en!kontakt!att!starta!träningsverksamhet.!Det!

fanns!alltså!ingen!bakomliggande!strategi.!Däremot!när!Actic!väl!är!inne!på!en!marknad!

undersöker!de!marknaden!och!potentialen!och!därefter!tas!beslut!om!det!är!lönsamt!att!

öppna! fler! anläggningar.! Detta! var! under! perioden! då! Actic! fortfarande! ägdes! av!

grundarna.!Därför!hade!grundarna!hela!tiden!stor!nytta!av!sitt!nätverk.!!Larsson!menar!

att!Actic!valt!de!länderna!de!valde!endast!på!grund!av!de!kontakter!och!nätverk!de!hade.!

Det!har!historiskt!varit!så!att!när!någon!har!haft!en!kontakt!i!ett!annat!land,!så!har!de!

tänkt!att!det! skulle!vara!ett!bra! läge! för!en!ny!anläggning!och!öppnat!ett!där.!Det!har!

tidigare!inte!varit!strategiska!beslut!bakom!valet!av!etableringar.!

Arbetsmetoden!idag,!då!de!ägs!av!ett!Private!EquityHbolag,!skiljer!sig!mycket!från!då!de!

ägdes!av!entreprenörer.!Idag!är!det!mer!strikt!och!ägarna!vill!ha!tydliga!strategier.!Alla!

etableringsbeslut!måste!godkännas!av!styrelsen.!När!de!ägdes!av!entreprenörer!tog!de!

möjligheten! då! den! gavs,! tänkte!mer! långsiktigt! och! det! var! acceptabelt! att! gå! på! en!

mina!ibland.!Sedan!Actic!köptes!upp!görs!nu!alltid!ett!”business!case”!som!presenteras!

för!styrelsen,!vilka!sedan!beslutar!om!etableringen!ska!genomföras.!Ett!”business!case”!

innebär! för!Actic!en!analys!där!olika!möjliga!scenarier!presenteras!och!analyseras,!ett!

”base!case”,!ett!”upside!case”!och!ett!”downside!case”.!Actic!är!dessutom!alltid!noga!med!

att!lägga!in!villkor!i!kontrakten!(framförallt!i!hyreskontrakt)!så!att!de!har!möjlighet!att!

dra! sig! ur! om! anläggningen! skulle! gå! dåligt.! Sedan! undersöker! de! även!

konkurrenssituation,! prisläge! samt! läget! på! lokalen.! Actic! köper! sällan! några! lokaler,!

utan!de!hyr,!detta!för!att!de!inte!vill!ansvara!för!fastighetsskötsel.!Vid!etablering!på!en!

ny!marknad!köper!Actic!sällan!upp!ett!redan!befintligt!gym,!de!anser!att!chansen!att!bli!

lönsamma!är!högre!genom!att!starta!en!ny!anläggning.!Idag!när!Actic!ägs!av!ett!Private!

EquityHbolag!som!har!en!tidshorisont!som!innebär!att!de!äger!ett!företag!i!ungefär!4H7!

år,! har! de! inte! ett! lika! långsiktigt! tänk! då! ägarna! vill! att! alla! investeringar! ska! bli!

lönsamma!och!ge!avkastning!innan!de!säljer!företaget!vidare.!

!

SATS!har!väl!utarbetade!modeller!och!strategier!hur!de!ska!gå!tillväga!då!de!öppnar!nya!

anläggningar! och! de! använder! sig! av! samma! metoder! oavsett! land! och! stad.!

Mannerstråle!anser!att!marknaderna!inte!skiljer!sig!så!mycket!åt!inom!länderna!de!finns!

i.! Mannerstråle! kan! inte! gå! på! detaljer! på! hur! deras! tillvägagångssätt! ser! ut! men!

bekräftar!att!de!använder!en!modell!som!liknar!Uppsalamodellen!eftersom!närheten!är!

mycket!viktig!för!SATS.!!Vid!etablering!på!en!ny!marknad,!oavsett!land!och!stad,!börjar!
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SATS!alltid!med!att!undersöka!demografi,!det!vill!säga!ålder,!inkomst,!befolkningstäthet!

och! antal! barn.! Ur! den! demografiska! undersökningen! kan! de! med! hjälpa! av! ett!

datorprogram!plotta!ut!de!områden!där!de! saknar! täckning.!Dessa!områden!granskas!

sedan!vilket!upptagningsområde!de!täcker!och!analyseras!för!att!se!om!de!är!tillräckligt!

intressanta!för!dem.!SATS!strategi!är!att!ha!blida!kluster!av!anläggningar,!det!vill!säga!

öppna!flera!anläggningar!inom!en!liten!radie!för!att!kunna!nischa!respektive!anläggning.!

Detta! gör! att! kunderna! får! ett! brett! spektra! av! träningsmöjligheter! och! kan! välja!

anläggning!efter!önskemål.!Mannerstråle!förklarar!att!de!bara!har!helägda!anläggningar!

förutom!en!anläggning!i!Uppsala!som!går!under!ett!gammalt!kontrakt.!!

SATS!har!expanderat!till!de!närliggande!marknaderna!och!inte!rört!sig!utanför!Norden.!

Mannerstråle! berättar! att! det! är! viktigt! med! närheten! till! anläggningarna! och! att! de!

därför!inte!vill!göra!några!etableringar!långt!bort.!Han!menar!att!närheten!underlättar!

både!på!grund!av!restiderna!mellan!anläggningar!och!för!att!marknaderna!är!likartade.!

Mannerstråle!menar!också!att!deras!strategival!vid!utlandsetableringar!gjordes!för!över!

tio!år!sedan!och!att!strategierna!mycket!väl!kan!ha!ändrats!under!årens!lopp.!Ingen!av!

de! ursprungliga!medarbetarna! jobbar! kvar! och!Mannerstråle! kan! inte! förklara! varför!

eller!hur!de!valen!gjordes.!SATS!har!inga!planer!på!att!etablera!sig!i!något!nytt!land!på!

några! år! framöver! då! de! anser! att! det! finns! mycket! kvar! att! göra! på! den! svenska!

marknaden.!!

!

Fitness24Sevens! strategi! anser!Mohlin! är! företagskänslig! och! han! vill! inte! berätta! för!

mycket! om! den.! Det! han! berättar! om! strategin! är! att! Fitness24Seven,! precis! som!

konkurrenterna,! gör! förstudier! och! marknadsundersökningar! angående! var! de! vill!

placera! sina! anläggningar.! De! har! även! nätverk! av! fastighetskaraktär! och! rekrytering!

som! de! använder! vilket! vi! tror! underlättar! mycket! för! dem! vid! etableringar! på! nya!

marknader.!Enligt!Mohlin!på!Fitness24Seven!har!de!valt!sina!länder!på!grund!av!deras!

närhet!och!likhet!i!språk,!kultur!och!träningsvanor.!De!upplever!dessutom!inte!lika!tuff!

konkurrens!i!dessa!länder!som!i!Danmark.!

!

Hos! Friskis! &! Svettis! bildas! en! ny! förening! då! någon! visar! intresse! för! att! bilda! en!

förening!och!kontaktar!Friskis!&!Svettis!Riks.!Friskis!&!Svettis!Riks!lägger!mycket!fokus!

på! att! undersöka! varför! denna! person/personer! vill! starta! en! förening! så! att! det! är! i!

linje! med! Friskis! &! Svettis! principer! om! föreningsanda! och! långsiktighet.! När! en!

förening! väl! är! startad! är! det! styrelsen! som! är! ytterst! ansvarig! och! som! tar! beslut.!

Friskis!&! Svettis! ledning! undersöker! inte! alls! nya!möjliga!marknader! eller! lägen.!Nya!

anläggningar! öppnas! alltså! helt! och! hållet! på! enskilda! personers! initiativ.! Därför! blir!

landsvalet!för!etablering!nästan!slumpartat.!!

4.4.2%Anpassning%av%utbudet%%
Enligt!Larsson!anpassar!Actic! inte!konceptet!efter!marknad,!men!däremot!minskar!de!

utbudet! på! valda! delar.! Till! exempel! i! Tyskland! finns! det! inte! så! mycket!

gruppträningsklasser! då! medlemmarna! är! mer! intresserade! av! att! träna! på! gym.!

Liknande! är! det! även! för! vissa! anläggningar! i! Sverige.! Priserna! skiljer! sig! mellan!

länderna.! I!Norge!är!det!en!annan!prisnivå!och!därför!kan!Actic! ta!mer!betalt.!Samma!

sak!gäller!i!Finland!där!det!ät!dyrt!på!grund!av!höga!lokalhyror!och!Tyskland!på!grund!

av!deras!höga!momssats!på!träning.!SATS!anpassar!priser!och!utbudet!efter!marknaden!

de!etablerar!sig!på!medan!Fitness24Seven!har!samma!koncept!och!priser!i!alla!länder.!

Friskis!&!Svettis!anpassar!inte!utbudet!utan!alla!föreningar!har!möjligheten!att!erbjuda!

samma!utbud.!Däremot!kan!priset!anpassas!för!att!föreningen!ska!kunna!gå!runt.!!Detta!
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eftersom! bland! annat! lokaler! på! olika! lägen! kostar! olika! mycket.! Föreningen! måste!

kunna!sätta!de!pris!som!behövs!för!att!verksamheten!ska!gå!ihop.!

