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Definitionsförklaring  

Här presenteras en kort lista över begrepp som förekommer i studien. Definitionsförklaringen 

har som syfte att klargöra och förtydliga vissa begrepp för att underlätta läsningen.    

BRICS-länderna 

BRICS är en förkortning för länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och ibland ingår även 

Sydafrika. Samtliga länders ekonomier och påverkan betraktas ha en ökande roll i flera 

internationella sammanhang
1
.    

 

Demens 

I enlighet med världshälsoorganisationens (WHO) definition är demens ett syndrom som 

orsakar försämring av människans kognitiva funktion. Syndromet försvagar minne, beteende 

och förmågan att utföra vardagliga aktiviteter. Syndromet är kroniskt och progressivt och 

drabbar främst äldre människor men är inte en vanlig del av åldrandet. Demens har en stor 

fysisk, psykologisk, social och ekonomisk påverkan på vårdgivare, familjen och samhället
2
. 

Enligt statistik från den internationella organisationen Alzheimers Disease International (ADI) 

fanns det cirka 44,4 miljoner människor världen över med demens år 2013 och cirka 7,7 

miljoner nya patienter drabbas årligen. Denna andel förväntas stiga till 75, 6 miljoner till år 

2030 och 135, 5 miljoner till år 2050
3
. 

 

Dialys 

Dialys definieras som processen att ta bort restprodukter och överflödande vätska från 

kroppen. Behandlingen är en nödvändig process när njurarna saknar förmåga att riktigt filtrera 

blodet. Med dialys kan patienter med nedsatt njurfunktion eller njursvikt fortsätta att leva 

effektiva och verksamma liv
4
.   

 

Globalisering 

Globalisering innebär att stater och samhällen runtom i världen är anslutna till varandra 

genom ömsesidiga beroenden. Dessa beroenden kan vara ekonomiska, politiska och 

kulturella. En mer allmän definition av begreppet är att den som syftar till en mer ekonomisk 

relation mellan olika länder
5
.       

 

OECD 

På svenska betecknas OECD som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

och är en förkortning för Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD 

grundades 1961 där 34 länder är anslutna. Organisationen har som målsättning att stödja det 

ekonomiska och sociala välbefinnandet för människor runtom i världen. OECD tillhandahåller 

en plattform för stater att samarbeta, dela kunskaper och eftersöka lösningar för gemensamma 
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problem. OECD arbetar tillsammans med stater och regeringar för att förstå vad som driver 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar. Med hjälp av analyser kan OECD förutse 

framtida trender och sätter internationella standarder gällande en bred variation av ämnen. 

Dessutom framställer OECD olika jämförelser mellan länder, exempelvis hur skolsystemen 

ser ut i olika länder. Genom fakta och verklighetsbaserade erfarenheter framtas 

rekommendationer och riktlinjer ämnade till att förbättra livet för alla människor
6
.  

 

SymbioCare 

SymbioCare är ett nätverk bestående av svenska företag, konsulter och organisationer. 

Organisationen verkar som en exportplattform för sjukvård och Life science. SymbioCare 

grundades av ett initiativ från den svenska regeringen och svensk industri. Organisationen 

leds av Business Sweden med kontor i över 60 länder runtom i världen och ett huvudkontor i 

Stockholm
7
.    

 

WHO 

Namnet på världshälsoorganisationen och abbrevieras till WHO från World Health 

Organization. WHO är den samordnande organisationen för hälsa inom Förenta Nationerna 

(FN) och har som mål att säkerställa ett gott hälsotillstånd för alla individer. WHO arbetar 

med att organisera internationellt bistånd för att hjälpa människor i länder som angrippits av 

olika sjukdomar och infektioner. WHO ansvarar över ledning gällande globala hälsofrågor, 

utformning av program för hälsoforskning, fastställningen för normer och standarder, ge 

tekniskt stöd till länder samt övervakning och utvärdering av hälsoutvecklingen. WHO 

grundades 1948 där sammanlagt 194 länder är inkluderade
8
. 

 

WTO 

Namnet på världshandelsorganisationen som oftast skrivs WTO från World Trade 

Organization. Organisationen grundades 1995 och består av 159 länder. Organisationens 

funktioner omfattar hantering av handelsavtal och handelstvister, forum för 

handelsdiskussioner, övervakning av nationell handelspolitik, tekniskt stöd och utbildning för 

utvecklingsländer. WTO syftar till att skapa ett fritt handelsflöde, som är viktigt för den 

ekonomiska utvecklingen, genom att avlägsna hinder. WTO ger individer, företag och stater 

information om vilka handelsregler gäller runt om i världen
9
. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras en bakgrundsbeskrivning av studiens ämne samt en 

problemdiskussion för att framhäva och redogöra för de problem som associeras med 

studiens ämne. Vidare presenteras även studiens syfte, problemformulering och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
För att kunna tillförsäkra företagens fortsatta verksamhet på den internationella marknaden 

blir tillväxt en alltmer avgörande beståndsdel enligt Lundström (2009). I samband med 

globaliseringens framfart har detta lett till att både handeln och konkurrensen tilltagit mellan 

olika länder. Viktiga faktorer som den teknologiska utvecklingen, förbättrad infrastruktur och 

en mindre andel handelshinder såsom tullar har bidragit till att företag lättare kan bedriva sin 

verksamhet i en internationell omfattning (ibid). En konsekvens av globalisering är en ökad 

global efterfrågan samt ökad handel med produkter och tjänster som bidrar till att tillväxten 

ökar. Internationalisering ger företag en möjlighet att få tillträde till större och fler marknader. 

Även företagens investeringar följer en internationell bana där investeringarna placeras inom 

de länder som uppfyller företagens mest lämpade villkor
10

. Globalisering gör också att 

ländernas innovationskraft blir en avgörande faktor för att dra till sig investeringar och 

kompetens som upptrappar konkurrensen mellan olika länder. Detta innebär att Sverige ställs 

inför en växande konkurrens som ökar kravet på mer innovation för att kunna behålla 

konkurrenskraften på en global ekonomisk skala. Sverige har en historiskt vana att gynnas av 

en världsomfattande handel
11

. Sverige kännetecknas av att vara en liten ekonomi där exporten 

är en viktig faktor och den svenska ekonomin är i hög grad bundet av vad som utspelar sig på 

den globala marknaden. Internationell handel är en viktig beståndsdel av Sveriges tillväxt som 

till stor del bedrivs inom EU men kommer att utbreda sig till flera tillväxtmarknader såsom 

Indien och Kina
12

. Därmed är handeln väsentlig för tillväxten i Sverige där det rimliga utfallet 

för exporten kommer att utföras till stabila och stadiga länder i norra Europa och till BRICS-

länderna. Under 1990 var den svenska exporten ungefär 30 % av BNP och har sedan dess ökat 

till omkring 50 % under 2011. Denna ökning förutspås att pågå till 2025
13

. 

En marknadsanalys från organisationen SymbioCare (2012), genomförd av stiftelsen Swecare 

Foundation och Business Sweden, visar att exporten av svensk sjukvård och omsorg har stora 

möjligheter att lyckas i internationella sammanhang. Både små och stora företag kan verka 

framgångsrikt på marknader utomlands. Analysen pekar på intressanta områden såsom 

medicinteknik, läkemedel och bioteknik som underlag för export inom sjukvård och omsorg. 

Resultatet visar att cirka 40 % av analysens företag kommer att öka sin export med mer än 50 

% för de kommande tre åren. De företag som finns inom svensk sjukvård och omsorg 

erbjuder ett utbud som innefattar alltifrån produkter, tjänster, läkemedel, service, rådgivning, 

utbildning, försäkring och forskning (SymbioCare, 2012).   
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Tjänsteexporten är en viktig exportsektor för svensk tillväxt och har ökat i stor takt de sista tio 

åren. Dessutom överstiger Sveriges export av tjänster i jämförelse med importen. Resultat 

från både organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och 

världshandelsorganisationen (WTO) visar att tjänsteexporten i Sverige uppgår till 50 % av 

landets sammanlagda export
14

. Detta gör att Sverige är ett land som är beroende av export och 

exporterar produkter och tjänster i stor utsträckning
15

. Sveriges tjänsteexport är även större i 

jämförelse med andra länder inom EU. Exempelvis, Tysklands tjänsteexport ligger på 48 % 

medan Nederländernas andel är 46 % 
16

. Svenska välfärdsföretag som exporterar tjänster har 

goda utsikter att framgångsrikt bedriva verksamhet internationellt som kan bidra till att främja 

Sveriges konkurrenskraft. Flera företag inom välfärd såsom Capio, Diaverum och Global 

Health Parter som exporterar tjänster intygar om att Sverige upprätthåller ett gott rykte och 

anseende utomlands som kan vidareutvecklas. Flera länder utomlands eftersöker nya 

lösningar inom välfärdsområdet där Sverige kan bidra med kunskap och kompetens
17

.  

Analysen från SymbioCare (2012) visar att Sveriges sjukvård och omsorg har ett högt 

anseende i ett internationellt sammanhang samt när det gäller konkurrens på den globala 

marknaden. En bidragande faktor är kvaliteten som svensk sjukvård och omsorg innefattar. 

Genom att internationaliseringen har ökat runtom i världen möjliggör detta att fler företag 

gynnas av att bedriva sin verksamhet i en större internationell omfattning. I flera länder 

förekommer demografiska förändringar, det vill säga en ökning av en åldrande folkmängd, 

och omfattande sjukdomar såsom spridande smittor och antibiotikaresistens. Inom sådana 

verksamhetsgrenar besitter svenska sjukvårds-och omsorgsföretag stor erfarenhet och 

kunskap (SymbioCare, 2012). En rapport framtagen av världshälsoorganisationen (WHO) 

(2011) redovisar statistik som påvisar den demografiska trend som finns i stora delar av 

världen. Trenden visar på det stigande antalet äldre närvarande i både utvecklingsländer och i 

låg-och medelinkomstländer. Enligt resultaten var antalet människor, inom åldersgruppen 65 

år, omkring 524 miljoner under 2010. Framtill 2050 förutspås denna andel stiga med 188 % 

medan antalet människor inom åldersgruppen 85 år kommer att växa med 351 % till 2050. 

Utvecklingen innebär att antalet äldre människor i världen kommer vara omkring 1, 5 

miljarder till 2050 (WHO, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 
En rapport framtagen av myndigheten Nutek (2008), idag tillhörande Tillväxtverket, beskriver 

att sjukvård och omsorg är ett branschområde som kännetecknas av ständiga förändringar och 

omvandlingar. Rapporten från Swecare (2013) förklarar att branschen har låg känslighet till 

konjunkturförändringar och är ett prioriterat område i de flesta länder. Detta leder till att det 

ställs höga krav och förväntningar på företag inom branschen. Rapporten tillägger att 

branschen har en stark relation till internationell forskning och kännetecknas av 

kunskapsintensivitet. I Sverige präglas de svenska tjänsteföretagen, inom sjukvård och 

omsorg, av lång erfarenhet, hög kompetens och kunskap. Dessa kännetecken kombinerat med 
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Sveriges starka varumärke bedömer undersökningen från Swecare (2013) att tjänsteföretagen 

inom sjukvård och omsorg har stora exportmöjligheter (Swecare, 2013).  

Marknadsanalysen från SymbioCare (2012) beskriver att många länder i omvärlden berörs av 

demografiska och sociala utvecklingar som lett till uppkomsten av svårigheter och 

utmaningar. Exempelvis, flera globala utmaningar refererar till den växande andelen äldre, 

mer livsstilsrelaterade och komplexa sjukdomar. Dessutom har den sociala utvecklingen lett 

till svårigheter i samband med den ökade urbaniseringen, kvinnors ingång på 

arbetsmarknaden och minskat antal födda barn (SymbioCare, 2012). Både mogna länder och 

tillväxtländer i världen prioriterar dessa problemområden och efterfrågar alltmer effektiva 

lösningar enligt rapporten från Swecare (2013). Sjukvårds-och omsorgsbranschen, både i 

Sverige och internationellt, måste anpassa sig efter de ovanstående utvecklingarna för att 

kunna möta de ökande behoven och efterfrågan. I samband med dessa utmaningar och 

Sveriges goda rykte inom sjukvård och omsorg har Sverige en möjlighet att bidra med många 

lösningar inom flera av de berörda problemområdena (Swecare, 2013). 

Ett flertal myndighetsrapporter och marknadsanalyser uttrycker gemensamt att svensk 

sjukvård och omsorg är ett idealiskt föredöme och omtalad med många positiva inslag som är 

viktiga internationellt. I analysen från SymbioCare (2012) samlas Sveriges styrkor inom 

sjukvård och omsorg i vad som kallas den svenska modellen. Modellen kännetecknas av 

viktiga egenskaper såsom kvalitet, effektivitet, kunskap, gott rykte, kompetens och solidaritet 

som kan appliceras på produkter och tjänster. Sverige har både kunskap och erfarenhet 

gällande forskning och innovation inom hälsa, sjukvård och omsorg (SymbioCare, 2012). 

Nutek (2008) beskriver Sveriges styrkor såsom bra hygien, resultat och teknisk standard, god 

tillgänglighet samt gemensam finansiering. Dessutom har den svenska sjukvården starka 

fördelar inom ledning och organisation, till exempel platta organisationsstrukturer och liten 

hierarki (Nutek, 2008). Vidare visar rapporten från Swecare (2013) att styrkorna i den svenska 

modellen inom äldrevård och omsorg lett till att modellen fått ett internationellt erkännande 

och uppskattning. Till exempel har många länder i Asien, bland annat Japan, Kina, Indien och 

Sydkorea, visat stort intresse för den svenska modellen inom äldrevård och omsorg. Behoven 

i dessa länder har gjort att de eftersöker svenska lösningar, kunnande och kompetens. Med 

dessa styrkor som bakgrund har intresset för svensk sjukvård ökat både nationellt och 

internationellt (Swecare, 2013). 

När svensk sjukvård och omsorg ställs i jämförelse med övriga länder i världen blir Sveriges 

vårdprofil alltmer betydande. Exempelvis, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hänvisar 

till statistik från OECD:s jämförande undersökning av sjukvårdssystemen hos samtliga 

medlemsländer. Resultatet visar att Sverige har låga siffror beträffande dödlighet i cancer och 

nivån på tillgången till läkare är hög. Vidare hänvisar SKL till undersökningsresultat från 

Öppna Jämförelser som visar att det finns ett pågående förbättringsarbete inom svensk 

sjukvård, till exempel bland canceröverlevande, hjärt-och kärlsjukdomar och dödlighet efter 

stroke. Därtill finns det en stor tilltro till vården och sjukhusen. I generella termer betraktas 

sjukvård och omsorg i Sverige som bra och effektiv där den svenska modellen innehåller 
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breda lösningar som kan vara produktiva internationellt
18

. Trots styrkorna i den svenska 

modellen finns det även bristande inslag i svensk sjukvård och omsorg. Ett flertal rapporter 

har identifierat hinder och svårigheter på både den svenska marknaden och på internationella 

marknader som påverkar export och internationalisering av svensk sjukvård och omsorg. 

Exempelvis, rapporten från Nutek (2008) pekar på bristerna i svensk sjukvård och omsorg 

såsom svag uppföljning och redovisning av vårdresultat, brister i kliniska resultat och kvalitet 

när det gäller jämförelser mellan sjukvårdsinstitutioner. Rapporten beskriver att nackdelar 

finns i form av långa väntetider och svag service (Nutek, 2008). En undersökning från 

företaget Euro Health Consumer visade att Sverige under 2013 förlorat sin ledande position 

inom sjukvård och befann sig på en elfteplats. Detta ledde till att Sverige hamnade lägre än de 

övriga länderna i Norden. Undersökningen från Euro Health Consumer behandlade faktorer 

såsom väntetider, patientinformation och behandlingsresultat med mera
19

. Under 2005 var 

Sverige ledande inom Europa beträffande teknisk kvalitet men under 2013 visade Sverige en 

försämring med höga väntetider särskilt rörande tillsynen av cancer. Övriga länder har blivit 

mer konkurrenskraftiga som bidrar till Sveriges sjunkande ställning för 2013. Fler länder har 

därmed förbättrat sin sjukvård och gjort nya genombrott i sina sjukvårdssystem som sätter 

större påtryckningar på Sverige
20

.  

En rapport från Svensk Försäkring (2013) beskriver ett problem gällande internationalisering 

av sjukvård och omsorg. Rapporten undersöker hur andra länders sjukvårds-och 

omsorgssystem ser ut och hur systemen är uppbyggda. I samband med en internationalisering 

är detta viktigt att beakta eftersom alla länder har olika förutsättningar för sjukvård och 

omsorg som gör att alla modeller inte är lämpliga i alla länder. Trots detta finns det någon 

slags form av offentligt beskydd som täcker kostnaderna för sjukvård i de flesta länderna i 

Europa. Ett annat problem som kan försvåra internationalisering är återkommande 

förändringar i de olika ländernas sjukvårdssystem (Svensk Försäkring, 2013). I enlighet med 

Swecare (2013) kan en internationalisering i länder som inte har en liknande välfärdsmodell, 

där skatter finansierar sjukvård och omsorg, bli svår. Sjukvård och omsorg är därmed 

påverkat av ett lands sjukvårdssystem, ersättnings-och välfärdsmodeller, som är en stor 

utmaning vid internationalisering. Detta kräver att sjukvårdsföretagen måste anpassa sig till 

de systemen som finns i olika länder (Swecare, 2013). Rapporten visar att anpassningen av 

sjukvårds-och omsorgstjänster måste beakta skillnader i kultur, religion, tradition och språk 

mellan olika länder. Likaså redogör Swecare (2013) att en viktig del i 

internationaliseringsarbetet är att få insikt om hur befolkningen i andra länder tänker och 

upplever sjukvård samt de förväntningar de har på sjukvården. Således har sjukvårdsföretag 

ett stort behov av specifik kunskap om patienterna samt landsspecifik kunskap om 

sjukvårdssystemens lagar och regelverk i olika länder som tillika ökar på avlägsna marknader. 

Anskaffningen av information om lagar, finansiering, betalnings-och ersättningssystems 

struktur är både en svår och kostsam process för sjukvårds-och omsorgsföretagen (Swecare, 

2013). 
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Sjukvård och omsorg är också sammankopplat till politik och påverkas av det politiska 

klimatet i ett land enligt en undersökning från Stockholms handelskammare (2012). 

Undersökningen visar att det finns en tillväxt av entreprenörer som levererar välfärdstjänster i 

Sverige. Den nuvarande tillväxttakten bidrar till att privata företag inom sjukvård och omsorg 

kommer att omsätta 500 miljarder kronor årligen, eller 7 % av BNP, 2060. En viktig 

förutsättning för att lyckas i internationella sammanhang är att det finns en välfungerad 

hemmamarknad för att kunna stärka konkurrensfördelarna. Därmed krävs det att politikerna 

kan utveckla tillräckliga förutsättningar för entreprenörerna. Trots tillväxttakten av privata 

vårdgivare är denna andel för liten för att Sverige skall kunna exportera helhetslösningar till 

andra länder (Stockholms handelskammare, 2012). I enlighet med marknadsanalysen från 

SymbioCare (2012) är den svenska hemmamarknaden för sjukvård svag. En bidragande 

faktor är att marknaden är svårtillgänglig för privata sjukvårds-och omsorgsföretag eftersom 

den domineras av större aktörer såsom landstingen. Detta gör det svårt för privata företag och 

entreprenörer att få tillgång till den svenska sjukvårdsmarknaden vilket leder till att företagen 

saknar referenser som är viktiga vid internationalisering (SymbioCare, 2012). Enligt Swecare 

(2013) är det få tjänsteföretag inom sjukvård och omsorg som har genomfört en 

internationalisering. En förklaring är att marknaden har fördröjts att öppnas upp för de privata 

vårdaktörerna och att export av tjänster är svårare (Swecare, 2013). 

Swecare (2013) belyser problemet som syftar till lagen om offentlig upphandling, LOU, som 

leder till att de privata sjukvårds-och omsorgsföretagens upphandlingar och kontrakt är 

tillfälliga och kortvariga som påverkar tillgång till referenser. Dessutom finns det litet 

utrymme för att släppa in innovativa företag på marknaden som långsiktigt kan påverka 

sjukvårdens kvalitet (Swecare, 2013). Undersökningen från Stockholms handelskammare 

(2012) påpekar att det finns ett problem gällande beskattningen som finns i Sverige som 

påverkar de privata sjukvårds-och omsorgsföretagen. Därmed finns det ett behov av att 

förbättra företagens situation på hemmamarknaden och tillåta inträdet av fler privata företag 

och entreprenörer, bekvämare skatteregler samt mer innovation för att förstärka 

hemmamarknaden som krävs för att möjliggöra export och internationalisering av sjukvård 

och omsorg (Stockholms handelskammare, 2012).  

En internationalisering kan vara en tidskrävande, kostsam och komplex process som 

innefattar flera svårigheter och hinder för företag. Swecare (2013) konstaterar att 

internationaliseringsprocessen innefattar en långsiktig planering och finansiering som innebär 

höga risker. Vidare beskriver rapporten att arbetet med internationella verksamheter gör det 

svårt för företagen att finna tid och ekonomiska resurser för att inleda samarbeten eller 

långsiktiga åtaganden. Internationalisering av tjänsteföretag är mer problematisk eftersom 

kravet på inledande studier och resurser är större än hos tillverkningsföretag (Swecare, 2013). 

Tidigare forskning beskriver flertal problem som förenas med internationalisering som utgör 

stora svårigheter i samband med internationella aktiviteter. Forskarna Cuervo-Cazurra et al. 

(2007); Javalgi och Martin (2007) menar att marknadsklimatet i olika länder skiljer sig 

gällande språk, välstånd, politik, statliga institutioner, kultur, psykiskt avstånd, teknologi, 

ekonomi, konkurrenter och kunder. Detta innebär att företagen måste anpassa och omställa sig 
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till olika förhållanden som råder på nya marknader som innebär fler kostnader för företagen 

enligt Barkema et al. (1996).  

Johanson et al. (2002) talar om betydelsen av kunskap och kännedom om utländska 

marknader. Samma resonemang följer i analysen från SymbioCare (2012) som konstaterar att 

de största hindren för svenska sjukvårds-och omsorgsföretag är brist på kunskap om lokala 

marknader, kulturer och språk samt svårighet att finna rätt samarbetspartners på nya 

marknader. Eftersom sjukvård och omsorg är en nationell och lokal fråga har förutnämnda 

faktorer en stor påverkan på sjukvård och omsorg i samband med internationalisering enligt 

rapporten från Nutek (2008). Swecare (2013) menar också att en internationalisering av 

sjukvårds-och omsorgsföretag kräver relevant kunskap om nya marknader i form av 

marknadskultur, inköpsprocesser och politisk styrning. Insamling av kunskap och information 

kan både vara svår och tidskrävande (Swecare, 2013). Vidare identifierar rapporten från 

Nutek (2008) ett problem vid internationalisering av sjukvård och omsorg. Problemet avser 

olika politiska regleringar mellan länder. Exempelvis, sjukvårds-och omsorgsföretag har i 

vissa länder ingen möjlighet att lägga fram ett anbud i offentliga upphandlingar. Ett annat 

problem refererar till de olika ersättningssystemen som finns i olika länder som kan göra det 

svårt att identifiera möjligheterna på marknaden i andra länder (Nutek, 2008). 

Hollensen (2011) menar att skillnader i kulturen mellan olika länder försvårar företagens 

internationaliseringsprocess. Stahl och Voigt (2005) redogör för hypotesen om kulturellt 

avstånd som innebär att svårigheter, kostnader och risker är större mellan länder med stora 

kulturella skillnader. Samtidigt hävdar Weber och Drori (2008) att ett stort kulturellt avstånd 

leder till kulturkrockar. Stahl och Voigt (2005) säger att graden av kulturellt avstånd påverkar 

företagens val av inträdesstrategi. Exempelvis, Nutek (2008) visar att flera svenska sjukvårds-

och omsorgsföretag väljer förvärv som etableringsstrategi på nya marknader. Stahl och Voigt 

(2005) påpekar att internationella förvärv innebär dubbel kulturinlärning och integration av 

både nationell kultur och organisationskultur. Dessutom är internationella förvärv mer 

riskabla och har större risk att misslyckas. Forskarna talar också om kulturell passform där 

kulturell kompatibilitet är viktig för att underlätta integration och försäkra framgången av 

förvärv (Stahl och Voigt, 2005). Chakrabarti och Mitchell (2005) redogör för att ett större 

kulturellt avstånd i samband med internationella förvärv medför fler kostnader och större 

behov av integration. Barkema et al. (1996) talar också om kulturella block mellan olika 

länder och kulturella barriärer som leder till att företagen väljer att etablera sig på närliggande 

marknader för att stegvis skaffa sig kunskap om nya marknader. 

Javalgi och Martin (2007) hävdar att internationalisering av tjänster är ett intressant och 

växande område där antalet tjänsteföretag som söker sig utomlands ökar. Dessutom har 

tjänstesektorn i omvärlden en viktig roll inom den globala ekonomin. Men 

internationalisering och export av tjänster associeras med en rad svårigheter (Javalgi och 

Martin, 2007). Majkgård och Sharma (1998) kategoriserar tjänster i form av ”hårda” kontra 

”mjuka” tjänster. Forskarna menar att ”hårda” tjänster är lättare att exportera medan ”mjuka” 

tjänster medför svårigheter vid överföring till andra länder (Majkgård och Sharma, 1998). 

Javalgi och Martin (2007) säger att sjukvård är ett exempel på ”mjuk” tjänst vilket innebär att 

företagen som tillhandahåller ”mjuka” tjänster måste befinna sig lokalt på varje utländsk 
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marknad vid en internationalisering för att kunna möta efterfrågan hos lokala kunder. Dock 

innebär detta att företagens kostnader ökar betydligt (Javalgi och Martin, 2007). Vermeulen 

och Barkema (2002) belyser svårigheterna att överföra kunskap mellan företagens olika 

dotterbolag på utländska marknader samt inlärning av kunskap från utländska dotterbolag. 

Enligt forskarna är dessa uppgifter tidskrävande som kräver stor uppmärksamhet och omsorg 

från företagens sida. Uppgifterna handlar framförallt om att lära sig bedriva verksamhet i 

olika omgivningar med institutionella och kulturella skillnader. Dessutom handlar det om att 

utbilda personal, identifiera lämplig kandidat för förvärv och integrationen mellan moder-och 

dotterbolag (Barkema, 2002). Carman och Langeard (1980) konstaterar att 

internationaliseringen hos tjänsteföretagen är svår och innebär fler risker. 

1.3 Problemformulering 
Hur har svenska tjänsteföretag inom sjukvård och omsorg internationaliserat sig och vilka 

svårigheter har de ställts inför i sin internationalisering? Vilka möjligheter har sjukvårds-och 

omsorgsföretagen erhållit från en internationalisering? Hur ser framtidsutsikterna ut för 

svenska sjukvårds-och omsorgsföretag som erbjuder sjukvårdstjänster? 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka internationaliseringsprocessen hos svenska sjukvårds-och 

omsorgsföretag som tillhandahåller sjukvårdstjänster. Dessutom kommer studien att 

undersöka svårigheter, möjligheter och framtidsutsikter i samband med sjukvårds-och 

omsorgsföretagens internationalisering.   

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer inte att innefatta företag som tillhandahåller sjukvårdsprodukter i form 

av medicinsk utrustning, läkemedel eller bioteknik. Vidare behandlas inte företag som 

levererar IT-tjänster till sjukvården.   
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1.6 Disposition 
Figur 1-Studiens disposition 

 

 

Källa: Egen bild 

 

 

 

 

 

Inledning 

• Detta avsnitt inleds med en bakgrund och en problemdiskussion. 
Vidare följer en presentation av studiens syfte, problemformulering 
och avgränsning. 

 

Teoretisk 
referensram 

• I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning som 
författarna bedömt som lämpliga för studien. 

 

Metod 

• I studiens metodavsnitt presenteras tillvägagångssättet för insamling 
av data, studiens urval och en diskussion gällande validitet, reliabilitet 
och källkritik.  

Empiri 

• I studiens empiridel behandlas och bearbetas  svaren från 
intervjupersonerna. Resultatet används sedan i studiens analysavsnitt. 

Analys 

• I denna del  analyseras intervjupersonernas svar från studiens 
empiriavsnitt för att med stöd av studiens problemformulering samt 
teorier och tidigare forskning upptäcka skillnader och likheter.  

Slutsats 

• I studiens avslutande del redovisas slutsatserna som grundats på det 
empiriska resultatet. 
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2. Teoretisk referensram 
I studiens teoriavsnitt presenteras de samlade teorierna och tidigare forskning som åsyftar till 

att belysa olika aspekter av internationalisering. Teoriavsnittet ämnas till att användas vid 

studiens analysavsnitt. 

2.1 Internationalisering 
Internationalisering innebär att företag bedriver sin verksamhet i flera olika länder i världen 

men vanligtvis väljer företagen att begränsa sig till en specifik region, exempelvis inom 

Europa menar Hollensen (2011). Vidare anser Welch och Luostarinen (1988) att begreppet 

internationalisering har en oklar definition och menar att begreppet vagt beskriver företagens 

utåtriktade riktning mot internationella verksamheter. Forskarna anser att begreppet kan 

utvidgas och definierar internationalisering som processen av ökat engagemang i 

internationella aktiviteter. Chetty och Campbell-Hunt (2003) anser att termen 

internationalisering är mångtydig och skiljer sig i omfattning medan Johanson och 

Wiedersheim-Paul (1975) hävdar att internationalisering refererar till företagens inställning 

till utländska aktiviteter eller till utförandet av aktiviteter utomlands. Vidare menar Johanson 

och Vahlne (1977) att internationalisering är en process där företagen gradvis ökar sitt 

internationella engagemang där internationalisering är ett resultat av stegvisa beslut. Johnson 

(1988)  delar uppfattningen att internationalisering följer en stegvis process som kännetecknas 

av logiska och rationella beslut där företagen lär sig genom utförandet av aktiviteter. 

2.2 Uppsalamodellen 
De svenska forskarna Johanson och Wiedersheim-Paul (1975); Johanson och Vahlne (1977), 

hade under 1970-talet framställt Uppsalamodellens internationaliseringsprocess genom att 

undersöka internationaliseringsförloppet hos svenska tillverkningsföretag. Enligt forskarna är 

företagens internationalisering en stegvis process där företagens engagemang till nya 

marknader ökar gradvis. Vidare behandlar modellen betydelsen av gradvis insamling av 

kunskap och det succesiva engagemanget till utländska marknader. Johanson och Vahlne 

(1977) hävdar att brist på relevant kunskap är ett stort internationaliseringshinder och att 

relevant kunskap kan erhålls endast från aktiviteter på utländska marknader.    

