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Research questions: How has the internationalization process of Systemair developed? 

                                   Which possibilities does Systemair have to enter the Iraqi market? 

  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate the Iraqi market for Systemair, and to 

investigate which internationalization process Systemair has used.  

 

Method: The research has been a qualitative study with primary and secondary data. The 

primary data is interviews and the secondary data is books and articles. During the analysis 

the theory is going to be described to explain the reality. 

 

Conclusion:  The study showed that Systemairs internationalization process is being 
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1 Inledning 
Här redovisar vi bakgrunden till vårt valda område, frågeformulering och företaget som 

ingår i vår undersökning, syftet presenteras också i det här avsnittet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Med den ökande globaliseringen av marknader kommer företag i kontakt med nya och 

främmande kunder, leverantörer, konkurrenter och andra företag, även om företaget inte har 

internationaliserat sig och endast befinner sig på sin hemmamarknad (Ghauri, Cateora 2006, 

sid 5). 

 

Länder kan inte isolera sina marknader och interna affärer från externa krafter i form av 

konkurrenter, kunder, leverantörer, och företag. Även de mest inåtvända regimer har insett att 

det finns begränsade resurstillgångar. Därför är kontakt med andra länder ett måste för att 

skaffa det landet behöver, men även för att utnyttja fördelen av att öppna sina gränser för 

främmande företag (Ghauri, Cateora 2006, sid 4). 

 

Vilka processer finns det för företag vid internationalisering? Uppsala modellen och Born 

Global är två teorier som ofta nämns inom ämnet internationellt företagande. Teorierna 

presenteras i arbetet och skillnaderna mellan dem för att få en klarare bild av dessa modeller 

och teorier. 

 

Uppsala modellen menar att internationalisering av företag sker via ett antal steg som är 

kopplade till varandra. (Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975). Den andra modellen är Born 

Global där företag internationaliserar sig från starten. Intäkter och vinst kommer in via 

försäljning av produkter på internationella marknader. (Chetty och Campbell-Hunt, 2004).  

 

Vi presenterar skillnaderna mellan Uppsala teorin som utvecklades under 1970-talet och Born 

Global som anses vara en nyare teori. Detta på grund av att vi anser att ett företag kan vara en 

blandning av Born Global och Uppsala modellen, men även för att det är intressant att veta 

vilka egenskaper varje teori har. Vi presenterar även Porters Five Forces och Kotlers faktorer 

som beskriver vad företag bör tänka på vid inträdet på nya marknader för att vi anser att det är 

relevant för företag att tänka på dessa faktorer. 

 

Med teorierna som presenteras identifieras ett företag som har internationaliserat sig snabbt. 

Företaget är Systemair som är ett framgångsrikt svenskt företag. Systemair är ledande inom 

ventilationssystem och har uppfunnit en unik produkt som ledde till att Systemair kunde sälja 

produkten på många internationella marknader (N. Engström personal communication, 

November 8, 2011). 

 

Handel med andra länder och export av svenska varor och tjänster utgör en viktig 

inkomstkälla för Sverige. Att främja ett lands näringsliv ingår i det politiska och ekonomiska 

planerna i varje land. Under 2010 och 2011 har en svensk handelsdelegation varit i Irak ett 

antal gånger för att öka Sveriges möjligheter att delta i det nya Irak som byggs nu 

(Svenskirakiska n.d. A).  
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Därför är det intressant att studera Systemairs internationaliseringsprocess samt välja ett land 

som är intresserat av Sveriges närvaro i processen utav uppbyggandet av landet. 

Den irakiska marknaden för Systemair kommer att undersökas. Vi vill undersöka vilka 

affärsmöjligheter det finns på den irakiska marknaden som anses vara en dynamisk marknad. 

Sverige har ett gott rykte i Irak och marknaden erbjuder många möjligheter för svenska 

företag (A. Atroshi personal communication, December 5, 2011).  

 

Att etablera företag innebär möjligheter. Svensk-Irakiska och Svensk- Kurdiska 

handelskammaren i Stockholm ska hjälpa oss att identifiera möjligheter som kan finnas med i 

processen för att träda in på den irakiska marknaden. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Att etablera sig på en ny marknad idag är inte en enkel process. Det finns olika teorier om hur 

ett företag kan träda in på nya marknader. Frågan är dock hur ett företag kan internationalisera 

sig på en ny och främmande marknad? Systemair är ett svenskt företag som har lyckats 

internationalisera sig i många delar av världen, men de finns inte i Irak, men viss försäljning 

förekommer via Turkiet och Förenade Arabemiraten. (Engström N. Personal communication 

November 30, 2011)  

 

1.3 Frågeformulering 
Hur har utvecklingen av Systemairs internationaliseringsprocess sett ut?  

 

Vilka möjligheter erbjuder den irakiska marknaden för Systemair?  

 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka marknaden för Systemair i Irak samt att undersöka vilken 

internationaliseringsprocess Systemair har använt sig av.  
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1.5 Avgränsning 
 

Företaget finns redan i många länder. Vi ska dock avgränsa oss till Irak och studera området 

och specifikt undersöka marknaden i norra Irak för Systemair. Området i norra Irak kallas för 

Kurdistan och är idag inte ett självständigt land, men arbetar för att uppnå detta och de har en 

egen regering.  