4.4.3%Extern%kompetens%
Enligt!Larsson!använder!Actic!alltid!extern!kompetens!då!de!ska!starta!en!verksamhet!i!

ett! annat! land! genom! att! använda! sig! av! någon! person! som! finns! i! det! landet! där!

etableringen! ska! ske.! Actic! har! aldrig! själva! sökt! upp! någon! i! ett! annat! land! utan!

kontakter!har!uppkommit!genom!nätverk.!!Larsson!påpekar!att!det!som!är!viktigt!vid!en!

internationaliseringsprocess!är!att!företaget!hela!tiden!är!med!själv,!så!att!det!blir!som!

de!tänkt,!speciellt!vid!byggnationen!som!annars!kan!det!bli!mycket!dyrt.!Vid!etablering!

utomlands! använder! sig! även! Fitness24Seven! av! extern! kompetens,! främst! i!

uppstartsfasen,!enligt!Mohlin.!SATS!däremot!använder!sig!inte!av!extern!kompetens!vid!

etableringar!utomlands!utan!sköter!alla!etableringar!själva.!!

4.4.4%Framtidsutsikter%
Actics! framtidsutsikt! är! att! växa! i! Norden! och! framförallt! i! Tyskland! för! att! sprida!

riskerna,! detta! eftersom! 60! %! av! omsättningen! idag! kommer! från! den! svenska!

marknaden.!De!tror!på!Tyskland!är!för!att!deras!koncept!fungerar!mycket!bra!där!samt!

att!det!finns!stor!potential!på!den!tyska!marknaden!med!sina!80!miljoner!invånare.!Det!

är! dessutom! ännu! inte! lika! stor! andel! av! befolkningen! som! tränar! där! som! i! Sverige.!

Företaget! vill! växa!mycket! snabbt! i! Tyskland,! speciellt! i! västra!Tyskland! innan!någon!

annan! hinner! ta! marknadsandelar.! Actic! räknar!med! att! de! kan! ha!mellan! 500H1000!

anläggningar!i!Tyskland.!Deras!målsättning!är!att!öppna!10!stycken!anläggningar!per!år!

och!de!anser!att!Sveriges!marknad!är!långt!ifrån!mättad!då!endast!16H17!%!av!Sverige!

befolkning! tränar! på! gym.! Detta! kan! jämföras! med! USA! där! ungefär! 20! %! av!

befolkningen! tränar!på!gym!vilket!Larsson!anser!borde!vara!möjligt! för!Sverige!också!

inom!5H10!år.!!

!

Enligt!Mohlin!kommer!Fitness24Seven!fortsätta!expandera!i!hela!Norden.!Framtiden!får!

sedan! utvisa! om! det! kommer! att! etablera! sig! på! andra!marknader.! SATS! ser! ljust! på!

framtiden.!Mannerstråle!menar! att! deras! första! kvartal! i! år! är! det! bästa! de! någonsin!

gjort.! De! har! lagt! ner! center! som! har! gått! dåligt! och! startat! upp! flera! nya.! Malmö,!

Göteborg! och! Stockholm! är! framförallt! de! städer! de! satsar! mest! på.! Kluster! är! den!

strategi!SATS!tror!mest!på!för!en!lyckad!framtid.!

4.5!Hinder!
I! Tema! 3! presenteras! respondenternas! svar! på! frågorna! som! rör! hinder! vid!

utlandsetableringar!samt!vilka!fördelar!respektive!nackdelar!företagen!har!upplevt.!!

4.5.1%Hinder%%
Larsson!på!Actic!menar!att! varje! land!är!unikt!och!att! alla!har!olika! förutsättningar.! I!

Finland!finns!en!språkbarriär!som!försvårar!men!regler!och!lagar!är!lika.!Actic!har!idag!

två!stycken!anläggningar!i!Finland!som!går!bra!och!de!ser!en!stor!potential!i!marknaden,!

men!språkbarriären!bromsar!dem!från!att!etablera!ytterligare!anläggningar!i!Finland.!I!

Norge!är!det!istället!tullar,!regler!och!skatter!som!försvårar.!Bland!annat!har!Norge!inga!

karensdagar!vid!sjukfrånvaro,!vilket!betyder!full!lön!när!de!är!sjuka,!vilket!leder!till!en!

hög!sjukfrånvaro.!Actic!var!tidigare!verksamt!i!Danmark,!men!tvingades!att!lägga!ner!sin!

verksamhet!där!då!den!inte!var!lönsam.!!Larsson!förklarar!att!detta!beror!på!Danmarks!

egen!mycket! konkurrenskraftiga! träningskedja,! Fitness! DK,! som! även! har! gjort! så! att!
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andra!träningskedjor!lämnar!marknaden.!På!Island!är!det!ett!mycket!lågt!prisläge!efter!

deras!ekonomiska!problem,!vilket!gör!marknaden!ointressant.!!

!

Även!SATS!har!funnits!i!Danmark!berättar!Mannerstråle!men!de!var!tvungen!att!lämna!

på!grund!av!den!hårda!konkurrensen!från!Fitness!DK.!Mannerstråle!menar,!precis!som!

Larsson,! att! detta! beror! på! en! stark! marknadsledande! kedja! som! med! hjälp! av! sin!

klustereffekt! och! pressade! priser! var! svåra! att! konkurrera! med.! I! Norge! anser!

Mannerstråle!att!det!är!svårare!för!SATS!och!att!det!går!långsammare!att!etablera!sig!än!

i!Sverige!på!grund!av!att!nätverk!är!så!viktigt!i!Norge.!Invånarna!är!noggranna!med!att!

känna!till! företaget!och!personerna! innan!de!vill! testa.!Dessutom!är!det!svårt!att!hitta!

bra!lokaler!i!Norge.!I!Finland!är!det!framförallt!språket!som!gör!att!det!blir!problem!vid!

förhandlingar.!

!

Mohlin! på! Fitness24Seven! anser! att! lagar! och! skattemässiga! faktorer! är! relativt!

närbesläktade!i!de!länderna!de!finns!i!och!innebär!inga!stora!utmaningar!för!företaget.!

Däremot!kan!språket!vara!en!barriär,!framförallt!i!Finland.!Kulturellt!sätt!fungerar!både!

Norge!och!Finland!bra!för!Fitness24Sevens!koncept.!

4.5.2%Fördelar%och%nackdelar%
Larsson!på!Actic!anser!att!en!stor!fördel!med!den!nordiska!marknaden!är!de!långa!kalla!

vintrarna!som!gör!att!många!människor!vill!träna!inomhus!en!stor!del!av!året.!En!annan!

fördel!är!att! alla! länderna! ligger! så!nära!varandra.!En!stor! fördel!med!Norge!är!deras!

höga!prisnivå.!Fördelar!med!Finland!är!att!det!är!det!land!som!är!mest!likt!Sverige!vad!

det!gäller!lagar!och!regler.!Vidare!anser!Larsson!att!fördelen!med!Sverige!är!att!det!är!

det!mesta!lönsamma!landet.!Fördelen!med!Tyskland!och!Österrike!är!att!det!ligger!10H

15!år!efter!Sverige!i!vad!det!gäller!träning!och!penetration!av!marknaden,!vilket!betyder!

att!det!finns!stor!potential!där.!I!Tyskland!är!invånarna!dessutom!vana!att!betala!200H

300!kr!för!ett!simhallsbesök!då!det!inte!är!en!subventionerad!verksamhet!som!i!Sverige.!

Detta!innebär!en!stor!fördel!för!Actic!då!de!kan!sälja!gymkort!som!inkluderar!tillgång!till!

simhall!för!bara!något!mer!än!ett!vanligt!simhallsbesök!kostar!och!ändå!vara!lönsamma.!

Enligt! Larsson! på! Actic! är! nackdelarna!med! Norge! att! det! är! andra! regler! och! lagar,!

högre!personalkostnader,!tullar!samt!högre!konkurrens.!Han!tycker!att!nackdelen!med!

Finland!är!språket!att!nackdelen!med!Danmark!är!att!det!skiljer!sig!lite!i!regler!och!lagar!

samt!den!starka!konkurrensen.!Mannerstråle!hos!SATS!ser!inga!direkta!fördelar!med!att!

etablera!sig! i!andra! länder.!Han!anser!att!det!mest!strategiska!är!att!satsa!mer!på!den!

svenska! Sverige! då! det! finns! många! lägen! kvar! att! expandera! på,! bland! annat! i!

Stockholm! och! Göteborg! växer! SATS! starkt.! Mohlin! på! Fitness24Seven! anser! att!

fördelen! med! länderna! de! finns! i! är! att! en! förhållandevis! hög! procent! av! den! totala!

befolkningen! vill! träna! på! gym,! jämfört! med! övriga! Europa.! Det! underlättar! även!

expansionen!att!Sverige!är!ett!grannland!till!både!Norge!och!Finland.!Mohlin!anser!att!

nackdelarna!med! länderna!Fitness24Seven! finns! i! är! att! en! förståelse! och! respekt! för!

kultur!och!språk!saknas,!det!måste!finnas!om!verksamheten!ska!fungera!menar!han.!

4.6!Risk!och!finansiering!
I! det! fjärde! temat! presenteras! respondenternas! svar! på! frågorna! om! risk! vid!

nyetableringar!samt!hur!dessa!utlandsetableringar!har!finansierats.!!

4.6.1%Risk%%
Idag!när!Actic!ägs!av!Private!EquityHbolag!är!de!mindre!riskbenägna!eftersom!de!tänker!

mer! kortsiktigt! än! vad! de! första! ägarna! (grundarna)! gjorde.!Det! är! idag! även!mycket!
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viktigare!att!det!finns!exitHklausuler!i!bland!annat!hyreskontrakten,!det!vill!säga!att!om!

anläggningen! går! dåligt! kan! de! dra! sig! ur! kontraktet.! För! att! bedöma! olika! riskH!

scenarier! vid! etableringar! gör!de!olika! ”business! case”.!Enligt!Mannerstråle! gör! SATS,!

precis!som!Actic,!omfattande!kalkyler!och!”business!case”!där!de!räknar!på!medlemmar!

med! avseende! på! risk.! Risken! är! därför! relativt! låg.!Enligt!Mohlin! på! Fitness24Seven!
finns!det!alltid!en!risk!vid!en!nyetablering,!det!är!därför!viktigt!att!minimera!risken!med!

hjälp!av!förstudier!och!marknadsundersökningar.!I!dagsläget!är!det!fortfarande!lättare!

för! Fitness24Seven! att! etablera! sig! i! Sverige,! beroende! på! att! de! har! så! många!

anläggningar! här! jämfört! med! Norge! och! Finland,! men! allt! eftersom! Fitness24Seven!

växer!i!Norge!och!Finland!blir!det!lättare!även!där.!