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) visar att företagens internationella aktiviteter följer 

ett stegvist internationaliseringsmönster. Johanson och Wiedersheim-Paul (1975); Johanson 

och Vahlne (1977) menar att en gradvis internationalisering är ett kännetecken som utmärker 

internationaliseringsprocessen hos flera svenska företag. Men observationen antas även gälla 

för flera företag i olika länder där den inhemska marknaden är liten. Johanson och Vahlne 

(1977) hävdar att det krävs stegvisa beslut och lärande om nya marknader och 

affärsverksamheter utomlands för att motarbeta internationaliseringsprocessens svårigheter. 

Forskarna menar också att ju mer företagen arbetar med olika aktiviteter utomlands desto 

större växer den nödvändiga kunskapen som krävs för internationalisering. Den stegvisa 

internationaliseringen, enligt Uppsalamodellen, börjar med att företagen exporterar tillfälligt 

till närliggande länder eller till länder där företagen har kunskap om affärsmetoderna på 

marknaden. Därefter kan företagen börja sin försäljning utomlands med hjälp av en oberoende 
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representant för att sedan sätta upp en egen säljorganisation. Sista steget innebär produktion 

eller tillverkning utomlands (Johanson och Vahlne, 1977).  

Modellens fyra steg kan uppställas på följande sätt:  

Steg 1: Första steget kännetecknas av tillfälligt förekommande export till en ny marknad. 

Steg 2: Andra steget kännetecknas av att export sker genom en oberoende representant på en 

ny marknad. 

Steg 3: Tredje steget kännetecknas av upprättandet av försäljningsbolag på en ny marknad. 

Steg 4: Fjärde steget kännetecknas av produktion eller tillverkning på en ny marknad. 

Modellen kan även illustreras på följande sätt: 

Figur 2-Uppsalamodellen 

 

Källa: Omarbetad från Johanson och Vahlne (1977) 

Enligt Johanson och Vahlne (1977) innebär modellens fyra steg att graden av engagemang 

ökar längs varje steg som leder till olika erfarenheter på marknaden och information. 

Exempelvis, vid första steget är företagets engagemang till den nya marknaden minimal och 

företagen saknar informationskanaler från marknaden. I kontrast till första steget innebär 

modellens fjärde steg stort engagemang till den nya marknaden och mer kunskap. Johanson 

och Wiedersheim-Paul (1975) kallar modellens steg för etableringskedjan. Johanson och 

Vahlne (1977) påstår att engagemanget till en ny marknad ökar gradvis i takt med att 

företagen förvärvar, integrerar och använder kunskap om utländska marknader och 

verksamheter. Forskarna ger skäl för den stegvisa processen genom att osäkerheten stiger när 

företagen saknar kunskap om nya marknader samt brist på information om olika länders språk 

och kultur. Johanson och Weidersheim-Paul (1975) menar att företagen inte alltid följer varje 

steg i kedjan utan kan ”hoppa” över steg i samband med att kunskap om den nya marknaden 

ökar.  
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Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) beskriver konceptet om det psykiska avståndet 

mellan länder. Det psykiska avståndet redogör för de faktorer som motverkar eller stör flödet 

av information mellan företagen och marknaden. Skillnader i språk, kultur, politiska system, 

utbildningsnivå och den industriella utvecklingen är exempel på faktorer som hindrar flödet 

av information mellan företag och marknaden. Företagen inträder inledningsvis på en ny 

marknad där det psykiska avståndet är lågt, det vill säga internationaliseringsprocessen börjar 

på de marknader som företagen lättast kan förstå. På dessa marknader kan företagen lättare 

identifiera möjligheterna och osäkerheten uppfattas som låg. Det psykiska avståndet är 

sammankopplat till det geografiska avståndet vilket innebär att ju mer avlägset ett land är 

desto mer växer det psykiska avståndet. Begreppet kan även innebära att länder kan befinna 

sig längre bort från varandra geografiskt men är nära varandra i termer av psykiskt avstånd. 

En annan egenskap beträffande psykiskt avstånd är dess föränderliga förmåga i samband med 

att kommunikationssystem, handel och andra typer av socialt utbyte förändras, dock sker 

sådana förändringar långsamt (Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975). 

Johanson och Vahlne (1977) diskuterar betydelsen av kunskap inom modellen och det är den 

erfarenhetsbaserade kunskapen som är väsentlig. Enligt forskarna är det svårare för företag att 

få sådan kunskap vid internationaliseringens början, istället erhålls denna kunskap gradvis 

genom att företagen bedriver verksamhet på den nya marknaden. Erfarenhetsbaserad kunskap 

innefattar två viktiga begrepp såsom internationaliseringskunskap och marknadskunskap i 

samband med verksamheten på en ny marknad enligt Eriksson et al. (1997). 

Internationaliseringskunskapen refererar till företagets skicklighet att bedriva internationella 

aktiveteter, denna kunskap är mer allmän och binder inte företaget till en särskild marknad. 

Marknadskunskapen hänvisar till kunskap om ett specifikt lands marknad, affärsklimat, 

kultur, marknadsstruktur, kunder, leverantörer och myndigheter. Denna typ av kunskap 

erhålls genom erfarenhet på en särskild marknad och kan inte överföras till andra marknader 

(Eriksson et al., 1997).  Kunskap och engagemang till marknaden är två närbelägna begrepp 

inom modellen som erhålls stegvist i enlighet med Johanson och Vahlne (1977). Forskarna 

betonar att kunskap är en viktig resurs där ju mer kunskap företagen har om en marknad desto 

starkare växer engagemanget till marknaden. Samma princip gäller för den 

erfarenhetsbaserade kunskapen som gör det svårare att överföra till andra människor eller 

mellan marknader. Enligt Johanson et al. (2002) ökar engagemanget successivt genom 

företagens löpande aktiviteter på en ny marknad. De löpande aktiviteterna avser företagens 

förbindelser med bland annat kunder, organisationer, mellanhänder, myndigheter och 

leverantörer som till sist ger erfarenhetsbaserad kunskap om en särskild marknad. 

Johanson et al. (2002) säger att internationalisering kännetecknas av en kunskapsutveckling. 

Genom internationalisering på andra marknader kommer företagen att undersöka både 

möjligheter och svårigheter för att ta lärdom av arbetsförhållandena på olika marknader. 

Forskarna hävdar att det är företagens alldagliga aktiviteter och samverkan med andra aktörer 

på marknader som är det grundläggande inom internationalisering. Detta ger betydelseful 

kunskap för vidare internationalisering. Den erfarenhetsbaserade kunskapen kan endast 

komma ifrån företagens löpande verksamheter på marknaden och inte från 

marknadsundersökningar som kan betraktas som ett komplement. Dessutom kan det vara 
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svårt för företagen att erhålla erfarenhetsbaserad marknadskunskap från agenter, 

samarbetspartners eller från att anställa individer från en särskild marknad genom att de 

saknar relevanta erfarenheter som företaget kräver. Den erfarenhetsbaserade kunskapen från 

löpande verksamheter är därför en tidskrävande utveckling som i sin tur leder till att 

internationaliseringsprocessen tillika är tidskrävande (Johanson et al., 2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hollensen (2011) menar att de företag som har större resurser och kunskap upplever att deras 

engagemang utsätts för mindre komplikationer och de har möjlighet att genomföra en 

internationalisering genom större steg. När förhållandena på markanden är stadiga och 

identiska kan kunskap om marknaden erhållas genom andra sätt än erfarenhet och kravet att 

ha mer erfarenhet minskar. När företagen har betydande erfarenhet från marknader med 

liknande förhållanden kan företagen generalisera sina erfarenheter till specifika marknader. På 

så sätt blir en etablering på en ny marknad betydligt lättare (Hollensen, 2011).  

Ett flertal forskare har studerat och granskat Uppsalamodellens styrkor och svagheter som lett 

till intressanta diskussioner kring modellen. Exempelvis, Yip et al. (2000) påstår att 

Uppsalamodellen är alltför allmän och generell som kan göra att ledarskapet i företaget kan 

försvåras. Andersen (1993) instämmer och hävdar att modellen är generell och tar inte hänsyn 

till specifika situationer, faser, företag eller utländska marknader. Blomstermo et al. (2006); 

(Hollensen (2011) riktar kritik mot Uppsalamodellen och menar att den är alltför 

förutbestämd vilket innebär att företagen har mindre påverkan på utvecklingen och 

framstegen i processen. Johanson och Vahlne (2009) kontrar detta argument och hävdar att 

modellen är produktiv och dynamisk genom att erfarenhet bidrar till kunskap om marknaden 

som påverkar beslut och engagemang. Vidare påstår Clark och Mallory (1997); Hollensen 

(2011)  att Uppsalamodellen är obrukbar för tjänsteföretagens internationaliseringsprocess. I 

kontrast hänvisar Johanson et al. (2002) till tidigare studier som visat att flera tjänsteföretag 

har följt stegen i Uppsalamodellen i sin internationaliseringsprocess trots att det kan 

förekomma olikheter i processen.       

Enligt Forsgren (2002) är det svårt att förutspå internationaliseringsförloppet hos stora 

internationella företag med en spridd och ostabil struktur. Forsgren (2002) anser att när 

företagen är stora och internationellt spridda blir Uppsalamodellens förutsägande kraft 

mindre. Johanson och Vahlne (2009) klargör att modellen kan tillämpas på både små och 

stora företag. Forskarna menar att större företag har mer information när de förvärvar andra 

företag på marknaden och i sådana sammanhang är erfarenhet viktigare än storlek på företag.   

Johanson och Vahlne (2009) säger att Uppsalamodellen har ifrågasätts sedan den skapades på 

1970-talet. Forskarna talar om förändringar som skett i företagens beteende, affärsmetoder, 

ekonomiska-och regelmässiga omgivning samt nya teoretiska framsteg som utmanar 

modellen. Exempelvis, i dagsläget är nätverk ett kännetecken för företagens affärsklimat. 

Vidare menar Johanson et al. (2002) att globalisering har lett till att det psykiska avståndet 

samt skillnaderna att bedriva affärer på hemmamarknaden och utomlands har minskat. Därtill 

börjar kulturella och institutionella faktorer mellan länder likna varandra som ger 

föreställningen att avståndet mellan olika länder minskar. Nordström (1991) delar åsikten att 

det psykiska avståndet har blivit mindre och att ländernas skillnader är små. Fan och Phan 
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(2007) tillägger att förbättringar i telekommunikation och transport kombinerat med 

liberaliseringen av global handel har lett till att företag kan internationalisera sig redan vid 

uppstart, så kallade born-global företag. Chetty och Campbell-Hunt (2003) påstår att 

Uppsalamodellens stegvisa internationaliseringsprocess har kritiserats. Barkema och 

Drogendijk (2007) påpekar att företag inte längre stegvist expanderar internationellt som de 

gjorde under 1970-talet, i nuläget ligger fokus mer på kulturella block där det är viktigt att 

förstå de kulturella begränsningarna. Hollensen (2011) menar att företag på senare tid visar en 

större benägenhet att ”hoppa” över flera steg inom modellen och inträda på marknader med 

längre psykiskt avstånd mycket tidigare i internationaliseringsprocessen. Men Barkema och 

Drogendijk (2007) påvisar att även i dagsläget finns det en gräns på hur långt företagen kan 

”hoppa” mellan olika länder i termer av psykiskt och kulturellt avstånd och att succesiv 

expansion leder till inlärning och framgång. Johanson och Vahlne (2009) säger att allianser 

och förvärv samt andra typer av internationaliseringserfarenheter är viktigare idag än under 

1970-talet. Forsgren (2002) visar att företag kan få kunskap om nya marknader på andra sätt 

än erfarenhetsbaserad kunskap som Uppsalamodellen utkräver. Forsgren (2002) menar att 

företagen kan ta ”genvägar” för att få kunskap om nya marknader utan att behöva följa 

Uppsalamodellens stegvisa process med löpande aktiviteter på andra marknader. Forsgren 

(2002) anger andra tillvägagångssätt såsom observation, imiterande inlärning, förvärv och 

anställning av personal med nödvändig erfarenhet som påskyndar takten av 

internationalisering. Hollensen (2011) menar att företag i dagsläget kan snabbare få tillgång 

till kunskap om att göra affärer utomlands. Exempelvis, genom att universitet, 

handelshögskolor och ledarskapsutbildningar sätter större fokus på internationellt företagande 

dessutom är det lättare att anställa personal med nödvändig erfarenhet och kunskap. Dessa 

faktorer minskar kravet att långsamt bygga upp kunskap internt som tillika kan påskynda en 

internationalisering enligt Hollensen (2011).  

Enligt Johanson och Vahlne (1977) är en av styrkorna i modellen dess användning för 

planering och beslutsfattande, av den orsaken att en internationaliseringsprocess medför risk 

och sannolikheten finns att företagen kan misslyckas. Därmed kan Uppsalamodellen bidra 

med god planering och utförande för att minska risken för misslyckande. Vidare hävdar 

Forsgren (2002) att modellen är enkel i samband med att den innehåller få variabler som 

förklarar företagens internationaliseringsprocess, men om fler variabler tillsätts blir modellen 

komplicerad. Forskaren riktar också kritik mot modellen och påstår att marknadskunskap kan 

bli föråldrad när förhållandena på marknaden förändras som gör att den uppfattande risken 

kan stiga. Vidare lyfter Forsgren (2002) fram en väsentlig del av Uppsalamodellen som säger 

att inga investeringar görs utomlands om risken är hög. Dock förbiser modellen möjligheten 

att företagen också överväger risken att inte genomföra en investering. Mindre 

marknadskunskap leder till högre risk för investering men mindre marknadskunskap kan även 

sammankopplas till högre risk att inte investera. Därmed kan risken att inte agera överstiga 

risken att agera menar Forsgren (2002). 

2.3 Nätverkssynsättet 

Johanson och Vahlne (2009) anser att företagens nätverksrelationer, med hänsyn till det 

moderna affärsklimatet, är avgörande i internationella sammanhang. Hollensen (2011) 
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beskriver att aktörerna i ett nätverk är självständiga och kopplas till varandra genom sina 

relationer. I samband med internationalisering är företagen inledningsvis engagerade inom 

nätverk på hemmamarknaden som kan användas som en länk till andra nätverk utomlands. På 

så sätt anser Hollensen (2011) att nätverksrelationer kan underlätta företagens 

internationaliseringsprocess. Johanson och Vahlne (2009) följer samma resonemang och 

menar att nätverksrelationer skapar förbindelser mellan företagen som är viktiga för en 

framgångsrik internationalisering. Enligt Johanson och Vahlne (1990) indelas 

nätverksrelationer i två typer, forskarna skiljer mellan svaga och starka bindningar. Svaga 

bindningar kännetecknas av slumpmässiga relationer såsom kortvariga affärer mellan 

företagen medan starka bindningar präglas av hållbara affärsrelationer som förlitar sig på tillit. 

Beträffande samling av information gällande en internationalisering har svaga och starka 

bindningar olika effekter på företagen. Exempelvis, svaga bindningar gör att företagen 

självständigt kan samla in information medan starka bindningar gör att företagen efterföljer 

andra företag i informationssökandet (Johanson och Vahlne, 1990).  

I samband med internationalisering anser Hadley och Wilson (2003) att utvecklingen av 

samarbeten och relationer mellan kunder, leverantörer och andra affärspartners är viktiga för 

företagens internationella verksamheter. Forskarna refererar till flertal undersökningar som 

visar att företagen får tillgång till internationell kunskap tack vare sina relationer. Denna 

kunskap innefattar kunskap om kultur, normer, politik, institutionella regelverk, kunder, 

konkurrenter och marknaden utomlands. Kunskapen om dessa faktorer får företagen genom 

sina relationer med lokala företag på nya marknader som hjälper företagen att identifiera 

svårigheter och möjligheter på nya marknader. Coviello och Munro (1997) belyser också 

betydelsen av nätverksperspektivet i sammanhanget av internationalisering. Forskarna menar 

att relationer mellan olika parter påverkar strategiska beslut såsom val av marknad och 

inträdesstrategi. Nätverksperspektivet skiljer sig från den sedvanliga 

internationaliseringsprocessen som kännetecknas av stegvis internationalisering. Istället 

beskriver nätverksperspektivet att företagens strategi påverkas av relationerna i nätverket. 

Dessutom kan nätverksrelationerna främja, driva på eller förhindra företagens utveckling på 

den internationella markanden. Chetty och Campbell-Hunt (2004) påpekar att företagens 

nätverk är av stor betydelse inom Uppsalamodellen samt inom tidsenligare teorier som born- 

global.   

Johanson och Vahlne (2009) menar att nätverksrelationerna mellan företag erbjuder ett 

ömsesidigt lärande i form av tillgång till utökad kunskap om parternas resurser, behov, 

skickligheter och strategier. Forskarna betonar vikten av förtroende och gemensamt 

engagemang mellan parterna som är viktiga förutsättningar för en lyckad internationalisering. 

Dessutom hävdar forskarna att skapandet av nätverksrelationer är en tidskrävande uppgift där 

risken att misslyckas är stor. Men när relationerna mellan företagen fungerar utgör de en stor 

resurs för företagen. Dock kan det psykiska avståndet försvåra arbetet med att skapa nya 

relationer och kan vara en belastning av utanförskap enligt Johanson och Vahlne (2009). 

Emellertid riktar Johanson och Vahlne (1990) kritik mot nätverkssynsättet och påstår att 

nätverksrelationer inte tillämpas i alla branscher och länder eftersom uppfattningen av 

nätverksrelationer ser olika ut beroende på bransch och land.   
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2.3.1 Fyra internationaliseringstillstånd 

Johanson et al. (2002) förklarar att nätverkssynsättet innefattar fyra stycken 

internationaliseringssituationer som beskriver hur internationalisering sker inom nätverk. 

Dessa fyra internationaliseringssituationer definieras som pionjären, senkomlingen, 

ensamvargen och konkurrenten.  

Pionjären: Johanson et al. (2002) förklarar att företagen följer en stegvis internationalisering, 

i takt med Uppsalamodellen, för att få kunskap och erfarenhet om internationella marknader. 

Forskarna säger att företagen saknar relationer med andra samarbetspartners inom nätverket 

samt kunskap om nya marknader utomlands. Andra samarbetspartners inom företagens 

nätverk har också brist på kunskap om internationalisering och om marknader utomlands. 

Detta innebär att företaget på egen hand måste inhämta kunskap. Hadley och Wilson (2003) 

menar att denna internationaliseringssituation innebär en låg grad av internationalisering trots 

att företagen befinner sig på en hög internationaliserad marknad. Företagen har ett bristande 

engagemang till den nya marknaden genom att aktiviteterna är mindre. Johanson et al. (2002) 

hävdar att företagen tillämpar detta internationaliseringstillstånd i mindre utsträckning.      

Senkomlingen: Företagens internationalisering sker i snabbare takt i samband med att 

företagen har relationer med andra aktörer inom nätverket som befinner sig utomlands. 

Genom dessa relationer kan företagen etablera sig på avlägsna marknader utan att ta hänsyn 

till geografiska och kulturella skillnader (Johanson et al., 2002). Hadley och Wilson (2003) 

delar samma åsikt att detta internationaliseringstillstånd leder till en snabbare 

internationalisering där företagen inte behöver följa en stegvis process. Vidare menar 

forskarna att företagen erhåller marknadskunskap och erfarenhetsbaserad kunskap från andra 

samarbetspartners i internationaliserade nätverk.     

Ensamvargen: Enligt Hadley och Wilson (2003) har företagen ett starkt engagemang till 

internationaliseringsprocessen som innebär mer erfarenhetsbaserad kunskap trots att företagen 

befinner sig inom nätverk som saknar internationell kunskap. Företagen förlitar sig på 

kunskap från egna erfarenheter på utländska marknader. Johanson et al. (2002) delar samma 

uppfattning beträffande företagens erfarenheter på utländska marknader och menar att detta 

internationaliseringstillstånd bidrar med fler konkurrensfördelar givet att företagen lyckas 

koordinera arbetet inom olika nätverk. Johanson et al. (2002) påstår att ett problem inom detta 

tillstånd är överföringen av erfarenheter och kunskap mellan olika länder.  

Konkurrenten: Enligt Johanson et al. (2002) har företagen och dess samarbetspartners inom 

nätverket stor erfarenhetsbaserad kunskap om internationella marknader och 

internationalisering vilket gynnar en snabb internationaliseringsprocess. Det är viktigt att 

integrering inom de internationella nätverken fungerar samt överföring av kunskap mellan 

nätverken. Tillståndet beskriver även att det förekommer konkurrens mellan större företag på 

den internationella marknaden som efterliknar och härmar varandra (Johanson et al., 2002). 

2.4 Tre internationaliseringsformer 
Marknadssökare: Johanson et al. (2002) förklarar att denna internationaliseringsform syftar 

till att söka potentiella framtidsutsikter på utländska marknader. Företagsledningen granskar 
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företagets förmåga, resurser, och kunskap inför en internationaliseringsprocess. Negativa 

inslag inom strategin är att den är långsam, kostnadskrävande och riskfull som leder till att 

investeringar i olika affärssatsningar kan misslyckas. Forskarna klargör att företagen har brist 

på erfarenheter samt kunskap om affärsverksamheter utomlands. För att lösa detta genomför 

företagen istället marknadsundersökningar och medverkar i visningar eller mässor. Därmed 

måste företagen insamla och tyda kunskapen på egen hand (Johanson et al., 2002).  

Kundföljare: I enlighet med Johanson et al. (2002) innebär denna strategi att företagen har 

samarbetspartners inom utländska nätverk vilket leder till att företagen efterföljer en kund 

eller en samarbetspartner till marknader utomlands. Tillämpningen av strategin gör att 

företagen får tillgång till kunskap och erfarenhet genom samverkan med internationella 

leverantörer och kunder på regionala marknader. Lärande sker genom gemensamt arbete 

mellan företagen och andra aktörer. Forskarna hävdar att strategin innefattar mindre risk och 

kostnader vid en internationalisering eftersom företagen erhåller kunskap om internationella 

marknader från samverkan med samarbetspartners inom nätverket. Därtill är strategin snabb 

och kostnadseffektiv. Detta innebär att företagen kan undgå från att följa stegen i 

Uppsalamodellen för att utveckla erfarenheter och kunskap om internationella marknader 

(Johanson et al., 2002).    

Följa John: Enligt Johanson et al. (2002) innebär denna strategi att företagen efterliknar, 

härmar och efterföljer varandra vid en internationalisering. Företagen har inledningsvis både 

kunskap och erfarenheter om utländska marknader och internationalisering samt förbindelser 

till globala nätverk. Forskarna hävdar att strategin förser företagen med skalfördelar vid 

expansion till andra marknader. 

2.5 Inträdesstrategier 
Enligt Swayne et al. (2006) delar marknaden för sjukvård flera likheter med formella 

marknader, kunderna på sjukvårdsmarknaden är patienterna. Denna marknad har problem när 

det kommer till dömande kunder och ledningsstrukturer som är intäkts-och 

kostnadsmedvetna. Forskarna menar att sjukvård inte skall skilja sig gällande delaktighet i 

vården av kunderna.      

Swayne et al. (2006) förklarar att det finns flera strategiska alternativ tillgängliga för 

sjukvårdsorganisationer där en enskild organisation kan använda olika strategier samtidigt 

eller gradvist. Därmed krävs det logiska beslut för utformning av en strategi. Forskarna menar 

att en strategi är uppbyggd utifrån fem kategorier, ledningsstrategier, anpassningsstrategier, 

inträdesstrategier, konkurrensstrategier och implementeringsstrategier. En organisation måste 

först fastställa och nå konsensus gällande uppdrag, vision och strategiska mål. Sådana beslut 

markerar företagens riktning och avser företagens ledningsstrategier. Nästa steg handlar om 

företagens anpassningsstrategier som avser verksamhetens omfattning och på vilka sätt 

företagen kommer att expandera, dra ihop eller upprätthålla verksamheterna. Sedan måste 

företagen identifiera, utvärdera och definiera inträdesstrategier. Inträdesstrategierna indikerar 

hur expansion eller upprätthållandet av strategier kommer att se ut. Konkurrensstrategier 

bestämmer företagets strategiska hållning och konkurrensen på marknaden gentemot andra 
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aktörer. Implementeringsstrategier måste identifieras för tillämpningen av anpassnings-

inträdes-och konkurrensstrategier (Swayne et al., 2006). 

2.5.1 Marknadsinträde 

Uppsalamodellen betraktas som det traditionella och huvudsakliga tillvägagångssättet för en 

internationalisering enligt Johanson et al. (2002). Flera forskare, Anderson och Gatignon 

(1986); Domke-Damonte (2000); Johanson et al. (2002) visar att företag kan välja mellan en 

mängd olika former av inträden på nya marknader utomlands vilket kan bidra till ett snabbare 

inträde som går emot den stegvisa internationaliseringsprocessen i Uppsalamodellen. 

Johanson et al. (2002) hänvisar till studier som visar att tjänsteföretag utnyttjar allianser och 

olika etableringsstrategier mer än tillverkningsföretag. I kontrast har andra studieresultat inte 

redovisat skillnader mellan tjänste-och tillverkningsföretag gällande utnyttjandet av allianser 

på internationella marknader. Exempel på olika former av inträden är licens, franchising, 

export, direkt eller genom oberoende kanaler, foreign direct investment (FDI), born global, 

greenfield-investering samt strategiska allianser i form av joint-ventures (JV), förvärv, 

fusioner eller helägda dotterbolag. Olika inträdesformer varierar i grad av kontroll som 

företagen har över investerade resurser, materiella eller immateriella. Forskarna menar att ett 

företag kan använda sina finansiella resurser för att investera på en ny marknad, hitta 

samarbetspartners och använda samarbeten för att ta sig in på en ny marknad eller använda 

egna resurser för att utveckla egna produkter eller tjänster (Johanson et al., 2002).  

Greenfield-investering: Johanson et al. (2002) förklarar att företagen som från början bygger 

upp en verksamhet på nya marknader har genomfört en greenfield-investering. Detta innebär 

att företagen stegvis bygger upp en ny organisation som i sin tur ökar kunskapsinlärningen i 

varje steg. Den stegvisa processen gör att risk och ovisshet minskar vid utlandsetableringar.  

Strategin är tidskrävande eftersom kravet på kunskap om utformningen av relationer med 

kunder, leverantörer och andra företag på nya marknader är stort (Johanson et al., 2002). 

Förvärv: Genom förvärv kan företag använda sina finansiella resurser för att komma in på en 

ny marknad enligt Selden och Colvin (2003). Förvärv kan användas för att expandera genom 

att ett företag uppköper ett redan existerande företag, en enhet i ett företag eller en 

produkt/tjänst. Forskarna redogör för flera anledningar till att förvärva ett företag, till exempel 

anskaffa resurser, personal, nätverk, varumärken eller teknologi. Men den vanligaste 

anledningen är att anskaffa kunder. Johanson et al. (2002); Selden och Colvin (2003) hävdar 

att ett förvärv ökar takten av internationalisering och inträde på en ny marknad i jämförelse 

med att bygga upp en ny organisation från början. Johanson et al. (2002) säger att förvärv kan 

medföra svårigheter i form av kontroll och integrering av det förvärvade företaget. Kulturella 

skillnader, både geografiska och företagskulturella skillnader, mellan företagen är det 

vanligaste problemet med förvärv. Exempelvis, ju större det geografiska avståndet är mellan 

företagen desto större är de kulturella skillnaderna. Forskarna Stahl och Voigt (2005) menar 

att kulturella skillnader finns även mellan företag i den nationella omgivningen som refererar 

till skillnader i företagskulturen mellan företagen. Därtill anser Stahl och Voigt (2005) att 

gränsöverskridande förvärv är mer utmanande eftersom de involverar en dubbelsidig 

kulturanpassning där företagen måste ta hänsyn till både nationella skillnader mellan olika 

länder samt olika företagskulturer. Forskarna hänvisar till tidigare studier som rapporterar att 
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gränsöverskridande förvärv är mer riskfyllda jämfört med inhemska förvärv. Hypotesen om 

kulturell distans redogör för att svårigheter, kostnader och risk ökar vid stora kulturella 

skillnader mellan företag i samband med förvärv enligt Stahl och Voigt (2005). Forskarna 

refererar till tidigare studier som understryker betydelsen av kulturell passform och kulturell 

kompatibilitet mellan företagen som i sin tur leder till en bra efter-prestation och integration.  

Meirivich (2010) påstår att företagens kulturskillnader, i termer av företagskultur och 

nationell kultur, kan även ge avsevärda fördelar. Men detta förutsätter att skillnader och 

olikheter mellan företagen effektivt och produktivt kan integreras i företagen. Ett sådant utfall 

leder till en framgångsrik efter-prestation där fördelarna kan vara i form ett ömsesidigt 

kunskapsutbyte där båda företagen lär sig av varandra. Trots fördelarna som ett förvärv kan 

generera ställs de företag som väljer förvärv som inträdesstrategi inför utmaningar beträffande 

kulturskillnader mellan olika företag (Meirivich, 2010). Weber och Drori (2008) anser att 

kulturskillnader är den framträdande orsaken till att förvärv visar höga siffror på 

misslyckande. Exempelvis, forskarna hänvisar till statistik som visar att endast 56 % av 

företagen lyckas med förvärv.       

Selden och Colvin (2003) påstår att mindre förvärvade företag kan vara svåra att integrera in i 

den existerande verksamheten och kulturen. Vanligtvis brukar det ta flera år att assimilera 

förvärv eller kombinationen mellan två organisationskulturer. Därmed har kulturella 

skillnader en stor påverkan både på det förvärvade företaget och det förvärvda. Stora 

kulturskillnader mellan de berörda företagen leder till ökade kostnader för integration enligt 

Kogut och Singh (1988);Weber och Drori (2008). Kogut och Singh (1988) riktar 

uppmärksamhet på svårigheten för företagen att identifiera en lämplig förvärvskandidat med 

en likartad företagskultur. Jemison och Sitkin (1986) menar att likheterna mellan företagens 

företagskultur leder till att förvärvs-och integrationskostnaderna minskar. Dessutom anser 

forskarna att denna strategi erbjuder företagen möjligheten att införskaffa viktig kunskap och 

erfarenhet och i samma takt stärka sin marknadsposition. Jemison och Sitkin (1986) hävdar att 

den främsta svårigheten med förvärv handlar om integrera och koordinera det förvärvda 

företagets kultur i moderbolaget. Forskarna tillägger att risk finns för att anställda lämnar 

företaget om de inte känner sig motiverade att stanna kvar efter förändringen samt om 

förvärvet saknar ordentlig förberedelse ökar risken för avyttring och höga kostnader.           