 

1.6 Målgrupp 
 

Detta arbete beskriver internationaliseringsprocessen och olika sätt som finns för att 

internationalisera sig på marknader. Med hjälp av slutsatserna kommer en klar bild att ges om 

internationalisering och den irakiska marknaden. Vårt arbete kan vara intressant för fortsatta 

studier om internationalisering och marknaden i Irak. Arbetet kan även hjälpa Systemair och 

andra företag som funderar på att etablera sig på den irakiska marknaden.  

 

 

1.7 Systemair 
 

Systemair är ett företag som producerar och säljer fläktar och ventilationssystem. Företaget 

grundades 1974 av Gerald Engström och ytterligare två av hans kollegor. Grundidén var att 

producera en rund kanalfläkt som gjorde det enklare att installera fläktar i ett 

ventilationssystem (Systemair n.d. A.). Systemair startade sin internationalisering redan efter 

något år med att sälja denna produkt i de andra nordiska länderna då marknaden i Sverige inte 

var tillräckligt stor (N. Engström, personal communication, November 8, 2011). Under åren 

fortsatte utvecklingen med både internationalisering och produktutveckling för företaget. 

Systemair har idag produkter inom komfortventilation och säkerhetsventilation (Systemair 

n.d. B.) och de har produktionsanläggningar i elva länder i Europa, Nordamerika och 

Sydostasien (Systemair n.d. C.) Försäljning av sina produkter har de i 100 länder världen runt 

(Systemair n.d. D.).  

 

År 2005 tog de sig in på marknaden i Mellanöstern då de öppnade ett kontor i Förenade 

Arabemiraten (Systemair n.d. A.). Förenade Arabemiraten som består av sju stater. I denna 

region finns i dagsläget 250 svenska företag och exporten till denna region uppkom år 2010 

till ca 3.7 miljarder svenska kronor (Regeringen n.d.). Systemair har även försäljning i andra 

länder i Mellanöstern såsom Iran, Kuwait, Qatar med flera men till Irak har försäljningen gått 

sakta då Systemair inte hittat en bra och tillförlitlig agent inom detta område (N. Engström, 

personal communication, November 8, 2011). Det är en dynamisk marknad som Systemair 

håller på att utvecklas inom då finns bra möjligheter för att uppnå en bra försäljning och stark 

omsättningstillväxt (Systemair n.d. D.). 

 

 

 



 

 

4 

 

1.8 Marknaden i Irak och Kurdistan 
 

Irak har haft en ostabil historisk bakgrund med mycket politiska oroligheter som har lett till 

sanktioner och krig. Irak är det land som har världens femte största oljereserver vilket gör att 

den största och viktigaste exportvaran för landet är olja (Sweden n.d A). Irak har en 

folkmängd på över 29 miljoner, ca 17 % av dem bosatta i Irak är kurder som är Iraks största 

minoritetsgrupp (Swedenabroad n.d. A). Kurderna är bosatta i norra delen utav Irak som även 

kallas för Kurdistan, dock är de inte ett självständigt land. De försörjer sig mestadels genom 

oljeexport. Allt som behövs till folket köps in då de tjänar mycket på att sälja sina 

oljeresurser, det här beteendet började under Saddam Husseins styrelsetid eftersom han inte 

ville att folket skulle ha annan sysselsättning än arbete inom militären (A. Atroshi personal 

communication, December 5, 2011).  

 

 
Bild 1 Karta över Irak källa: Nationalencyklopedien
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2 Metod 
 

 

Denna process började med att vi tog kontakt med Systemair, då mycket skrivs om dem i 

pressen samt att de har lång erfarenhet av internationalisering. Den irakiska marknaden med 

inriktning på Kurdistan valdes då företaget har ett intresse av denna marknad och att en av 

gruppmedlemmarna har god kunskap om Irak. Material, böcker och artiklar som har tillgetts 

oss i andra kurser på Mälardalens högskola samlades ihop. Sedan togs kontakt med Svensk- 

Irakiska handelskammaren och Svensk-kurdiska handelskammaren för att få tag i kontakter 

som sedan berikade arbetet med mer information. Den metod som användes för 

undersökningen i detta arbete är kvalitativ metod. Detta eftersom Christensen, Engdahl, Grääs 

och Haglund beskriver att en kvalitativ metod ofta bryter ner undersökningen på djupet inom 

ett ämne (Christensen et al. 2010 sid 296). Till skillnad från den kvantitativa metoden där 

insamlingen kommer först och analysen kommer efter insamlingen. Vid den kvalitativa 

metoden går analysen och insamlingen hand i hand och analysen kan efter ett tag i processen 

börja påverka själva insamlingsprocessen (Christensen et al. 2010 sid 298). För att uppnå 

stark trovärdighet med arbetet är det viktigt att inte låta analysen styra insamlingen allt för 

mycket, det bör finnas mycket insamlat material för att skapa ett trovärdigt arbete 

(Christensen et al. 2010 sid 308). Den kvalitativa metoden valdes då det som undersöktes inte 

kunde göras via enkäter. För att analysera en marknad och få fram ett trovärdigt resultat, 

behövs stora och grundläggande kunskaper kring hur marknaden ser ut, hur den har 

förändrats, de förändringar som väntas komma i framtiden samt hur företag tänker när de tar 

sig in på nya marknader. Vi har därför två kontaktpersoner inom företaget Systemair 

samtidigt som vi hade kontakt med Svensk- Irakiska handelskammaren för att samla in bra 

information om både företaget Systemair och den irakiska marknaden. Kurdiska 

handelskammaren i Stockholm är med i vår intervju och informationssamling. De teorier som 

tas upp i arbetet är Uppsala modellen och Born Global teorin. Inom marknadsanalysen 

används Porters Five Forces och olika faktorer som påverkar etablering framtagna av Kotler. 