4.6.2%Finansiering%
Actics! utlandsetableringar! finansieras! av! eget! kapital! i! sin! helhet.! Därför! är! det!

lönsamheten!i!de!befintliga!anläggningarna!som!avgör!hur!många!nya!anläggningar!de!

kan! öppna! per! år.! Alla!maskiner! leasas! så! det! är! bara! byggnationer! som!Actic!måste!

betala! direkt.! För! att! få! ner! kostnader! använder! de! sig! av! egna! arkitekter! och! styr!

mycket! själva! över! hur! de! vill! bygga.! Enligt! Mohlin! ligger! även! Fitness24Sevens!

framgång! mycket! i! att! de! använder! eget! kapital! och! inte! banklån.! SATS!

utlandsetableringar!finansieras!av!genererade!vinster,!det!vill!säga!eget!kapital,!samt!av!

kapitaltillskott!från!ägarna.!

 
!  
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5. ANALYS 
Analyskapitlet sammanställer en analys av den insamlade empirin utifrån de modeller och 
teorier som presenterades i teorikapitlet. 
!!

Analyskapitlet!följer!samma!temastruktur!som!empirin;!Frågorna!har!delats!upp!i!fyra!

teman,! det! första! innehåller! de! frågor! som! rör! deras! koncept! och! positionering.! Det!

andra! temat! gäller! frågor! kring!deras! strategival! vid! etablering,! varför! denna! strategi!

valdes!och!varför!de!aktuella!länderna!valdes.!Tema!tre!behandlar!hinder!företagen!har!

mött!vid!internationalisering!samt!de!fördelar!och!nackdelar!de!upplevt!på!de!utländska!

marknaderna.!Det! fjärde!och!sista! temat! rör! företagens!syn!på!risk!vid!etablering!och!

hur!dessa!etableringar!finansieras.!!

5.1!Koncept!&!positionering!
De! företag! som! ingår! i! studien! skiljer! sig!mycket! åt,! framförallt! i! deras! positionering,!

fastän! alla! verkar! inom! samma! bransch! och! har! en! liknande! företagsidé.! Actics!

målgrupp! är!människor! i! små! och!medelstora! städer! och! därför! etablerar! de! sig! där.!

SATS!riktar!sig!mot!unga,!högutbildade,! träningsintresserade!människor!som!lever!ett!

hektiskt! liv! i! storstäderna.! Fitness24Sevens! försöker! attrahera!människor! som!vill! ha!

tillgängligheten,! kunna! träna! när! de! vill! på! dygnet! och! de! som! inte! vill! lägga!mycket!

pengar!på!sin!träning.!Friskis!&!Svettis!riktar!sig!mot!den!målgrupp!som!tränar!för!att!

det! är! roligt! och! för! att! de! vill! leva! ett! hälsosamt! liv.! Vi! tror! att! deras! olika! nischer,!

inriktningar!och!positioneringar!gör!att!de!sällan!tar!kunder!från!varandra.!De!har!alla!

kunder!från!olika!segment.!Detta!gör!att!det!finns!utrymme!för!alla!företagen!och!gör!att!

de!fortfarande!kan!växa!och!expandera!i!Sverige.!Deras!olika!nischfokus!anser!vi!därför!

vara!en!framgångsfaktor!för!dessa!företag.!Det!gör!att!det!inte!blir!en!dragkamp!mellan!

kunderna!utan!istället!ges!möjligheten!att!finna!långvariga!kundrelationer!som!blir!mer!

lönsamt!i! längden.!Nischfokus!har!dessutom!Deprey!et!al.!(2012)!tagit!upp!i!sin!studie!

som! en! av! de! viktigaste! framgångsfaktorerna! för! tjänsteföretag.! Deprey! et! al.! (2012)!

menar!att!denna!faktor!ger!företagen!konkurrensfördelar!och!långa!kundrelationer.!

Larsson!på!Actic!och!Mannerstråle!på!SATS!berättar!att!de!ser!fortsatt!stark!tillväxt!på!

sina! respektive! marknader! i! Sverige.! ! Actic! fortsätter! att! expandera! i! de! mindre!

städerna!i!Sverige!samtidigt!som!de!letar!lämpliga!lägen!i!Tyskland.!SATS!satsar!mycket!

i!StockholmH,!GöteborgH!och!Malmöregionen.!Fitness24Seven!vill!fortsätta!att!expandera!

på! de! nordiska!marknaderna,! med! fokus! på! storstadsregionerna,! och! har! i! dagsläget!

inga!planer!på!att!etablera!några!anläggningar!på!några!andra!marknader.!!

!

Vi!tycker!att!alla!respondenterna!talar!varmt!om!den!svenska!marknaden!och!att!de!alla!

tror! på! fortsatt! starkt! tillväxt.! De! vill! både! satsa! mer! på! deras! befintliga! svenska!

anläggningar!och!samtidigt!utöka!antalet!anläggningar!i!Sverige.!Vi!får!uppfattningen!att!

de! gärna! etablerar! anläggningar! utomlands! men! att! de! anser! att! den! svenska!

marknaden!ännu!inte!är!mättad!och!de!därför!väljer!att! fortsätta!expandera!här.!Actic!

expanderar!även!i!Tyskland,!men!de!övriga!lägger!sitt!fokus!på!Sverige.!Vi!tror!att!det!är!

den! starka! trenden! för! träning!och!hälsa! i! Sverige! just!nu! som!gynnar!denna!bransch!

otroligt! mycket.! Svenska! lopp! slår! anmälningsrekord! år! efter! år! och! det! har! aldrig!

tidigare!varit!så!”inne”!att!motionera!och!ta!hand!om!sin!kropp.!Den!starka!trenden!gör!

det!möjligt! för! företagen!att!ha! fortsatt! stark! tillväxt! i! Sverige.!Precis! som!Abdelzaher!

(2012)! beskriver! är! tjänsteföretag! mycket! känsliga! för! trender,! vilket! medför! att!

tjänsteföretag!i!större!utsträckning!följer!sina!kunder.!Det!är!kunderna!som!bestämmer!

var!och!när!tjänsteföretagen!ska!expandera.!Hon!menar!också!att!dessa!tjänsteföretag!i!
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allmänhet!är!mer!försiktiga!i!sin!internationalisering,!men!när!de!väl!internationaliseras!

blir!de!snabbt!lönsamma!till!följd!av!låga!inträdesbarriärer.!Vi!menar!att!företagen!i!vår!

studie! därför! måste! ”vänta”! på! kunderna! och! låta! marknaden! mogna! innan! de!

internationaliseras.!Som!Larsson!berättade!anser!han!att!Tyskland!ligger!10H15!år!efter!

Sverige!i!sin!träningsutveckling,!därför!är!det!först!nu!som!Actic!är!redo!för!den!tyska!

marknaden,!nu!när!efterfrågan!växer!fram.!Om!ytterligare!10H15!år!kommer!den!tyska!

marknaden! ligga! i!nivå!med!den!svenska!och!då! söker! sig! träningsföretagen! till!nästa!

marknad!där!de! tror!på! stor!potential.!Att! tjänsteföretagen! följer!kunder!på!ett! annat!

sätt! än! vad! tillverkningsföretagen! gör! tycker! vi! tydliggörs! av! företagen! i! studien! som!

anpassar!sig!mycket!till!var!kunderna!finns!och!vad!de!vill!ha.!

5.2!Strategi!!
Vi! anser! att! den! etableringsstrategi! Actic! hade! då! de! fortfarande! ägdes! av! grundarna!

kan!jämföras!med!Nätverksmodellen.!Detta!eftersom!de!då!inte!hade!en!uttalad!strategi!

vid! val! av! etablering! i! ett! nytt! land! utan! de! tog! chansen! då! den! kom! till! dem! via!

grundarnas!kontakter!eller!nätverk.!Positionen!i!nätverket!gav!Actic!tillgång!till!resurser!

som!kunde!användas!som!en!länk!till!internationella!nätverk.!Actic!har!även!haft!nytta!

av!sitt!rykte!i!sina!utlandsetableringar.!Deras!etablering!i!Österrike!skedde!på!grund!av!

att!en!kommun!i!Österrike!hade!hört!väl!om!Actic!och!erbjöd!därför!dem!att!starta!en!

verksamhet.! Även! vid! detta! tillfälle! underlättades! etableringsprocessen,! denna! gång!

tack!vare!ett!välkänt!namn.!Ett! starkt!professionellt! rykte!uppbyggt!utomlands!menar!

Lu! et! al.! (2012)! vara! en! av! de! viktigaste! immateriella! tillgångarna! eftersom! det! ger!

företaget! en! stor! konkurrensfördel.! Detta! då! det! är! viktigt! att! en! viss! tilltro! finns! till!

tjänsteföretag!och!att!märket!är!känt.!!

!