Strategiska allianser: Enligt Johanson et al. (2002) innebär strategiska allianser att två 

enskilda företag samverkar med varandra. Porter (1980) säger att strategiska allianser är 

gemensamma avtal mellan företag och formas vanligtvis genom officiella överenskommelser 

mellan de inblandade företagen. Allianser har använts för att skapa nätverk inom sjukvård. 

Allianser har som syfte att stärka konkurrensställningen och samtidigt bevara företagens 

självständighet. Allianser har samma problem som förvärv beträffande kulturskillnader där 

företagen måste lära sig att samarbeta istället för att konkurrera. Fördelarna med allianser 

innefattar delad kunskap, tillgång till kompetens och stärkt marknadsposition (Porter, 1980). 

En vanlig typ av strategisk allians är joint-venture (JV). Enligt Roberts och Berry (1985) 

tillämpas joint-ventures när projekt blir stora, teknologin blir dyr, interna resurser eller 

kompetenser är begränsade. Ett joint-venture innebär att två eller fler företag kombinerar sina 

resurser för att utföra ett uppdrag.  Hollensen (2011) förklarar att i internationella joint-
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ventures befinner sig företagen i olika länder. I sådana sammanhang kan det uppstå 

svårigheter vid ledning och styrning. Ett joint-venture ökar möjligheten för att snabbt inträda 

på nya marknader, utnyttja varandras ömsesidiga teknologi samt dela på risker, kostnader och 

vinster enligt Hollensen (2011). Swayne et al. (2006) menar att sjukhus kan använda sig av 

joint-ventures för att sänka kostnader samt förbättra och expandera tjänster. Därtill anser 

forskarna att joint-ventures kan vara en innovativ metod för att generera vinster, tillägga 

verksamheter och förbli konkurrenskraftig.   

Born Global: Johanson et al. (2002) hävdar att tidsperspektivet är en ny dimension inom 

forskningen av internationalisering. Born global innebär att företagen genomgår en snabb 

internationalisering och är internationella i ett tidigt skede. Dessutom är born global-företag 

bundna till internationella nätverk och personer som anskaffat sig viktig kunskap, erfarenhet, 

kontakter och relationer om utländska marknader. Dessa faktorer bidrar till att 

internationaliseringsarbetet blir enklare och minskar kostnader och risk förenat med 

internationalisering (Johanson et al., 2002). 

Foreign direct investment (FDI): OECD beskriver foreign direct investment (FDI) som en 

viktig del av internationell ekonomisk integration. FDI ger företagen möjlighet att skapa en 

stabil och långsiktig förbindelse mellan olika länders ekonomier. Fördelarna från FDI 

innefattar överföring av teknologi och know-how mellan olika länder. OECD definierar FDI 

som en gränsöverskridande investering mellan företag i olika länder som syftar till att skapa 

ett hållbart intresse
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. Sethi et al. (2003) anser att FDI kan användas för att överföra företagens 

kunskap och andra tillgångar, både konkreta tillgångar och abstrakta tillgångar. Vidare hävdar 

Alfaro et al. (2004) att FDI är ett tillvägagångssätt för företag att inträda på nya marknader 

utomlands. Forskarna menar att de positiva effekterna av FDI innefattar ökad produktivetet, 

överföring av teknologi, introduktion av nya processer, bättre ledarskap, internationella 

produktionsnätverk och tillgång till marknader. Ansträngningarna har även ökat för att locka 

fler FDI på grund av fördelarna enligt Alfaro et al. (2004). Blomström och Kokko (1998) 

hävdar att flera länder har liberaliserat sina regleringar gällande FDI för att kunna locka 

utländska företag till att investera. Således menar forskarna att det huvudsakliga syftet till att 

länder vill attrahera FDI är för att få tillgång till teknologi och kunskap som de lider brist på. 

Ramasamy och Yeung (2010) talar om att det finns en ökning av FDI inom tjänster där 

forskningen fokuserar mer på att utforska de bestämmande faktorerna för FDI inom 

tillverkning. Faeth (2009) utpekar faktorer som beskriver nackdelarna med FDI exempelvis, 

risk, informationsbrist, osäkerhet, psykiskt avstånd, kulturella skillnader samt skillnader i 

lagar och regler. Sethi et al. (2003) redogör för de traditionella trenderna som påverkar 

företagens beslut att genomföra FDI såsom storleken på marknaden, handelsbarriärer, 

transportkostnader, politisk stabilitet samt värdlandets handels-och skatteregleringar. 

Forskarna påstår att geografiskt närliggande länder har oftast liknande kultur, politik, ekonomi 

och utveckling. Detta gör att företagen kan få fördelar genom att bedriva sina verksamheter på 

anslutande marknader som delar samma infrastruktur i kommunikation, handelsregion utan 

barriärer och nätverksmöjligheter (Sethi et al., 2003).  
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2.6 Svårigheter 

Barkema et al. (1996) förklarar att globalisering har lett till att företagen söker sig till 

marknader utomlands med ökat internationellt engagemang på nya marknader. Dock innebär 

internationalisering och expansion till nya länder ökade kostnader och anpassning till olika 

nationella kulturer samt företagskulturer utanför landets gränser. Forskarna påstår att genom 

insamling av utländska erfarenheter kan företagen minska utsikten att misslyckas på nya 

marknader. Barkema et al. (1996) anger att den kulturella distansen är en faktor som kan 

förhindra inlärning, och företagen måste således anpassa sig till utländska kulturer där 

sannolikheten för att misslyckas ökar om kulturanpassningen är alltför krävande. 

Hollensen (2011) menar att det finns flera faktorer som kan försvåra företagens 

internationaliseringsprocess. Faktorer såsom den politiska miljön både på hemmamarknaden 

och i värdlandet kan skapa problem samt den kulturella faktorn i termer av olika nationella 

kulturella skillnader och skillnader i företagskultur mellan olika länder. Den kulturella 

aspekten och dess påverkan i samband med internationalisering är betydande för 

internationella företag. Kulturens innebörd och omfattning är både bred och komplicerad och 

härstammar från hur människor socialt agerar med varandra (Hollensen, 2011). Cuervo-

Cazurra et al. (2007) förklarar att miljön i ett nytt land skiljer sig i egenskaper av geografi, 

klimat, religion, språk, välstånd, ekonomiska system, juridiska system, statliga institutioner 

och kultur som härstammar från ländernas sociala och institutionella skillnader. Dessutom 

finns det skillnader mellan konkurrenter och kunder i olika länder. Därtill tillägger forskarna 

att det finns svårigheter att överföra företagens resurser, produkter eller tjänster, över 

nationella gränser. North (1990) påpekar att det psykiska avståndet är en viktig faktor i 

företagens internationaliseringsprocess. Det psykiska avståndet refererar till ländernas 

olikheter i form av utveckling, utbildning, lagar, språk och kultur enligt North (1990). 

Cuervo-Cazurra et al. (2007) fann att svårigheter kan uppstå gällande företagens 

gemensamma arbete, kommunikation och förståelse i samband med utlandsetableringar i 

länder med skilda institutionella förhållanden. För att klara sådana problem menar forskarna 

att anpassning och omställning krävs. Hollensen (2011) säger att det är viktigt för företag att 

identifiera svårigheterna vid internationalisering och expansion till andra länder. Därtill påstår 

Cuervo-Cazurra et al. (2007) att det krävs bättre kommunikation och koordination för att 

kunna leda spridda verksamheter i andra länder samt en bra analys innan en 

internationalisering inleds. 

2.6.1 Psykiskt avstånd, kulturella skillnader och kunskap 

Blomstermo et al. (2006) hänvisar till tidigare forskning som visar att företag med mindre 

erfarenhet av utländska marknader föredrar marknader där det kulturella avståndet är mindre. 

Blomstermo et al. (2006) menar att när marknaderna är kulturellt likt varandra blir företagens 

svaga erfarenheter mindre avgörande. Kogut och Singh (1988) hävdar att företagen föredrar 

att inträda på utländska marknader som är likt hemmarknaden i egenskap av kulturella 

likheter. Nordström (1991) påstår att det är viktigt för företagen att anskaffa kunskap om olika 

marknader som är både tillräcklig och relevant. Dessutom tycker Nordström (1991) att 

företagens kunskapsbrist är en stor problematisk faktor i internationaliseringsprocessen. 

Företagen kan lösa detta genom ”learning-by-doing” och gradvis öka sitt engagemang till ett 
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nytt land som kopplas till principerna i Uppsalamodellen enligt Cuervo-Cazurra et al. (2007). 

I enlighet med Johanson och Vahlne (1977) använder sig företagen av Uppsalamodellens 

stegvisa process som innebär att företagen börjar internationalisering på marknader med 

liknande kultur för att sedan expandera till mer kulturellt avlägsna marknader. Majkgård och 

Sharma (1998) betonar Uppsalamodellens betydelse samt vikten av erfarenhetsbaserad 

kunskap. Forskarna menar att företagen använder lösningar som tidigare varit framgångsrika 

och att erfarenhetsbaserad kunskap minskar risken på internationella marknader. Även 

Contractor (2007) understryker Uppsalamodellens betydelse och hävdar att mer 

internationalisering ger företagen erfarenhetsbaserad kunskap om vidare internationalisering. 

Barkema et al. (1996) delar åsikten beträffande företagens inlärning utifrån Uppsalamodellens 

principer om erfarenhetsbaserad kunskap.  

Barkema och Vermeulen (1998) hänvisar till tidigare forsking som visar att erfarenhet är 

företagens huvudsakliga källa för inlärning.  Forskningsresultat visar att mångfald av 

erfarenhet gör att lärandet främjas. Exempelvis, genom att företagen bedriver sina 

verksamheter i en miljö som kännetecknas av mångfald kommer företagens kunskapsbas att 

öka. De företag som förblir inom ett enda land med samma möjligheter, hot och rutiner 

kommer detta kortsiktigt att fungera väl. Detta repeterande beteendet hos företagen att bedriva 

verksamhet inom samma omgivning kan leda till att företagen missar möjligheterna som finns 

på nya marknader utomlands. Barkema et al. (1996) anser att företagens inlärning om olika 

kulturer sker stegvist samtidigt som företagen stegvis expanderar och lär sig från tidiga 

erfarenheter som i sin tur underlättar nya etableringar. Tidigare forskning har identifierat 

länder med samma kulturella block som innefattar samma kulturer. Detta innebär att företag 

kan utnyttja tidigare erfarenheter från länder inom samma kulturella block när 

internationalisering sedan sker över större block till mer avlägsna länder. På så sätt ökar 

företagens kunskapsinlärning från tidigare erfarenheter som framhäver regeln om 

erfarenhetsbaserad kunskap inom Uppsalamodellen (Barkema et al., 1996).    

Gällande internationalisering av born global-företag menar Oviatt och McDougall (1994); 

Blomstermo et al. (2006) att dessa företag kan påbörja en internationalisering på marknader 

med större kulturellt avstånd samt att kulturellt avstånd kan påverka företagens val av 

inträdesstrategi. Davidson (1983) hävdar att företag som använder joint-venture som 

inträdesstrategi visar tendens att inträda på markander där det kulturella avståndet är stort. 

Medan företag som använder sig av helägda dotterbolag som inträdesstrategi är mer beroende 

av kulturella likheter på närbelägna marknader. Däremot anser Barkema et al. (1996) att 

oavsett om företagen väljer helägda dotterbolag eller joint-ventures finns det risk att de möter 

kulturella barriärer men hävdar att det nödvändigtvis inte behöver vara detsamma. 

Exempelvis, vid helägda dotterbolag måste företagen anpassa sig till den nationella kulturen 

medan vid joint-ventures krävs det en ”dubbel kulturanpassning”, både anpassning till den 

nationella kulturen och företagskulturen. Därmed påverkas joint-venture mer av det kulturella 

avståndet. Forskarna tillägger att samma princip gäller för förvärv och greenfield-investering. 

Till exempel, förvärvande företag måste anpassa sig till den nationella kulturen samt 

företagskulturen. Ju större kulturellt avstånd mellan det förvärvande och förvärvade företaget 

desto större är risken för avyttring (Barkema et al., 1996).  
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Undersökningen gjord av Hofstede (1983) är ett viktigt inslag inom kulturella skillnader och 

psykiskt avstånd. Genom sin studie visar Hofstede (1983) en detaljerad och djup 

undersökning av de grundläggande kulturella skillnaderna mellan olika länder som kan stödja 

företagens internationaliseringsprocess. Studien identifierar följande fyra dimensioner:  

Individualism kontra kollektivism: Denna dimension refererar till förhållandet en individ har 

till sin omgivning samt den grad en individ är beroende av andra individer. En hög grad av 

individualism innebär att en individ fokuserar mer på att uppfylla sina egna mål medan en hög 

grad av kollektivism leder till ett grupptänkande. Ett företag med hög kollektivism har 

anställda som är beroende av varandra och tar beslut tillsammans (Hofstede, 1983).  

Stor kontra liten maktdistans: Hofstede (1983) förklarar att maktdistans behandlar idén om 

hur olika länder behandlar frågan kring människors skillnad och ojämlikhet när det gäller 

makt och välstånd samt hur mycket individerna tillåter detta tillstånd. Inom organisationer 

handlar maktdistans om graden av centralisering och autokratiskt ledarskap. En låg 

maktdistans innebär att makten är utspridd medan hög maktdistans innebär att makten är 

koncentrerad till en liten grupp individer (Hofstede, 1983). 

Stark kontra svag osäkerhetsundvikande: Osäkerhetsundvikande behandlar frågan hur olika 

länder handskas med en osäker framtid. I vissa länder lever människor med att ha accepterat 

att framtiden är oviss och osäker vilket inte upprör dem och dessa människor är mer benägna 

att ta risker. Medan i andra länder är människor mer inställda på att tackla framtiden som gör 

att de känner ångest och oro. Länder som utmärks av hög osäkerhetsundvikande är fokuserade 

på att skapa lagar, regler och institutioner för att inge en känsla av säkerhet till sina 

medborgare och undvika risk (Hofstede, 1983).    

Maskulint kontra feminint: Här behandlas frågan om rollfördelningen mellan män och 

kvinnor. I vissa länder kan både män och kvinnor ha flera olika roller medan andra länder 

uppvisar en stark fördelning mellan könen. Hofstede (1983) indelar olika länder i maskulina 

kontra feminina länder. I maskulina länder dominerar värderingar som betydelsen av stora 

prestationer, bedrifter och att tjäna pengar. Medan feminina länder präglas av värderingar 

såsom betydelsen av vänskap, hälsa, bevarandet av miljön och att hjälpa andra människor 

(Hofstede, 1983).    

Med utgångspunkt från studien förklarar Johanson et al. (2002) att Sverige domineras av 

individualism och har låga nivåer bland de olika dimensionerna.   

2.6.2 Politiska lagar och regler 

Porter (1980) menar att ett stort problem för internationella företag är lagar och regleringar 

som finns i olika länder. Ländernas regeringar har som mål att skydda och bevara 

konkurrensen i värdlandet. Statliga regleringar kan begränsa och förhindra nya konkurrenter 

från att inträda på nya marknader. Därtill menar Czinkota och Ronkainen (2004) att 

internationella företag måste ta hänsyn till lagar och regleringar både på hemmamarknaden 

och på utländska marknader. Forskarna menar också att relationer mellan länder kan ha en 

djup påverkan på internationella företag. Vidare påstår forskarna att inget företag kan ignorera 

de lagar och regleringar i sin omgivning där statliga regleringar och rättssystem i värdlandet 
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kommer alltid att påverka företagen. Påverkan av lagar och regleringar kan vara stor även om 

de inte är utformade att specifikt rikta sig mot internationella transaktioner. Omgivningen i 

värdlandet, både politiskt och legalt, påverkan internationella verksamheter på flera sätt 

eftersom länder skiljer sig från varandra i egenskap av politiska och legala system samt hur 

dessa tolkas och implementeras (Czinkota och Ronkainen, 2004). Forskarna talar också om 

politiska risker och menar att politiska risker finns i alla länder men skiljer sig i skala och 

omfattning mellan olika länder. Enligt forskarna definieras politisk risk som förlust av 

investeringar när länderna ändrar sina politiska strukturer eller regleringar, till exempel 

förändringar i skatteregler, tariffer eller begränsar vinster. Forskarna menar, i generella 

termer, att politisk risk är högre i länder som historiskt präglas av ekonomisk instabilitet eller 

saknar god ekonomisk struktur. De länder som saknar denna historiska prägel tenderar den 

politiska risken att vara mindre (Czinkota och Ronkainen, 2004).  

Czinkota och Ronkainen (2004) förklarar att företagen behöver mer än kunskap om affärer för 

att lyckas på en marknad. Även om full förståelsen av ett annat lands legala och politiska 

system, vilket är grundläggande, kommer sällan vara möjligt så kommer företagen att vara 

medvetna om betydelsen av hur dessa system fungerar och samarbeta med andra som förstår 

hanteringen av verksamheten inom systemet. Dock är statliga lagar och regleringar inte 

bestående utan synpunkter kan förändras eller omvändas där nya lagstiftningar kan ersätta de 

gamla enligt Czinkota och Ronkainen (2004). Rowden (2001) konstaterar att företagens insikt 

om den politiska och rättsliga omgivningen i värdlandet leder till att företagen kan bedriva 

sina verksamheter utan svårighet. Blomstermo et al. (2006) samtycker och menar att företagen 

som saknar kunskap om den institutionella och politika omgivningen i värdlandet får det 

svårare att bedriva sina aktiviteter. Vidare tillägger forskarna att även om den kulturella 

distansen är liten råder det fortfarande skillnader mellan länder vilket kan inge en vilseledande 

föreställning om, bland annat, den politiska omgivningen. Exempelvis, språkskillnader kan 

försvåra kommunikationen och därigenom samarbeten trots att en internationalisering sker i 

intilliggande länder. Trots närliggande länder anser Pedersen och Petersen (2004) att 

företagen kan utsättas för ”chock-effekter” från situationer där kunskapsbrist kan uppstå 

oväntat efter inträdet på en ny marknad. Forskarna menar att företagen kan anse sig ha 

tillräckligt med kunskap om en ny marknad men som kan ge en felaktig föreställning av 

säkerhet. Här finns det risk att företagen misslyckas med planering och försiktighet trots att 

det kulturella avståndet är mindre enligt Pedersen och Petersen (2004). 

2.7 Möjligheter 
Contractor (2007) hävdar att internationell expansion, till en början, kan misslyckas i att 

generera fördelar för företagen men över tid bidrar en internationell expansion till flera 

fördelar för företagen. Under de första stegen inom internationalisering utsätts företagen för 

bördan av att vara främmande på en ny marknad där företagen måste hantera fler kostnader i 

termer av kulturinlärning om nya länder och kulturer samt kostnader av att anpassa sig till nya 

länder och marknader. Emellertid under de efterföljande stegen i 

internationaliseringsprocessen börjar en internationalisering ge gradvisa fördelar för företagen 

som överstiger kostnaderna. Enligt Contractor (2007) är en av fördelarna från 

internationalisering anskaffning av kunskap från andra länder. Genom att företagen finns på 
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flera internationella marknader ökar möjlighet att fånga upp kunskap från andra länder som 

inhemska eller mindre internationaliserade företag inte kan. Även Vermeulen och Barkema 

(2002) betonar betydelsen av kunskapsanskaffning från utländska marknader. Forskarna 

menar att företagen kan dra fördelar av att lära sig från utländska dotterbolag samt kunskapen 

från att överföra immateriella tillgångar utomlands. Ett multinationellt företag främjar 

kunskapsöverföringen mellan olika länder. Trots att svårigheter förekommer i samband med 

anpassningen till lokala förhållanden i värdlandet anser forskarna att detta kan leda till 

innovation gällande produkter, marknadsföring och organisatoriska rutiner och metoder. 

Utländska dotterbolag har en viktig roll för utveckling och marknadsföring av nya produkter 

och tjänster som leder till att företagen kan dra nytta av unik kunskap (Vermeulen och 

Barkema, 2002). 

Vermeulen och Barkema (2002); Contractor (2007) klargör att fler fördelar av en 

internationalisering och närvaro i flera länder förekommer i form av lägre kostnader för 

arbetskraft, utnyttjandet av företagsspecifika tillgångar, mer marknadsinflytande, styrka, 

makt, skalfördelar, vinst och minskad finansiell risk. Vermeulen och Barkema (2002) tillägger 

att internationell närvaro bidra till lägre transaktionskostnader, ökad försäljning och spridda 

kostnader över flera affärsenheter. Contractor (2007) betonar vikten av Uppsalamodellens 

betydelse och hävdar att mer internationalisering ger företagen erfarenhetsbaserad kunskap. 

Kunskapen anskaffas genom erfarenhet av internationella affärsverksamheter på geografiskt 

och kulturellt avlägsna marknader. Detta leder även till att företagen kan förbättra sina 

organisatoriska förmågor genom erfarenheten av att ha återskapat företaget på en ny marknad 

utomlands. Enligt Contractor (2007) erhålls denna förmåga genom mer internationell 

erfarenhet där ett snabbt inträde på utländska marknader, till en lägre kostnad, ökar vinsten i 

jämförelse med de konkurrenter som saknar erfarenhet av internationalisering. Forskaren 

konstasterar att internationalisering och internationellt företagande förser företagen med 

värdefulla fördelar. Vermeulen och Barkema (2002) instämmer att internationalisering och 

expansion är fördelaktigt för företagen men påstår att företagens förmåga att expandera kan 

utsättas för begränsningar och hinder. Forskarna hävdar att hastigheten av 

internationalisering, geografisk spridning och de inriktade marknaderna kan negativt påverka 

företagens lönsamhet från en internationell expansion.  

2.8 Internationalisering av tjänster 

Majkgård och Sharma (1998) förklarar att tjänsteföretagen utgör det största och snabbast 

växande segmentet av världsekonomin, vilket gör att intresset för att studera 

internationaliseringen hos tjänsteföretagen ökar. Samtidigt uttrycker Javalgi och Martin 

(2007) nyfikenhet till att undersöka internationalisering av tjänster. Forskarna anser att detta 

forskningsområde har växt i samband med att fler tjänsteföretag söker sig utomlands. Genom 

att konkurrenskraften på flera marknader runtom i världen växer ökar detta tjänsternas volym 

och gör att företagen använder tjänster för att få fler konkurrensfördelar.  

Tjänster skiljer sig från produkter genom att de är immateriella, förgängliga samt produktion 

och konsumtion sker samtidigt enligt Majkgård och Sharma (1998). Javalgi och Martin (2007) 

hävdar att tjänster i internationella sammanhang är svåra att förklara och marknadsföra. 

Forskarna menar att externa faktorer, till exempel kulturellt avstånd, politik, teknologi och 
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ekonomi, i värdlandet påverkar tjänsteföretagens engagemang till internationalisering. 

Majkgård och Sharma (1998) redogör även för särskiljningen mellan tjänsteföretagens 

”hårda” kontra ”mjuka” tjänster i samband med internationalisering. De ”mjuka” tjänsterna 

kännetecknas som abstrakta medan ”hårda” tjänster är mer konkreta. Forskarna menar att 

”hårda” tjänster kan exporteras medan exporten av ”mjuka” tjänster är svårare. Exempel på 

”mjuka” tjänster är kunskap samt erfarenhet hos anställda som kan vara svåra att överföra 

enligt Majkgård och Sharma (1998). Carman och Langeard (1980) stödjer detta resonemang 

och menar att överföringen av tjänster till marknader i andra länder är svår. Forskarna påstår 

att internationaliseringsprocessen hos tjänsteföretag är mer riskfylld och svår kontra 

internationaliseringsprocessen hos företag i tillverknings- och industribranschen.  Forskarna 

hänvisar till flera faktorer som avskiljer tjänster från produkter. Exempelvis, tjänster är 

mindre påtagliga och svårare att förflytta, lagra och uppvisa. Därtill är tjänster mer olikartade 

och de produceras och konsumeras samtidigt där även överföringen av ägandet är svårt. Med 

detta som bakgrund konstaterar forskarna att tjänsteföretagen har större behov av att snabbare 

träda in på internationella marknader och kan inte spendera alltför mycket tid på inlärning och 

kulturanpassning (Carman och Langeard, 1980). Enligt Grönroos (1990) har tjänsteföretagen 

därför fler svårigheter med hanteringen av kontroll, kvalitet, värde och mänskliga resurser 

som leder till att tjänsteföretagens internationaliseringsprocess är betydligt kostnadskrävande 

och ansträngande kontra internationaliseringen hos företag i industri-och 

tillverkningsbranschen. I kontrast till detta perspektiv menar Majkgård (1998); Blomstermo 

och Sharma (2002) att en internationaliseringsprocess ser likadan ut oavsett typen av företag 

samt verksamhetsområde. Istället hävdar forskarna att alla företag ställs inför samma 

svårigheter att insamla nödvändig kunskap och erfarenhet som krävs vid internationalisering. 

Sådan kunskap erhålls från verksamheten på utländska marknader.  Därmed tar svårigheterna 

inte hänsyn till företagens verksamhetsområde, typ, storlek eller livslängd utan är lika 

kostnadskrävande och ansträngande för alla företag. Istället betraktas varje 

internationaliseringsprocess annorlunda där alla företag på olika sätt arbetar med inlärning 

och insamlingen av kunskap och erfarenhet om internationella miljöer (Majkgård, 1998; 

Blomstermo och Sharma, 2002).  

Majkgård och Sharma (1998) visar att företagens erfarenhet i termer av antalet tidigare 

utlandsetableringar påverkar kommande inträden på utländska marknader. För att samla 

erfarenhet om kunder utomlands krävs det att företagen interagerar med sina kunder. Men det 

är inte alla tjänsteföretag som behöver samma mängd av interaktion med sin motpart för att 

samla in erfarenhetsbaserad kunskap. Forskarna konstaterar att företagens erfarenhetsbaserade 

kunskap påverkar val av marknad och inträdesstrategi. Dessutom anser forskarna att 

företagens aktuella nätverk påverkar val av internationaliseringsstrategi. Enligt Majkgård och 

Sharma (1998) kan nätverken på hemmamarknaden hjälpa företagen att gå internationellt. 

Nätverk förser företagen med information om andra marknader, identifierar köpare på andra 

marknader eller med affärsmöjligheter utomlands. Därmed är det lättare för företag som 

befinner sig inom ett nätverk att gå internationellt. Inom ett nätverk kan företagen välja att 

tillämpa kundföljarstrategi eller marknadsföljarstrategi. En kundföljarstrategi innebär att 

företaget är en del av ett internationellt nätverk som gör att företagen kan påbörja sin 

internationaliseringsprocess på marknader med stort kulturellt avstånd. Denna strategi bidrar 
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till mindre osäkerhet vid inträde på utländska marknader eftersom kundföljare besitter 

erfarenhetsbaserad kunskap (Majkgård och Sharma, 1998).  

Blomstermo et al. (2006) beskriver att närvaron på utländska marknader kan ske genom två 

former av kontroll, hög och låg kontroll. Helägda dotterbolag eller majoritetsägda dotterbolag 

är exempel på hög form av kontroll vid inträde på nya marknader. Medan licensavtal och 

andra former av avtal är exempel på låg form av kontroll. En hög kontrollform kräver mer 

resursengagemang utomlands men innebär större grad av osäkerhet. I kontrast innebär låg 

form av kontroll mindre engagemang och mindre osäkerhet. För att företag skall kunna bygga 

upp relationer, göra undersökningar och anpassa sig till de utländska köparnas behov och 

marknader menar Majkgård och Sharma (1998); Blomstermo et al. (2006); Sanchez-Peinado 

et al. (2007) att det krävs en hög kontrollform vid inträde på nya marknader. För 

tjänsteföretag som tillhandhåller ”mjuka” tjänster är behovet större att använda en hög 

kontrollform vid inträde på marknader för att stärka relationen mellan köpare och säljare samt 

anpassa tjänsterna för att möta kundernas behov. Enligt forskarna kräver detta 

erfarenhetsbaserad marknadskunskap om varje kund och kundspecifika resurser. Javalgi och 

Martin (2007) säger att sjukvård är ett exempel på ”mjuka” tjänster vilket innebär att de 

företag som levererar sjukvård har större behov av att vara lokalt närvarande på en utländsk 

marknad i samband med expansion och internationalisering.  

Majkgård och Sharma (1998) anser att vid överföring av kunskap är helägda dotterbolag en 

lämplig inträdesstrategi. Här kan företagen använda sig av greenfield-investering, förvärv 

eller fusion. Greenfield–investeringar är tidskrävande medan förvärv och fusioner är mer 

effektiva men kan skapa problem då företagen måste ta hänsyn till kulturella skillnader, 

integration och koordination. Enligt Majkgård och Sharma (1998) kan tjänsteföretag även 

använda sig av allianser för att minska verksamhetens kostnader utomlands, öka takten för 

inträde på nya marknader samt utvidga den geografiska omfattningen av verksamheten. Både 

Majkgård och Sharma (1998); Blomstermo et al. (2006) anser att Uppsalamodellen är 

passande för tjänsteföretagens internationalisering och betonar betydelsen av 

erfarenhetsbaserad marknadskunskap hos tjänsteföretagen.  

2.9 Forskningsfronten 
Området för export och internationalisering av tjänster är en viktig del för ett lands tillväxt 

och ekonomi. Trots detta är forskningen inom detta område begränsad och större fokus finns 

på forskning som behandlar tillverkningsföretagens internationalisering enligt Contractor et 

al. (2003); Sanchez-Peinado et al. (2007). Vidare förklarar Apfelthaler och Vaiman (2012) att 

det utges få artiklar som behandlar forskning gällande internationalisering av tjänsteföretag. 

Trots detta har intresset ökat för att undersöka tjänsteföretagens internationaliseringsprocess. 

Den tidigare undersökningen från Nutek (2008)  har visat att tjänsteexporten har på senare tid 

kommit att vara en alltmer viktig och betydande del inom handel och ekonomi. 

Undersökningen visar även att export av välfärdstjänster, särskilt inom sjukvård och omsorg, 

är ett viktigt område i samband med de demografiska förändringarna i omvärlden som bidrar 

till att efterfrågan på nya tjänster ökar. Enligt undersökningen befinner sig Sverige i en 

framstående position med utmärkande fördelar vilket ökar utsikterna för svenska 

sjukvårdsföretagens export och internationalisering (Nutek, 2008). Tidigare undersökningar 
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från Swecare (2013) förklarar att de företag som tillhandahåller sjukvårds-och 

omsorgstjänster har stora internationaliseringsmöjligheter vilket ökar intresset för att vidare 

studera och undersöka internationaliseringsprocessen hos tjänsteföretag. 