Systemair blev det utvalda företaget att testa dessa teorier på och därför genomfördes längre 

samtals liknande intervjuer med personer på företaget som bidrog till en trovärdig analys.  

 

2.1 Datainsamling 
 

Denna studie består utav kvalitativa intervjuer. Intervjuer kräver dock att intervjuaren har 

mycket god kunskap om det som skall behandlas i intervjun för att få en så bra förståelse som 

möjligt, detta görs genom att samla ihop mycket sekundärt material som beskriver det som 

kommer behandlas under intervjun (Christensen et al. 2010 sid 172). Från företaget Systemair 

utfördes en intervju med Niklas Engström och Feroz Khan som har varit anställda på 

företagets kontor i Mellanöstern sedan starten. Khan är även den person som har tagit hand 

om försäljningen mot vår valda marknad Irak. Intervjuer genomfördes även med Anders 

Törnqvist som arbetar med marketing and business development hos Svensk- Irakiska 

handelskammaren och Alex Atroshi på Svensk- Kurdiska handelskammaren. Intervjuerna 

genomfördes på olika sätt, vissa intervjuer var semistrukturerade personliga intervjuer. Andra 

intervjuer genomfördes med hjälp av e-mail då distansen mellan de som intervjuade och den 

som blev intervjuad är för stor. Dessa intervjuer var också semistrukturerade då detta gav oss 
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mer öppna svar och då är det större chans att det insamlade materialet inte skall vara riktat 

mot ett specifikt svar. 

 

Det finns två sorters sekundära källor och detta är interna och externa. De interna 

sekundärkällorna består av skrivet och publicerat material från den organisation eller rörelse 

som undersöks i arbetet. Övriga skrivna källor såsom vetenskapliga artiklar och böcker 

kategoriseras som externa sekundärdata (Christensen et al sid 92). Den interna sekundärdatan 

som använts för detta arbete är Systemairs egen hemsida där det finns mycket information om 

företagets historia och deras produkter. Den externa sekundärdata som användes i detta arbete 

består av skriftliga och publicerade källor, artiklar och böcker som handlar om 

internationalisering samt teorier för att undersöka den irakiska marknaden. 

 

2.2 Intervjuer 
 

Fyra intervjuer genomfördes för att samla in den information som behövs för att genomföra 

analysen i uppsatsen. Detta visas i modell 1 nedan.  

 

Namn Företag Befattning Intervjuad 

Niklas Engström Systemair Business Development 

Director 

30 Nov, 2011 

Alex Atroshi Svensk- Kurdiska 

handelskammaren 

Koordinator 5 Dec, 2011 

Feroz Khan                         Systemair Regional manager, 

Mellanöstern    

11 Dec, 2011 

Anders Törnqvist Svensk- Irakiska 

handelskammaren 

Marketing and 

Business Development 

18 Dec, 2011 

 

Modell 1 (egen bearbetning) 

 

Den första intervjun genomfördes med Niklas Engström som arbetar på Systemair som 

Business development director. Engström har de senaste åren arbetat på kontoret i Dubai med 

försäljning mot marknaden i Mellanöstern. Därigenom besitter han stora kunskaper om 

företaget och dess utveckling samt om den valda marknaden. Intervjun genomfördes på hans 

kontor i Järfälla utanför Stockholm och varade i ca en timme. Intervjun genomfördes med alla 

författare på plats och medverkande genom att ställa följdfrågor där det behövdes. Intervjun 

spelades in med hjälp av en bandspelare. Det betyder att under skrivandets gång kunde vi gå 

tillbaka för att igen höra vad svaret på en specifik del var. Samtidigt skrevs anteckningar i fall 

något skulle gå fel med inspelningen. Kontakten med Engström har varit konstant genom hela 

arbetstiden via mail och två personliga besök. 

 

Den andra intervjun genomfördes med Alex Atroshi på Svensk -Kurdiska handelskammaren 

den 5 december. Intervjun genomfördes på Kista bibliotek utanför Stockholm och varade i en 
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timme. Atroshi är själv Kurd och uppvuxen i Kurdistan, han bosatte sig i Sverige för 30 år 

sedan och har i 6 år arbetat med att informera svenska företag om de möjligheter som finns 

för dem på den kurdiska marknaden. Intervjun genomfördes med alla författare på plats och 

spelades in på en bandspelare, samt att anteckningar togs från alla medverkande intervjuare. 

Förutom de förbestämda frågorna som togs med till intervjun ställdes även en del följdfrågor 

under intervjutiden. 

 

Intervjun med Feroz Khan gjordes via mail då Feroz Khan bor i Dubai och arbetar på 

Systemairs kontor där. Han har tagit hand om de få försäljningar av Systemairs produkter som 

gjorts till den irakiska marknaden. Frågor skickades den 30 november 2011 och svaren inkom 

den 11 december 2011.  

 

Fjärde intervjun som genomfördes var med Anders Törnqvist på Svensk- Irakiska 

handelskammaren, intervjun genomfördes via mail. Frågorna skickades 12 december och 

svaren kom in 18 december 2011. Törnqvist har förutom intervjun gett oss information genom 

att skicka olika rapporter och annat skriftligt material om marknaden i Irak. 