Vikten!av!nätverk!och!relationer!är!även!något!som!Deprey!(2012)!menar!underlättar!

mycket!då!det!både!hjälper! företagen!att!starta!upp!sin!verksamhet!och!sedan!hjälper!

dem!att!upprätthålla!dem.!Detta!anser!vi!har!hjälpt!Actic!mycket,!framförallt!vid!deras!

uppstartsfaser!i!nya!länder,!eftersom!de!inte!behövde!lägga!tid!på!att!aktivt!söka!efter!

nya!länder!att!etablera!sig!i!utan!en!förfrågan!kom!till!dem.!

!

Actic! tillvägagångssätt! idag!är! inte! alls! lika! styrt! av!de!kontakter!de!har! i! sitt!nätverk!

utan!de!har!ett!mer! försiktigt! tillvägagångssätt!då!de!etablerar! sig!på!nya!marknader.!

Idag!måste!alltid!ett!noggrant!”business!case”!göras!som!ska!presenteras!för!styrelsen!

som!i!sin!tur!tar!beslutet!om!etableringen!ska!genomföras!eller!inte.!Anledningen!till!att!

det!har!förändrats!tror!vi!beror!på!Actics!ägare.!Tidshorisonten!för!ägandet!är!ungefär!

4H7!år!och!det!finns!alltså!ingen!tid!för!att!ta!stora!risker!utan!alla!investeringar!måste!

vara! lönsamma! direkt.! Detta! till! skillnad! mot! grundarna! som! var! entreprenörer! och!

hade! ett! mer! långsiktigt! tänk.! De! var! mer! riskbenägna! och! gjorde! mer! långsiktiga!

investeringar.!

!

När!SATS!ska!etablera!sig!på!en!ny!marknad,!oavsett!land!och!stad,!börjar!de!alltid!med!

att!undersöka!demografin.!Denna!information!hjälper!dem!att!finna!marknaderna!de!vill!

ha.!Dessutom!menar!Mannerstråle!på!SATS!att!närheten!till!anläggningarna!är!mycket!

viktig!för!dem!och!att!de!inte!vill!sprida!ut!sig!för!mycket.!Detta!eftersom!det!underlättar!

både! på! grund! av! restiderna! mellan! anläggningarna! och! för! att! marknaderna! är!

likartade.! !Detta!gör!de,!precis! som! i!Uppsalamodellen,! för!att! finna!områden!där!den!

psykiska!distansen!passar!deras!koncept.!Finner!de!rätt!plats!med!rätt!psykiska!distans!

kommer!de!att!bygga!komparativa! fördelar!mot!de!andra! företagen.!Är!denna!distans!

istället!stor!kommer!SATS!med!stor!sannolikhet!få!problem!med!att!lyckas!på!den!nya!
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marknaden.!Mannerstråle!på!SATS!berättar!att!de!bara!har!helägda!center,!de!ville!ha!

alla!sina!anläggningar!inom!ett!relativt!litet!avstånd!och!att!det!var!därför!de!inte!valde!

att! etablera! sig! på! en! marknad! längre! bort.! Detta! stämmer! helt! in! i! den! teori! som!

Davidson!(1983)!lade!fram!om!kontroll.!Han!menar!att!man!oftare!upplever!ett! längre!

psykiskt! avstånd! där!man! har!mindre! kontroll! över! sina! utlandsetableringar.! Det! vill!

säga!företag!som!internationaliseras!genom!franchise,!Joint!Ventures!eller!licenseringar!

är! ofta! mer! benägna! att! etablera! sig! på! ett! längre! avstånd! från! hemmamarknaden.! I!

SATS!fall!där!de!endast!har!helägda!anläggningar!och!därmed!hög!kontroll,!väljer!de!att!

öppna! dessa! nära! sin! hemmamarknad.! Detta! kan! jämföras! med! Friskis! &! Svettis.! Vi!

anser! att! deras! affärsmodell! liknar,! om! än! ideellt,! det! sätt! företag! arbetar! med!

franchisetagare.! Det! vill! säga! att! Friskis! &! Svettis! upplåter! sitt! namn,! varumärke! och!

koncept! till! en! enskild! näringsidkare! som! då! får! sälja! och! bedriva! verksamhet! under!

Friskis! &! Svettis! namn.! Franchise! anses! vara! en! företagsform! där! moderbolaget! har!

begränsad! kontroll! och! det! är! då! troligare! att! dessa! är! mer! benägna! att! etablera! en!

anläggning!på!en!psykiskt,!mer!avlägsen!marknad.!Friskis!&!Svettis!är,!av!de!företag!vi!

har!intervjuat,!den!kedja!vars!anläggningar!är!mest!utspridda!med!anläggningar!bland!

annat!i!Paris,!London,!Luxemburg!och!Aberdeen.!!

!

SATS!skaffar!sig!även!komparativa! fördelar!genom!att!ha! flera!anläggningar! i!de!stora!

städerna!som!skapar!kluster!så!att!de!blir!marknadsledande.!Detta!gör!att!de!dessutom!

kan! nischa! sina! olika! anläggningar.! Vi! tror! att! deras! klusterstrategi! också! gör! dem!

mindre! benägna! att! öppna! anläggningar! långt! bort! från! deras! ursprungsmarknad.! Då!

hela! deras! klusterstrategi! bygger! på! att! de! har! flera! anläggningar! samlade! inom! ett!

geografiskt!begränsat!område!är!det! inte! troligt! att!de! skulle!välja! att!öppna!ett! enda!

center! i! till! exempel! Tyskland.! Detta! kan! jämföras! med! Actics! strategi! som! inte! alls!

bygger! på! klustereffekten.! De! är! inte! lika! beroende! av! att! de! ska! ha! flera! av! deras!

anläggningar!inom!en!stad.!Det!gör!det!troligare!att!de!klarar!av!att!öppna!ett!enstaka!

gym!på!en!ny!marknad.!Friskis!&!Svettis!är!inte!heller!beroende!av!någon!klustereffekt!

och! kan! därför! sprida! anläggningar! och! ändå! överleva! så! länge! kundbasen! finns! där.!

Eftersom!Friskis!&!Svettis!inte!anpassar!sitt!utbud!på!de!olika!anläggningarna!finns!det!

inget! behov! av! att! skapa! en! klustereffekt.! SATS! anpassar! utbudet! för! att! kunna! ge!

kunderna! ett! brett! träningsspektra! att! välja! på! och! blir! därmed! beroende! av! sin!

klustereffekt.!!!

!

Vi!anser!att!Fitness24Seven! följer!Uppsalamodellens!strategi,! i! likhet!med!SATS.!Detta!

eftersom!de!startade!sin!verksamhet!i!Malmöområdet!för!att!sedan!expandera!vidare!i!

Skåne,!södra!Sverige,!hela!Sverige!och!idag!finns!de!även!i!Norge!och!Finland.!Därmed!

har! de! vuxit! stegvis! och! successivt! fått! en! ökad! marknadskännedom.! Mohlin! på!

Fitness24Seven!menar!att!de!har!valt!dessa! länder!på!grund!av!deras! likheter! i! språk!

och!kultur!vilket!också!bekräftar!Uppsalamodellens!stegvisa!etableringsmodell.!!

!

Både!Actic!och!SATS!har!haft!anläggningar!i!Danmark!men!valt!att! lämna!landet.!Båda!

förklarar! att! detta! beror! på! den! höga! konkurrensen! från! ett! dominerande! företag,!

Fitness!DK,!som!pressar!priserna!och!har!en!klustereffekt!på!marknaden.!Detta!har!gjort!

det!omöjligt!för!både!Actic!och!SATS!att!vara!tillräckligt!lönsamma!i!Danmark.!Den!höga!

konkurrens! har! även! gjort! så! att! Fitness24Seven! har! valt! att! inte! öppna! några!

anläggningar!där.!Detta!är!inget!ovanligt!scenario!och!även!Lu!et!al.!(2012)!har!skrivit!

om!detta!scenario!och!beskrivit!den!höga!konkurrensen!som!en!av!de!externa!faktorer!

som!påverkar!företagens!internationaliseringsprocess!mest!på!ett!negativt!sätt.!Vi!tror!

att! Actic! och! SATS! inte! lyckades! vara! konkurrenskraftiga! i! Danmark! på! grund! av! att!

deras!koncept!inte!passade!den!danska!marknaden.!Vi!tror!att!detta!beror!inte!bara!på!
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grund!av!den!höga!konkurrensen!utan!även!på!grund!av!att!de!kulturella!skillnaderna!

var!för!stora!och!att!de!inte!lyckas!anpassa!sin!verksamhet!till!den!danska!kulturen.!

!

Fitness24Sevens! finns! nu! i! Norge! och! Finland!men! har! inte! etablerat! sig! i! Danmark,!

vilket! kan! anses! vara! en! närmare! marknad.! Deras! regionala! hemmamarknad! i!

Malmöområdet! är! nära! Danmark,! betydligt! närmare! än! till! exempel! Finland.! Därför!

frågade!vi!varför!det! inte!valt!att!etablera!sig!där.!Svaret!var! inte!någon!överraskning!

utan!var!en!upprepningen!av!vad!tidigare!respondenter!hade!svarat.!Mohlin!menar!att!

konkurrenssituationen!i!Danmark!är!för!stark!för!att!en!utländsk!kedja!ska!kunna!bryta!

sig! in.!Den!danska!kedjan,!Fitness!DK,!har! ett! starkt! grepp!om!marknaden! i!Danmark!

och! utövar! precis! som! SATS! en! klusterstrategi.! Vi! tror! att! om! SATS! skulle! välja! att!

etablera! sig! i! Danmark! skulle! det! innebära! stora! kostnader! och! därmed! utgör! deras!

klusterstrategi!ett!etableringshinder!då!entrébarriärerna!blir! för! stora.!Det! skulle! inte!

räcka! för! dem! att! öppna! en! anläggning,! utan! flera! stycken! krävs! för! att! uppnå! den!

klustereffekt!de!eftersträvar.!!