Undersökningsresultaten från Nutek (2008); SymbioCare (2012); Swecare (2013) har kommit 

fram till att Sverige har ett stort försteg inom sjukvård-och omsorg jämfört med andra länder 

samt ett varumärke av högt anseende.        

Tidigare forskning har inriktat på att undersöka och identifiera vilka bestämmande faktorer 

som skapar gynnsamma förutsättningar för företagens internationalisering. Exempelvis, Lu et 

al. (2012) påpekar att företagens internationella erfarenheter är av stor betydelse eftersom 

detta ger företagen möjlighet av att ta lärdomar från tidigare rutiner och erfarenheter. Även 

Deprey et al. (2012) har påvisat att tidigare erfarenheter inom företagsledningen gällande 

internationellt arbete kan bidra till minskad risk när det handlar om att inträda på nya 

marknader. Vidare hävdar Deprey et al. (2012) att kunskap och erfarenheter av andra kulturer 

kan skapa bra förutsättningar för en lyckad internationalisering. Barkema och Vermeulen 

(1998) anser att företagsledare med bred omfattning av kunskap kan lättare identifiera 

problem och att de företag som bedriver verksamhet på olika marknader har tillgång till fler 

organisationer som företagsledarna kan imitera. Lu et al. (2012) hävdar att företagsledningens 

attityder, tillgångar och kunskap om utländska markander underlättar en internationalisering. 

Forskarna tycker att det är viktigt att företagsledningen tar risker för att bli att kunna bli 

konkurrenskraftiga på internationella marknader. Oviatt och McDougall (2005); Deprey et al. 

(2012) säger att tidigare erfarenheter hos företagens ledare på marknader utomlands är viktiga 

för företagens kommande internationaliseringar. De ledare som besitter sådana erfarenheter är 

utmärkande för ett lyckat resultat i samband med företagens internationaliseringsprocess. 

Ruzzier et al. (2006); Deprey et al. (2012) menar att ett bra funktionerat nätverk med 

kontakter är ett viktigt verktyg som kan stödja företagens internationalisering. Oviatt och 

McDougall (2005) kommenterar ytterligare att den tekniska utvecklingen i den moderna 

affärsmiljön har förbättrat informationsöverföringen och kommunikationen i omvärlden där 

användningen av internet utökar företagens tillgänglighet till kunder, nätverk och 

samarbetspartners på en internationell skala.  

Resultatet från Nutek (2008); Swecare (2013) redogör för betydelsen av företagens tidigare 

erfarenheter, det vill säga den erfarenhetsbaserade marknadskunskapen, som erhålls från 

stegvisa anskaffningar av erfarenheter från marknader i utlandet. Detta tillvägagångssätt är 

den lämpligaste metoden för att säkra en vällyckad internationalisering. Därtill har resultaten 

visat att nätverk i samband med sjukvårdsföretagens internationalisering är av högsta 

betydelse. Exempelvis, undersökningen från Swecare (2013) har kommit fram till att 

sjukvårdsföretagen inledningsvis letar efter kontakter och nätverk inom företagen. Sådana 

kontaktnät består av anställda, företagsledningen, styrelsemedlemmarnas nätverk och 

medarbetare samt familj och vänner. Därtill förekommer organisationer såsom Swecare och 

Business Sweden som arbetar med att underlätta export och internationalisering som i sin tur 

utgör ett bredare nätverk på en internationell skala. Etableringen och tillämpningen av nätverk 

och samarbeten inom sjukvårdsbranschen är viktiga hjälpmedel för att sjukvårds-och 

omsorgsföretag skall lyckas i internationella sammanhang. Resultatet från undersökningen 
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hävdar att nätverk främjar utbytet av erfarenheter och kunskap om internationella aktiviteter 

men är också ett sätt att dela risker och kostnader samt möjligheten för företagen att 

kombinera sina koncept (Swecare, 2013). Därtill visar undersökningsresultatet från Nutek 

(2008) att sjukvårdsföretag har också stort behov av nätverk på lokala marknader utomlands 

för att få information om ekonomiska och rättsliga förhållanden på marknaden. Dock har 

tidigare undersökningar även markerat att sjukvårdsföretag upplever att det finns svårigheter 

med att finna lämpliga samarbetspartners på nya marknader utomlands enligt SymbioCare 

(2012); Swecare (2013).          

De tidigare undersökningarna pekar på insamling av kunskap om utländska marknader. Nutek 

(2008) framhåller betydelsen för sjukvårdsföretagen att få tillräcklig kunskap om det politiska 

klimatet på andra marknader och insikt i de olika ländernas lagar och regler, till exempel 

information om avtal, kontrakt och affärsrutiner. Resultaten från Nutek (2008); SymbioCare 

(2012) visar också att sjukvårdsföretagen behöver kunskap om kulturen i olika länder särskilt 

inom äldrevården där kulturella skillnader har en stor påverkan. Swecare (2013) har avskilt 

internationaliseringsprocessen mellan tjänsteföretag och produktföretag. Med utgångspunkt 

från rapportens intervjuer är tjänsteföretagens internationaliseringsprocess mer riskfylld med 

hänsyn till faktorer såsom kostnader, investeringar och undersökningar. Dessutom är det mer 

nödvändigt för tjänsteföretagen att etablera sig lokalt på utländska marknader medan 

produktföretag kan använda sig av en distributör. Nutek (2008); SymbioCare (2012); Swecare 

(2013) har gemensamt visat att sjukvårdsföretagen ofta använder förvärv eller greenfield-

investering som etableringsstrategi i samband med internationalisering. 

Undersökningsresultaten visar också att internationalisering kan ske genom internationella 

förfrågningar enligt Nutek (2008); Swecare (2013).  

Tidigare forskning har redogjort för motiven till företagens internationalisering. Hollensen 

(2011) förklarar att företagen drivs av ett flertal motiv som kan indelas i två kategorier, 

förebyggande motiv och aktiva motiv. Förebyggande motiv innebär att företagen får 

incitament till en förändring i strategin baserat på intresset i att utnyttja unika kompetenser 

eller möjligheter på en marknad. De aktiva motiven innebär att företagen reagerar på tryck 

eller hot på hemmamarknaden eller på utländska marknader och anpassar sig efter dessa 

genom att ändra på sina aktiviteter. Förebyggande motiv är exempelvis vinst, tillväxt, 

uppmaning från ledningen, möjligheter på utländska marknader och skalfördelar. Aktiva 

motiv kan till exempel vara konkurrenstryck, liten eller mättad hemmarknad, 

överskottskapacitet samt närhet till internationella kunder och det psykiska avståndet 

(Hollensen, 2011). Dessutom anser Hollensen (2011) att om ett företag har utvecklat en unik 

kompetens på hemmamarknaden ökar möjligheten till att sprida unika tillgångar till andra 

marknader förutsatt att företagen har kapacitet att tillhandahålla resurser som kan möta sådana 

möjligheter.  

Tidigare studier har visat att större företag motiveras av aktiva incitament till att söka sig till 

marknader utomlands enligt Westhead et al. (2002).  Medan Suarez-Ortega och Alamo-Vera 

(2005) tror att motiven till internationalisering kommer inifrån företagen och baseras på 

ledningen styrkor och svagheter. Den externa miljön har en liten påverkan på internationella 

aktiviteteter istället är det företagens resurser och förmågor som kan kombineras för att lyckas 
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på internationella marknader enligt Suarez-Ortega och Alamo-Vera (2005). 

Undersökningsresultat från Nutek (2008); Swecare (2013) har visat att de intervjuade 

företagen har olika motiv vid internationalisering. Resultaten visar att ägarna har ett krav på 

internationalisering för att företagsvärdet skall växa hos de stora företagen samt utsikten att 

erhålla skalfördelar. Medan motiven för mindre företag har varit ett ökat engagemang från 

andra länder som visat intresse för behandling eller kunskap (Nutek, 2008). Gemensamt visar 

undersökningarna att hemmamarknaden i Sverige är liten som också motiverar 

sjukvårdsföretagen till internationalisering (Nutek, 2008; Swecare, 2013). En viktig 

framgångsfaktor för sjukvårdsföretagen i samband med internationalisering är en stark 

hemmamarknad med fler privata vårdföretag och entreprenörer samt möjlighet till 

referensobjekt enligt Nutek (2008). Johanson et al. (2002) har kommit fram till att 

internationalisering motiveras av att företagen identifierar affärsmöjligheter eller svårigheter 

grundat på företagens erfarenheter. Enligt forskarna kan även företagens samarbetspartners 

komma med förslag om potentiella affärsmöjligheter.       

Tidigare undersökningsresultat från Nutek (2008); SymbioCare (2012); Swecare (2013) har 

identifierat viktiga marknader för svenska sjukvårds-och omsorgsföretag där företagen i första 

hand prioriterar länderna inom Europa och Norden. Enligt Nutek (2008) är länder såsom 

Tyskland, England, Frankrike, Spanien, Östeuropa och Baltikum viktiga marknader där också 

marknaden för privatfinansierad sjukvård är mer omfattande. SymbioCare (2012) har kommit 

fram till att BRICS-länderna, Saudiarabien, Japan, Kanada och USA är väsentliga länder för 

sjukvårdsföretagens satsningar på nya marknader. För omsorgsföretag och äldrevård är länder 

som Kina, Japan, Sydkorea, Brasilien, Indien, USA och Australien viktiga marknader i 

samband med den stigande andelen äldre enligt resultaten från SymbioCare (2012).         

Det finns ytterligare faktorer som har betydelse för företagens internationaliseringsprocess. 

Enligt Baldauf et al. (2000) förekommer det en relation mellan storlek på företagen och 

framgång i internationella sammanhang. Forskarnas förklaring pekar på att större företag 

förse sig med bättre resurser och har god tillgång till bra nätverk i jämförelse med mindre 

företag som har en inverkan på internationaliseringsprocessen. Emellertid säger Baldauf et al. 

(2000) att storleken på företag inte påverkar valet av inträdesstrategi. Yip et al. (2000) påstår 

att varenda internationalisering är särskild i sitt slag och att valet av 

internationaliseringsstrategi och framgång kan påverkas av olika omständigheter. Yip et al. 

(2000) anser att Uppsalamodellen är den mest utmärktande teorin för företagens 

internationalisering. Företagens finansiella styrka kan också spela en avgörande roll för 

framgång i samband med internationalisering, de företagen med stora finansiella tillgångar 

anses kunna tillförsäkra en fördelaktig internationalisering enligt Zeng et al. (2009).  

2.10 Sammanfattning av forskningsfronten 
Forskningsfronten har belyst centrala faktorer som är viktiga för sjukvårdsföretagens 

internationaliseringsprocess. Tidigare forskning som behandlar sjukvårdsbranschen och 

tjänsteexport är till stor del begränsad. Således blir forskning inom dessa områden 

intresseväckande i samband med att intresset för tjänsteexport ökar samt dess växande 

betydelse för den ekonomiska utvecklingen. I flera länder finns det en stigande efterfråga på 

välfärdstjänster, i synnerhet för sjukvård och omsorg, i takt med den demografiska 
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utvecklingen. I detta sammanhang har Sverige ett gott rykte för sjukvård och omsorg 

samtidigt som det finns stora exportmöjligheter för svenska sjukvårds-och omsorgsföretag 

som tillhandahåller tjänster. Trots den begränsade forskningen inom sjukvårdsbranschen finns 

det rapporter från statliga och privata organisationer som genomfört olika undersökningar. 

Rapporterna syftar till att utreda internationaliseringsprocessen hos svenska sjukvårds- och 

omsorgsföretag. Exempelvis, rapporterna har identifierat viktiga marknader för svenska 

sjukvårds-och omsorgsföretag samt svårigheter för företagens internationaliseringsprocess. 

Den främsta svårigheten är den politiska faktorn beträffande de olika sjukvårdssystemen som 

skiljer mellan länder. Tillika förekommer det kulturella svårigheter som gemensamt påverkar 

multinationella företag och till stor del sjukvårds-och omsorgsföretag. Således behöver 

sjukvårds-och omsorgsföretag insamla kunskap om sådana faktorer vid en 

internationalisering. En intressant aspekt är att tidigare forskning har visat att 

internationaliseringsprocessen för tjänsteföretag är mer riskfylld i motsats till 

tillverkningsföretagens internationalisering. En annan viktig aspekt är användningen av 

internationaliseringsstrategi där undersökningsresultat har visat att sjukvårds-och 

omsorgsföretag kan använda olika strategier vid internationalisering. Tidigare forskning har 

framhävt att tillämpningen av fungerade nätverk är en viktig framgångsfaktor som också 

underlättar vid internationalisering.        

2.11 Motivering för val av teorier 
Flera av studiens samlade teorier är bland de huvudsakliga teorierna som behandlar företagens 

internationaliseringsprocess. Teorierna har återkommande refererats till och citerats i tidigare 

forskning som motiverat författarnas val av teorier för denna studie. Teorierna syftar till att 

utveckla en bred och omfattande kunskapsbas för att ge både läsaren och författarna insikt om 

ämnet internationalisering. Författarna vill också påpeka att vissa teorier, såsom born- global 

teorin, saknar anknytning till sjukvårdsföretagens internationaliseringsprocess. Dock har 

författarna valt att inkludera teorin av det skälet att den exempelvis hänvisar till det moderna 

affärsklimatet i samband med den teknologiska utvecklingen. Dessutom används teorin för att 

kritisera internationaliseringsprocessen utifrån Uppsalamodellens perspektiv. Därmed har 

författarna valt att inkludera teorin men bortser från att skildra den djupgående. Författarna 

avser att använda de redovisade teorierna under det kommande arbetet med att bearbeta 

empiri och analys.         

2.12 Avslutande kommentar av teoretisk referensram 
Tidigare forskning kring företagens internationaliseringsprocess är ett brett och omfattande 

forskningsområde. Den tidigare forskningen består av ett flertal teorier som förklarar 

internationalisering där vissa teorier kan anses vara mindre aktuella än andra. Forskningen 

inom området har identifierat en rad svårigheter som har en inverkan på företagens 

internationalisering. Viktiga faktorer som psykiskt avstånd, kulturella skillnader och den 

politiska omgivningen i olika länder kan påverka både inträdet och utfallet av en 

internationalisering. Tidigare forskning betonar även betydelsen av inlärning och 

kunskapsinsamling om nya marknader i olika länder. Den främsta källan för att insamla 

kunskap kommer ifrån företagens tidigare erfarenheter av internationalisering. Dessutom har 

tidigare forskning även syftat till att belysa tjänsteföretagens internationalisering i kontrast till 
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tillverkningsföretagens internationaliseringsprocess. Forskningsresultaten har visat att tjänster 

indelas i olika kategorier och bedöms som svårare att exportera eller överföra till andra länder 

på grund av tjänsternas utformning. I detta sammanhang har faktorer som kultur-och 

språkskillnader stor betydelse. Emellertid medför en internationalisering möjligheter för 

företagen såsom ny kunskap från olika länder som kan användas inom företagen samt 

tillväxtmöjligheter. Forskningsresultat pekar på betydelsen av nätverk och samarbeten som 

viktiga beståndsdelar i processen för att säkra en framgångsrik internationalisering.       
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3. Metod 
Metodavsnittet redogör för studiens tillvägagångssätt och metod som har använts för att 

fullborda undersökningen. Avsnittet förklarar viktiga delar som utgör ett metodgenomförande 

såsom val av ämne, urval, datainsamling och databearbetning. Metodavsnittet avslutas med 

en metodkritik och källkritik som beskriver svårigheter och utmaningar under studiens gång.    

3.1 Vetenskapligt perspektiv 
Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att fastställa val av perspektiv. Collins (2010) 

beskriver att det vetenskapliga perspektivet syftar till att definiera och förklara de antaganden 

om verkligheten och tillvägagångssätten för att försöka förstå verkligheten. Inom vetenskaplig 

forskning kan forskare tillämpa olika perspektiv för att granska och uppfatta verkligheten. 

Varje perspektiv eller synsätt ge olika definitioner på verkligheten men ett perspektiv 

utesluter inte ett annat. Collins (2010) förklarar att positivism och hermeneutik är två 

grundläggande perspektiv för tolkning inom vetenskaplig forskningsmetod. Begreppet 

positivism, som har sitt ursprung från filosofin, innebär att kunskap härstammar från 

mänskliga erfarenheter. Positivism går ut på att tillämpa vetenskapliga metoder för att förstå 

ett fenomen som skall bygga på en neutral observation. Wilson (2014) påstår att 

användningen av ett positivistiskt tillvägagångssätt kräver att forskaren förblir oberoende från 

undersökningen för att kunna vara helt objektiv. Detta uppnås genom att forskaren 

upprätthåller både en minimal påverkan på deltagarna och personlig partiskhet till 

undersökningen. I enlighet med Miller och Brewer (2003) definieras begreppet hermeneutik 

som översättning och tolkning. I ett samhällsvetenskapligt sammanhang används hermeneutik 

som en vetenskaplig metod för tolkning. Forskarna menar att hermeneutik, i kontrast till 

positivism, medför att forskarens neutrala och objektiva ståndpunkt försvåras eftersom 

forskarens bakgrund och åsikter kan avspeglas i tolkningarna.      

Denna studie antar ett positivistiskt perspektiv genom att författarna saknar bakgrund och 

åsikter som kan påverka studiens tolkningar och slutliga resultat. Istället har författarna 

tillämpat ett neutralt och objektivt förhållningssätt genom studiens gång. Dock har författarna 

använt ett mindre inslag av hermeneutik för att återge de deltagande företagens svar. 

3.2 Forskningsansats 

Collins (2010) menar att en vetenskaplig studie innehåller användningen av teorier där 

forskarens kunskap om utvalda teorier påverkar valet av forskningsmetod. En vetenskaplig 

forskningsmetod indelas i olika kategorier, deduktion, induktion och, i vissa fall en 

kombination av båda begreppen, abduktion. Wilson (2014) hävdar att det är viktigt att tidigt 

kunna identifiera och bestämma vilket tillvägagångssätt som skall tillämpas i en vetenskaplig 

undersökning samt valet mellan deduktion och induktion.   

Johannessen och Tufte (2003) menar att ett deduktivt tillvägagångssätt behandlar teoretiska 

påståenden som testas mot empirin. Detta innebär att en undersökning inleds med att först 

utforma en hypotes, baserat på existerande teori, som sedan påverkar resten av 

undersökningen och slutligen testas mot verkligheten. Collins (2010) säger att ett deduktivt 

tillvägagångssätt betyder att en forskare måste vara oberoende och objektiv i sin observation 

utan att personliga åsikter och känslor speglas i undersökningen. Johannessen och Tufte 
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(2003) menar att ett induktivt tillvägagångssätt innebär att en undersökning inleds med en 

empirisk datainsamling där data sedan används för att skapa nya teorier baserade på allmänna 

mönster. 

Författarna till denna studie har tillämpat en deduktiv ansats där författarna använt sig av 

tidigare fastställda teorier vilket innebär att det krävs en insamling av empirisk data. Därefter 

har en undersökning och analys genomförts på studiens datainsamling för att identifiera 

eventuella relationer eller samband mellan empiriska data och studiens redovisade teorier. 

Undersökningens empiri består av kvalitativ data insamlat från intervjuer. Denna studie 

inriktar sig inte på att framställa nya teorier utan avser att utgå från befintliga teorier därmed 

är en induktiv ansats inte lämplig i detta sammanhang. 

3.3 Metodval 

Johannessen och Tufte (2003) belyser vikten av att en vetenskaplig forskningsstudie utgår 

från någon form av forskningsstrategi. Forskarna hävdar att inom vetenskaplig forsking kan 

en forskare använda sig av två olika ansatser, kvalitativ eller kvantitativ ansats och i vissa fall 

en kombination av båda ansatserna. Larsen (2009) menar att forskarens metodval påverkas av 

vad forskaren har för avsikt med sin studie. Vidare påstår Larsen (2009) att det är upp till 

forskaren att välja ut vilken slags information som är passande för studien samt lämplig 

insamlingsmetod.  

Johannessen och Tufte (2003) förklarar att enkäter eller frågeformulär som besvaras av 

respondenter är kännetecken på en kvantitativ ansats medan kvalitativa ansatser kännetecknas 

av intervjuer och deltagande observation där forskare och intervjudeltagare samtalar med 

varandra. Forskarna menar att kvalitativa intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa 

följdfrågor och iaktta deltagarna under ett samtal. Därtill är kvalitativa ansatser mer flexibla i 

samband med att deltagarna har mer frihet och utrymme att kunna styra samtalen och 

informationen. I kontrast är kvantitativa ansatser mindre flexibla genom att frågorna inte kan 

ändras efter insamlingen. En nackdel med kvantitativ ansats är att frågor och svar speglar 

endast vad forskarens anser är viktigt samt att viss information kan falla bort (Johannessen 

och Tufte, 2003).  

I denna studie har författarna valt att tillämpa en kvalitativ ansats där studiens primärdata 

bygger på information från kvalitativa intervjuer i form av telefonintervjuer och en e-

postintervju. Författarna till denna studie anser att kvalitativa intervjuer är passande för denna 

studie eftersom detta tillvägagångssätt ger intervjupersonerna möjlighet att formulera egna 

förklaringar och förmedla kunskap baserade på erfarenheter. En kvalitativ ansats hjälper 

författarna att kunna framföra fördjupade frågor samt följdfrågor tagna från studiens 

problemdiskussion. Studien syftar till att ingående undersöka studiens problemavsnitt vilket 

gör att en kvalitativ ansats är mer passande i jämförelse med en kvantitativ ansats. Dessutom 

hävdar Bryman och Bell (2005) att en kvantitativ ansats hindrar en forskare från att ställa 

följdfrågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) används kvalitativa intervjuer för att få 

redogörelser av deltagarnas alldagliga miljö som sedan tolkas. Utifrån intervjuerna med 

deltagarna i denna studie kommer författarna att tolka företagens internationalisering. 
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Johannessen och Tufte (2003) säger att kvalitativa intervjuer gör att deltagarnas svar blir mer 

innehållsrika som underlättar tolkning av svaren. 

3.4 Metodmedvetenhet 

För att studiens skall få ett djupgående och grundligt resultat anser författarna att en kvalitativ 

ansats är den lämpligaste metoden för studien. Genom att tillämpa en kvalitativ metod har 

författarna fått tillfälle att omarbeta studiens intervjufrågor. Detta kan även hjälpa författarna 

att kunna uppnå målsättningen för att få ett grundligt resultat. Studiens intervjufrågor och 

följdfrågor har sett likadana ut för samtliga intervjupersoner från företagen för ett fördjupat 

utfall. Vid tillämpningen av en kvantitativ ansats skulle författarna inte fått möjligheten att 

ställa följdfrågor vilket förhindrar en fördjupning. 

3.5 Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt beskrivs val av ämne, perspektiv och företag samt hur datainsamling och 

intervjuer har skett. Vidare följer en beskrivning av begreppen reliabilitet och validitet samt 

källkritik.   

3.5.1 Val av ämne 

Studiens författare hade i föregående skede studerat kurser som behandlat internationellt 

företagande. Ämnet internationellt företagande är ett stort och utbrett studieområde som 

rymmer flera intressanta ämnesgrenar som är värda att undersöka. Författarna har studerat 

nyhetsartiklar, vetenskapliga tidsskrifter, böcker och rapporter. På detta sätt har författarna 

byggt en god grund för ämnet om internationellt företagande som bidragit till att studien 

inriktat sig på temat internationalisering och hur företag agerar på internationella marknader.   

Efter att studiens tema fastställts bestämde sig författarna för att fokusera på 

internationalisering av svensk sjukvård och omsorg. Författarna kom över en 

intresseväckande studie om svensk export av sjukvård som gjorde att författarna bestämde att 

utöka den befintliga forskningen genom att fokusera på tjänsteföretag som arbetar med 

internationalisering av svensk sjukvård och omsorg. Författarna fördjupade sig i ämnet genom 

att läsa nyhetsartiklar, marknadsrapporter och marknadsanalyser från myndigheter och 

organisationer som arbetar med exportfrämjande aktiviteter för sjukvård och omsorg. 

Resultatet från detta fördjupningsarbete visade att en intressant utveckling håller på att ta fart i 

omvärlden gällande den demografiska förändringen, till exempel ökning av andelen äldre 

människor och upptäckten av mer komplexa sjukdomar. I samband med denna utveckling 

befinner sig Sverige i en fördelaktig position gentemot andra länder tack vare Sveriges 

framgångar att leverera välfungerad och kostnadseffektiv sjukvård och omsorg. Sverige har 

en god sjukvårdsmodell för vård och omsorg som upprätthåller ett gott rykte och har i flera 

internationella jämförelser visat sig vara konkurrenskraftig och effektiv. Detta har lett till att 

flera länder har visat intresse för att studera den svenska sjukvårdsmodellen. Dessutom är den 

svenska marknaden liten och Sverige är ett exportberoende land vilket gör att exporten är 

viktig. Från tidigare forskning har författarna konstanterat att sjukvård och omsorg 

klassificeras som ”mjuka” tjänster vilket bidragit till att författarna valt att undersöka svenska 

sjukvårds-och omsorgsföretag som tillhandahåller tjänster i internationella sammanhang. 
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3.5.2 Val av perspektiv 

Författarna till denna studie har valt att behandla ämnet ur ett företagsperspektiv. Författarna 

anser att ett företagsperspektiv är ett lämpligt perspektiv för att undersöka ämnet eftersom det 

överensstämmer med studiens tema gällande internationalisering samt problemområde. 

3.5.3 Val av företag 

För att hitta företag till studien har författarna använt sig av stiftelsen Swecare. Swecare 

instiftades av svenska regeringen i samarbete med sjukvårdsindustrin. Verksamheten är 

halvstatlig och icke-vinstdrivande och syftar till att fungera som en plattform där akademi, 

privata och offentliga företag och organisationer tillsammans arbetar med export och 

internationalisering av svensk sjukvård. En viktig del av Swecares verksamhet är att fungera 

som ett nätverk för att sammankoppla företag och myndigheter som söker samarbetspartners 

och kontakter utomlands. Således uppfyller Swecare funktionen att föra samman svenska och 

internationella företag och myndigheter för att skapa ett omfattande globalt nätverk
22

. 

Författarna har gått igenom Swecares medlemsregister på svenska sjukvårds-och 

omsorgsföretag. Dessutom har författarna varit i kontakt med en representant från 

organisationen Business Sweden som upplyste författarna om lämpliga företag för studien. 

Efter att författarna gått igenom Swecares medlemsregister valdes de företag ut som 

tillhandahåller sjukvårds-och omsorgstjänster. Samtliga företag i studien kommer från Sverige 

och har antingen genomfört etableringar på marknader utanför Sverige, utför 

kunskapsöverföring eller ägnar sig åt försäljning av sjukvårdstjänster till utländska patienter. 

Sålunda skiljer sig organisationsstrukturen mellan företagen i denna studie men samtliga 

företag är sysselsatta i samma verksamhetsområde. Därefter tog författarna fram företagens 

kontaktinformation för att ringa och samtidigt skicka e-post till relevanta företag för att 

komma i kontakt med rätt person på företagen som har kunskap om studiens ämnesområde. 

Författarna började med att formulera ett kort brev för e-post utskickningen som inleddes med 

en kort presentation av författarnas bakgrund, att författarna är studenter och representerar 

Södertörns högskola och studerar magisterprogrammet i internationellt företagande. Därefter 

följde en kort beskrivning av studiens tema, ämne, problemdiskussion och syfte. Brevet 

avslutades med en förfrågan om företagen hade intresse att ställa upp på en personlig intervju. 

Bland företagen som kontaktades var det flera som uttryckte att de inte kunde delta i studien. 

Den främsta orsaken var tidsbrist som gjorde att företagen avböjde ett deltagande. Val av 

företag i denna studie utgår från ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman och Bell (2005) 

innebär bekvämlighetsurval att en forskare använder de deltagare som är tillgängliga. De 

företag som meddelade att de hade möjlighet att delta i denna studie bestämde således urvalet. 

Därmed inkluderas följande företag i studien Diaverum AB, Silviahemmet, Capio och 

Sahlgrenska International Care AB. Studien innefattar även en telefonintervju med en 

representant från Business Sweden.      

3.5.4 Insamling av data 

Bryman och Bell (2005)  menar att insamling av data genomförs med hjälp av två 

tillvägagångssätt, genom primärdata och sekundärdata. Efter att författarna till denna studie 
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bestämt tema och ämne påbörjades arbetet med att samla in information om 

internationalisering och svenska sjukvårds-och omsorgstjänster. Med den demografiska 

utvecklingen som bakgrund är detta studieområde ett aktuellt och intressant 

fördjupningsämne. Arbetet inleddes med att författarna samlade in data och information som 

under pågående process studeras och behandlas. Materieallet har varit i form av 

nyhetsartiklar, vetenskapliga tidsskrifter, ordlistor, tidigare forskning samt rapporter och 

analyser från både statliga myndigheter och privata organisationer som arbetar med att främja 

svensk export av sjukvård och omsorg. Författarna har anskaffat studiens information från 

databaserna på Södertörns högskola. Universitetets elektroniska databas har varit användbar 

eftersom den innefattar flera olika databaser, till exempel Emerald, SAGE journals och 

ScienceDirect, som erbjuder en stor omfattning av vetenskapliga artiklar och tidsskrifter som 

använts i undersökningen. Vidare har information införskaffats från diverse elektroniska 

hemsidor på internet där författarna använt sig av sökmotorn Google.com. Studiens övriga 

informationsanskaffning har kommit från tidigare uppsatser, böcker och referenslistor från 

tidigare forskning. 

3.5.5 Primärdata 

Intervjuer och enkätundersökningar är de huvudsakliga källorna för att införskaffa primärdata 

som används i vetenskapliga forskningsstudier enligt Johannessen och Tufte (2003). I denna 

studie har insamling av primärdata kommit från telefonintervjuer och en e-postintervju med 

representanter och deltagare från diverse företag. Telefonintervjuerna skedde med hänsyn till 

intervjupersonernas önskemål och begäran att intervjun skulle ske över telefon. 

Intervjupersonerna gav uttryck åt att tidsbrist var ett hinder för att utföra ett personligt möte 

med författarna. Författarna och intervjupersonerna kom överens om uttalat datum och tid för 

intervjuerna via telefon och e-post. Telefonintervjuerna utfördes genom att författarna satt 

tillsammans och samtalade med deltagarna genom att ställa frågor. Trots att en personlig 

intervju har flera fördelar är en telefonintervju en anpasslig och flexibel intervjumetod. E-

postintervjun med ett av studiens företag genomfördes genom att författarna skickade 

intervjufrågorna via e-post till deltagaren som gav skrivna svar på intervjufrågorna. 