 

 

 

2.3 Operationalisering 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2 (egen bearbetning) 

 

Modell 2 visar hur vi lade upp intervjuerna och vilken information vi sökte från var och en av 

de fyra respondenterna. Intervjuerna tog upp delar ur de två olika teoridelar som används i 

arbetet för att besvara den frågeformulering som arbetet skall besvara. 

 

För att besvara frågeställningen har olika teorier tagits fram, både kring internationalisering 

och marknadsanalys. Utifrån dessa två ståndpunkter skrevs frågor till respondenterna som var 

och en har olika sorters kunskap om inom de olika områdena. Modellen ovan visar hur 

frågorna angående de olika teoriområdena delades upp mellan respondenterna. Det gjordes för 

att den insamlade informationen skulle bli korrekt och användbar för analysarbetet. Niklas 

Engström som arbetar på Systemair fick därför mycket frågor kring historien, hur företaget 

Teori 

internationalisering 

Teori marknadsanalys 

Niklas 

Engström 
Anders 

Törnqvist 

Feroz Khan Alex Atroshi 
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agerar och företagets internationalisering. Feroz Khan fick också några frågor kring 

Systemair, men mer inriktat på den marknad där han arbetar. Anders Törnqvist svarade på 

frågor om den irakiska marknaden och Alex Atroshi fick frågor angående den kurdiska 

marknaden då det är den delen av den irakiska marknaden arbetet inriktats på. 

2.4 Analysmetod 
 

Analysmetoden för detta arbete är av berättande karaktär. Analysen baseras på de teorier som 

tas upp i teorikapitlet och förklaras med en modell och text.  Texten förklarar mer djupgående 

det som modellerna visar. Analysen är uppdelad i två olika delar, samma delar som vi kan se i 

operationaliseringsmodellen. Den ena delen är internationaliseringen som besvarar den första 

frågan i frågeställningen och den andra delen besvarar den andra frågan som handlar om att 

analysera marknaden för företaget Systemair på den Kurdiska marknaden i norra Irak. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet  
 

 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp som förklarar arbetets tillförlitlighet och 

trovärdighet (Lindh C. 2008). Arbetets tillförlitlighet har försökt hållas till en hög standard 

genom intervjuer med personer inom företaget Systemair som har en hög insikt i företagets 

historia och företagets aktiviteter inom den valda marknaden. Intervjuer har även genomförts 

med personer som har kunskap om området och marknaden i Irak speciellt när det kommer till 

affärsmarknaden då dessa två respondenter arbetar på Irakiska respektive Kurdiska 

handelskammaren i Stockholm. Dessa två respondenter har besvarat samma frågor då vi ville 

försäkra oss om informationen samt att vi ville ha två olika perspektiv om marknaden. Det 

som skiljde respondenterna åt är att Alex Atroshi ursprungligen kommer från Kurdistan och 

Anders Törnqvist är av svensk härkomst. Ytterligare en skillnad är att Törnqvist gav oss mer 

information kring hela den irakiska marknaden inklusive Kurdistan medan Atroshi svarade 

endast från ett kurdiskt perspektiv. Alla respondenter har även studerat ekonomi/ 

civilingenjörsutbildningar vilket betyder att de är väl insatta i språket som används inom 

företagsekonomin. Frågor har skrivits utifrån teorikapitlet i uppsatsen som baserats på ett 

antal vetenskapliga artiklar om internationalisering och metoder för marknadsanalyser.  

 

Det är alltid svårt att få fram ett likadant resultat om undersökningen skulle göras om senare 

då många variabler och faktorer snabbt kan förändras (Lindh C. 2008). Ett flertal intervjuer 

har genomförts med respondenter som är väl insatta i ämnet, och baserats på frågor och teori 

från olika vetenskapliga källor som är välkända inom de valda ämnesområdena. Därför har 

undersökningen en stabil grund att stå på och bör ses som tillförlitlig och trovärdig. 
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3 Teori 
 

Nedan presenteras olika teorier kring internationalisering och faktorer som är relevanta för 

företag att studera som kan påverka beslutet om företagsetablering på nya marknader. 

Uppsala modellen och Born Global är två modeller som ofta nämns inom ämnet 

internationalisering. Skillnaderna presenteras nedan samt andra metoder och faktorer som 

har föreslagits som företag ska tänka på vid internationalisering. 

 

3.1 Uppsala modellen 
 

Det finns flera tillvägagångssätt som används för internationalisering. Uppsala 

internationaliseringsmodellen av Johanson och Vahlne (1977) samt Johanson och 

Wiedersheim-Paul (1975) är en känd modell. Modellen refererar till en stegvis process, för att 

internationaliseringen då sker på ett inkrementellt sätt menar Chetty och Campbell-Hunt 

(2004). Enligt Chetty och Campbell-Hunt (2004) brukar företag som använder Uppsala 

modellen samla på sig kunskap om en specifik marknad. Företag binder sig sedan till den 

specifika marknaden genom att investera resurser på marknaden. Företag har i början ingen 

regelbunden export till den specifika marknaden, på grund av detta använder sig företagen av 

export genom agenter för att utvidga sina affärer. Bildning av dotterbolag och produktion 

utomlands är de sista stegen som företag utvecklar om möjligheterna är stora på den specifika 

marknaden, (Johanson, Wiedersheim-Paul, 1975). Inom Uppsala modellen genomför företag 

den första exportdebuten när de har bearbetat en stark hemmamarknad som bas. Val av 

marknaden sker också i steg. Företag börjar med att exportera till marknader som har nära 

psykisk distans. Sedan utvidgar företaget sin försäljning till marknader som har alltmer 

psykisk distans (Chetty, Campbell-Hunt, 2004). Med psykisk distans menas skillnader från 

hemmamarknaden i olika termer som språk, kultur, politiskt system, affärsmetoder, 

industriutveckling och utbildningssystem (Johanson, Vahlne, 1977).  