!

Vi! ser!dock!att!det! skulle!vara! lättare! för!ett! företag!som!Fitness24Seven,! som!har!ett!

annat!koncept!och!riktar!sig!mot!ett!annat!segment!i!marknaden,!att!kunna!etablera!sig!i!

Danmark.!Men!vi!ställer!oss!frågande!till!om!företag!förbiser!den!stegvisa!etableringen!

när!det!finns!en!dominerande!aktör!på!marknaden.!Det!vill!säga,!det!kanske!är!troligare!

att!Fitness24Seven!vänder!sig!till!den!tyska!eller!engelska!marknaden!när!de!står!inför!

sitt! nästa! internationaliseringsskede.! Globalisering! ökar!möjligheterna! att! hoppa! över!

mer!närbelägna!marknader!i!förmån!till!marknader!längre!bort.!Precis!som!Nordström!

(1990)! menar! vi! att! världens! marknader! har! närmat! sig! varandra! i! och! med!

globaliseringen,!det!kan!upplevas!som!att!världen!har!krympt!och!att!företag!därför!kan!

gå! direkt! in! på! större! marknader! som! Tyskland,! USA! och! Storbritannien! då! dessa!

marknader!numera!känns!lika!nära!som!de!övriga!nordiska!ländernas.!

5.3!Hinder!
De!intervjuade!företagen!har!alla!rapporterat!om!hinder!på!de!nordiska!marknaderna.!

Det! mest! uppenbara! hindret! är! språket.! Detta! bekräftar! bland! annat! Larsson! som!

berättar!att!deras!anläggningar!i!Finland!går!riktigt!bra!men!att!företaget!tvekar!på!att!

satsa!mer!på!den!finska!marknaden!på!grund!av!språket.!Samtidigt!säger!han!att!Finland!

är! det! land! i! Norden! som! är! mest! likt! Sverige,! i! inställning! till! träning! och! hälsa,!

företagskultur! samt! regler! och! lagar.! Det! vill! säga! att! Finland! skiljer! sig! lite! åt! från!

Sverige!vad!det!gäller!den! institutionella!miljön!som!även!North! (1990)!har!beskrivit.!

Mannerstråle! berättar! om! en! liknande! situation! för! SATS,! där! han! menar! att!

språkbarriären! försvårar! förhandlingar.! Det! gör! även! Blomstermo! et! al.! (2006)! som!

menar!att!det!finns!en!falsk!trygghet!i!att!företagen!tycker!sig!vara!liknande!länder!men!

att!språket!sätter!stora!käppar!i!hjulet!och!försvårar!förhandlingar.!Även!Mohlin!menar!

att!språkbarriären!försvårar!för!Fitness24Seven!expansion!i!Finland.!!

!

Respondenterna!anser!även!att!det!psykiska!avståndet!till!Norge!är!litet!och!för!samtliga!

företagen! är!Norge! deras! största!marknad! efter! Sverige.! I! Norge! är! det! istället! andra!

hinder!som!försvårar!samarbete!och!expansion.!Larsson!förklarar!att!de!upplever!visst!

handelsmotstånd! i! och!med!de! tullar,! skatter! och! regler! som! försvårar.!Han! förklarar!

även!att!det!är!en!hög!sjukfrånvaro! i!Norge!eftersom!de! inte!har!någon!karensdag!vid!

sjukdom.!Enligt!Lu!et!al.! (2012)!är!ett! lands!politik!en!av!de! faktorerna!som!påverkar!

mest!då!ett!utländskt!företag!vill!vara!etablerat!i!landet.!Detta!eftersom!effekterna!från!

politiken!i!alla!länder!är!en!icke!kontrollerbar!kraft!och!kan!ändra!regler!och!lagar!som!
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påverkar! företaget! vilket! kan! få! omfattande! konsekvenser.! I! ett! land! som!Norge,! som!

inte! är! medlem! i! EU! kan! därför! landets! egna! regler! och! lagar! försvåra! mycket! för!

utländska!företag.!Norge!innefattas!till!exempel!inte!av!Tjänstedirektivet!som!ska!främja!

etableringsfriheten.!Direktivet! som!också!ska!verka! för!att!undanröja!de! juridiska!och!

administrativa!hindren!och!istället!gynna!ett!effektivt!administrativt!samarbete!tror!vi!

kan!minimera!de!etableringshinder!som!idag!finns!på!den!norska!marknaden.!

!

Mannerstråle! upplever! att! i! Norge! förlitar! sig! företagen! mer! på! sitt! kontaktnät! när!

affärer!görs.!Vidare!tycker!han!att!det!går!långsammare!att!etablera!sig!och!nå!framgång!

i! Norge! eftersom! invånarna! lägger! mycket! tid! på! att! lära! känna! företaget! och!

personerna!som!driver!det!innan!de!blir!samarbetsvilliga.!Dessutom!anser!Mannerstråle!

att!det!är!svårt!att!få!tag!i!bra!lokaler!i!Norge!samt!att!det!är!mycket!dyra!lokalhyror.!Vi!

tror!att!skillnaden!på!hur!företagen!uppfattar!expansion!på!den!norska!marknaden!har!

att! göra! med! deras! olika! strategival! vid! etablering! på! en! ny! marknad.! När! Actic!

etablerade!sig! i!Norge!arbetade!de!redan!på!ett!sätt!som!liknar!Nätverksmodellen!och!

därför! etablerade! de! sig! på! platser! där! de! hade! kontakter! och! därmed! upplevde! de!

aldrig!det!motstånd!som!SATS!beskriver.!Vidare!menar!vi!att!SATS!arbetar!på!en!mer!

demografiskt! kartläggande! metod! och! öppnar! nya! anläggningar! där! de! har! störst!

sannolikhet! till! en! stor! kundbas! med! ett! stort! upptagningsområde.! De! etablerar! sig!

alltså!på!lägen!där!de!inte!har!några!kontakter!och!det!kan!vara!därför!de!upplever!att!

det!tar!längre!tid!innan!de!har!tagit!sig!in!på!marknaden!och!att!hitta!bra!lokaler.!!

!

Alla!respondenterna!menar!att!det!finns!en!fördel!med!de!nordiska!marknader!som!inte!

återfinns!i!resten!av!Europa.!De!nordiska!länderna!har!ett!kallt!klimat!med!långa!vintrar!

vilket!gör!att!invånarna!vill!träna!inomhus!under!en!stor!del!av!året.!De!berättar!också!

att! den!höga! levnadsstandarden! i! de!nordiska! länderna!gör! att! prisnivåerna!kan!vara!

ganska! höga! i! flera! av! länderna.! Samtidigt! ger! detta! även! hög! konkurrens! och! höga!

verksamhetskostnader.!De!tycker!också!att!det!finns!klara!fördelar!av!att!marknaderna!

ligger!inte!bara!geografisk!nära!varandra,!men!även!kulturellt!nära!varandra.!Vi!tror!att!

det! kalla! klimatet!med! långa! vintrar! bidrar! till! att! det! är! fler! svenskar! som! tränar!på!

gym!än!i!övriga!Europa!och!därför!är!det!en!högre!penetration!av!gym!i!Sverige!jämfört!

med!övriga!Europa.!Vi!tror!inte!det!finns!samma!behov!av!gym!inomhus!i!till!exempel!i!

Spanien!där!man!kan!träna!utomhus!stora!delar!av!året.!Då!blir!det!naturligt!att!det!inte!

finns!lika!många!gym.!!

!

Mohlin!säger!att!det!även!finns!klara!nackdelar!med!Norge!och!Finland,!han!menar!att!

trots! att! länderna! ligger! nära! varandra! så! skiljer! sig! länderna! åt! och! för! att! ett!

samarbete! ska! fungera! måste! det! finnas! förståelse! och! respekt! för! kultur! och! språk.!

Även!Deprey!(2012)!tar!upp!att!det!underlättar!mycket!om!företaget!har!erfarenhet!av!

andra! länders!kultur!och!det! är!därför! en! stor! fördel! om! företagsledarna!har! tidigare!

erfarenheter!av!att! arbeta! internationellt.!Vi! tror!den!kulturella! förståelsen!är!mycket!

viktig!och!att!det!utgör!en!grundpelare!vid! internationalisering.!Vi! tror!att! förståelsen!

och!respekten!gör!att!de!kulturella!skillnaderna!som!finns!uppmärksammas!och!hyllas,!

snarare!än!att!det!ses!som!ett!oövervinnligt!hinder.!!

!

Både!Actic!och!SATS,!som!är!de!som!har!funnits! längst! i!branschen,!är!överens!om!att!

Sverige!är!den!marknad!som!det!går!bäst!för!just!nu!och!det!finns!mycket!kvar!att!hämta!

innan!den!är!mättad.!Både!två!satsar!idag!framförallt!på!Sverige!då!det!är!mest!lönsamt!

och! lättast.! De! flesta! anläggningarna! utomlands! öppnades! för! flera! år! sedan! då!

marknaden!såg!annorlunda!ut.!Vi!noterar!att!Fitness24Seven,!som!är!relativt!nya!på!den!

svenska! marknaden,! väljer! att! starta! många! anläggningar! utomlands.! Vi! ställer! oss!
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frågande! till! deras! strategi! då! de! samtliga! respondenter! anser! att! Sverige! är! den!

marknad!som!är!mer!lönsam!just!nu.!Kan!anledningen!till!detta!vara!att!en!strategi!där!

de! vill! finnas! i! flera! länder! för! att! sprida! sina! risker! precis! som! Actic! gör?! ! Med!

anläggningar!i!flera!länder!kan!företaget!sprida!riskerna!genom!att!de!inte!är!beroende!

av!en!enda!marknad.!Företaget!blir!därför!mer!flexibelt!och!kan!anpassa!sina!satsningar!

till!den!marknad!som!är!mest!lönsam.!