Informationen från telefonintervjuerna och e-postintervjun har behandlats och sammanfattas 

för att återge en sammanhängande text. 

3.5.6 Sekundärdata 

Under studiens gång har författarna även använt sig av sekundärdata i syfte att utvidga och 

komplettera sin kunskapsbas om ämnet. Studiens sekundärdata omfattar insamling och 

bearbetning av nyhetsartiklar, vetenskapliga artiklar och tidsskrifter, marknadsanalyser, 

rapporter, tidigare forskning och böcker hämtat från elektroniska databaser, hemsidor och 

bibliotek. Företagsinformation har hämtats från studiens deltagare samt företagens hemsidor. 

3.5.7 Intervju 

Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod för att få fram primärdata 

som skall bistå författarna till att få fördjupade svar. Med hjälp av författarnas förarbete kring 

forskningsämnet har författarna byggt en kunskapsbas som var till hjälp vid intervjuerna med 

deltagarna. Detta gjorde att förkunskaperna kunde användas av författarna under samtalen för 

att skapa informationsgivande diskussioner. Författarna har skapat en intervjumall som 
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använts vid varje telefonintervju samt e-postintervjun. Mallen var uppbyggd utifrån studiens 

temaområden för att skapa upp ett tydligt mönster för intervjuerna. De olika temana utgick 

ifrån följande områden, bakgrund om företagen och intervjupersonerna, företagens 

verksamhet i Sverige och utomlands, tillvägagångssätt vid internationalisering, svårigheter 

och möjligheter samt framtidsutsikter. Frågorna under varje tema var utformade för att 

relatera till varje del tema. Frågorna har varit semistrukturerade med syftet att ge 

intervjudeltagande utrymme att forma egna svar på frågorna vilket ger ett fördjupat resultat.  

Johannessen och Tufte (2003) hävdar att med hjälp av semistrukturerade intervjuer kan en 

forskare få fördjupad data från intervjuerna. Dessutom är sådana intervjuer flexibla samtidigt 

som de är standardiserade enligt Johannessen och Tufte (2003). Under telefonintervjuerna 

spelade författarna in samtalen med samtliga intervjudeltagare för att undvika risk att förlora 

information och att misstolkningar görs genom att åter igen kunna lyssna på intervjuerna.  

Intervjudeltagarna gav sitt samtycke för att intervjuerna skulle spelas in.  

Efter avtalad tid med relevant representant från företagen skickade författarna 

intervjufrågorna till deltagarna via e-post. Intervjufrågorna som skickades i förväg till 

intervjupersonerna syftade till att ge dem tid att förbereda sig för den kommande intervjun 

samt ge deltagarna en uppfattning om vad intervjun kommer att handla om. Författarna 

bifogade även brevet med presentationen av författarna, studiens tema, syfte och 

problemformulering för att påminna deltagarna om studiens ämne.  

Samtliga telefonintervjuer med deltagarna har alla tagit plats i en av lokalerna på Södertörns 

högskola och varade mellan 30-50 minuter. Båda författarna har varit närvarande vid alla 

intervjutillfällena och tillsammans deltagit verksamt i diskussionerna med intervjudeltagarna. 

Författarna har kunnat genomföra samtliga telefonintervjuer utan störningar från 

omgivningen. Intervjun med Henrik Brehmer från Capio skedde den 10:e mars klockan 09:00, 

intervjun med Peter Bramberg från Business Sweden skedde den 18:e mars klockan 15:00, 

intervjun med Stefan Ericsson från Diaverum skedde den 24:e mars klockan 10:00 och 

intervjun med Wilhelmina Hoffman från Silviahemmet skedde den 26:e mars klockan 08:00. 

E-postintervjun med Jenny Lundgren från Sahlgrenska International Care AB skickades via e-

post den 19:e februari och svaren inkom den 28:e mars.  

3.6 Reliabilitet 

Johannessen och Tufte (2003) beskriver att begreppet reliabilitet förklarar tillförlitligheten av 

data som presenteras inom vetenskaplig forskning. Forskningens reliabilitet, tillförlitlighet, 

kan testas genom att en och samma undersökning upprepas flera gånger eller granskas av flera 

olika forskare oberoende av varandra.  Enligt forskarna kan en sådan process säkerställa att en 

undersökning upprätthåller hög reliabilitet. Hög reliabilitet förutsätter att en undersökning 

präglas av objektivitet i samband med att en och samma undersökning upprepas flera gånger 

för att resultatet skall överensstämma vid varje tillfälle. Reliabilitet påverkas av metoden för 

datainsamling, bearbetning av data och dataanvändning i en undersökning (Johannessen och 

Tufte, 2003).  

Författarna till denna studie har använt sig av intervjuer för att insamla data som sedan 

omvandlats till en sammanhängande text vilket ligger till grund för studiens analys. Denna 
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information har författarna behandlat på ett neutralt och objektivt sätt för att försäkra en 

tillförlitlig reliabilitet i studien. Intervjuerna har varit med representanter från samtliga företag 

som har erfarenheter av verksamheternas internationaliseringsprocess. En nackdel hos 

intervjupersonerna är att de till viss mån saknar neutralitet i samband med att de redogör för 

omständigheterna ur ett företagssammanhang. Vidare kan det inträffa att viss 

företagsinformation är hemlig och inte avsedd för allmänheten. Företagen har skildrat denna 

information i endast generella drag.    

3.7 Validitet 

Johannessen och Tufte (2003) menar att validitet innebär giltighet och huruvida data pålitligt 

skildrar det fenomen som undersöks i en studie. Detta är en viktig aspekt inom vetenskaplig 

forskning eftersom data endast representerar verkligheten. Forskarna förklarar tre olika former 

som återfinns inom konceptet av validitet såsom begreppsvaliditet, extern validitet och intern 

validitet. Begreppsvaliditet handlar om sambandet mellan det allmänna fenomen och faktiska 

data. Extern validitet syftat till att klargöra huruvida undersökningens urval är utmärkande för 

populationen som helhet. Intern validitet undersöker sambandet mellan olika faktorer, om ett 

samband existerar mellan faktorerna kan detta vara en indikation på ett orsakssamband 

(Johannessen och Tufte, 2003). 

I denna studie har begreppsvaliditeten varit pålitlig genom att intervjupersonerna har 

erfarenheter av att arbeta med internationalisering. Författarna har ställt likadana frågor till de 

intervjuade företagen där även vissa av intervjupersonernas svar varit överensstämmande med 

varandra. Detta resultat bidrar till att den interna validiteten ökar. För att uppnå en säker 

extern validitet har författarna utsett företagen med utgångspunkt från redan fastställda 

kriterier. Detta är viktigt för att få ett representativt urval som kan exemplifiera 

urvalsunderlaget. En nackdel i detta sammanhang är att studien endast omfattar fyra 

sjukvårdsföretag vilket kan betraktas som otillräckliga för att företräda hela urvalsunderlaget.     

3.8 Källkritik 

Studiens primärdata har författarna inhämtat från studiens intervjudeltagare under 

telefonintervjuerna samt e-postintervjun. Samtliga intervjudeltagare besitter relevant kunskap 

och information som behandlar företagens internationalisering. Därmed anser författarna att 

intervjudeltagarnas svar är tillförlitliga och väsentliga för studien. Här kan kritik riktas mot att 

författarna inte fått möjligheten att fysiskt möta samtliga intervjudeltagare för att exempelvis 

observera och tolka intervjupersonernas uppträdanden under intervjuerna. Beträffande e-

postintervjun med Sahlgrenska International Care AB där skrivna svar lämnades på 

intervjufrågorna kan det finnas risk att deltagaren felaktigt kan ha uppfattat eller misstolkat 

någon intervjufråga. Samma risk gäller även för telefonintervjuerna. Vid ett fysiskt möte med 

intervjudeltagarna hade författarna troligtvis kunnat genomföra längre intervjuer och kunnat 

uppfatta synliga tecken från deltagarna samt icke-muntlig information. Trots detta är en 

telefonintervju och e-postintervju anpassliga och smidiga intervjumetoder eftersom författarna 

och deltagarna sparar restid samtidigt som författarna kunde intervjua en geografiskt avlägsen 

deltagare. En annan kritik finns mot att studiens deltagare inte kan utlämna detaljerad 

företagsfakta, sådan information är hemlig och inte tillgänglig för individer utanför företagen. 
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Detta har författarna tagit hänsyn till och visat förståelse för. Det finns även kritik mot 

deltagarnas svar då svaren kan spegla subjektiva åsikter från deltagarna.         

Studiens sekundärdata kommer bland annat från böcker, vetenskapliga tidsskrifter, 

nyhetsartiklar, analyser och rapporter från myndigheter och privata organisationer. Författarna 

till de vetenskapliga tidsskrifterna har varit kända inom forskningsområdet och har 

regelbundet citerats i tidigare forskning samt i andra undersökningar. Dessutom har de 

vetenskapliga tidsskrifterna och böckerna i denna studie blivit granskade av andra forskare. 

De skriftliga rapporterna och analyserna kommer från myndigheter och organisationer som är 

kända och har omfattande kunskaper om ämnet. Med detta som bakgrund anser författarna att 

detta bidrar till en god tillförlitlighet och värde. Författarna har varit uppmärksamma att 

nyhetsartiklar kan återge nyheter utifrån flera synvinklar. För att lösa detta har författarna 

kritiskt och opartiskt granskat nyhetsartiklarna. 
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4. Empiri 
I studiens empiriavsnitt redovisas den insamlade informationen hämtat från intervjuerna med 

de valda företagen. Empiriavsnittet har som syfte att undersöka företagens 

internationalisering som företagen nämner i intervjuerna. Informationen i empiriavsnittet 

skall sedan användas i studiens analys och slutsats. 

Inledningsvis börjar empiriavsnittet med att i korthet beskriva de intervjupersoner och 

företagen som deltagit i studien. Informationen från intervjupersonerna är uppdelat med 

utgångspunkt från temana i intervjumallen. Under samtliga teman finns tillhörande 

underfrågor kopplade till internationalisering.  

4.1 Bakgrund om företagen och intervjupersonerna 

Studien har inkluderat följande verksamheter, Capio, Diaverum AB, Silviahemmet och 

Sahlgrenska International Care AB. Studien innefattar också en intervju med en representant 

från organisationen Business Sweden. Business Sweden är en organisation som arbetar med 

exportfrämjande aktiviteter. Intervjuavsnittet kommer inledas först med denna intervju.   

Tabell 1-Studiens företag och intervjupersoner 

Intervjuperson Position  Företag/Organisation 

Henrik Brehmer Informationsdirektör Capio 

Stefan Ericsson Chef för affärsstrategier och 

verksamhetsprocesser 

Diaverum AB 

Wilhelmina Hoffman Verksamhetschef Silviahemmet 

Jenny Lundgren Tillförordnande VD Sahlgrenska International 

Care AB 

Peter Bramberg Affärsområdeschef för 

Health Care and Life Science 

Business Sweden 

 

4.1.1 Capio, Henrik Brehmer 

Capio är ett svenskt koncernbolag som bedriver sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler 

för medicin, kirurgi och psykiatri. Capios huvudkontor är lokaliserat i Göteborg och 

verksamheterna sträcker sig från Sverige till Norge, Frankrike, Tyskland och Storbritannien 

med sammanlagt 11 000 medarbetare. Företagets omsättning ligger på ungefär 10 miljarder 

kronor 2012. Verksamheten grundades 1995 och ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och 

Apax Partners
23

.    

Författarna har intervjuat Henrik Brehmer från Capio. Henrik Brehmer arbetar som 

informationsdirektör på Capio och har arbetat inom företaget sedan 2012. Henrik Brehmer har 

erfarenhet inom sitt verksamhetsområde från tidigare anställningar. Hans akademiska 

bakgrund är en filosofie kandidat i personaladministration och företagsekonomi. 
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4.1.2 Diaverum AB, Stefan Ericsson 

Diaverum är ett svenskt företag som tillhandahåller dialysbehandlingar för njurvård. Företaget 

är en av de största privata tjänsteleverantörerna i Europa för njurvård och har verksamheter i 

18 länder bland annat i Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Australien
24

. Ursprungligen 

tillhörande Diaverum företaget Gambro som grundades 1964. Gambro startade sin första 

dialysklinik i Lund 1991. Under 2007 delades Gambro-koncernen in i tre företag där 

verksamheten för dialysklinikerna bytte namn till Diaverum AB
25

. Verksamheten har en 

patientbas på 26 000 patienter på mer än 287 kliniker i sammanlagt 18 länder. Företaget 

består av 8 000 anställda globalt och ägs av Diaverum management och riskkapitalbolaget 

Bridgepoint och har en omsättning på ungefär 5 miljarder kronor 2012
26

.     

Stefan Ericsson från Diaverum AB arbetar med att utveckla och driva företagets långsiktiga 

strategi. Stefan Ericsson har varit verksam inom företaget i sju år och har en akademisk 

bakgrund i juridik och en master i folkrätt. 

4.1.3 Silviahemmet, Wilhelmina Hoffman 

Silviahemmet är en stiftelse som grundats av HM Drottning Silvia år 1996. Verksamheten 

tillhandahåller sjuksköterskerutbildningar och utbildningscertifieringar inom praktisk 

demensvård. Inom stiftelsen arbetar cirka 8 medarbetare med HM Drottning som 

styrelseordförande.
27

 Silviahemmet samarbetar med flera aktörer såsom Karolinska institutet, 

Sophiahemmet, Japan Sweden Care Institute (JSCI), Malteserorden och Swedish Care 

International (SCI).  SCI verkar internationellt för att utveckla, paketera och exportera svensk 

äldre-och demensvård grundat på Silviahemmets koncept. SCI har ansvaret över 

internationaliseringen och exporten av Silviahemmets utbildningar till marknader 

utomlands
28

. Silviahemmets utbildningar finns i länder såsom Kina, Storbritannien, Japan och 

Tyskland. Stiftelsen tar även emot studiebesök från internationella aktörer som visat intresse 

för verksamhetens koncept
29

.     

Wilhelmina Hoffman från Silviahemmet är verksamhetschef inom stiftelsen och har en 

yrkestitel som läkare med specialistutbildning inom geriatrik vilket innebär kunskap om 

sjukdomar i åldrandet. Wilhelmina Hoffman har arbetat på Silviahemmet sedan 2004 och är 

chef sedan 2005. 

4.1.4 Sahlgrenska International Care AB, Jenny Lundgren 

Sahlgrenska International Care AB är ett företag som arbetar med export av svensk sjukvård 

till internationella marknader. Verksamhetens tjänster innefattar avancerad sjukvård till 

internationella patienter, forskarutbildningar inom medicin och tandvård samt internationellt 

bistånd av medicinskt överskottsmaterial. Sahlgrenska International Care grundades år 1988 

och ägs av landstinget i Västra Götaland, företaget har 7 anställda. Sahlgrenska International 
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Care samarbetar även med Sahlgrenska Universitetssjukhus. Företaget har en omsättning på 

cirka 48 miljoner kronor 2012.
30

 

Jenny Lundgren är verksam som tillförordnande VD på Sahlgrenska International Care AB 

och har arbetat inom företaget i tolv år. Jenny Lundgren har en examen i internationella 

relationer. 

4.2 Business Sweden, Peter Bramberg 

Business Sweden är en organisation som ägs av staten och näringslivet. Organisationen 

bildades 1 januari 2013 efter en sammanslagning mellan Exportrådet och Invest Sweden. 

Verksamheten syftar till att stödja och ge rådgivning till svenska företag som vill expandera 

internationellt och hjälper utländska aktörer att investera i Sverige. Organisationen finns i 

sammanlagt 57 länder samt i varje region inom Sverige
31

.  

Peter Bramberg är affärsområdeschef inom Health Care och Life Science på Business Sweden 

och har arbetat inom organisationen i fem år. Peter Bramberg är utbildad till civilekonom. 

Business Sweden har en viktig roll i samband med företagens internationaliseringsprocess. 

Syftet med intervjun var att ge författarna ytterligare insikt i sjukvårdsföretagens 

internationalisering. Frågorna till Peter Bramberg berör främst vilka svårigheter och 

möjligheter som finns i samband med sjukvårdsföretagens internationalisering samt 

framtidsutsikterna för sjukvårdsföretagen på den internationella marknaden.      

4.2.1 Intervju med Peter Bramberg  

Peter Bramberg förklarar att det i dagsläget finns få sjukvårdsföretag som exporterar 

sjukvårdstjänster till andra länder. Vidare finns det företag som istället hyr ut personal till 

andra länder. Anledningen till detta är att vårdföretag är starkt beroende av ett system som 

finns i varje land. Bramberg menar att när det kommer till produkter inom sjukvård finns det 

föreskrifter och läkemedelsmyndigheter som godkänner och hanterar produkter. Dock anser 

Bramberg att exporten av sjukvårdstjänster kommer att öka framöver men är i dagsläget liten. 

Bramberg säger att export av tjänster innefattar en anpassning till olika länder som företagen 

är intresserade av. Detta är en svårighet eftersom det finns olika sjukvårdssystem, 

sjukförsäkringssystem och ersättningssystem i olika länder vilket leder till att en och samma 

affärsmodell inte passar i alla länder. Därtill finns det svårigheter när det kommer till 

kulturella och språkliga faktorer som skiljer mellan olika länder. En viktig aspekt är den andel 

av sjukvårdsmarknaden som är privat kontra offentlig i varje land. Enligt Bramberg är dessa 

aspekter landsspecifika som kan försvåra arbetet med exempelvis kunskaps-och 

tjänstöverföring. Detta innebär att det som ett sjukvårdsföretag gör i ett land fungerar inte i ett 

annat land. Bramberg betonar att det är viktigt att företagen har insikt om detta och inte tar för 

givet att allting fungerar som det gör i Sverige. Bramberg förklarar att det finns anatomiska 

skillnader hos patienter mellan olika länder och ger exempel på att ett asiatiskt knä skiljer sig 

från ett svenskt knä samt att tunntarmen hos japanska patienter är 1,5 meter kortare än 

tunntarmen hos svenska patienter. Detta visar att skillnader förekommer på patientnivå som 
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också innebär att en enhetlig vårdmodell inte passar i alla länder. Dessa svårigheter finns både 

i länder inom Europa och i övriga länder runtom i världen.  

Bramberg tillägger att svårigheter finns på hemmamarknaden i Sverige, främst för privata 

vårdföretag. Anledningen är det politiska system som finns i Sverige som gjort att marknaden 

för privat sjukvårdsindustri är liten jämfört med andra länder i Europa och USA. Systemet i 

Sverige har varit statligt styrt och helt fokuserat på kostnader och besparingar enligt 

Bramberg. Gällande den privata sjukvårdsmarknaden i Sverige anser Bramberg att den kan 

bidra till en fördelaktig affärsmöjlighet i samband med Sveriges goda rykte inom sjukvård. 

Exempelvis, svensk kompetens inom äldrevård i kombination med den globala utmaningen 

beträffande den växande andelen äldre har Sverige goda möjligheter att dela med sig av 

svenska lösningar och kunskap. Bramberg menar att sjukvård är beroende på valutgång och 

anser att den nuvarande regeringen har varit positiv till att låta fler privata aktörer komma in 

på marknaden och stimulerat till mer innovation inom vården. Men betonar att det fortfarande 

är ett problem på grund av det system som finns i Sverige.    

Enligt Bramberg finns det flera möjligheter på olika länder i världen för svenska 

sjukvårdsföretag. Exempelvis, länder som Kina och Saudiarabien planerar att bygga ett stort 

antal sjukhus. I Kina planeras det att byggas ungefär 20 000 nya sjukhus och i Saudiarabien 

170 sjukhus vilket utgör en stor exportmöjlighet för svenska företag som bygger sjukhus samt 

andra vårdaktörer som tillhandahåller tjänster och produkter. Bramberg förklarar att han har 

ambitioner att hjälpa till att paketera svensk kunskap och dem företag som finns för att kunna 

utnyttja denna exportmöjlighet. Därtill förklarar Bramberg att i Indien är sjukvården till stor 

del privatiserad. I takt med Indiens stora befolkning och växande medelklass efterfrågas nya 

behandlingsmetoder vilket utgör en stor möjlighet för utländska företag och däribland svenska 

sjuvårdsföretag. Den kinesiska marknaden har haft vissa likheter med det svenska 

sjukvårdssystemet där staten har erbjudit vård till befolkningen enligt Bramberg. Men för att 

kunna behandla hela befolkningen och ge samma hälso-och sjukvård till alla har Kina tvingats 

acceptera privata initiativ och investeringar samt privata sjukhus och sjukvård. Bramberg 

säger att i samband med att Kina skall bygga ungefär 20 000 nya sjukhus är detta en viktig 

exportmöjlighet. Dock påpekar Bramberg att det uppstår svårigheter som visar på att 

företagen måste samla in mer information och kunskap om olika marknader som är mer 

geografiskt avlägsna. Dessutom måste företagen anpassa verksamheten som innebär att 

svensk kompetens och utländsk kompetens från varje land kombineras för att skapa en 

blandad vårdmodell baserat på båda ländernas modeller. Därmed måste den svenska modellen 

blandas och anpassas till utländska behov i varje specifikt land. Möjligheterna på de 

europeiska marknaderna anser Bramberg är kopplade till den åldrande befolkningen som är en 

viktig fråga. Länderna i Europa måste hitta en lösning för att minska kostnaderna när det 

kommer till att vårda äldre och patienter på sjukhus. Bramberg menar att mer effektiva 

lösningar och behandlingar krävs för att kunna behandla patienter i hemmet. En lösning kan 

vara e-hälsa för att minska sjukvårdskostnaderna.  

Bramberg hävdar att motivet till att sjuvårdsföretagen söker sig till internationella marknader 

är för att få en stark marknadsposition och fler intäkter vilket är de primära motiven hos 

privata aktörer. Dessutom är den svenska marknaden liten och begränsad. Bramberg anser om 



 
44 

ett sjukvårdsföretag har en framgångsrik modell och samtidigt som Sverige har en begränsad 

marknad försöker istället företagen rikta fokus på andra marknader utomlands för att se vilka 

möjligheter som finns för att kunna växa som företag.  

Gällande insamling av information och kunskap om andra marknader vid en 

internationaliseringsprocess anser Bramberg att tidigare kunskaper om internationalisering är 

viktigt. Men det behövs kunskap som är specifik om varje enskilt land som 

sjukvårdsföretagen är intresserade av. Det är också viktigt att företagen skapar och använder 

sig av samarbetspartners, nätverk och allianser vid internationalisering enligt Bramberg. 

Business Sweden hjälper till och ger investeringsråd till företagen och har som uppgift att 

hjälpa svenska företag med deras internationalisering. Organisationens rådgivning innefattar 

arbetet med att framta analyser över hur situationen på marknaden och i landet ser ut i ett 

specifikt land. Business Sweden tittar på företagets affärsmodell och utifrån den görs en 

analys huruvida modellen passar i det specifika land som företaget är intresserad av. Baserat 

på detta kan sedan företaget besluta kring ett eventuellt inträde samt val av etableringsstrategi. 

Om ett företag saknar intresse för ett specifikt land kan Business Sweden göra en så kallad 

”market selection” som innebär att Business Sweden gör en analys på vilket land som är 

lämpligt för företagets affärsmodell. Business Sweden har en viktig roll i arbetet med att bistå 

och stödja företagens internationalisering genom att de kan gå in i varje land och erhålla 

specifik information om marknaden samt identifiera vilka möjligheter som finns i varje land.  

Bramberg beskriver framtidsutsikterna för den internationella sjukvården som intressanta där 

många förändringar kommer att ske inom detta område. Bramberg tror att tekniken kommer 

att integreras mer i sjukvården. Exempelvis, det multinationella elektronikföretaget Intel, som 

tillverkar mikroprocessorer, erbjuder innovativa lösningar och produkter för sjukvården för att 

tackla problem såsom demografiska förändringar och kroniska sjukdomar som diabetes och 

Alzheimers. I samband med detta ökar även sjukvårdskostnaderna som gör att mer effektiva 

lösningar krävs runtom i världen. Bramberg hävdar att detta kommer att utvecklas mer i 

framtiden. Dessutom tror Bramberg att patienten kommer att vara mer delaktig och 

ansvarsfull i sin behandling och det kommer att ske förändringar i vem som levererar och 

betalar för vården. 

4.3 Företagens verksamhet i Sverige och utomlands 

Detta tema klargör för företagens verksamhet och vad de erbjuder för tjänster i Sverige och i 

andra länder samt vilka länder som verksamheterna arbetar på.   

Diaverum tillhandahåller behandlingar inom njursjukvård såsom behandling för förebyggande 

vård och olika former av dialysbehandlingar samt transplantationer. Dialyshandlingarna riktar 

sig till främst till patienter med kroniska njursjukdomar och patienter med nedsatt 

njurfunktion. Därtill erbjuds kompletterande vårdformer och behandlingar till patienterna 

eftersom de oftast har ytterligare vårdbehov förenat med njursjukdomar. Dessa behandlingar 

erbjuder Diaverum både på klinikerna i Sverige och utomlands. Enligt Stefan Ericsson ser 

verksamheten både i Sverige och utomlands likadan ut. I varje land har Diaverum ett 

huvudkontor med en affärsledande uppsättning av människor som har i uppgift att överse 

verksamheten samt läkare och sjuksköterskor som behandlar patienterna. Vidare säger 
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Ericsson att grundtjänsten, dialysbehandlingen, är densamma i alla länder där företaget har 

verksamhet. Eftersom det förekommer kompletterande vårdbehandlingar av patienterna 

uppstår det skillnader mellan olika länder. Detta innebär att den så kallade 

påbyggnadsbehandlingen, integrerad vård, gör att patienterna behandlas för andra behov i 

samband med dialys och brukar ofta spendera mer tid på klinikerna. Genom att erbjuda vård 

för de övriga behoven på samma klinik underlättar det för patienten som slipper ta sig 

sjukhusen. I samband med påbyggnadsbehandlingen förekommer det skillnader mellan olika 

länder och skillnader mellan olika kliniker i samma land. Men Ericsson säger att 

kärnbehandlingen för dialys, den rena njurvården, ser samma ut i alla länder där Diaverum 

bedriver verksamhet. 

I andra länder anpassar Diaverum sin verksamhet när det gäller affärsverksamheten enligt 

Ericsson. Detta innebär att de olika ländernas ersättningssystem, lagar och regler påverkar hur 

affärsverksamheten bedrivs i olika länder. Gällande denna aspekt måste företaget anpassa sig 

mer. Beträffande den medicinska aspekten förekommer det olika kravnivåer på vården i olika 

länder. Ericsson menar att företaget har ett minimikrav på vården som företaget alltid arbetar 

efter som innebär att den medicinska anpassningen är mindre i jämförelse med den 

affärsmässiga.   

Diaverums verksamhet sträcker sig till 18 länder med fler än 287 kliniker. Kärnan för 

verksamheten är de europeiska länderna exempelvis, Sverige, Frankrike, Tyskland, Spanien 

och England. Företaget har även verksamheter utanför Europa såsom Argentina, Chile, 

Australien, Uruguay och Saudiarabien. Ericsson förklarar att valet av marknader kommer från 

att vissa länder historiskt funnits inom företaget. När Gambro 2007 sålde den del av företaget 

som fokuserade på dialysklinikerna ledde detta till att den ursprungliga 

landssammansättningen överfördes till den nya organisationen Diaverum. Efter detta har de 

olika expansionerna bestämts av möjligheten att expandera och köpa upp kliniker. Dessutom 

säger Ericsson att nivån på privatisering i olika länder är viktigt som påverkar storleken för 

markanden av privata kliniker. Diaverum tittar också på länder som är intresserade av att 

tillämpa företagets integrerade lösning. Ericsson menar att dessa länder kan vara i 

utvecklingsstadiet som inte behöver ta sig igenom den traditionella uppsättningen för sjukvård 

som förekommer i Västeuropa. 

Ericsson tycker att svensk sjukvård och den svenska modellen har ett bra rykte internationellt. 

När Diaverum kommer till andra länder är uppfattningen där att svenska sjukvårdsföretag är 

effektiva, patientfokuserade med hög kvalitet. Det finns en förväntning utomlands på att 

svensk sjukvård är ren och funktionell samt att svenska vårdföretag är pålitliga. Ericsson 

anser att detta bidrar till att den svenska modellen är attraktiv utomlands där många länder har 

en uppfattning att det svenska samhällssystemet fungerar. När ett svenskt vårdföretag kommer 

till andra länder finns intrycket att företaget kommer att följa de traditioner från Sverige. Detta 

är fördelaktigt och det kan vara bra att ha en svensk identitet enligt Ericsson. Diaverum 

upprätthåller sin konkurrenskraft genom att lära sig från lokala länder, företaget tittar på hur 

andra länder löser olika saker som sedan Diaverum arbetar för att implementera och sprida till 

hela verksamheten. Ericsson förklarar att detta är användbart för att kontinuerligt förbättra 

tjänsterna och kunskapen vilket är en viktig del inom företagets kvalitetsprocesser.     
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Wilhelmina Hoffman förklarar att stiftelsen är en utbildningsenhet som erbjuder 

specialistutbildning inom demensvård för sjuksköterskor. Hoffman beskriver att 

Silviahemmets vårdfilosofi har som målsättning att nå en så hög livskvalitet för demenssjuka 

och anhöriga som möjligt. Hoffman menar att Silviahemmets vårdfilosofi grundas på fyra 

hörnstenar såsom, symptomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och bemötande. Dessa används 

för att kunna förstå sjukdomen och hur den påverkar individen. Det handlar även om att 

kunna ge stöd för de anhöriga till en demensdrabbad patient och kunna använda sig av 

teamarbete för att klara av omhändertagandet av en demenssjuk.  Arbetet handlar mycket om 

att kunna veta hur kommunikationen och relationen, till både patienten och anhöriga, skall gå 

till för att förstå en demenssjuk som saknar förmågan att uttrycka sina behov. Detta menar 

Hoffman är ett strukturerat arbetssätt och förhållningssätt som utbildningarna på 

Silviahemmet innefattar. Genom detta arbetssätt började andra länder rikta fokus på Sverige 

och Silviahemmets utbildningar redan under 90-talet förklarar Hoffman. Sedan 2006 har 

Silviahemmets internationella verksamhet innefattat utbildning och kunskap om 

demenssjukdom, utifrån verksamhetens vårdfilosofi, till sjuksköterskor som kommer till 

Silviahemmet från andra länder. De utländska sjuksköterskorna får utbildning som de sedan 

kan använda för att utbilda personal i sina hemländer. Utbildningarna sker också utomlands 

genom att Silviahemmet skickar sjuksköterskor från Sverige till andra länder.     