 

Företag väljer ett inkrementellt tillvägagångssätt vid internationaliseringen för att det inte 

finns tillräckligt med erfarenhet och kunskaper om marknaden och för att företaget anser att 

beslut om eventuell internationalisering är riskabelt. Desto mer kunskaper företaget samlar på 

sig om marknaden desto mer resurser satsar företaget på den nya marknaden. Uppsala 

modellen har blivit kritiserad, kritiker hävdar att den är för deterministisk, att företag skippar 

stegen, att det förenklar en komplicerad process, att den ignorerar förvärv och att den 

ignorerar effekterna av externa variabel eller faktorer som kan påverkan processen (Chetty, 

Campbell-Hunt, 2004). 

 

Uppsala modellen påstår att företag börjar med export från en stark hemmamarknad (Chetty, 

Campbell-Hunt, 2004). Modellen beskriver den strävan som företag har för att öka sin vinst, 

uppnå tillväxt och minimera risk. Dessa antaganden påverkar beslutsfattningen i företagets 

alla nivåer (Johanson, Vahlne, 1977).  
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Modell 3 Internationaliseringsprocessmodell från Uppsalaskolan (egen bearbetning, Johanson et al 2002 sid. 51) 

 

 

 

Modell 3 visar hur internationaliseringsprocessen kan se ut i Uppsala teorin, modellen visar 

samspelet mellan kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang (Johanson, Vahlne, 

1977). Fyra begrepp presenteras inom modellen. Dessa är engagemangsbeslut och löpande 

aktiviteter och avser förändringsaspekter som beskriver hur internationaliseringen sker. 

Marknadskunskap och marknadsengagemang avser tillståndaspekter och visar hur 

internationaliserat företaget är (Johanson, Blomstermo, Pahlberg, sid 51 2002). 

Internationaliseringsutvecklingen påverkas av hur internationaliserat företaget är och stegen 

inom processen påverkar företagets grad av internationaliseringen. (Johanson et al 2002 sid 

51). 

 Med marknadskunskap i modellen menas erfarenhetsbaserad kunskap som avser förhållandet 

på marknaden såsom kunskap om kunder, leverantörer, myndigheter och kontakter med dessa. 

Marknadskunskap förvärvas på marknaden och är inte applicerbar på andra marknader. Med 

löpande aktiviteter menas de vardagliga aktiviteterna på marknaden såsom kontakter med 

kunder, leverantörer, mellanhänder och myndigheter och andra viktiga individer och 

organisationer som leder till erfarenhetsbaserad kunskap. Det är genom dessa aktiviteter 

företag skaffar sig erfarenhet. (Johanson et al 2002 sid 54) 

Engagemangsbeslut används för att lösa problem och utnyttja affärsmöjligheter. Genom 

erfarenhet kan företag ta beslut om utlandssatsningar. Företag stärker sin verksamhet genom 

kompletterade satsningar på de marknader där de redan arbetar (Johanson et al 2002 sid 55). 

Marknadsengagemanget visar hur beroende företaget är av en viss utlandsmarknad och hur 

hårt företagets resurser är bundna och integrerade till marknaden. (Johanson et al 2002 sid 

55). 

Tillståndsaspekter Förändringsaspekter 



 

 

11 

 

 

 
 

 

3.2 Born Global 
 

Born Global modellen visar att företag inte internationaliserar sig stegvis, utan etablerar sig på 

nya marknader kort efter företagets start. Born Global företag har inte en stor marknad eller 

ibland ingen försäljning på hemmamarknaden. Den motsäger Uppsala modellen som påstår att 

företag börjar med export från en stark hemmamarknad (Chetty, Campbell-Hunt, 2004). 

Born Global företag använder olika strukturer för att kunna kontrollera olika aktiviteter på 

andra marknader. Detta gör företaget genom personliga nätverk (Chetty, Campbell-Hunt, 

2004). 

Andersson och Wictor (2002) menar att Born Global måste ha en omsättning och försäljning 

motsvarande 25 % på internationella marknader för att kunna bli igenkänt som ett Born 

Global företag (Andersson, Wictor, 2002).  

Born Global företag vill även investera sina resurser på internationella marknader för att 

ledningsgruppen har en bra förståelse på marknader som anses vara eller kallas för dynamiska 

marknader (Bloodgood et al, 1996). Chetty och Campbell-Hunt (2004) definierar Born Global 

som en affärsorganisation som från början strävar efter att ta fram signifikanta 

konkurrensfördelar genom användning av resurser och försäljning av produktionen i flera 

länder. Karaktären av Born Global företag är små företag som har mindre än 500 anställda 

med en årlig omsättning på 100 miljoner dollar och leds av hög teknologi på internationella 

marknader (Chetty, Campbell-Hunt, 2004).  