5.4!Risk!och!finansiering!
Risk!är!något!alla!företag!som!expanderar!måste!ta!ställning!till.!Företagen!i!studien!har!

olika!riskbenägenheter!och!åtgärder!för!att!minimera!riskerna!vid!etablering!på!en!ny!

marknad.!Larsson!berättar!att!Actic!gör!grundliga!”business!case”!och!i!dessa!analyserar!

de!olika!scenarier.!De!är!också!noga!med!att!alltid!ha!med!exitHklausuler!när!de!tecknar!

hyreskontrakt.! Detta! för! att! snabbt! kunna! dra! sig! ur! olönsamma! marknader.!

Mannerstråle! berättar! att! de! arbetar! på! ett! liknande! sätt! och! gör! både! demografiska!

kartläggningar!och!omfattande!kalkyler!med!avseende!på!risk.!Han!menar!att!risken!då!

minskas!avsevärt!och!att!den!då!blir!låg.!Mohlin!säger!att!risken!alltid!finns!närvarande!

och! att! de! alltid! försöker! minska! risktagandet! genom! utförliga! studier! och!

marknadsundersökningar! innan! de! etablerar! sig! på! en! ny! marknad.! Mohlin! berättar!

även!att!riskerna!minskar!och!att!det!blir!lättare!för!varje!ny!anläggning!de!öppnar.!Han!

menar!att!de!är!mindre!risk! för!dem!att!öppna!en!ny!anläggning! i!Sverige,!där!de!har!

flest!anläggningar.!Men!i!takt!med!att!de!öppnar!fler!och!fler!anläggningar!i!både!Norge!

och! Finland! minskar! även! riskerna! där.! Detta! ligger! i! linje! med! Uppsalamodellens!

riktlinjer.!Den!stegvisa!expanderingen!leder!till!en!ökad!marknadskännedom,!detta!gör!

att! riskerna!minskar! allt! eftersom.! Vi! anser! att! det! är!mycket! viktigt! att! företagen! är!

noggranna!med!att!undersöka!riskerna!innan!nya!etableringar,!detta!eftersom!de!då!är!

förberedda!för!eventuella!problem!och!genom!att!vara!medvetna!om!dem!innan!till!och!

med!kan!undvika!dem.!

!

Riskbenägenheten! idag! hos! Actic! och! SATS! skiljer! sig! mycket! från! då! Actic! ägdes! av!

grundarna.!Larsson!menar!att!när!Actic!ägdes!av!grundarna!hade!de!ett!mer!långsiktigt!

tänk!och!kunde!därmed!ta!större!risker.!Då!var!det!dessutom!grundarnas!egna!pengar!

som! riskerades.! En! ny! anläggning! var! inte! tvungen! att! vara! lönsam! på! kort! tid! utan!

kunde!ta!tid!på!sig!innan!den!visade!bra!resultat.!Det!är!därför!en!stor!skillnad!mot!idag!

när! Actic! ägs! av! ett! Private! EqutiyHbolag! och! inget! utrymme! finns! för! att! ta! risker.!!

Grundarna!kunde!då!ta!större!risker!vilket!ger!en!möjlighet!till!högre!avkastning.!Även!

Lu! et! al.! (2012)!menar! att! om! företagen! ska! förbli! internationellt! konkurrenskraftiga!

inom!sin!bransch!krävs!att!företagets!ledare!vågar!ta!stora!risker!och!är!ihärdiga.!Valet!

av!risknivå!beror!förstås!på!företagets!strategi!och!ägarnas!direktiv.!!

!

Gemensamt!för!Actic,!SATS!och!Fitness24Seven!är!att!de!alla!gör!noggranna!förstudier!

innan! de! öppnar! nya! anläggningar.! Detta! är! även! något! som! Fransson! på! Business!

Sweden!fokuserade!mycket!på!eftersom!han!menade!att!starta!en!verksamhet!på!en!ny!

marknad!är!ett!mycket!större!arbete!och!kostar!mycket!mer!än!vad!man!tror!och!det!är!

därför!mycket!viktigt!att! företagen!är!väl! förberedda.!Även!vi!anser!att!det!är!mycket!

viktigt! att! företagen! ordentligt! analyserar! kostnader! innan! de! startar! upp! nya!

verksamheter.!Detta!eftersom,!precis!som!Fransson!säger,!det!ofta!blir!mycket!dyrare!än!

vad!som!är!tänkt!och!det!då!är!viktigt!att!företaget!har!kapacitet!att!klara!av!detta!samt!

att!investering!verkligen!är!lönsam!trots!den!stora!uppstartskostnaden.!

!
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I! Friskis! &! Svettis! fall! så! tar! organisationen! som! helhet! inga! ekonomiska! risker! vid!

nyetableringar.! Däremot!måste! de! tänka! långsiktigt! när! nya! anläggningar! ska! öppnas!

för!att!inte!riskera!att!anläggningar!öppnas!alltför!lättvindigt!och!ogenomtänkt.!Vi!anser!

att! det! finns! risker!med! att! organisationens! rykte! och! anseende! kan! ta! skada! om!det!

öppnas! flera! anläggningar!där!de! förberedande!undersökningarna!har! varit! bristande!

vilket!leder!till!att!anläggningen!måste!stängas!efter!kort!tid.!Även!Lu!et!al.!(2012)!anser!

att!det!är!viktigt!att!inte!skada!ryktet!eftersom!det!är!en!av!de!viktigaste!faktorerna!som!

påverkar! hur! bäst! resultat! uppnås! vid! internationalisering.! Detta! eftersom! en! starkt!

professionellt! rykte! uppbyggt! utomlands! ger! starka! konkurrensfördelar! då! det! ger!

företaget!en!viss!tilltro!och!visar!att!företaget!är!allmänt!känt.!

!

Vår! undersökning! visar! på! att! ägarstrukturen! påverkar! hur! ett! företags!

etableringsprocess!ser!ut.!Private!EqutiyHbolag!(nuvarande!Actic)!och!försäkringsbolag!

(SATS)!är! inte!riskbenägna!och!gör!därför!nya!etableringar! försiktigt!och!gärna!på!ett!

psykiskt! nära! avstånd.! Entreprenörer! (tidigare! Actic)! är! istället!mer! riskbenägna! och!

har!inget!emot!att!etablera!sig!på!marknader!med!högre!psykiskt!avstånd!och!avlägsna!

distanser!om!tillfällen!ges!via!nätverk.!Även!Fitness24Seven!anser!vi!tar!stora!risker!då!

de!har!en!tillväxtplan!att!öppna!ca!35!stycken!anläggningar!per!år!i!städer!där!det!redan!

är!mycket!hög!konkurrens!trots!att!de!väljer!städer!och!länder!som!har!ett!litet!psykiskt!

avstånd.!

!

Larsson!på!Actic!menar!att!en!av!anledningarna!till!att!de!vill!finnas!i!flera!länder!är!för!

att!minska!risken.!Detta!menar!även!Kogut!(1983)!är!viktigt!eftersom!att! företaget!då!

skapar! en! flexibilitet! inom! företaget! när! de! internationaliseras! och! ett! multinätverk!

skapas!vilket!sprider!riskerna!till!flera!länder.!Det!är!bland!annat!bra!att!sprida!riskerna!

i! flera! länder! på! grund! av! de! politiskaH! och! konkurrensrisker! som! finns! i! de! olika!

länderna! som!enligt!Lu!et! al.! (2012)!är!en!av!de!externa! faktorerna! som!påverkar!ett!

företags!internationalisering!mest.!Larsson!menar!att!Actic!minskar!riskerna!då!de!finns!

i! flera! länder! eftersom!de!då! inte! påverkas! lika! starkt! av! vad! som! sker!på! en! enskild!

marknad.! Detta! anser! även! Brewer! (1981)! då! han! menar! att! ett! företag! som! har!

verksamhet! i! flera! länder! är! mindre! känsliga! för! politiska! påtryckningar! och! statliga!

förändringar!då!verksamheten!kan!minska!sitt!engagemang! i!mer!riskfyllda! länder.!Vi!

anser!att!enligt!detta!resonemang!blir!det!istället!SATS!som!har!högst!risk!eftersom!de!

har! majoriteten! av! sina! anläggningar! i! tre! stora! städer! i! Sverige.! Enligt! tidigare!

resonemang!har!de!istället!ansetts!som!de!som!vill!ta!lägst!risk.!

!

Vi!tycker!att!Actic,!SATS!och!Fitness24Seven!kan!dra!nytta!av!att!de!finns!i!flera!länder!

genom! att! de! då! kan! välja! vilka! länder! de! vill! satsa! på! och! dra! sig! ur! olönsamma!

marknader.! Detta! menar! även! Elango! (1998)! som! beskriver! att! ett! företag! som! är!

verksamt!i!flera!länder!kan!selektivt!välja!att!undvika!länder!där!konkurrensen!är!hård,!

vilket!ger!företaget!en!komparativ!fördel!mot!andra!aktörer.!Actic!och!SATS!drogs!sig!ur!

Danmark! för! att! konkurrensen!var! för!hård!men!eftersom!de!har! anläggningar! i! flera!

länder!har!verksamheten!som!helhet!inte!påverkats!negativt.!

!

Vi! tycker! att! riskfaktorn! även! kan! diskuteras! utifrån! hur! företagen! finansierar! sina!

utlandsetableringar.! Tar! företagen! lån! för! att! finansiera! sin! internationalisering! så!

bidrar!den!ökade!belåningsgraden!till!en!högre!risk.!Larsson,!Mannerstråle!och!Mohlin!

säger! att! deras! respektive! företag! inte! använder! sig! av! banklån! för! att! finansiera!

nyetableringar.!Actic,!SATS!och!Fitness24Sevens!utlandsetableringar!finansieras!av!eget!

kapital!vilket!alltså!medför!en!lägre!risk!än!vad!banklån!skulle!göra.!