Silviahemmets utbildningar sker utifrån verksamhetens vårdfilosofi men alla utbildningar och 

tjänster måste kulturanpassas för att kunna fungera i värdlandet klargör Hoffman. 

Demenssjukdomen kan vara densamma i länder utomlands men det är den sociala situationen 

som skiljer samt hur vård och omsorg är uppbyggt i olika länder. Det kan handla om 

skillnader trots att länderna är nära som exempelvis Tyskland. Enligt Hoffman har 

utbildningarna tillämpats på olika sätt utomlands. Exempelvis, i Tyskland har Silviahemmets 

utbildning och kunskap utvecklats i ett tyskt sammanhang. I Tyskland har det byggts 

avdelningar på olika sjukhus, bland annat på akuten, som är anpassade till demenssjuka som 

gjort miljön på sjukhusen mer demensvänlig. Personalen på sjukhusen har fått kunskap hur 

bemötandet, kommunikationen och behandlingen av demenssjuka skall ske i samband med att 

patienter kommer till akuten med andra problem.  På detta sätt har kunskapen från Sverige 

och Silviahemmet använts och sedan förädlats.  

Utbildningarna har i tidigt skede fått uppmärksamhet från andra länder som varit intresserade 

av att ta del av kunskapen och arbetssättet. Exempelvis, har Japan visat stort intresse där 

samarbetet började 2006 med att en grupp kom till Sverige för att få utbildning i enlighet med 

vårdfilosofin beskriver Hoffman. Därtill har förfrågningar kommit från Tyskland, Kina, 

England och Sydkorea. Gemensamt för dessa länder är den växande andelen äldre och att det 

saknas utbildning och kunskap om demenssjukdom och behandling. Utbildningarna förmedlas 

både på plats i Sverige och utomlands.    

Hoffman instämmer med egenskaperna i den svenska sjukvårdsmodellen och förklarar att 

modellen inom äldreomsorg präglas av lång erfarenhet med mycket forskning. Därtill finns 

det myndigheter och socialstyrelsen som tar fram riktlinjer men också olika kvalitetsregister 

att bygga på. Det sociala systemet som finns i Sverige skiljer sig från andra länder gällande 

möjligheten för hela befolkningen att få omsorg i hög ålder. Hoffman anser att mer utveckling 
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behövs inom äldrevård och omsorg men Sverige har ett mycket bättre utgångsläge i 

jämförelse med många andra länder. Hoffman pekar på faktorer som hög kvalitet och 

trovärdighet vilket gör att modellen är attraktiv utomlands samt att Sverige har erfarenhet av 

en praktisk modell som fungerar trots att den måste utvecklas. Hoffman säger att det krävs en 

ständig uppdatering för att verksamheten skall hålla sig konkurrenskraftiga. Silviahemmet är 

kopplade till Svenskt Demenscentrum som tillsammans med socialstyrelsen, 

socialdepartementet och andra myndigheter arbetar kring frågor gällande riktlinjer, lagar och 

forskningsläget. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad och ha koppling till vad som 

händer för att inte tappa trovärdighet och kvalitet. Inom Silviahemmets vårdfilosofi finns 

också målsättningen att all ny kunskap som kommer in skall hamna i någon av hörnstenarna.     

Capio-koncernen är bland de dominerande vårdföretagen i Europa och äger sjukhus, 

specialistkliniker och vårdcentraler. Capio tillhandahåller ett brett utbud av sjukvårdstjänster 

inom medicin, kirurgi och psykiatri på verksamheterna i Sverige och utomlands. Henrik 

Brehmer beskriver att i Sverige driver Capio ett akutsjukhus, tre närsjukhus, cirka 20 

specialistkliniker och mer än 70 vårdcentraler. På Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm 

erbjuds flera vårdtjänster inom akut sjukvård och sjukhuset har stor kunskap av de allmänna 

folksjukdomarna samt särskild kunskap inom flera kirurgiska områden. Brehmer säger att 

Capio arbetar utifrån en vårdmodell, Capio-modellen, som bygger på fyra hörnstenar såsom 

modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. 

Vårdmodellen är baserad på Capios företagskultur som består av tre värderingar kvalitet, 

medkänsla och omsorg.  

Brehmer klargör att Capio tillhandahåller samma vårdmodell till samtliga verksamheter i 

Sverige och utomlands. Eftersom modellen utgör en grundsyn på hur företaget bedriver vård 

ser den likadan ut överallt. Capio erbjuder gemensamma operationsmetoder som är effektiva 

och skonsamma för patienter vilket innefattar modern medicin säger Brehmer. Detta utgör 

företagets styrka som sprids till inom företagets olika verksamheter i Sverige och utomlands. I 

andra länder anpassas företagets administrativa rutiner om rapportering och uppföljning av 

vård samt anpassning till regional och nationell lagstiftning. Anledningen är att sjukvård är 

lokalt och nationellt styrt med skillnader i lagstiftning, organisation och betalning säger 

Brehmer. Detta innebär att affärssidan måste anpassas till olika nationella förhållanden. 

Utanför Sverige sträcker sig Capio-koncernens verksamhet till länder som Norge, Frankrike, 

Tyskland och Storbritannien. Trots de olika ersättningssystemen inom Europa är det den 

offentliga finansieringen som dominerar i flera länder, bland annat i Tyskland och Frankrike. I 

Norge och Storbritannien finns det en stor andel av ersättningen som är statligt finansierad 

men även en del som är privat finansierad från privata sjukförsäkringar. Denna aspekt är 

viktig för valet av länder för att företaget skall kunna få så mycket ersättning som möjligt 

klarlägger Brehmer. 

Brehmer delar åsikten om egenskaperna i modellen för svensk sjukvård. Enligt Brehmer har 

Sverige en hög nivå med en välutvecklad och produktiv sjukvård jämfört med många andra 

länder. Detta gör den svenska sjukvården attraktiv utomlands där det finns en positiv syn på 

Sverige och vården, dock tycker Brehmer att även den egna förmågan spelar en stor roll. För 
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att Capio skall vara konkurrenskraftiga gäller det att införa nya behandlingsmetoder som är 

bättre, snabbare, kostnadseffektiva samt behålla en hög vårdkvalitet.      

Jenny Lundgren beskriver att Sahlgrenska International Care tillhandahåller utbildning, vård 

och internationellt materialbistånd. Specialistutbildningarna är internationella kurser för 

utländska läkare och tandläkare som kommer till Sverige för att ta del av utbildningarna. 

Företaget ger högspecialiserad vård till internationella patienter, när kapacitet finns att ta emot 

dem, inom olika medicinska områden där Sahlgrenska Universitetssjukhus och Odontologen i 

Göteborg tar emot patienterna. Verksamheten har även ansvar över koordinationen för Västra 

Götalands län internationella materialbistånd som startades 2008.  Lundgren säger att 

företaget och samarbetspartnern Human Bridge arbetar tillsammans för att materialbiståndet 

skall nå den plats där nyttan finns. Det biståndsmaterial som ges bort är utrustning som 

fortfarande är användbart i de länder där behovet är stort.  Sahlgrenska International Care och 

andra samarbetspartners har som uppgift att förmedla utrustning där behoven finns. Lundgren 

menar att materialet är i bra tillstånd med hög kvalitet och kan vara i form av teknisk 

utrustning samt huvudsakliga sjukhusmaterial. Därefter utför företaget uppföljning, 

rapportering och utvärdering och resor till länder där biståndet erhållits.  

Företaget kan anpassa kortare utbildningar men specialistutbildningarna till internationella 

studenter ser likadana ut som för svenska läkare och tandläkare. Den högspecialiserade vården 

för internationella patienter är också likadan som för svenska patienter säger Lundgren.  

Företaget anpassar webbsidans innehåll för att kunna kommunicera innehållet. Produkterna 

för det internationella materialbiståndet anpassas inte utan utskickas dit behovet finns.  

Lundgren säger att Sahlgrenska International Care vänder sig till vårdgivare, till exempel 

hälsomyndigheter, sjukhus och försäkringsbolag, som företaget har samarbetsavtal med, än 

till enskilda individer. Inom området av den högspecialiserade vården kommer patienter 

främst från Norden, Europa och Mellanöstern. Gällande specialistutbildningarna kommer 

ansökningar framförallt från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten medan ansökningar för 

tandläkeutbildningarna kommer från Saudiarabien och Sydeuropa enligt Lundgren.           

Företagets internationella materialbistånd går till över 30 olika länder exempelvis Etiopien, 

Sri Lanka, Sudan, Haiti, Ukraina, och Kenya. Länderna i Afrika och Östeuropa är de länder 

med störst behov av utrustning och förbättring säger Lundgren.  

Lundgren anser att kvalitet, renhet, effektivitet och rykte är egenskaper som generellt omfattar 

den svenska sjukvårdsmodellen. Men anser också att etik och moral är viktiga drag inom 

modellen. Lundgren tycker att dessa egenskaper gör den attraktiv och uppmärksammad i 

internationella kontexter. För att bevara företagets konkurrenskraft genomför Sahlgrenska 

International Care en ständig omvärldsbevakning exempelvis genom marknadsresor för att se 

hur andra länder arbetar och vilka lösningar de använder sig av. I detta sammanhang är det 

centralt med öppenhet och transparens mellan olika länder.  
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4.4 Tillvägagångssätt vid internationalisering 

I detta tema presenteras tillvägagångssättet till en internationalisering genom att företagen 

samlar in information och kunskap samt vilken strategi som används och motiv vid 

internationalisering. 

För anskaffning av information och kunskap om andra länder vid en internationalisering säger 

Ericsson att det finns olika konsultföretag som genomför marknadsundersökningar och säljer 

information. Diaverum genomför också egna aktiviteter för att hitta människor med 

erfarenheter av att ha bott eller arbetat i olika länder som företaget kan använda som rådgivare 

eller konsulter. Ericsson säger att företaget letar efter personer eller företag som finns lokalt 

på marknaderna som kan agera som samarbetspartners och stödja arbetet i att förstå hur nya 

marknader fungerar och hur kontakter skapas. Vanligtvis åker företaget själva till andra 

marknader för att träffa människor, myndighetsrepresentanter och övriga personer inom 

samma bransch för att få information om marknaden. Ericsson förklarar att det är viktigt inom 

sjukvårdsbranschen att erhålla information och kunskap om lagar och regelverk som finns i 

olika länder. En viktig del av arbetet är att förstå hur dessa fungerar. Ericsson belyser även 

betydelsen av tidigare kunskaper och erfarenheter i samband med internationella 

verksamheter som är en viktig informationskälla. Företaget använder sig alltid av tidigare 

kunskaper och skapar nya processer baserade på dessa kunskaper. Enligt Ericsson är det 

viktigt med internationell kunskap och erfarenhet för inträden i nya länder eftersom 

sjukvårdsindustrin inte är samordnad i samband med skillnader i lagar och regler. Ericsson 

menar också att företaget har tidigt varit verksamt i europeiska länder och i Latinamerika som 

underlättat för vidare internationalisering. 

Diaverum har använt sig av förvärv av existerande kliniker samt uppbyggnaden av egna 

kliniker. Ericsson hävdar att det svåraste med förvärv är att hitta rätt företag att förvärva och 

integration av företaget i moderbolaget. Integrationen är tidskrävande i samband med 

spridningen och överföringen av kunskap mellan företagets enheter som är en stor utmaning 

för företaget samt kulturella skillnader mellan olika företag. Enligt Ericsson är det lättare att 

förvärva en existerande kedja med kliniker för att det finns ett befintligt arbetssätt med 

gemensamma regler. Medan det är svårare att köpa upp enskilda kliniker som ägs av olika 

ägare där varje klinik har olika sätt att arbeta på. Integrationen av flera olika företagskulturer 

är tidskrävande, utmanande och skapar svårigheter. Emellertid är det bra med olika kulturer 

som företaget kan lära sig ifrån som bidrar till ett kunskapsutbyte tycker Ericsson. Dessutom 

är Diaverum medlemmar i nätverket Swecare som hjälper internationaliseringsprocessen. 

Ericsson säger att internationalisering är en förutsättning för att denna typ av verksamhet skall 

kunna växa. Därtill är marknaden i Sverige och Norden liten för privat vård av 

dialyspatienter. Enligt Ericsson är företagets internationalisering ett logiskt steg eftersom 

denna typ vård och patienternas behov ser likadant ut i alla länder. Genom att Diaverum har 

standardiserade riktlinjer i varje land kan företaget utföra vård på olika marknader utomlands. 

Ett annat motiv är uppbyggnaden av företagets kunskapsbas av samtliga patienter från olika 

länder. Diaverum har en fått en stor databas av alla patienter som företaget kan lära sig av vid 

kommande expansioner. Denna kunskap och hur företaget bedriver affärer på olika marknader 

är betydelsefullt för företaget och är en källa för lärdom. 
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Vid insamling av kunskap och information använder sig Silviahemmet av organisationen 

Swedish Care International vid internationella förfrågningar. Swedish Care International 

sluter avtal med andra länder som möjliggör kunskapsöverföringen. Hoffman säger att 

statistik om den demografiska utvecklingen i olika länder kan Silviahemmet få på ett enkelt 

sätt. Vidare handlar arbetet om att hitta en seriös och hållbar samarbetspartner som 

Silviahemmet kan samarbeta med under en längre period. Swedish Care International gör en 

företagsbesiktning för att undersöka det företag som Silviahemmet skall inleda samarbete 

med. Hoffman hävdar att det handlar om att bevara en hög kvalitet i samarbetet. Därmed 

krävs det seriösa samarbetspartners och denna process tar tid enligt Hoffman. Alla samarbeten 

går via Swedish Care International som har översyn och håller kontakter med internationella 

sjukhus och företag som vill använda sig av Silviahemmets kunskap och utbildning. Hoffman 

menar att det är viktigt att anställda på Silviahemmet har internationell kunskap samt att 

tidigare erfarenheter är viktiga. Det är viktigt att ha kunskap om landet som ett företag 

samarbetar med, exempelvis hur kulturen ser ut samt affärsmässiga faktorer när det kommer 

till hur avtal skapas. Hoffman säger att det är viktigt att företagen besöker varandra för att ha 

ett utbyte för att se om konceptet passar i landet.  

Silviahemmet använder inga etableringsstrategier utan får istället förfrågningar i samband 

med internationalisering. Hoffman menar att Silviahemmet är beroende av nätverk och 

samarbeten vid internationalisering och arbetar tillsammans med Swedish Care International. 

Silviahemmet är också medlemmar i nätverket Swecare som har kontakt med myndigheter 

och hjälper stiftelsen att komma ut på internationella marknader. Hoffman förklarar att 

Swecare agerar som ”dörröppnare” till internationella marknader och Swedish Care 

International hjälper Silviahemmet att genomföra affärer på andra marknader samt knyta och 

behålla kontakter utomlands. 

Enligt Hoffman är det HM Drottning Silvias önskan att kunskap inom demensområdet sprids. 

Genom att drottningen är Silviahemmets ordförande har detta lett till att demensvård och 

stiftelsen fått stor internationell uppmärksamhet. Detta har till att många internationella 

förfrågningar kommer till Silviahemmet från olika länder och efterfrågan på utbildningarna 

ökar. 

Brehmer redogör att insamling av information och kunskap om andra länder har skett genom 

att Capio befunnit sig länge i olika länder. Informationsinsamlingen sker också genom lokala 

samarbetspartners, kontakter med myndigheter, ambassader och socialdepartement i andra 

länder. Brehmer uttrycker att tidigare erfarenheter av internationalisering varit viktiga för 

företagets fortsatta expansioner till nya marknader. Företaget letar också internt efter anställda 

som har kunskap om andra länder. 

Capio använder förvärv vid nya etableringar där företaget förvärvar andra vårdbolag eller 

enheter som företaget anser passa verksamhet. Därefter utvecklar sig Capio organiskt på 

förvärven. Brehmer förklarar att förvärv är bra eftersom det redan finns ett kunnande inom 

organisationen sedan arbetar företaget med att implementera Capio-modellen. Arbetet med 

förvärven och modellens implementering är tidskrävande processer i samband med 

integration, kulturförändringar och språkskillnader tycker Brehmer.  
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Förvärven sker både i Sverige och internationellt för att det finns en paneuropeisk tanke att 

förbättra sjukvården i de länder som företaget finns motiverar Brehmer. Samtliga förvärv har 

skett stegvist och företaget har tidigt befunnit sig utomlands. Brehmer menar också att det är 

viktigt med nätverk och att det finns lokala samarbetspartners i olika länder som företaget kan 

samarbeta med, exempelvis lokala sjukhus och offentliga verksamheter. På hemmamarknaden 

är Capio medlemmar i Swecare som företaget tar hjälp från. Nätverk och samarbeten är 

viktiga för att få förståelse och kunskap om hur vården fungerar lokalt i olika länder samt 

kunskap om patienternas behov enligt Brehmer.  

Capio har en effektiv sjukvårdsmodell som är inriktad på hög kvalitet som kan bidra med 

förbättringar till andra länder vilket motiverar företagets internationalisering. Brehmer menar 

att verksamheten har som syfte att förbättra sjukvården där det finns behov för förbättringar 

och dela med sig av erfarenheterna från Sverige till andra länder. Kunskapsutbytet och 

lärandet har varit viktiga motiv genom att Capio finns i flera länder. Kunskapen kommer ifrån 

möjligheten att flytta koncept och kunskap mellan länder som också kan tas tillbaka till 

Sverige.    

Lundgren säger att verksamheten gör marknadsanalyser för att få information och kunskap 

om vilka marknader som är viktiga för företagets erbjudande och strategiska målsättning. 

Därtill förekommer eventuella marknadsresor där företaget besöker mässor i olika länder. 

Sahlgrenska International Care samarbetar emellanåt med Business Sweden vid planering och 

bokning av möten.  Företaget använder sig av befintliga nätverk vid planering och 

genomförande av dessa resor till exempel Swecare.  En viktig faktor är också lärdomar från 

tidigare erfarenheter enligt Lundgren. 

En viktig strategi är användningen av olika marknadsföringsaktiviteter för att marknadsföra 

det medicinska teamets kompetens och locka internationella patienter enligt Lundgren. 

Representanter från medicinska team på Sahlgrenska Universitetssjukhus håller i 

presentationer och deltar på konferenser/kongresser på relevanta marknader.   

Marknadsföringen sker också genom word of mouth mellan professionerna exempelvis, 

läkare i Polen fångar upp information som de sedan förmedlar till sina patienter och remitterar 

dem för vård som inte finns tillgänglig i hemlandet. Användningen av nätverk är 

betydelsefulla i detta sammanhang eftersom dessa agerar som ”dörröppnare” till nya 

kontakter. Sahlgrenska International Care deltar även i delegationsresor och internationella 

mässor tillsammans med andra aktörer såsom Sahlgrenska Universitetssjukhus, representanter 

från ambassader i olika länder, Socialdepartementet och Swecare. Syftet med dessa mässor 

och delegationsresor är att skapa kontakter och marknadsföra företagets tjänster. En viktig del 

i marknadsföringsarbetet är företagets hemsida som används för intern och extern 

marknadsföring. Ändamålet är att marknadsföra företagets kompetenser för att locka 

internationella studenter och patienter. Lundgren säger att betydelsen av att samverka inom 

nätverk av agenter och samarbetspartners är stor för att kunna nå fler kunder.   

Enligt Lundgren har Sahlgrenska International Care målsättningen att positionera Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset som en världsledande aktör inom det högspecialiserade vårdområdet. 
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Detta uppnås genom att sprida kunskap och kännedom om sjukhusets behandlingar 

internationellt via deltagandet och organiseringen av olika marknadsföringsaktiviteter. 

4.5 Svårigheter och möjligheter 

Detta tema beskriver företagens svårigheter och möjligheter vid internationalisering.  

Ericsson säger att en svårighet vid internationalisering är förståelsen av hur olika marknader 

fungerar och syftar på den politiska aspekten gällande lagar, regler, myndigheter och privata 

aktörer. Det tar tid för att komma till rätta med sådana faktorer på nya marknader. Därför är 

det viktigt att det finns bra samarbetspartners som underlättar för företaget, dock är dessa 

svåra att identifiera tycker Ericsson. En anledning kan vara hur pass mogen och utvecklad 

marknaden är gällande framsteg inom vården. Emellertid har Diaverum erfarenheter av bra 

samarbetspartners men också fall där det varit svårare och tagit längre tid som varit 

problematiskt för företaget.  

Ericsson förklarar att en svårighet är överföringen av kunskap mellan olika dotterbolag vilket 

är en konstant utmaning som företaget arbetar mycket med. Ericsson talar om språkliga 

skillnader mellan olika länder som är en faktor i detta sammanhang. Dock har Diaverum 

standardiserade processer som implementeras men det krävs en flexibilitet eftersom saker och 

ting genomförs på olika sätt i varje land. Ericsson menar att det gäller för företaget att hitta en 

balans mellan detta och samtidigt kunna sprida kunskapen mellan olika enheter. Företaget har 

lyckats men detta tar tid och är en konstant utmaning. Dessutom finns det olika nationella 

kulturer i varje land samt olika företagskulturer på klinikerna enligt Ericsson. Detta är 

tidskrävande för både förändring samt förståelse av kulturen.  

Ericsson säger att det finns svårigheter att marknadsföra tjänster och menar att det inte är lika 

tydligt jämfört med produkter. Ericsson menar att företagets huvudintressenter är patienter 

och betalaren, antigen statligt finansiering eller privata sjukförsökringar. Ericsson tycker att 

detta är en komplex kundstruktur där det är viktigt att etablera kontakter med myndigheter 

och bemöta patienter för att nå ut med tjänsterna. Med detta som bakgrund kan det vara vissa 

aspekter som underlättar ju närmare länderna är i termer av kulturella och språkliga skillnader 

anser Ericsson. Företaget har sin kärnverksamhet i Europa där de europeiska marknaderna är 

lättare att inträda. Det är viktigt att ha människor ifrån andra länder inom organisationen som 

har kulturella och språkliga kunskaper om andra länder som i sin tur underlättar kommande 

etableringar. Den affärsmässiga aspekten är lättare på avlägsna marknader eftersom sådana 

marknader är mer beredda att tillämpa moderna lösningar i samband med leverans av vården. 

I Europa är detta system mer traditionellt bundet enligt Ericsson. En svårighet på 

hemmamarknaden i Sverige är att den privata sjukvårdsmarknaden och privatiseringen är liten 

och ännu mindre i Norden tycker Ericsson. En konsekvens av detta är att Diaverum har få 

kliniker i Norden.   

Enligt Ericsson har internationalisering gett företaget en stor kunskapsbas både om patienter, 

behandlingar och hur affärer bedrivs på olika marknader. En annan möjlighet är att andra 

länder har olika system som är passande för företaget. Detta gör att vissa länder är beredda att 

gå längre när det gäller att hitta bra modeller och flexibla lösningar inom vården. Enligt 
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Ericsson är detta kopplat till erfarenhet genom att företaget kan genomföra sådana lösningar i 

vissa länder och lära sig vad som fungerar som därigenom ger erfarenhet. Erfarenheterna kan 

företaget sedan ta tillbaka till existerande länder enligt Ericsson. Ericsson tycker att företaget 

lär sig från den geografiska spridningen genom det internationella arbetet samt att det finns 

människor ifrån olika länder inom företaget. Företagets olika landschefer möts vid flera 

aktiviteter där det sker ett kunskapsutbyte och implementering av nya processer i 

organisationen. Därmed finns det en kommunikation inåt mot kärnan och utåt mot länderna. 

Ericsson menar också att det finns ett kunskapsutbyte mellan Sverige och västerländska 

länder med utvecklingsländer som berikar företaget med kunskap av att arbeta i en 

internationell miljö och kunskap om kulturella aspekter. Enligt Ericsson är detta en viktig 

framgångsfaktor för att kunna expandera vidare. 

Hoffman pekar på att det finns svårigheter när det gäller tolkningar av abstrakta begrepp 

såsom etik, religion och existentiella frågeställningar som dyker upp i utbildningen. Sådana 

begrepp skiljer sig stort mellan olika kulturer. Det förekommer skillnader i behandlingen av 

demenssjuka som påverkas av kulturella skillnader. Exempelvis, i andra länder finns 

traditionen att hjälpa och stödja äldre medan i Sverige finns tanken att en demenssjuk skall få 

behålla viss autonomi. Hoffman menar att det finns svårigheter i samband med olika 

ersättningssystem och sjukvårdssystem som finns på andra marknader utomlands. Det finns 

stora skillnader mellan Sverige och Tyskland trots att länderna är relativt nära uppfattar 

Hoffman. Till exempel har Tyskland ett olikt försäkringssystem som utreder nivån på 

äldrevård och omsorg för varje individ. När det gäller den språkliga faktorn är länderna inom 

Europa lättare att exportera denna typ av tjänst anser Hoffman.  

En annan svårighet är hur utvecklingen av demensvård ser ut i varje land. Till exempel, 

Silviahemmet har under 20 år arbetat med utvecklingen av demensvård medan utvecklingen i 

andra länder kan befinna sig 20 år tillbaka i tiden. Svårigheter finns även på 

hemmamarknaden där mycket kan förbättras enligt Hoffman. Hoffman menar att kvalitén, 

jämlikhet och struktur kring äldrevård och omsorg kan förbättras. Därtill anser Hoffman att 

grundutbildningarna inom demensvård i Sverige bör utvecklas för att kunna möta den 

demografiska förändringen som innebär att mer utbildning krävs. Mycket inom detta område 

kan utvecklas samtidigt som Sverige ligger före andra länder och exporterar kunskap och 

erfarenhet. 

Möjligheterna för Silviahemmet i samband med internationalisering och kunskapsöverföring 

är lärdomar från andra länder som använt utbildningarna och förädlat dem. Exempelvis, 

Tyskland som implementerat demensomhändertagandet på sjukhusen. Detta kan Sverige lära 

sig av för att förbättra demensvården i Sverige tycker Hoffman. Silviahemmet har förmedlat 

kunskap till andra länder som kan tas hem till Sverige och stiftelsen. Dock krävs det att nya 

koncept anpassas för att passa in i Sverige enligt Hoffman. 

Brehmer säger att svårigheterna finns inom de olika ländernas politiska system och regelverk 

eftersom sjukvård är politiskt styrt. Det är svårt att göra saker och ting på nya sätt i olika 

länder samt införandet av nya behandlingsmetoder och överföringen av Capio-modellen till 

alla dotterbolag. Detta är tidskrävande processer som Capio ständigt arbetar med. Vidare 
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menar Brehmer att det finns olika sätt att producera sjukvård som kan skilja i olika länder 

samt olika krav på vårdkvalitet.  En annan svårighet är skillnaden i andelen privata och 

offentliga vårdutförare samt andelen privat och offentlig finansiering av sjukvården som 

skiljer mellan länder. Brehmer tycker att det är en utmaning att kunna dra ner på kostnaderna 

för sjukvården utan att detta skall påverka kvalitén. En annan svårighet är få specifik kunskap 

om hur särskilda system och regler fungerar inom ett land och inom olika regioner i samma 

land. En annan utmaning är integration av olika enheter i samband med förvärv där 

svårigheter finns mellan olika kulturer, språk och företagskulturer. Integration av samtliga 

förvärv, både i Sverige och utomlands, är tidskrävande processer som Capio ständigt arbetar 

med. På hemmamarknaden pekar Brehmer på den politiska debatten gällande privata och 

offentliga vårdgivare och anser att debatten bör stabiliseras.  

Möjligheterna som Capio mött i andra länder är förståelsen hur vården fungerar i andra 

länder. Enligt Brehmer är kunskapsutbytet en stor möjlighet i samband med att företaget finns 

i andra länder. Från Capios verksamheter utomlands kan företaget förflytta kunskapen från 

andra länder tillbaka till Sverige. Brehmer säger också att det sker ett konstant kunskapsutbyte 

mellan enheterna i olika länder. Detta gör att Capio på ett effektivt sätt kan implementera och 

tillämpa nya behandlingsmetoder på flera platser. Genom att finnas i andra länder bidrar detta 

till att Capio kan jämföra vad som fungerar i de olika länderna. En annan möjlighet är att det 

finns stora behov i länderna i Europa där Capio, genom företagets koncept och kunskap, kan 

bidra med hjälp för att förbättra sjukvården. 

Lundgren säger att det kan förekomma svårigheter med att få tillräcklig och relevant 

information om lagar, regler, olika sjukvårdssystem och priser på behandlingar som varierar 

mellan olika länder. Möjligheten att få tag på sådan information skiljer sig mellan olika 

länder. Dessutom tycker Lundgren att det är viktigt med kulturell förståelse som är en 

utmaning. Lundgren menar också att det krävs en konstant omvärldsbevakning för 

uppdatering av olika trender som sker runtom i världen. Sahlgrenska International Care 

arbetar ständigt med uppdatering av informationsmaterial på olika mässor.  

Fler svårigheter är beskrivning och kommunikation av företagets tjänster där både kulturella 

och språkliga skillnader kan försvåra marknadsföringen. Lundgren förklarar att en stor 

svårighet är att Sahlgrenska Universitetssjukhus har få medicinska områden där kapacitet 

finns för att bemöta internationella patienter. Sverige är ett litet land och det behövs ett 

nationellt samarbete för att Sverige skall vara konkurrenskraftigt på den internationella 

marknaden anser Lundgren. Det finns en internationell konkurrens inom marknaden av 

högspecialiserad vård där olika vårdgivare inom Europa konkurrerar om samma kunder. De 

växande ekonomierna i Asien och Sydamerika kommer framöver att vara konkurrenter på 

denna marknad. Ytterligare en svårighet är att skapa tillgänglighet för utländska patienter 

eftersom inhemska patienter har störst prioritet säger Lundgren. 

Ett positivt inslag i svensk sjukvård är goda medicinska resultat och låg nivå på vårdrelaterade 

infektioner genom att sjukhusen är rena med god hygien. Detta ger goda förutsättningar för att 

ta emot utländska patienter tycker Lundgren. Genom att utländska patienter kommer till 

Sverige för att få olika vårdbehandlingar bidrar detta till att kapital strömmar in till vården. En 
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ökad tillgänglighet av den högspecialiserade sjukvården leder till att livskvaliten i omvärlden 

ökar. I samband med att internationella patienter kommer till Sverige kan läkare på 

universitetssjukhusen bevara Sveriges internationellt ansedda kompetens inom särskilda 

medicinska områden enligt Lundgren. Kunskapsutbyte är en annan möjlighet från att 

behandla utländska patienter.   