 

Born Global företag är entreprenörer och uppfattar världen som en marknad och begränsar sig 

därför inte till endast ett land. De uppfattar internationella marknader som erbjuder fler 

möjligheter. Därför fokuserar huvudsakligen Born Global företag på tillväxt genom 

försäljning. För att åstadkomma detta så producerar företaget högspecialiserade och anpassade 

produkter för en internationell marknad. Företagen har tillgång till internationella nätverk och 

en internationell finansiell marknad (Chetty, Campbell-Hunt 2004). 

Chetty och Campbell-Hunt (2004) beskriver Born Global företag som vid internationalisering 

hastigt binds samman med andra marknader. Detta händer i ett tidigt stadium i företagets liv, 

när företaget fortfarande är litet och har möjlighet att agera på den globala marknaden eller 

marknader som öppnar sig för nya teknologier (Chetty, Campbell-Hunt 2004).  

 

3.3 En jämförelse av Uppsala modellen och Born Global  
 

Här jämförs de två internationaliseringsmetoderna utifrån sex olika kategorier som nämns av 

Chetty och Campbell-Hunt (2004). 

 

3.3.1 Hemmamarknadens roll 

 

Uppsala modellen kräver en stark hemmamarknad. För Born Global företag är 

hemmamarknaden inte lika relevant som den är i det traditionella tillvägagångssättet.  
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Born Global företag anser att den inhemska marknaden är för liten därför söker Born Global 

andra marknader eller ibland har Born Global företag inga hemmamarknader alls och ger sig 

ut på internationella marknader redan från början. Born Global företag begränsar sig inte, de 

håller sig inte bara inom en marknad. De tror att internationella marknader erbjuder bra 

möjligheter. Born Global företag anser också att internationella marknader innehåller färre 

risker. Företag som internationaliserar sig tidigt utvecklar en positiv attityd mot 

internationalisering. I en dynamisk och ny omgivning anpassar och utvecklar Born Global 

företag sig snabbare än äldre firmor (Chetty, Campbell-Hunt, 2004). 

 

3.3.2 Möjligheten till internationalisering   

 

Både Born Global och Uppsala modellen hävdar att tidigare erfarenhet och kunskap är viktiga 

faktorer för ett framgångsrikt inträde på internationella marknader. Born Globals 

tillvägagångssätt betonar viljan från företag att ta risker på internationella marknader. 

Synsättet i Born Global modellen betonar vikten av erfarenhet och kunskap som reducerar 

osäkerhet och risker. Det som särskiljer Uppsala och Born Global modellerna är att Born 

Global inser att erfarenhet och kunskaper kan bli förvärvad i ett tidigt stadium av företagets 

liv (Madsen, Servais, 1997). 

 

Born Global teoretiker pekar på en större internationell erfarenhet av entreprenörer som är 

vana att verka i en global ekonomi. De tillägger att en del av skillnaderna från äldre företag 

kan förklaras med påverkan av grundarnas utbildning och internationella arbetserfarenhet. 

Dagens företagsledare är bättre utbildade än företagsledare som praktiserade steg modellen 

under 1970 talet (Madsen, Servais, 1997).  

 

Tidigare internationaliseringserfarenheter av Born Globals grundare och beslutsfattning har 

betydelse för lärandet och internationaliseringens hastighet menar Chetty och Campbell 

(2004).  

Enligt Chetty och Campbell-Hunt (2004) betonar Mckinsey och Co (1993) vikten av 

kommunikation och teknologi för Born Global företag. Det är av betydelse för att förvärva 

kunskap, utveckla strategier och underhålla relationer för att bistå dem i utvecklingen och 

påskynda internationaliseringen. Företag använder sig utav telekommunikation och 

datateknologi för att hantera affärssystem som utvidgar gränserna, t.ex. att kommunicera med 

kunder och designa produkter för kunderna som befinner sig på en annan marknad med ett 

annat innehåll genom att använda sig av IT (Chetty, Campbell-Hunt 2004).  

 

 

  

3.3.3 Psykisk distans 

 

I Uppsala modellen beror inträdet på de nya marknaderna på den psykiska distansen mellan 

marknaden och företagets tidigare erfarenheter (Chetty, Campbell-Hunt, 2004). 

Born Global modellen betonar att den psykiska distansen är irrelevant under företagets 

internationalisering. Den psykiska distansen är inte konstant och ändrar sig på grund av 

transaktionen av kommunikationssystem, handel, politik och andra sociala förväxlingar 

(Johanson, Wiedersheim - Paul, 1975). 
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Tidigare kunskaper och affärsmässiga erfarenheter reducerar det psykiska avståndet för en 

specifik marknad. Det minskar även riskerna och osäkerheten för företaget menar Madsen, 

Servais (1997).  

 

Det psykiska avståndet används för att värdera och mäta olikheter mellan marknader. Till 

exempel en jämförelse mellan två länder gällande kultur, sed, rutiner, allmänt språk och 

affärsspråk, lagstiftning för affärer, utbildning och utvecklingsnivå. (Johanson et al., 2002). 

Om skillnaderna mellan länderna är små leder det till färre problem och hinder vid 

insamlingen av information och affärsgången för företaget (Chetty, Campbell-Hunt, 2004)) 

 

Psykisk distans innebär faktorer som påverkar eller stör informationsflödet mellan företag och 

marknaden som det vill tillträda. Psykisk distans är inte konstant och kan ändra sig med tiden. 