!
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Tabell!3–!Sammanfattning!av!analysen!
!

Företag( Koncept( Strategi( Hinder( Risk(
Actic( Positionerar(sig(

i(mindre(städer.((
Tidigare(
Nätverksmodellen,(
nu(mer(likt(
Uppsalamodellen(

Språket(i(Finland,(
tullar(och(andra(
lagar(&(regler(i(
Norge.(Tuff(
konkurrens(i(
Danmark,(dragit(
sig(ur(marknaden.(

Ägs(av(Private(Equity(bolag,(
tillåts(inte(ta(stora(risker.(
Sprider(riskerna(genom(att(
finnas(på(flera(marknader.(
Gör(marknadsL
undersökningar.(Finansierar(
nyetableringar(med(
genererade(vinster.(

SATS( Satsar(endast(
på(storstadsL
regionerna(

Klusterstrategi.(
Nischar(
anläggningar.(

Affärer(görs(
långsammare(i(
Norge.(Tuff(
konkurrens(i(
Danmark,(har(
dragit(sig(ur.(

Ägs(av(försäkringsbolag,(vill(
inte(ta(stora(risker.(
Omfattande(
marknadsundersökningar.(
Väljer(endast(”trygga”(
lägen.(Finansierar(
nyetableringar(med(
genererade(vinster.(

Fitness24Seven( Lågt(pris,(bra(
tillgänglighet(

Uppsalamodellen.(( Språkbarriär(i(
Finland.(Kulturell(
förståelse(saknas.(

Gör(marknadsL
undersökningar.(Finansierar(
nyetableringar(med(
genererade(vinster.(
(

Friskis(&(
Svettis(

Ideellt,(
föreningskänsla,(
samma(utbud(
på(alla(gym(
(

Liknar(franchise,(
fast(ideellt.(

(( Inga(risker(ligger(centralt(på(
Friskis(&(Svettis,(utan(
ansvaret(ligger(i(respektive(
förening.(

 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

 
!  
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras en slutsats utifrån analysen som gjorts på empirin och de modeller 
och teorier som använts. Därefter framförs kritik till studiens tillvägagångssätt och metodval. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 
!

Studien! syftar! till! att! undersöka! svenska! träningskedjors! strategival! vid! etablering! i!

Norden.!Vad!är!det!som!påverkar!detta!val!och!vilka!faktorer!avgör!var!etablering!sker?!

Då! internationaliseringsprocesserna! för! tillverkningsföretag! är! väl! dokumenterad! och!

kartlagda!ställde!vi!oss!frågande!till!om!tjänsteföretagen!använder!samma!modeller!och!

metoder?!Studien!syftar!även!till!att!undersöka!vilka!hinder!de!har!mött!på!sin!väg!samt!

vilka!risker!träningsföretagen!ser!med!etableringarna!utomlands!och!hanteras!det?!!

6.1!Strategi!
Vilken! strategi! företagen! använder! sig! av! beror! till! stor! del! av! vilket! koncept! och!

positionering!företagen!har!valt!att!arbeta!efter.!Detta!eftersom!företagen!på!grund!av!

sitt!koncept!och!positionering!vill!uppnå!olika!effekter.!Strategivalet!påverkas!även!av!

hur! ägarstrukturen! ser! ut.! Detta! eftersom! olika! ägarstrukturer! är! mer! eller! mindre!

riskbenägna!och!arbetar!efter!olika!modeller,!bland!annat!efter!Nätverksmodellen!och!

Uppsalamodellen.! Även! konkurrenssituationen! på! marknader! påverkar! företagens!

strategi.!Hög!konkurrens!på!en!marknad!kan!leda!till!att!företagen!väljer!att!avstå!från!

en!marknad!som!egentligen!har!potential.!

6.2!Hinder!
Det!största!hindret! för! företagen!vid! internationalisering!är!språket.!Språkbarriärerna!

bromsar! etableringarna! och! gör! att! flera! av! företagen! inte! väljer! att! utöka! antalet!

anläggningar!i!länder!där!problemet!finns,!trots!att!det!finns!stor!potential.!Även!regler,!

lagar!och!tullar!försvårar!företagens!expansion.!Detta!eftersom!effekterna!från!politiken!

i!alla!länder!är!en!icke!kontrollerbar!kraft!och!kan!ändra!regler!och!lagar!som!påverkar!

företaget!vilket!kan!få!omfattande!konsekvenser.!

6.3!Risk!och!finansiering!
Studien!har!visat!att! företagens! riskbenägenhet!är! till! stor!del!beroende!av! företagets!

ägarstruktur.!Ägandeskapet!avgör!hur!företagens!mål!för!lönsamhet!vid!nyetableringar!

ser! ut.! Flera! företag! har! högt! uppsatta! mål! för! snabb! lönsamhet! vid! nyetableringar!

vilket!gör!att!företaget!inte!är!benägna!att!ta!risk!utan!hellre!satsar!på!lägen!där!de!kan!

säkerställa!en!viss!lönsamhet!inom!en!kort!framtid.!För!andra!saknas!istället!kortsiktiga!

lönsamhetsmål!och!de!arbetar! istället!mer! långsiktigt! vilket! gör! att! en!högre! risk!kan!

tas.!Detta! eftersom!en!nyetablering! kan! tillåtas! vara! olönsam!de! första! åren! eftersom!

tanken!är!att!investeringen!ska!bli!lönsam!på!lång!sikt.!!

!

Samtliga! företagen! försöker! att! minimera! riskerna! genom! att! göra! grundliga!

marknadsundersökningar! och! skapar! så! skallade! ”business! case”! för! att! estimera!

medlemsantal! och! lönsamhet.!Det!har! även!visat! sig! att! företagen! inte!ville!öka!deras!

belåningsgrad! vid! nyetableringar.! Företagen! väljer! istället! att! enbart! finansiera! sin!

expansion!med!hjälp!av!vinsterna! i!bolaget.!Detta!gör!också!att!deras! tillväxthastighet!

bestäms!av!vinstens!storlek!och!disposition.!
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6.4!Sammanfattning!av!studien!
Genom! att! summera! studiens! resultat! så! visar! det! sig! att! de! tjänsteföretag! inom!

träningsbranschen!som!vi!har!undersökt!till!stor!del!omedvetet!använder!de!modeller!

och!tillvägagångssätt!som!är! framstående! inom!forskning!på!tillverkningsföretagen.!Vi!

ser! att! samma! etableringsmönster! återfinns! hos! samtliga! företag! där! vinstintresse!

föreligger!och!att!de!faktorer!som!avgör!både!nationell!etablering!och!tillvägagångsätt!

vid!nyetableringar!är!vilket!ägandeskap! företaget!har.!Gemensamt! för! företagen!är!att!

de!alla!anser!att!den!svenska!marknaden!inte!är!mättad!och!det!finns!utrymme!för!fler!

träningsanläggningar! även! fast! den! svenska! marknaden! är! liten.! Vi! ser! att! viljan! för!

utlandsetableringar! har! avstannat! och! att! företagen! hellre! stannar! på! den! svenska!

marknaden,! inte! på! grund! av! att! de! begränsas! av! hinder! och! risker,! utan! för! att! de!

upplever!den!svenska!marknaden!som!starkast!och!mest!lönsam.!!

6.5!Metodkritik!
Kritik! kan! riktas! mot! studiens! tillvägagångssätt! och! metodval! då! studiens! urval! är!

relativt! begränsad.! Det! begränsade! urvalet! är! givet! av! studiens! population! är!mycket!

litet,! endast! fem! träningsföretag! i! Sverige! har! etablerat! en! anläggning! utomlands! och!

uppfyller!därmed!de!kriterier!vi!ställde!vid!urvalet.!Vi!anser!att!de!har!fått!liknande!svar!

från!respondenterna!och!att!de!bekräftar!varandras!utsagor.!Därför!anser!vi!att!studien!

har!uppnått!den!mättnadsgrad!som!är!möjlig!inom!den!utvalda!branschen.!!

!

En!nackdel!med!intervjuer!är!att! informationen!kan!bli!subjektiv!och!att!risken!för!att!

viktig! information! faller! bort! eller! förbises! är! därför! stort.! Då! intervjuerna! varierar! i!

längd!har!några!av! respondenterna!kunnat! lämna!en!mer!detaljerad!och!uttömmande!

information.!Detta!leder!till!att!studiens!analys!och!slutsatser!blir!mer!färgade!av!deras!

information!än!av!de!där!intervjutiden!var!mer!begränsad.!!

!

Kritik!kan!också!riktas!mot!att!intervjuerna!genomfördes!på!olika!sätt.!Intervjuerna!med!

Actic,!SATS,!Friskis!&!Svettis!samt!Business!Sweden!genomfördes!alla!via!ett!personligt!

möte.!Där!hade!vi!möjlighet!att!ställa!följdfrågor!och!be!respondenten!att!utveckla!sitt!

resonemang! om! det! var! något! som! kändes! oklart.! Den! skriftliga! intervjun! med!

Fitness24Seven!möjliggjorde!inte!samma!interaktion!och!därför!är!också!svaren!mindre!

utförliga!och!förklarande.!Då!Friskis!&!Svettis!inte!är!ett!vinstdrivande!företag!utan!en!

ideell! förening! ser! deras! internationaliseringsprocess! annorlunda! ut,! detta! gjorde! att!

alla! frågorna! i! intervjuguiden! inte! var! relevanta! och! i! viss! mån! fick! anpassas! under!

intervjuns!gång.!!