4.6 Framtidsutsikter 
Här presenteras framtidsutsikter för den internationella sjukvårdsmarknaden samt 

framtidsutsikter för företagens fortsatta internationalisering. 

Ericsson anser att den internationella marknaden för sjukvård och omsorg kommer att bli mer 

internationell och fler företag kommer att arbeta över gränserna där de levererar lösningar 

som fungerar på olika marknader. Dessutom kommer många marknader att vara statligt 

finansierade men vårdutförarna kommer att vara privata aktörer och en del större företag 

kommer att finnas på många marknader. Enligt Ericsson kommer mer fokus att riktas på 

kvalitet, värde och betalning där sådana aspekter kommer att bli mer samordnade mellan olika 

länder och inom länderna. Det finns också utrymme för fler svenska vård-och omsorgsföretag 

anser Ericsson. Diaverum är inriktat på att fortsätta expandera internationellt till länder som 

företaget inte funnits i. Dock tar sådana processer lång tid, särskilt upphandlingar, men över 

en stor tidsperiod tror Ericsson att det finns stora möjligheter för fortsatt internationalisering. 

Exempelvis, Diaverum har en nyetablering i Saudiarabien där företaget inte funnits tidigare. 

Ericsson säger att det finns delar av världen som företaget inte funnits i tidigare som är 

intressanta områden såsom Asien som är av intresse för flera företag. Dessutom finns 

Diaverum inte i alla länder inom Europa där Ericsson ser en fortsatt expansion.   

Hoffman anser att den internationella marknaden för vård och omsorg har stora möjligheter i 

samband med den demografiska utvecklingen där andelen äldre stiger i Europa och Asien. 

Finns det kunskap och strukturer för hur behandlingen av demenssjuka och anhöriga så finns 

det flera möjligheter förklarar Hoffman. Hoffman tycker att volontärorganisationer behövs 

eftersom den statliga finansieringen inte kommer att vara tillräcklig för att bekosta 

omhändertagandet av äldre. Vidare krävs det nya sätt för att lösa vård-och omsorgsproblem 

där Sverige kan vara ett gott föredöme menar Hoffman. Hoffman anser att det finns mer 

utrymme för fler internationellt svenska företag inom sjukvård som kan stärka det svenska 

varumärket. De företag som kan leverera sina erfarenheter och kunskaper till andra företag 

utomlands kan också få tillbaka kunskap och erfarenhet i syfte att utvecklas vidare på 

hemmamarknaden.  Framtidsutsikterna för Silviahemmet ser goda ut och planer finns för fler 

internationella förfrågningar för Silviahemmets utbildningar. 

Brehmer säger att den internationella marknaden för sjukvård, främst i Europa, ställs inför 

ökade behov. I Europa består utmaningarna av den växande andelen äldre och nya sjukdomar. 

Dessutom ökar kostnaderna för sjukvården samtidigt som den offentliga finansieringen är 

begränsad. Brehmer tycker att sjukvården bör effektiviseras för att klara av att behandla fler 

människor utan att kostnaderna för samhället ökar.  Dessa hot ställer högre krav på 

sjukvårdsföretagen men med Capios modell och effektiva behandlingar finns det goda 

möjligheter för att hantera dessa trender i Europa anser Brehmer.   
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Brehmer tror att sjukvården kommer att vara offentligt finansierad men kommer att få det 

svårt att tillfredsställa befintliga och kommande vårdbehov. Framöver kommer vården att vara 

ännu mer specialiserad och en större rörlighet av patienter mellan länder och inom länder. 

Därtill kommer det att finnas en mångfald av vårdutförare däribland fler privata utförare som 

väntas växa hävdar Brehmer. Brehmer tycker att utrymme finns för fler svenska privata 

företag utomlands givet att har metoder för att förbättra sjukvården. Framtidsutsikterna för 

Capio är att företaget fortsätter arbetet med sina verksamheter på den europeiska marknaden. 

Lundgren säger att det finns flera trender som redan har och kommer ha ännu mer inflytande 

på den internationella hälso- och sjukvårdsmarknaden. Exempelvis, konsumenten har blivit 

mer medveten om sjukvården och vilka valmöjligheter som finns. En anledning kan vara att 

människor reser mer samt att människor kan få mer information genom internet. Enligt 

Lundgren kan människor jämföra olika möjligheter av vård som gör att de lokala vårdgivarna 

utsätts för mer konkurrens på ett nytt sätt. Lundgren menar att patienter i framtiden kommer 

vara mindre villiga att stå i långa vårdköer och kommer att vilja ha tillgång till vården snabbt, 

och på sina villkor utan att vilja betala höga kostnader. I framtiden kommer graden av 

internationalisering och export av vård att öka gällande aktörer, personal, tjänster och 

patienter enligt Lundgren. Lundgren anser att fler privata vårdutförare behövs eftersom 

landstingen inte riktar fokus på utlandsetableringar. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras en analys av studiens empiri som bygger på de teorier som 

sammanställdes i teoriavsnittet.   

5.1 Analys av företagen och intervjupersonernas bakgrund 
Företagen som inkluderas i denna studie har erfarenheter av internationellt arbete som gett 

företagen internationell erfarenhet och kunskap. Gemensamt för samtliga företag är att de 

befinner i samma bransch, sjukvårdsbranschen, och de tillhandahåller sjukvårdstjänster men 

skillnader finns i vilken kategori tjänsterna tillhör. Diaverum och Capio är exempel på företag 

som har etablerat sina verksamheter i olika länder utomlands medan Silviahemmet är exempel 

på när anställda åker utomlands för att förmedla tjänster samt utländska arbetare kommer till 

Sverige för att ta del av tjänsterna. Sahlgrenska International Care är exempel på när 

konsumenten söker vård utomlands och kommer till Sverige för att få behandling samt läkare 

som söker utbildning. Trots detta finns det flera likheter gällande svårigheter och möjligheter 

som företagen har stött på i samband med internationalisering.  

Samtliga intervjupersoner från företagen har en akademisk bakgrund samt erfarenheter och 

kunskap av internationaliseringsarbetet. Företagen har under en lång tid byggt upp kunskap 

och tillräcklig kompetens inom sina respektive områden som är en viktig faktor vid 

internationalisering. Intervjupersonerna arbetar aktivt med olika frågor som berör 

verksamheternas internationalisering vilket gett dem erfarenhetsbaserad kunskap. Författarna 

har uppmärksammat att intervjupersonernas svar på särskilda frågor har varit likadana. Detta 

tyder på att svaren har baserats på intervjupersonernas erfarenheter från det aktiva arbetet 

inom internationella verksamheter. 

5.2 Företagens verksamhet i Sverige och utomlands 
Samtliga företag i studien har inledningsvis grundat sina verksamheter på den svenska 

sjukvårdsmarknaden för att sedan successivt expandera och internationalisera sig på 

marknader utomlands. På den svenska marknaden tillhandahåller företagen sjukvårdstjänster 

genom att exempelvis bedriva egna kliniker, sjukhus, vårdcentraler och utbildningar. Alla 

företag i studien arbetar utifrån noggranna och ingående vårdkoncept och sjukvårdsmodeller 

som är unika och utmärkande för varje enskilt företag. Detta har gett samtliga företag en 

konkurrensfördel och särskild kompetens gentemot andra sjukvårdsföretag i Sverige och 

utomlands. Gemensamt för företagens koncept är att de omfattar kompetens, kunskap, 

effektivitet och kvalitet.   

Samtliga representanter från företagen har gemensamt tydliggjort för betydelsen att arbeta 

utifrån vårdkoncept och modeller. Detta har bland annat lett till att företagen har fått 

internationell uppmärksamhet där andra länder har visat intresse för att tillämpa företagans 

kunskap i sina länder. Ett tydligt exempel på detta är Silviahemmets utbildningar där 

kunskapen och kompetensen av att behandla demenssjuka är högst attraktiva utomlands. En 

viktig del inom företagens vårdkoncept är att de passar på utländska marknader och i 

internationella sammanhang vilket underlättar en internationalisering och möjligheten att 

kunna penetrera andra marknader. I flera av länderna där företagen verkar i finns ett behov 

samt ett stort utrymme för att ytterligare förbättra sjukvården. Genom en internationalisering 
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och med hjälp av företagens vårdkoncept kan företagen möta den efterfråga som finns på 

andra marknader. Samtliga företag har identifierat bristerna som finns i andra länder där 

företagen genom sina vårdkoncept kan hitta nya lösningar som passar och efterfrågas på 

marknaden. Genom att finnas på nya marknader utomlands får företagen i studien möjlighet 

att även ta tillbaka den kunskap som företagen lärt sig från bristerna som finns på andra 

marknader. På så sätt kan företagen vidareutveckla sina koncept och hitta nya lösningar. Detta 

kunskapsutbyte bidrar till att samtliga företag blir bättre och kan öka sin konkurrenskraft 

ytterligare vilket gör att svenska sjukvårdsföretag kan lyckas utomlands och i internationella 

sammanhang. Således innebär denna stegvisa process att svensk sjukvård ständigt utvecklas 

och förbättras som ett resultat av företagens lärdomar utomlands. Känntecknande för 

sjukvårdstjänster är de grundas och bygger på kunskap där svenska företag inom sjukvård och 

omsorg besitter stor kompetens och erfarenhet. Dock krävs det ett kontinuerligt pågående 

arbete med att förbättra såväl som utveckla kunskapen och kompetens för samtliga företag i 

studien. Dessutom är företagen i studien medvetna om att det finns brister inom den svenska 

sjukvården samt inom företagens vårdkoncept som de måste förbättra. En viktig del i detta 

arbete är att de kan lära sig från de olika förhållandena och svagheterna som finns på andra 

marknader. En viktig faktor är Sveriges goda rykte, kvalitet och effektivitet inom sjukvård 

och omsorg som andra länder till stor del saknar. Detta gör också att andra länder har 

förväntningar på att sjukvården skall upprätthålla de förutnämnda egenskaperna. Sveriges 

goda rykte kombinerat med vårdkoncepten som alla företagen i studien tillhandahåller utgör 

betydande verktyg för att underlätta företagens internationaliseringsprocess och för att lyckas 

utomlands.  

Alla företag i studien erbjuder till stor del samma tjänster i Sverige som utomlands vilket 

innebär att sjukdomarna och vårdbehoven ser likadana ut för patienterna i hela världen. 

Exempelvis, demenssjuka patienter och patienter med kroniska njursjukdomar har alla samma 

behov och behöver behandling oavsett var de befinner sig i världen. Trots detta måste 

företagen anpassa sig till lokala förhållanden på andra marknader. Kravet på att tjänsterna 

skall anpassas till lokala förhållanden är nödvändigt. Rapporten från Swecare (2013) menar 

att anpassning behövs för att ta hänsyn till skillnader i kultur, religion, traditioner, patient-och 

kundförväntningar och språk. Detta resonemang stöds också av intervjun med Peter Bramberg 

från Business Sweden som förklarade att tjänsteexport kräver anpassning till de rådande 

förhållandena som gäller i olika länder eller inom olika regioner i ett och samma land. 

Bramberg säger att detta är en viktig faktor som sjukvårdsföretagen måste ha förståelse för. 

Sjukvårdsföretagen måste vara medvetna om hur vården fungerar i olika länder för att kunna 

anpassa sina koncept och modeller för att de skall vara användbara i olika länder. Bramberg 

menar att det inte går att förutsätta att sjukvård fungerar på samma sätt i alla länder. Detta 

betyder att en och samma vårdmodell inte kan användas i alla länder. Vårdmodellerna mellan 

olika länder måste blandas vilket gör att de innehåller koncept tagna från båda länderna för att 

tillfredsställa ett specifikt behov.  Trots att anpassningarna är nödvändiga för att tjänsterna 

skall kunna tillämpas utomlands erbjuder företagen till stor del samma grundbehandlingar 

som erbjuds i Sverige.  
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Företagen i studien verkar främst inom de europeiska länderna. Enligt rapporten från Nutek 

(2008) är de europeiska och de nordiska länderna de vanligt förekommande marknaderna som 

är av intresse för sjukvårdsföretagen. Här inkluderas länder såsom Tyskland, Storbritannien, 

Frankrike, Spanien, Polen och Östeuropa. Utanför Europa omnämns exempelvis länder såsom 

Ryssland, Kina, Japan, Indien, Förenade Arabemiraten och Australien. De europeiska och 

nordiska länderna betraktas som mogna marknader och är lättillgängliga för företagen. En 

central faktor är att i de flesta europeiska länder finns det ett statligt finansierat 

ersättningssystem som är viktigt för sjukvårdsföretagen. Vidare betraktas mogna marknader 

som mer politiskt stabila med låg korruption och mer transparens som gör att det är möjligt att 

få tag på information om förändringar i myndigheternas lagar och regler vilket bidrar till att 

risken minskar. Därtill har mogna marknader en starkare ekonomisk förutsättning med fler 

affärsmöjligheter där bland annat tekniken är mer utvecklad som både kan attrahera och 

underlätta export och internationalisering. På mogna marknader finns det mer utrymme för att 

effektivisera och uppdatera sjukvården. 

Tillväxtmarknader i Asien såsom Kina och Indien har flera möjligheter på grund av sin 

storlek. Ett stort behov som successivt har framvuxit är den åldrande befolkningen där 

länderna eftersöker mer effektiva lösningar. Samtidigt som denna andel har ökat har också 

den sociala strukturen förändrats i samband med att fler kvinnor söker sig till 

arbetsmarknaden. Den stora andelen äldre har lett till att efterfrågan ökar för en effektiv och 

förbättrad äldreomsorg samt behandling av äldre med sjukdomar. Den växande andelen gör 

det svårt att bygga ålderdomshem i samma takt vilket gör att det blir mer effektivt att istället 

behandla i hemmet. Den åldrande befolkningen är inte bara begränsad till länder i Asien utan 

till länder inom Europa. I takt med detta problem finns det samtidigt en avsaknad av kunskap i 

flera länder för att behandla denna andel äldre vilket gör att det finns en stor marknad för 

svenska omsorgsföretag med betydande potential. 

5.3 Tillvägagångssätt vid internationalisering 
Inom internationalisering är det viktigt med kunskap och information om internationella 

marknader. Enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975); Johanson och Vahlne (1977); 

Johanson et al. (2002) är insamling av information och kunskap om nya marknader en viktig 

del i internationaliseringsprocessen. Vidare är det den erfarenhetsbaserade kunskapen som är 

den viktigaste komponenten i Uppsalamodellen enligt Johanson och Vahlne (1977). Denna 

kunskap förvärvas successivt i takt med att företagen bedriver verksamhet på nya marknader 

utomlands enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975); Johanson och Vahlne (1977); 

Johanson et al. (2002). Samtliga företag i studien har erhållit information och kunskap om nya 

marknader både från marknadsundersökningar och egna aktiviteter genom att besöka olika 

marknader utomlands. Men Johanson et al. (2002) påstår att marknadsundersökningar inte ger 

företagen tillräckligt med erfarenhetsbaserad marknadskunskap om nya marknader. Johanson 

et al. (2002) hävdar också att det är svårt att få erfarenhetsbaserad marknadskunskap från 

företagens agenter, samarbetspartners eller genom individer från en ny marknad. Dock har 

företagen i denna studie förklarat att de fått kunskap genom samarbeten som gett dem 

förståelse över hur nya marknader fungerar. Inom sjukvårdsbranschen har företagen ett stort 

behov av specifik kunskap om ländernas lagar och regler eftersom sjukvård är beroende av ett 
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lands sjukvårdssystem och politiska struktur som även nämndes i studien från Nutek (2008). 

Denna marknadskunskap kommer ifrån lokala samarbeten med olika partners på nya 

marknader men också från befintliga nätverk på hemmamarknaden där företagen i studien fått 

kunskap om hur olika regelverk fungerar. Detta understryks även av Peter Bramberg, från 

Business Sweden, som menar att sjukvårdsföretagen får marknadskunskap genom olika 

nätverk såsom lokala kontakter och samarbetspartners. På hemmamarknaden är Business 

Sweden ett viktigt nätverk där sjukvårdsföretag kan få ta del av analyser om hur den specifika 

affärsmiljön på nya marknader ser ut vilket underlättar en internationalisering. Företagen i 

denna studie har fått erfarenhetsbaserad marknadskunskap från de löpande aktiviteterna i det 

vardagliga arbetet vilket är den främsta kunskapskällan enligt Johanson och Vahlne (1977). 

Den erfarenhetsbaserade marknadskunskapen är en viktig aspekt i 

internationaliseringsprocessen.  

En annan viktig aspekt som underlättar vid internationalisering är tidigare erfarenheter.  

Forskarna Deprey et al. (2012); Lu et al. (2012) hävdar att tidigare erfarenheter underlättar 

företagens internationaliseringsprocess. Hollensen (2011) instämmer att tidigare erfarenheter 

stödjer internationalisering, och går vidare och säger att företagens tidigare erfarenheter från 

marknader med liknande förhållanden kan generaliseras till specifika marknader som gör att 

kommande internationaliseringar blir lättare. Men när det gäller sjukvårdsbranschen kan 

sådana erfarenheter inte generaliseras eftersom varje specifik marknad präglas av nationella 

och regionala lagar och regler. Detta resonemang har tydligt framhållits i motiveringen från 

Diaverum. Samtliga företag i denna studie förklarar att tidigare erfarenheter har varit viktiga i 

internationaliseringsprocessen och eventuella expansioner. Deprey et al. (2012); Lu et al. 

(2012) visar att tidigare erfarenheter är en viktig källa för lärdomar där företagen kan tillämpa 

tidigare rutiner och erfarenheter som varit framgångsrika.  

Företagen i denna studie har använt sig av olika tillvägagångssätt för att penetrera den 

internationella marknaden. Samtliga företag har använt sig olika typer av 

internationaliseringsstrategier såsom förvärv, greenfield-investering och kunskapsöverföring i 

form av utbildning och kompetensexport. Enligt forskarna Swayne et al. (2006) kan ett 

sjukvårdsföretag använda sig av olika strategier samtidigt eller gradvist. Anderson och 

Gatignon (1986);Domke-Damonte (2000);Johanson et al. (2002) säger att företag kan 

använda sig av inträdesstrategier som FDI, JV, greenfield-investering, förvärv, fusioner eller 

helägda dotterbolag. Dessutom kan företagen använda sig av samarbetspartners och allianser 

vid inträden på nya marknader. Diaverum och Capio är två av studiens företag som använt sig 

av förvärv och greenfield-investering som etableringsstrategi. Båda företagen har 

inledningsvist påbörjat internationaliseringsprocessen på den svenska marknaden och har 

successivt expanderat genom dessa etableringsstrategier till närliggande marknader med litet 

psykiskt avstånd som återfinns i Uppsalamodellen. Diaverum och Capio har använt sig av en 

hög kontrollform vid inträde på nya marknader genom att använda sig av helägda dotterbolag, 

greenfield-investering och förvärv. Forskarna Majkgård och Sharma (1998); Blomstermo et 

al. (2006) hävdar att sådana typer av inträden underlättar överföringen av kunskap mellan 

olika dotterbolag. Emellertid har internationaliseringen hos Silviahemmet och Sahlgrenska 

International Care sett annorlunda ut i den bemärkelsen att företagen inte har gjort en fysisk 
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etablering med egna verksamheter utomlands. Internationaliseringen för dessa företag har 

skett genom internationella förfrågningar och överföring av kunskap exempelvis genom 

utbildning, export av kompetens och konsulter. Enligt rapporterna från Nutek (2008); 

SymbioCare (2012); Swecare (2013) kan internationaliseringen inom sjukvårdsbranschen ske 

på olika sätt med hjälp av ovanstående strategier.      

Trots att företagen genomför internationalisering på olika sätt är betydelsen av att samverka i 

nätverk stor. Gemensamt för alla företag i studien är användningen av nätverk och 

samarbetspartners både på internationella marknader och på hemmamarknaden viktiga för att 

underlätta internationalisering. Ruzzier et al. (2006); Deprey et al. (2012)  säger att 

nätverksrelationer hjälper företagens internationaliseringsprocess. Dessutom framhäver 

tidigare undersökningsresultat från Nutek (2008); Swecare (2013) betydelsen av nätverk för 

sjukvårdsföretagen. Hadley och Wilson (2003) enas om att företagen får kunskap om kultur, 

politik, institutionella regler och kunder på nya marknader från lokala företag på marknaden. 

För företagen i sjukvårdsbranschen är kunskap om dessa faktorer viktiga där samtliga företag 

i studien har angivit att ett bra och fungerade nätverk ger fördelar under 

internationaliseringsarbetet till exempel vid hantering av byråkratiska svårigheter. En viktig 

faktor som kan underlätta internationalisering i enlighet med Baldauf et al (2000) är 

företagens storlek. Baldauf et al. (2000) menar att större företag har möjlighet till bättre 

nätverk jämfört med mindre företag. I denna studie är Silviahemmet och Sahlgrenska 

International Care exempel på mindre företag men som lyckats med sina 

internationaliseringar genom deras vårdkoncept och kunskap.  

Forskarna Chetty och Campbell-Hunt (2003); Barkema och Drogendijk (2007); Hollensen 

(2011) hävdar att nätverk gör att företagen kan ”hoppa över” vissa steg i 

internationaliseringsprocessen som skiljer från den traditionella internationaliseringsprocessen 

i Uppsalamodellen. Forskarna menar att företagen inte längre behöver följa ett stegvist 

internationaliseringsmönster. Dessutom finns det forskare som Clark och Mallory (1997); 

Hollensen (2011) som påstår att tjänsteföretag inte följer stegen i Uppsalamodellen medan 

Majkgård och Sharma (1998); Johanson et al. (2002); Blomstermo et al. (2006) talar om att 

modellen är användbar för tjänsteföretag men på ett annorlunda sätt. Alla företag i studien har 

inslag av viktiga delar från Uppsalamodellen i synnerhet den erfarenhetsbaserade 

marknadskunskapen som är särskilt viktig för företagen i sjukvårdsbranschen. Genom 

användningen av nätverk hos företagen i studien behöver inte internationalisering ske stegvist. 

Istället kan företagen internationalisera sig på marknader där det psykiskiska avståndet är 

längre med hjälp av ett välfungerat nätverk. Silviahemmet och Sahlgrenska International Care 

arbetar med marknader där det psykiska avståndet är längre genom sina nätverk. Nordström 

(1991); Johanson et al. (2002) hävdar att det psykiska avståndet är i dagsläget är mindre och 

att flera länder kulturellt och institutionellt liknar varandra. När det gäller sjukvårdsbranschen 

skiljer sig sådana faktorer sig avsevärt mellan olika länder även i dagsläget. Johanson och 

Vahlne (1990) har kritiserat nätverkssynsättet och påstår att den inte kan användas i alla 

branscher eller i alla länder. Gällande sjukvårdsbranschen är nätverk, relationer och 

samarbeten viktiga där samtliga företag i studien har klarlagt betydelsen av nätverk och 

samarbeten på varje ny marknad där företagen arbetar. Vidare har företagen har fått 
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erfarenhetsbaserad marknadskunskap från sina nätverk som stödjer 

internationaliseringsprocessen. 

Utifrån de fyra internationaliseringstillstånden som beskrivs av Johanson et al. (2002) 

efterliknar Silviahemmet och Sahlgrenska International Care det internationaliseringstillstånd 

som utmärker senkomlingen. Företagen arbetar på marknader med större kulturellt och 

geografiskt avstånd som underlättar en snabb internationalisering. 

Internationaliseringstillståndet konkurrenten passar sig för samtliga företag i studien där 

företagen samverkar med samarbetspartners på utlänska marknader med erfarenhetsbaserad 

marknadskunskap. Detta internationaliseringstillstånd påskyndar 

internationaliseringsprocessen. Därtill måste företagen fokusera på att överföringen av 

kunskap fungerar väl vilket är något som samtliga företag kontinuerligt arbetar med. 

Diaverum och Capio har tillämpat en stegvis internationalisering i likhet med principen i 

Uppsalamodellen. Detta inslag efterliknar internationaliseringstillståndet pionjären. Dock 

samverkar Diaverum och Capio tillsammans med samarbetspartners inom olika nätverk som 

har internationell erfarenhet och kunskap. I detta avseende avviker pionjärtillståndet från att 

avpassa sig till Diaverum och Capio. Enligt Johanson et al. (2002) är användningen av detta 

internationaliseringstillstånd mindre sedvanligt bland företagen. För företag inom sjukvårds-

och omsorgsbranschen är det viktigt att samverka inom globala nätverk där företagen kan dra 

nytta av kunskaper och erfarenheter från andra samarbetspartners. Således är pionjärtillståndet 

inte lämpligt och fördelaktig för sjukvårds-och omsorgsföretagen i studien. 

Internationaliseringstillståndet ensamvargen är tillika inte användbar för företagen i denna 

studie eftersom tillståndet innefattar nätverk som inte är internationella. Samtliga företag 

förklarar att de samverkar med samarbetspartners inom globala nätverk som är centralt vid 

internationalisering.      

Med utgångspunkt från de tre internationaliseringsformerna, från Johanson et al. (2002), har 

Capio och Diaverum inslag av marknadssökarstrategin genom att företagen söker utsikter på 

andra marknader utomlands. För att få kunskap om nya marknader genomför företagen egna 

undersökningar. Företagen har också likheter med kundföljarstrategin eftersom de samarbetar 

med lokala aktörer på internationella marknader. Från samarbetena får företagen kunskap om 

nya marknader men de har också kunskap från tidigare internationaliseringar. Även 

Silviahemmet och Sahlgrenska International Care har inslag av kundföljarstrategin genom att 

företagen samarbetar inom olika nätverk vid internationalisering och erhåller således 

erfarenhetsbaserad marknadskunskap. Tillämpningen av denna internationaliseringsform gör 

också att företagen kan undgå från att följa alla steg i Uppsalamodellen för att anskaffa 

erfarenhet och kunskap vid internationalisering.    

Det kan föreligga olika motiv till varför företag genomför en internationalisering. Gemensamt 

för samtliga företag i studien är att de har framtagit vårdkoncept och modeller som består av 

unik kunskap och kompetens. Dessa vårdkoncept möjliggör för spridningen till olika 

marknader utomlands som överensstämmer med resonemanget från Hollensen (2011). 

Företagen i studien har också förklarat att kunskapsutbytet är ett viktigt motiv för 

internationalisering. Internationalisering har gett samtliga företag ökad kunskap från 

behandlingen av flera patienter samt lärdomar från hur andra länder arbetar med sjukvård och 
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omsorg. Sverige är ett litet och exportinriktat land med en tillika delad sjukvårdsmarknad 

vilket motiverar sjukvårds-och omsorgsföretag att söker sig utomlands enligt resultatet från 

Nutek (2008); Swecare (2013). Detta stämmer överrens med motivet från Diaverum som 

belyst att den privata sjukvårdsmarknaden i Sverige är liten för företagets verksamhet. 

Westhead et al. (2002) hävdar att motiven till internationalisering hos stora företag bygger på 

aktiva motiv medan resultatet från Suarez-Ortega och Alamo-Vera (2005) visar att motiv till 

internationalisering grundas på företagens resurser och kompetenser för att lyckas 

internationellt. Företagen i denna studie motiveras av både den externa miljön på 

hemmamarknaden som ger skäl för internationalisering och företagens egna kompetenser med 

hänsyn till de olika vårdkoncepten. I enlighet med undersökningsresultatet från Nutek (2008) 

är internationalisering ett krav från ägarna för att öka tillväxt och erhålla skalfördelar hos 

stora företag medan motiv till internationalisering hos mindre företag kommer från utländska 

intressenter. Detta resultat är förenligt med motiven hos Diaverum och Capio, företagen är 

stora och ägs av riskkapitaliser som kan styra internationalisering för att maximera vinst. 

Genom behandlingen av fler patienter minskar kostnaderna som i sin tur ökar företagens 

konkurrenskraft. För Silviahemmet och Sahlgrenska International Care som är mindre företag 

har motivet till internationalisering uppkommit från aktörer utomlands. Exempelvis, 

Silviahemmet instiftades för ett arbeta utifrån ändamålet att ge utbildning för demensvård. 

Tillika har det varit HM Drottning Silvias önskan att sådan kunskap skall spridas. Från 

Drottningens personliga åtagande för demensvård och personliga nätverk har frågan och 

kunskapen uppmärksammats internationellt i samband med olika statsbesök som underlättat 

exporten.     

5.4 Svårigheter och möjligheter 
Gemensamt för samtliga företag i studien är svårigheten som redogör för till de olika politiska 

system som finns i olika länder. Detta innebär de olika sjukvårdssystemen som finns på 

marknaderna i Europa och övriga världen. Politiska regelverk och lagar har en stor påverkan 

på sjukvården i varje land. Sjukvården är både nationellt och regionalt bundet vilket kräver att 

sjukvårdsföretagen måste ha kunskap i hur dessa system fungerar vid en internationalisering. 

Sjukvårdssystemen i olika länder skiljer sig gällande privata och offentliga vårdutförare samt 

privat och offentlig finansiering och ersättning. Porter (1980); Czinkota och Ronkainen 

(2004) påpekar att politiska lagar och regleringar i varje land påverkar multinationella 

företagens internationaliseringsprocess och detta är något som företagen måste ta hänsyn till. 

Politiska lagar och regler för företag i sjukvårdsbranschen leder till att företagen måste 

anpassa sig utifrån de olika sjukvårdssystem som finns i varje enskilt land. Detta understryks 

även av Peter Bramberg, från Business Sweden, som talar om skillnader mellan ländernas 

sjukvårdssystem. Samtliga företag i denna studie arbetar på olika marknader både inom och 

utanför Europa. Detta har gett företagen kunskap om hur politiska lagar och regler fungerar i 

olika länder. Rowden (2001) menar att de företag som har kunskap om den politiska 

omgivningen på nya marknader kan bedriva sina verksamheter utan svårigheter. Dock kan 

politiken i ett land förändras och variera över tid och för företag i sjukvårdsbranschen krävs 

det inte bara förståelse gällande den politiska omgivningen. Sjukvårdsföretagen i denna studie 

har även svårigheter rörande kulturella skillnader mellan olika länder. Därmed har 

sjukvårdsföretagen också behov av kulturell förståelse för att för att lyckas på nya marknader. 
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Detta stämmer överens med resultatet från Nutek (2008); SymbioCare (2012) som visar att 

sjukvårdsföretag, utöver kunskap om den politiska omgivningen, behöver kulturell kunskap. 