Dessa förändringar sker dock långsamt. Psykisk distans är även relaterat till geografisk 

distans. Ett exempel på det är USA och Kuba. De är nära geografiskt sett men har stora 

skillnader gällande andra faktorer, såsom det politiska systemet till exempel. I Uppsala 

modellen är psykisk distans inte av väldigt stor betydelse för internationaliseringen. 

Marknaden och dess potential är den viktigaste faktorn i internationaliseringsprocessen. 

(Johanson, Wiedersheim-Paul, 1975).  

 

3.3.4 Strategisk påverkan 

 

Strategiska beslut har stor påverkan på internationaliseringsprocessen för Uppsala modellen 

och är resultatet av blandade strategier. En internationaliseringsprocess är resultatet av ett 

strategisk agerande, framväxande utveckling, förändringar och nödvändighet (Johanson, 

Vahlne, 1977).  

 

Born Global modellen betonar rollen av strategi i internationaliseringen, för att fokus och takt 

i internationaliseringen dikteras av konkurrenskraftiga beslut att ta en ledande position i 

nischen eller tillväxtmarknader. Konkurrensstrategier av innovativ teknik och produktdesign 

är involverade i internationaliseringen för ett Born Global företag. Konkurrens genom 

innovativa marknadsföringsstrategier, förbättrad produkt, service kvalité och specialiserade 

produkter för nisch marknader är av betydelse (Chetty, Campbell-Hunt, 2004). 

 

3.3.5 Vikten av Nätverk 

 

Både Uppsala och Born Global modellen betonar rollen av nätverk i affärsrelationer som 

internationaliserade företag skapar. I Uppsala modellen förklaras det hur företag använder sig 

av mellanhänder i början, för att resurserna och kunskapen som krävs är mindre än om 

företagen skulle etablera sina egna dotterbolag. En nyckelresurs för Born Global är deras 

tillgänglighet till internationella nätverk som leverantörer, underleverantörer, köpare och 

försäljare. Långsiktiga nätverk har marknadserfarenheter och kunskaper som Born Global kan 

ta del av istället för att vänta och samla på sig kunskaper (Chetty, Campbell-Hunt, 2004). 

 

Born Global företag är nya på marknaden, de har inte stor erfarenhet om affärslivet på grund 

av att de endast har erfarenhet av den inhemska verksamheten. De exponeras även för 

osäkerhet kring potentiella kunder, deras behov och krav inom ett eventuellt nätverk. Likheter 

i utbildning och anställda som har arbetat med varandra under flera år uppmuntrar 
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utvecklingen av starka band och delning av kunskap och idéer. I Born Globals fall är det bra 

att ha svaga band på grund av att dessa inte är speciellt dyra och besvärliga att vårda. Genom 

dessa utvecklas Born Globals kunskap om internationalisering och hur de ska få nya kontakter 

inom nätverket. På grund av att Born Global företag inte har några rutiner att använda sig av 

när det kommer till att välja och att etablera sig på utländska marknader utvärderar de varje 

möjlighet individuellt och väljer allianser som de anser är anpassade för en utländsk 

etablering (Sharma, Blomstermo, 2003). Om ett företag vill internationalisera snabbt är läget 

för inträdet kritiskt, därför används mellanhänder för att hjälpa till med inträdet på nya 

marknader. I båda modellerna betonas vikten av nätverk (Chetty, Campbell-Hunt, 2004) 

 

Enligt Uppsala modellen anses det vara oerhört viktigt med nätverk. Ett företags framgång 

beror på om de har etablerat sig väl i antingen ett eller flera nätverk. Allt som kan ske, sker 

inom betydelsen av en relation. Ett företag som är väletablerat i ett relevant nätverk eller flera 

nätverk är en ”insider”. Modellen menar att det är inom nätverk som företag lär sig och 

bygger förtroende och engagemang. Dessa faktorer är de viktigaste inom 

internationaliseringen av ett företag. Författarna av Uppsala modellen menar även att ett 

företag som inte har en bra position i ett relevant nätverk är en ”outsider” (Johanson, Vahlne, 

2009). 

 

 Om ett företag vill etablera sig på en utländsk marknad där det inte har en relevant position 

inom ett nätverk kommer det att lida av att vara utanför. De menar också att det är omöjligt 

som outsider att utveckla en affärsrörelse. De menar dock att även fast företag kan vara 

utanför på marknaden kan de ändå utveckla ett nätverk om t.ex. en potentiell partner inom det 

valda segmentet skulle vilja ha en tjänst från det gällande företaget. De menar slutligen att ett 

företags miljö består av nätverk, och detta medför vad vi tänker om lärande, tillförlitlighet, 

utveckling av engagemang, och hur vi identifierar och exploaterar möjligheter. Dessa faktorer 

måste bli förstådda för att kunna utveckla ett fungerande nätverk (Johanson, Vahlne, 2009). 