!

Kritik! kan! också! riktas! mot! det! val! av! intervjupersoner! som! gjordes.! Eftersom!

personerna!valdes!utifrån!deras!position!i!företaget,!ett!bekvämlighetsurval,!förlitar!sig!

studien! helt! på! deras! erfarenheter! och! uppfattningar.! Svaren! kanske! hade! blivit!

annorlunda! ifall! personer!med!andra!positioner! inom! företaget! valts,! till! exempel!VD.!

Vidare!kan!delar!av!studiens!undersökningsfrågor!klassas!som!företagskänsliga!och!att!

respondenterna! därför! bara! återger! sina! svar! i! grova! drag.! Frågorna! rörande! till!

exempel!strategi!kan!i!vissa!fall!blivit!mindre!omfångsrika!då!respondenterna!inte!velat!

förklara!detta!mer!ingående.!

!

Kritik! kan! även! riktas! mot! att! träningsföretagen! inte! kan! representera! alla!

tjänsteföretag,! vilket! är! helt! sant! och! inte! heller! var! vår! intention.! Branscherna! inom!
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tjänsteindustrin! skiljer! sig! mycket! åt! precis! som! Contractor! et! al.! (2003)! påpekade.!

Därför!kan!internationaliseringsprocesserna!skilja!sig!åt!mellan!olika!branscher.!!

6.6!Förslag!till!vidare!forskning!
Forskningen!om!tjänsteföretag!och!deras!internationalisering!är!något!som!blir!allt!mer!

uppmärksammat! och! därmed! mera! utforskat.! ! Vi! hade! gärna! velat! göra! en! större!

undersökning!med! fler! företag,! dock! begränsades! studien! av! undersökningsområdets!

population!samt!tidsram.! !En!aspekt!som!skulle!vara!intressant!att!forska!vidare!på!är!

en! fråga! som!uppkom!under! empiriinsamlingen:! Påverkar! ägandeskapet! risknivån! på!

etableringar?! Som! studien! presenterar! så! hade! företagen! olika! nivåer! av!

riskbenägenhet,!mest! beroende! på! vilken! ägarstruktur! företaget! hade.! Detta! anser! vi!

därför!vara!ett!intressant!område!att!undersöka!vidare.!

!

Ett!annat! förslag! till!vidare! forskning! inom!tjänsteföretag!är!om!ett!högre!risktagande!

ger!en!bättre! lönsamhet.!Detta!anser!vi!mycket! intressant!att!undersöka!eftersom!vår!

studie!har!visat!att!de!olika!undersökta!företagen!har!olika!riskbenägenhet!och!de!skulle!

därför! var! intressant! att! undersöka! hur! det! påverkar! deras! lönsamhet,! om! det! blir!

någon!skillnad.!

!  
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Bilaga 1 - Intervju med Business Sweden 
!

Informera!att!han!inte!behöver!svara!på!något!han!inte!vill!och!fråga!om!det!är!ok!att!vi!

spelar!in!samtalet.!!

!

1. Berätta!gärna!vad!du!jobbar!med!och!vad!Business!Sweden!gör?!
!

2. Som!vi!skrev!i!mailet!är!vi!inne!på!att!forska!om!hur!tjänsteföretag!
internationaliseras!i!Norden.!Det!finns!mycket!forskning!om!internationalisering!

för!tillverkningsföretag!och!hur!de!ska!etablera!sig!på!nya!marknader.!Vi!tror!att!

tjänsteföretag,!i!detta!fall!träningskedjor,!i!större!utsträckning!

internationaliseras!på!de!mest!närliggande!marknaderna!först.!Vad!är!dina!

erfarenheter?!

!

3. Anser!du!att!företag!drar!stor!nytta!av!nätverk!och!kontakter!vid!
internationalisering!i!Norden?!

!

4. Vad!brukar!ni!säga!till!företag!som!ska!etablera!sig!i!Norge,!Finland!eller!
Danmark?!Skiljer!det!sig!att!etablera!sig!i!dessa!länder!mot!i!Sverige?!

!

5. Finns!det!några!hinder!ni!brukar!upplysa!om!vid!etablering!i!dessa!länder?!Lagar,!
skatter,!byråkratiska!svårigheter,!språk,!kultur?!Ser!ni!stora!skillnader!mellan!

branscher?!

!

6. Hur!tycker!du!att!internationalisering!i!Norden!i!stort!har!ändrat!sig!de!senaste!
10/20!åren?!Tillvägagångssätt?!Metoder?!Syn!på!internationalisering?!

!

7. Har!du!någon!erfarenhet!hur!resultatet!ser!ut!för!företag!som!har!
internationaliserats!i!norden?!Brukar!företag!som!väl!börjar!internationaliseras!

fortsätta!till!fler!länder?!Har!ni!kontakt!med!dem!även!efter!

internationaliseringen?!

!

Bilaga 2 – Intervjufrågor till träningskedjorna 
!

Intervjufrågor!!
Vi! frågade! intervjupersonernas! samtycke! till! att! intervjun! spelades! in! och! samtligt!

upplyste!vi!dem!att!det!inte!behövde!svara!på!något!som!de!inte!vill.!

!
• Kan!du!berätta!kort!om!företaget!och!din!position!i!företaget?!

!

• Vad!utmärker!ert!koncept!från!andra!träningskedjor?!!

!

• Vilka!länder!finns!ni!i?!Varför!har!ni!valt!just!dessa!länder?!

!

• Vad!är!er!strategi!för!att!etablera!er!på!en!nordisk!marknad?!Använder!ni!några!

modeller?!Gör!ni!någon!förstudie?!Genom!förvärv/nyetableringar?!Nätverk?!

!

• Varför!valde!ni!att!etablera!er!i!just!det!nordiska!landet!ni!valde?!
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!

• Anpassar!ni!ert!utbud!efter!landet!ni!etablerar!er!i!eller!är!det!samma!koncept!i!

hela!Norden?!

!

• Skiljer!sig!priserna!mellan!de!nordiska!länderna?!

!

• Har!ni!erhållit!extern!kompetens!när!ni!skulle!internationaliseras?!

!

• Hur!ser!era!framtidsutsikter!ut!vad!det!gället!etableringar!i!Norden?!Etableringar!

på!andra!marknader?!!

!

• Vilket!hinder!möter!ni!på!nordiska!marknader?!Lagar,!skatter,!kultur,!språk!etc.?!

Är!det!något!land!som!har!varit!lättare/svårare!att!etablera!sig!på?!

!

• Upplever!ni!att!det!finns!några!fördelar!och/eller!nackdelar!på!de!nordiska!

marknaderna?!

!

• Hur!ser!ert!företag!på!risk!i!samband!med!nyetableringar?!Anser!ni!att!det!är!

någon!skillnad!att!nyetablera!ett!center!i!Sverige!kontra!de!övriga!länderna?!

!

• Hur!finansierar!ni!er!utlandsetableringar?!

!

!

!  



Södertörns)Högskola) ) )))))))))Internationalisering)av)tjänsteföretag)
!

! 55!

Bilaga 3 – Affärsplan, Business Sweden 
!

Alexander! Fransson! visade! oss! en! affärsplan! som! de! använder! vid! förberedelse! och!

utveckling!av!små!företags!exportsatsningar.!Denna!affärsplan!består!av!8!steg:!

!

1. Now!
I!detta!steg!ska!företagets!”profil”!beskrivas.!Vad!är!företagets!koncept!och!

vision?!En!SWOTHanalys!görs!på!företaget.!

!

2. Why?!!
Här!undersöks!och!listas!motiven!till!att!företaget!vill!börja!med!export.!Frågor!

som,!Varför!ska!SATS!finnas!i!Norge?!Är!Sverige!för!litet?!Riskspridning?!

Utveckling!av!personal?!ställs.!

!

3. What?!
!I!detta!steg!undersöks!vad!företaget!kan!tjäna!pengar!på!i!en!ny!marknad.!Till!

exempel;!Är!det!mest!lönsamt!för!SATS!i!Norge!att!sälja!PTHtimmar!eller!är!det!

mer!lönsamt!att!bara!satsa!på!att!ha!medlemmar?!

!

4. Who?!!
Vem!är!kunden?!Vilka!potentiella!partners!finns?!Ska!företag!verka!på!den!nya!

marknaden!genom!franchise?!Fungerar!samma!underleverantörer!i!andra!

länder?!Vad!kommer!det!kosta?!Vilka!konkurrenter!finns?!

!

5. Where?!!
Vilken!marknad!ska!företaget!starta!sin!internationaliseringsprocess!på?!Se!inte!

ett!land!som!en!marknad,!till!exempel!stor!skillnad!mellan!södra!och!norra!

Tyskland.!Vad!vet!man!om!marknaden?!Vad!är!det!som!avgör?!!Till!exempel!då!

Norge!inte!är!med!i!EU!innebär!det!bland!annat!tullkostnader.!

!

6. How?!
Etableringsform!väljs!och!representanter!undersöks.!Hur!ska!företaget!etablera!

sig!på!den!nya!marknaden?!Ska!det!ske!direkt!till!kund?!Det!är!något!som!anses!

vara!mycket!svårt.!Genom!en!distributör?!Det!anses!vara!betydligt!enklare!än!

genom!direkt!till!kund.!!Genom!ett!uppköp!av!ett!befintligt!företag?!Vid!uppköp!

misslyckas!affären!vid!80!%!av!gångerna!och!anses!därför!vara!det!svåraste!

sättet.!

!

7. When?!!
När!ska!etableringen!ske?!När!är!bäst!timing?!

!

8. Business!plan$
!Exportaffärsplan,!uppföljning,!expansion!i!framtiden?!

!

!  