Samtliga företag har anskaffat kunskap om de politiska systemen existerande i varje land 

genom samverkan med lokala samarbetspartners som förstår hur dessa system fungerar. Detta 

överensstämmer med uppfattningen från Czinkota och Ronkainen (2004). För företagen i 

denna studie har de lokala samarbetena underlättat hanteringen av politiska svårigheter som i 

sin tur lett till att företagen varit framgångsrika med sina internationaliseringar.       

Kulturella och språkliga skillnader, både på nationell nivå och på företagsnivå, är faktorer 

som försvårar en internationalisering. Här kan det vara lättare att inträda på marknader som 

liknar hemmamarknaden enligt Kogut och Singh (1988). Exempelvis, enligt Diaverum och 

Silviahemmet är inträdet på europeiska marknaderna lättare när det handlar om vissa 

kulturella och språkliga aspekter. Dessa faktorer kan till exempel påverka marknadsföringen 

av sjukvårdstjänster. I enlighet med Uppsalamodellens principer inleds företagens stegvisa 

internationalisering på närliggande marknader med liknande kultur. Detta stämmer överens 

med Capios och Diaverums internationaliseringar. Företagen har tidigt varit närvarande på 

närliggande marknader, inom samma kulturella block, och inom Europa för att sedan 

expandera till mer geografiskt och kulturellt avlägsna marknader. Diaverum har fortsatt sin 

internationalisering över större kulturella block medan Capios internationalisering fortsatt 

inom Europa. Dessa internationaliseringsmönster är förenade med företagens strategi och 

motiv. Hos Diaverum ligger tonvikten på de länder som arbetar utanför den traditionella 

sjukvårdsstrukturen, inträdet i dessa länder är lättare eftersom de är mer intresserade till att 

tillämpa företagets vårdkoncept. Således har mer geografiskt avlägsna länder underlättat 

Diaverums internationalisering med hänsyn till affärssidan.   

Kulturella skillnader har en stor påverkan på Silviahemmets utbildningar som växer i 

samband med det psykiska avståndet. Exempelvis, kulturella skillnader påverkar vissa 

aspekter i utbildningarna såsom behandlingen och synen på demenssjuka som har att göra 

med graden av individualism kontra kollektivism mellan olika länder. Hofstede (1983) har 

belyst denna dimension i sin forskning om kulturella skillnader. Enligt Hofstede (1983) 

handlar dimensionen om graden en individ är beroende av andra människor. I detta 

sammanhang betraktas Sverige som ett individualistiskt land som avspeglas i behandlingen av 

demenssjuka. Med utgångspunkt i behandlingarna på Silviahemmet får patienterna en viss 

självständighet som underlättar och ökar livskvaliten hos patienterna. Insikten om den 

demenssjukes självständighet är också ett resultat av forskningen som bedrivs inom området. I 

vissa länder är både forskningen och kunskapen om demens begränsad där det också finns en 

djupt rotad tradition att behandla äldre människor. Sahlgrenska International Care upplever att 

kulturella och språkliga skillnader påverkar verksamheten, särskilt när det gäller 

kommunikationen i samband med marknadsföringen. Här menar Blomstermo et al. (2006) att 

språkskillnader kan försvåra internationalisering trots att detta sker på närliggande marknader. 

Vidare hävdar Pedersen och Petersen (2004) att internationalisering på närliggande marknader 

kan orsaka ”chock-effekter” för företag som tror sig ha tillräckligt med kunskap om en ny 

marknad. Således är det viktigt att företagen har kulturell förståelse och kunskap vid 

internationalisering även om detta sker på marknader med litet psykiskt avstånd. För företag i 
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sjukvårdsbranschen är förståelsen central för hur sjukvård är uppbyggt och koordinerat i olika 

länder trots att internationalisering sker på närliggande marknader. Exempelvis, Silviahemmet 

förklarar att sjukvården i olika länder präglas av olika system trots att länderna ligger nära 

varandra.         

Två av studiens företag, Capio och Diaverum, använder förvärv och greenfield-investering 

som inträdesstrategi. Enligt Selden och Colvin (2003) leder förvärv till en snabbare 

internationalisering jämfört med greenfield-investering. Majkgård och Sharma (1998); 

Johanson et al. (2002) säger att greenfield-investering är en tidskrävande process. Trots detta 

ger greenfield-investering en ökad kunskapsinlärning och den stegvisa processen minskar 

även risken vid utlandsetableringar enligt Johanson et al. (2002). Majkgård och Sharma 

(1998); Selden och Colvin (2003) hävdar att förvärv omfattar problem rörande integration, 

kontroll och kulturella skillnader. Enligt forskarna är dessa problem frekventa inom förvärv.   

Diaverum och Capio upplever att kulturella skillnader mellan olika företag och integrering är 

problematiska faktorer som företagen konstant måste arbeta med. Forskarna Stahl och Voigt 

(2005) menar att gränsöverskridande förvärv är mer riskabla jämfört med inhemska förvärv 

där problemen ökar i takt med det geografiska avståndet mellan företagen. Dessutom kräver 

gränsöverskridande förvärv och greenfield-investering dubbelsidig kulturanpassning enligt 

Barkema et al. (1996).  Stahl och Voigt (2005) hävdar att kulturell passform och kulturell 

kompatibilitet mellan företag är viktiga faktorer som underlättar integration och efter-

prestation. Trots riskerna med gränsöverskridande förvärv, i Diaverums och Capios fall, har 

företagen varit framgångsrika med sina förvärv. Företagen har förvärvat företag som passar 

verksamheten och arbetar konstant med integration. Enligt Meirivich (2010) ger kulturella 

skillnader mellan olika företag ett ömsesidigt kunskapsutbyte där företagen lär sig av 

varandra. Detta stämmer överens med svaret från Diaverum där kulturskillnader mellan olika 

företag främjat kunskapsutbytet. Ett annat problem förenat med förvärv är identifieringen av 

en lämplig förvärvskandidat enligt Kogut och Singh (1988); SymbioCare (2012); Swecare 

(2013). Diaverum och Capio uppger att detta är en svår aspekt vid användningen av förvärv. I 

detta sammanhang kan en greenfield-investering vara mer gynnsam för företagen trots att 

processen är tidskrävande. Barkema et al. (1996) säger att företag måste anpassa sig till olika 

kulturer vid nya etableringar. Diaverum och Capio förklarar att företagen anpassar affärssidan 

till nya marknader vilket underlättar internationalisering. Således är kulturella skillnader 

mellan olika länder, både nationella och företagskulturella skillnader, är en problematisk 

faktor vid internationalisering. Kulturella skillnader på den nationella nivån är som regel djupt 

rotade och svårare att förändra medan skillnaderna på företagsnivå är lättare att förändra. 

Företag måste anpassa sig mer efter de nationella kulturella skillnaderna på olika marknader. 

Företagskulturella skillnader är delvis föränderliga men tidskrävande i samband med 

integration av enskilda företagsenheter till moderbolaget.                  

Tidigare undersökningsresultat från Carman och Langeard (1980); Swecare (2013) visar att 

tjänsteföretagens internationaliseringsprocess är mer riskfylld i jämförelse med 

tillverkningsföretagens internationalisering. I kontrast anser Majkgård (1998); Blomstermo 

och Sharma (2002) att internationaliseringsprocessen är likadan oavsett företagstyp eller 

storlek. Resultaten från Carman och Langeard (1980); Swecare (2013) visar att tjänsteföretag 
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måste etablera sig lokalt på nya marknader och att tjänsteöverföring mellan länder är svårt.  

Sjukvård kännetecknas som ”mjuk” tjänst vilket kräver lokal närvaro på nya marknader enligt 

Javalgi och Martin (2007). I denna studie upprättar Diaverum och Capio egna dotterbolag vid 

utlandsetableringar. Detta tillvägagångssätt innebär en hög kontrollform där företagen 

anpassar sina tjänster. Emellertid gör Silviahemmet och Sahlgrenska International Care inga 

fysiska etableringar utomlands men arbetar med tjänsteanpassning vid internationalisering.    

En hög kontrollform kräver erfarenhetsbaserad marknadskunskap som finns i 

Uppsalamodellen enligt Majkgård och Sharma (1998); Blomstermo et al. (2006). Företagen i 

denna studie får erfarenhetsbaserad marknadskunskap genom de löpande aktiviteterna samt 

från sina lokala nätverk utomlands. Denna process är tidskrävande för alla företag som arbetar 

med internationalisering. För företagen i studien är detta något som de kontinuerligt arbetar 

med. Internationaliseringsprocessen är särskilt riskfylld för sjukvårdsföretagen eftersom 

politiken i varje land styr sjukvården som i sin tur präglar ländernas sjukvårdssystem, 

sjukvårdssystemen är således landsspecifika och kan inte generaliseras. Dessutom påverkas 

sjukvården av kulturella skillnader, särskilt inom äldrevården, där behandlingar delvis måste 

kulturanpassas. Carman och Langeard (1980) påstår att tjänsteföretagens inträden på nya 

måste ske snabbt där företagen fokuserar mindre på inlärning och kulturanpassning. För 

samtliga företag i studien är inlärning och kulturanpassning viktigt för att företagen skall 

kunna arbeta på nya marknader och med hänsyn till olika sjukvårdssystem som finns i varje 

land.   

Gemensamt för företagen i studien är att anskaffningen av kunskap och kunskapsutbytet har 

varit de främsta fördelarna från en internationalisering. Detta överensstämmer med Contractor 

(2007) som säger att kunskap från andra länder är ett resultat från internationalisering. 

Vermeulen och Barkema (2002); Contractor (2007) talar om företagens geografiska spridning 

som gör att företag kan fånga upp kunskap från flera länder. Samtliga företag i studien är 

antingen geografiskt spridda eller samarbetar över flera kulturella block vilket lett till att 

kunskapen och förståelsen hur sjukvården ser ut och bedrivs i olika länder ökar. Företagen har 

även utvidgat sina kunskapsbaser gällande sjukvårdsbehandlingar och hur internationella 

affärer bedrivs. Kunskapsutbytet mellan olika länder och olika företagsenheter inom företaget 

är andra positiva fördelar från internationalisering som även Vermeulen och Barkema (2002) 

påpekar. Samtliga företag har angett att internationalisering har gett företagen möjligheten att 

dra nytta av kunskapsutbyte mellan olika länder. På varje marknad identifierar företagen 

brister i sjukvården och hittar lösningar. Den nya kunskapen tas tillbaka till företagen som 

används för vidareutveckling av vårdkoncepten vilket leder till fler utvecklingsmöjligheter. På 

så sätt förbättras svensk sjukvård kontinuerligt. Samtliga företag har erhållit 

erfarenhetsbaserad kunskap av att arbeta internationellt både på närliggande och geografiskt 

avlägsna marknader där kulturella skillnader varit både mindre och större. Mer 

internationalisering har gett företagen erfarenhetsbaserad kunskap som överensstämmer med 

Uppsalamodellens principer. Sverige är ett litet land med fokus på export där företag söker sig 

utomlands för att utforska fler möjligheter. Tillsammans med Sveriges goda rykte för sjukvård 

och företagens vårdkoncept är utsikterna goda för fortsatt internationalisering på nya 

marknader. Företagen i studien har angett att utrymmet är stort för fler sjukvårds-och 

omsorgsföretag att komma in på den internationella sjukvårdsmarknaden.      
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5.5 Framtidsutsikter 

Sjukvårdsmarknaden i ett internationellt sammanhang kännetecknas av att vara fragmenterad 

och påverkad av inhemska lagar, regler och kultur i varje land. Vidare präglas marknaden av 

ständiga förändringar både när det kommer till politiken och utvecklingen. Samtidigt som det 

förekommer svårigheter på flera marknader finns det framstående möjligheter. Nya 

intressanta marknader finns framförallt i Asien, Afrika och Mellanöstern där möjligheterna är 

stora för svenska vård-och omsorgsföretag som tillhandahåller sjukvårdstjänster. Många 

länder har gjort politiska och ekonomiska förbättringar som kan underlätta 

internationaliseringen av sjukvårdsföretag. I samband med den demografiska utvecklingen 

och förändring av den sociala strukturen i olika länder ökar behovet av att behöva hantera den 

åldrande befolkningen med mer effektiva lösningar. Dessutom växer nya och komplexa 

sjukdomar fram som innebär att människor tvingas spendera mer tid på sjukhusen som i sin 

tur ökar sjukvårdskostnaderna. Denna utveckling sätter större press på den offentliga 

finansieringen i många länder. En lösning är inträdet av fler privata aktörer på 

sjukvårdsmarknaden. I detta sammanhang har svenska sjukvårdsföretag goda möjligheter för 

fortsatt internationalisering till nya marknader. Utrymmet är stort för fler företag inom 

sjukvård och omsorg både i Sverige och utomlands i takt med att efterfrågan ökar. Den 

svenska sjukvården ligger långt före andra länder gällande forskning och framtagningen av 

nya behandlingar.  

Svenska tjänsteföretag inom sjukvård och omsorg har vårdkoncept och modeller som utgår 

från effektivitet och kvalitet som de kan dela med sig för att förbättra sjukvården där 

företagen finns och på platser där behoven är stora. I samband med internationalisering kan ny 

kunskap från utlandet tas tillbaka till företagen i Sverige där nyanskaffad kunskap kan främja 

vidareutvecklingen av företagens egna sjukvårdsmodeller. Detta kunskapsutbyte mellan 

Sverige och andra länder hjälper till att ständigt förbättra sjukvården i Sverige samtidigt som 

Sveriges goda rykte sprids runtom i världen. Enligt Peter Bramberg kommer förändringar ske 

på den internationella sjukvårdsmarknaden, bland annat förändringar i betalning och leverans 

av sjukvård. Möjligtvis kan den framtida utvecklingen gå emot en gemensam och enhetlig 

marknad för sjukvård där flera länder arbetar tillsammans för att lösa de gemensamma 

problemen som finns. Framtidsutsikterna för företagen i denna studie ser goda ut för fortsatt 

internationalisering. Företagen i studien har erfarenhet och kunskap inom sina respektive 

arbetsområden som de kan dela med sig till andra länder. Trots att politiska och kulturella 

skillnader finns mellan olika länder, i samband med sjukvård, har företagen lärt sig från 

tidigare erfarenheter som kan underlätta kommande internationaliseringar. I flera länder finns 

det utrymme för förbättringar inom sjukvården där svenska tjänsteföretag inom sjukvård och 

omsorg har möjligheter att tillfredsställa behoven på marknaderna. Sverige har ett starkt 

varumärke i internationella sammanhang som skapar gynnsamma förutsättningar för en 

internationalisering. Organisationer som Business Sweden och Swecare kommer fortsätta 

stödja och underlätta svenska sjukvårdsföretagens internationalisering när det gäller 

informationsanskaffning och möjligheten att knyta kontakter på nya marknader. Därmed är 

nätverk och samarbeten både på hemmamarknaden och på lokala marknader utomlands 

viktiga vid en internationalisering.    
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6. Slutsats 
Detta avsnitt redogör för studiens slutsats baserat på resultatet från analysen och empirin. 

Avsnittet innefattar även en metodkritik riktat till tillvägagångssättet i studien. Till sist ger 

författarna förslag på vidare forskning.    

6.1 Företagens internationaliseringsprocess 
Internationaliseringsprocessen för företagen i denna studie har sett olika ut. Samtliga företag 

verkar inom samma bransch och befinner sig på den internationella marknaden men följer inte 

samma mönster. Företagen arbetar med sjukvård och omsorg på olika sätt genom 

användningen av vårdkoncept och modeller vilket innebär olika val av strategier. Exempelvis, 

Silviahemmet och Sahlgrenska International Care har inga fysiska etableringar utomlands 

men verkar på den internationella sjukvårdsmarknaden. Således finns det inget unikt 

tillvägagångssätt. Företagen använder sina respektive vårdkoncept och modeller tillsammans 

med Sveriges goda rykte för sjukvård och omsorg som hjälper företagen att gå utomlands. 

Gemensamt för samtliga företag är användningen av nätverk och samarbetspartners som 

underlättat internationalisering. Lokala nätverk och samarbeten, både i Sverige och 

internationellt, är av stor betydelse för sjukvårds-och omsorgsföretagen vid 

internationalisering. Insamling av kunskap och information från andra länder varit en viktig 

del i internationaliseringsprocessen. Tidigare erfarenheter av internationalisering hjälper 

företagen men är inte centralt. För företag inom sjukvårdsbranschen är det viktigt med 

erfarenhetsbaserad marknadskunskap om varje marknad samt anpassning. Samtliga företag 

har varit framgångsrika på internationella marknader med hjälp av det goda ryktet som 

Sverige upprätthåller inom sjukvård och omsorg men också tack vare sina vårdkoncept som 

tillämpats på platser där det råder brist på kunskap. Ett tydligt exempel är Silviahemmets 

utbildningar som finns i länder där det saknas tillräckligt med kunskap om demensvård.  

6.2 Svårigheter 
Sjukvård och omsorg är nationellt bundet och reglerad i hög grad av det politiska klimatet 

som finns i alla länder vilket resulterar i att situationen på varje marknad ser annorlunda ut. 

Stora skillnader finns i lagar och regleringar inom sjukvårdssystemen i varje land vilket gör 

att företagen tvingas anpassa sig till den rådande situationen på varje enskild marknad. Den 

kulturella aspekten är viktig att ta i beaktning och har en stor påverkan på företagens 

internationalisering.  Kulturella skillnader är en faktor som samtliga företag har 

uppmärksammat i samband med internationalisering som påverkat företagen på olika sätt.       

6.3 Möjligheter 
Företagens geografiska spridning har bidragit till att företagen kunnat erhålla kunskap från 

andra länder. Genom att arbeta på olika marknader och med behandlingen av patienter från 

andra länder har företagen anskaffat kunskap som utökat företagens kunskapsbas. Detta har 

gett företagen mer kunnande om behandling av patienter samt kunskap om 

internationalisering. Kunskapsutbytet har gjort att nya erfarenheter kan tas tillbaka till 

företagen i Sverige vilket ger möjligheter för vidareutveckling av företagens vårdkoncept och 

modeller. På så sätt kan sjukvården och kunskapen kontinuerligt utvecklas och förbättras för 

att upprätthålla kvalitén.       
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6.4 Framtidsutsikter 

Flera möjligheter finns för svenska tjänsteföretag inom sjukvård och omsorg på 

internationella marknader. Många länder runtom i världen ställs inför utmaningar förenade 

med den demografiska utvecklingen och uppkomsten av nya sjukdomar vilket ökar behovet 

för effektiva lösningar. Här har samtliga företag i studien stora möjligheter att tillfredsställa 

dessa behov genom att de tillhandahåller verksamma vårdkoncept och erfarenhet av sjukvård 

och omsorg. Sverige har ett högt anseende, effektiva behandlingsmetoder, kunskap och 

erfarenhet samt en stark ställning i internationella sammanhang som hjälper företagens 

internationalisering. Dessutom går den internationella sjukvårdsmarknaden mot intressanta 

utvecklingar som kommer att förändra förhållandena på marknaden. Sjukvårdsmarknaden, 

både i Sverige och internationellt, har ett stort utrymme för fler företag för att möta den 

stigande efterfrågan.        

6.5 Metodkritik 
Viktiga aspekter som kan kritiseras är studiens urval och tillvägagångssätt. Studiens urval 

består av fyra företag men detta urval skulle kunna utökas till fler företag. Fler företag 

inberäknade i studien skulle leda till att urvalet blev mer representativt. Författarna hade 

målsättningen att inkludera flera företag för att få ett så representativt urval som möjligt. 

Författarna hade tagit kontakt med flera sjukvårdsföretag men flertalet av företagen avböjde 

till att delta i studien och gav förklaringen att de led av tidsbrist. Detta är något som 

författarna har förståelse för vilket bidrog till att författarna gjorde ett bekvämlighetsurval. En 

annan faktor som är värd att anmärka på är att företagen skiljer sig när det gäller 

organisationsform och hur de arbetar med sjukvårdvård och omsorg. Trots skillnaderna 

mellan företagen har samtliga företag i studien erfarenhet av att arbeta med sjukvård i 

internationella sammanhang. Dessutom har företagen i studien stött på liknande svårigheter i 

sina internationaliseringar.            

Studiens ansats är en faktor som kan anmärkas på. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats 

med utförandet av intervjuer. En aspekt inom den kvalitativa ansatsen är att 

intervjupersonerna kan råka komma utanför ämnet. För att undvika detta har författarna 

använt sig av olika teman för att strukturera intervjuerna och inte avvika från ämnet. 

Intervjuformerna i studien har också varit annorlunda där fyra intervjuer skett på telefon 

medan en intervju gjordes med hjälp av ett e-postutskick. En nackdel med e-postintervjun är 

att denna typ av intervjuform kan skapa svårigheter om intervjupersonen inte förstår eller 

misstolkar frågorna. Vid e-postintervjun kunde författarna inte förklara frågorna om 

oklarheter uppstod. Trots att författarna hade önskat ett personligt möte med samtliga 

intervjupersoner, för att iaktta intervjupersonerna under intervjun, är telefon-och e-

postintervjuer effektiva metoder. Tidsrymden på samtliga intervjuer har sett olika ut som 

också kan kritiseras. En konsekvens är att författarna fått mer djupgående förklaringar på 

frågorna från dessa intervjupersoner. Det kan även förekomma att vissa frågor betraktas som 

känsliga. Av den orsaken vill företagen inte ge detaljerade uppgifter utan hänvisar till mer 

generell information. En faktor som kan kritiseras är åtskillnaden mellan företagens 

organisationsstruktur. Exempelvis, Silviahemmets organisationsstruktur skiljer sig från de 

övriga företagen genom att verksamheten är en stiftelse. Trots detta bedriver Silviahemmet 
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verksamhet på den internationella marknaden genom kunskapsöverföring i form av 

utbildning. Tillika är Silviahemmet och Sahlgrenska International Care mindre företag och 

ägs inte av riskkapitalister såsom Diaverum och Capio. Emellertid har Silviahemmet och 

Sahlgrenska International Care samma strategi och syfte till internationalisering. Därtill 

befinner sig Silviahemmet och Sahlgrenska International Care på samma internationella bana 

och konkurrerar med andra företag. Således är dessa två företag viktiga för denna studie.             

Val av forskningsmetod kan kritiseras och författarna är uppmärksamma om att ett 

tillvägagångssätt inte utelämnar ett annat. En kvantitativ metod skulle kunna användas som ett 

tilläggande alternativ för att inkludera fler företag som inte kunde intervjuas via telefon eller 

personligt möte. Författarna saknade fördelen att erhålla fler företag eftersom flertalet företag 

inte kunde medverka i studien på grund av brist på tid. Därmed kunde studiens urval inte 

utökas. 

6.6 Förslag till vidare studier 
Den tidigare forskningen rörande tjänsteföretagens internationaliseringsprocess samt 

internationalisering inom sjukvårdsbranschen har varit begränsad. Kombinationen av dessa 

två forskningsområden kan vidareutvecklas för att undersöka fler aspekter. Författarna hade 

som målsättning att studien skulle omfatta fler företag, men många företag avböjde att 

medverka på grund av tidsbrist. Ett förslag till vidare studier kan vara att studien utökas med 

fler företag. En intressant aspekt är att undersöka internationaliseringsprocessen hos 

sjukvårdsföretag som arbetar inom fler områden i sjukvården, exempelvis företag som 

erbjuder IT-tjänster till sjukvården. Detta område är intressant eftersom tekniken i framtiden 

kommer att integreras i sjukvården.    

En annan intressant aspekt att undersöka refererar till den utveckling som sker i sjukvården i 

Sverige. Den svenska sjukvårdsmodellen kännetecknas av effektivitet vilket innebär, trots 

begränsade resurser, har vården och behandlingar bedrivits effektivt. Dock har detta lett till att 

effektiviteten inom den svenska vården nått en gräns. I samband med detta minskar antalet 

läkare, personal och vårdplatser samtidigt som efterfrågan ökar. Därmed blir det intressant att 

undersöka hur denna utveckling påverkar vårdkvaliten. Detta är en viktig komponent inom 

den svenska vårdmodellen som sjukvårds-och omsorgsföretag använder för att konkurrera på 

internationella marknader.           

6.7 Avslutande kommentar 
Sjukvård och omsorg är ett högaktuellt område som har en stor påverkar på individer och 

samhällen runtom i världen. I dagsläget präglas utvecklingen av den åldrande befolkningen 

och livsstilsrelaterade sjukdomar som berör stora delar av världen. Denna utveckling 

förutspås fortgå med tilltagande fart och sannolikheten ökar att mer komplexa sjukdomar 

upptäcks i framtiden. Eftersom detta är ett område som berör alla länder i världen ökar det 

också samarbetet och kunskapsutbytet mellan länder för att hitta nya sjukvårdslösningar. 

Genom en internationalisering kan svenska tjänsteföretag inom sjukvård och omsorg sprida 

sin kunskap och samtidigt ta del av ny kunskap på nya marknader utomlands. Forskningen 

inom internationalisering är ett brett och utforskat område. Dock är forskningen som 

behandlar internationalisering av sjukvård mindre klarlagt och särskilt internationalisering av 
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sjukvårdstjänster. Ett skäl är att detta område är relativt nytt och i takt med att tjänster skiljer 

sig markant från produkter är också en internationaliseringsprocess mer krävande. Men fler 

företag som tillhandahåller sjukvårdstjänster kommer att öka sin internationalisering enligt 

resultat från åtskilliga undersökningar och rapporter.  

Sjukvårdsbranschen kännetecknas av att vara oberäknelig och föränderlig med stora 

svårigheter när det kommer till lagar, regler och sjukvårdssystem som skiljer sig mellan olika 

länder. Detta ökar vikten av nätverk och samarbetspartners som besitter viktig information 

och kunskap om lokala förhållanden. Genom arbetet med denna studie har gett författarna fått 

chansen att få en berikad förståelse hur internationaliseringen går till för svenska 

sjukvårdsföretag samt svårigheter och möjligheter som erhålls från en internationalisering. Att 

författarna fått möjligheten ta del av denna information har varit högst tillfredställande med 

detta arbete.      

Avslutningsvis, författarna önskar att upplysa läsaren och öka dennes insikt om hur svenska 

sjukvårds-och omsorgsföretag genomför internationalisering. Vidare vill studien också 

klarlägga vilka svårigheter som företagen måste hantera i samband med en 

internationalisering av sjukvårdstjänster. Trots att internationalisering av sjukvårds- och 

omsorgstjänster är en svår process finns det stora möjligheter för svenska sjukvårdsföretag på 

nya marknader utanför Sverige. Denna uppsats kan även vara till hjälp för andra sjukvårds-

och omsorgsföretag som reflekterar över tanken att inleda en internationalisering. 
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Tabellförteckning   

Tabell 1: Studiens företag och intervjupersoner- sidan. 40.  

Figurförteckning 

Figur 1: Studiens disposition- sidan. 8.     

Figur 2: Uppsalamodellen- sidan. 10.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till Peter Bramberg från Business Sweden 

Vad har du för bakgrund/utbildning? 

Vad arbetar du med på Business Sweden? 

Hur länge har du arbetat på Business Sweden? 

Under vår undersökning har vi sett att det finns färre tjänsteföretag inom sjukvård och omsorg 

som internationaliserar sig. Varför internationaliserar sig inte tjänsteföretag, inom sjukvård 

och omsorg, lika mycket som de sjukvårdsföretag som exporterar sjukvårdsprodukter? Vad är 

dina synpunkter? 

Hur ser arbetet ut innan en internationalisering och hur samlar företagen information och 

kunskap om utländska marknader? Hur hjälper Business Sweden sjukvårdsföretagens 

internationalisering? 

Vad anser du är syftet till sjukvårds-och omsorgsföretagens internationalisering? 

Vilken strategi brukar tjänsteföretagen inom sjukvård och omsorg använda vid en 

internationalisering? 

Är nätverk och samarbeten viktiga för företagen inom sjukvård och omsorg i samband med 

internationalisering? Tror du att sjukvårdsföretagen har stor fördel av nätverk och samarbeten 

vid internationalisering? 

Vilka svårigheter finns för tjänsteföretagen inom sjukvård och omsorg i samband med 

internationalisering? Vilka svårigheter finns i andra länder? Vad informerar ni företagen om 

vid en internationalisering? 

Vilka möjligheter finns det för tjänsteföretag inom sjukvård och omsorg i samband med 

internationalisering? 

Vilka problem finns det för sjukvårds-och omsorgsföretagen på hemmamarknaden? 

 

 

 

 

 

 

 



 
83 

Bilaga 2: Intervjufrågor till sjukvårdsföretagen 

Tema 1: Bakgrund om företagen och intervjupersonerna 

1. Vad har du för bakgrund/utbildning? 

2. Vilken sysselsättning har du på företaget? 

3. Hur länge har du varit aktiv inom företaget? 

Tema 2: Företagens verksamhet i Sverige och utomlands 

1. Hur ser verksamheten ut i Sverige?  

2. Vad erbjuder ni till andra länder? 

3. I vilka länder är ni verksamma?  

4. Enligt många kännetecknas den svenska modellen inom sjukvård och omsorg av ett 

gott rykte, hög kvalitet, effektivitet och renhet. Vad kännetecknar den enligt er? 

5. Det finns länder som är bättre än Sverige på sjukvård och omsorg. Vad gör ni för att 

bli mer konkurrenskraftiga?  

Tema 3: Tillvägagångssätt vid internationalisering 

1. Hur har arbetet sett ut inför en internationalisering? 

2. Hur samlar ni in information och kunskap om andra länder? 

3. Har tidigare erfarenheter av internationalisering varit viktiga? 

4. Hur skapar ni kontakter för en internationalisering? 

5. Är ni beroende av nätverk vid internationalisering? 

6. Har ni anpassat er verksamhet till andra länder? Vilka skillnader/likheter finns mellan 

Sverige och andra länder? 

7. Vilken strategi har ni använt er av vid internationalisering? 

8. Vad är motivet/syftet för internationalisering? 

Tema 4: Svårigheter och möjligheter 

1. Vilka svårigheter har det funnits för ert företag i samband med en internationalisering? 

2. Vilka möjligheter har ni erhållit från en internationalisering? 

3. Vilka svårigheter upplever ni att det finns på hemmamarknaden? 

Tema 5: Framtidsutsikter 



 
84 

1. Hur tror ni att den internationella marknaden för sjukvård och omsorg kommer att se 

ut i framtiden? 

2. Finns det utrymme för fler svenska sjukvårds-och omsorgsföretag på den 

internationella marknaden? 

3. Hur ser era framtidsutsikter ut när det gäller fortsatt internationalisering av 

sjukvårdstjänster? 

Finns det något särskilt som svenska sjukvårds-och omsorgsföretag bör tänka på vid 

internationalisering som inte diskuterats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