 

3.3.6 Tid för internationalisering 

 

I Uppsala modellen sker internationaliseringen stegvis medan Born Global modellen väcker 

frågan om snabb internationalisering. Den hastighet och fokus på internationalisering i Born 

Global anses vara ett svar på en allt öppnare internationell handelsmiljö som främjar ökad 

specialisering och snabbt fångar konkurrenskraftiga fördelar. Det finns olika åsikter kring hur 

snabbt och i vilken räckvidd ett företag bör internationalisera sig för att bli igenkänt som ett 

Born Global företag. För att bli erkänt som ett Born Global företag bör internationaliseringen 

ha påbörjats inom två år av företagets start. Born Global företag exporterar minst 25 % av 

produktionen inom några år från starten (Chetty och Campbell-Hunt, 2004).  

 

Internationaliseringen kan snabbt hjälpa företagen att öka sin teknologiska kunskap genom att 

ta sig in på nya marknader med nya kulturella faktorer som påverkar marknaden. Det hjälper 

även företaget i sin produktutveckling eller hjälper dem att finna ett bättre djup och en större 

bredd i sin egna teknologiska kunskap. Detta hjälper speciellt nya och unga företag då de 

lättare tar åt sig denna nya kunskap då den är viktig för företagets fortsatta framtid. Företag 

som involverar sig i högre grad i internationaliseringsprocessen får också ut mer av processen, 

som kunskap om de olika marknaderna, kulturerna och kunderna som de möter. Även om 

företaget inte har någon tidigare internationell erfarenhet kommer företaget att lära sig mycket 

på kort tid, men det är viktigt att redan innan internationaliseringen ha en grundläggande 
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kunskap om marknaden, kulturen, leverantörer och distributionskanalerna (Zahra, Ireland, 

Hitt, 2000).  

 

En beskrivning och visning av skillnaderna mellan teorierna visas i modell 4 nedan: 

 

 
Internationaliseringsattribut Uppsala-modellen Born-Global modellen 

Hemmamarknad Hemmamarknaden utvecklas först Hemmamarknaden irrelevant 

Expertis och erfarenheter  inom 

internationaliseringen 

Inga erfarenheter förväntas Grundaren har djupa erfarenheter av 

marknaden. 

Utsträckning samtidigt Internationella marknader utvecklas 

seriellt 

Många marknader utvecklas 

Hastigheten Stegvis Snabbt/Hastigt 

Psykisk distans Marknad väljs enligt psykisk distans Psykisk distans irrelevant 

Lärandet av tidigare erfarenheter Lär sig genom ackumulerade 

erfarenheter 

Lärandet baseras på tidigare 

erfarenheter 

Strategi Inte centralt för 

internationaliseringen 

Snabb internationalisering, innovativ 

produkt och marknadsomfattning. 

Fokuserar på nischar. 

Nätverk/Affärspartner Används i början, ersätts med egna 

resurser 

Snabb utveckling, behöver viktiga 

samarbeten inom nätverk 

Tid för internationalisering  Inte väsentlig/långsam Internationaliserad inom 2 år 

 

 

Modell 4 (egen bearbetning av Chetty and Campbell-Hunt, 2004) 

 

3.4 Marknadsfaktorer 
Det finns olika faktorer som påverkar beslutet om att välja en marknad. Kotler, Armstrong, 

Saunders och Wong (2005) nämner olika faktorer som ett företag ska tänka på vid val av 

marknader exempelvis ekonomiska, politiska och kulturella faktorer. Nedan presenterar vi 

även Porters Five Forces som företag kan använda sig av vid etablering på nya marknader. 

 

3.4.1 Ekonomiska Faktorer 

 

Ett lands mognad och attraktivitet kan undersökas genom att undersöka hur väl utvecklad 

industrin är och hur fördelningen av inkomst är. Dessa faktorer kan beskriva hur ekonomin i 

landet egentligen är. Industrins struktur i ett land kan visa behovet av produkter och tjänster 

samt anställning och inkomstnivåer (Kotler et al, 2005 sid. 216). 

 

Kotler et al (2005) beskriver olika former av industriella strukturer: 

Ekonomier där jordbruk och tjänstebyte är största delen av sysselsättningen i landet. Detta 

kallas för Minimum ekonomier som har få marknadsmöjligheter. Ekonomier där råmaterial 

och naturresurser exporteras för att landet är rika på dessa resurser. Exporten av naturliga 

resurser utgör en inkomst för landet. Landet kan ha en intressant marknad för stora tillverkade 

fabriker som tillverkar stora utrustningar, redskap och har stora lager. Ekonomier som är 

industrialiserade, tillverkar för sig själva och är i behov av import av råmaterial, samtidigt 
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som de exporterar färdiga produkter. Inom denna ekonomi kan människor fördelas i två 

klasser, överklass och mellanklass. 

Ekonomier som är industriella exporterar producerade varor samt investeringsmedel. Export 

av varor sker till andra ekonomier och utbyte mot halvfärdiga och råmaterial sker med andra 

ekonomier (Kotler et al, 2005 sid. 218). 

 

3.4.2 Politiska Faktorer 

 

Varje land har sina egna lagar och bestämmelser, (Kotler et al., 2005 sid. 218). Därför ska 

dessa faktorer övervägas innan ett val av marknad sker. Främmande länders attityd mot nya 

företag kan vara antingen fientliga eller mottagliga. Vissa länder har hårda restriktioner 

gällande valutan, import till landet och utländska individer inom företaget. En annan faktor 

som har betydelse är byråkratin och val av system gällande tullbestämmelser och information 

om marknaden för utländska företag. Regeringen underlättar för främmande investerare och 

företag att komma in på marknaden. Företag ska tänka på valutan som används på den nya 

marknaden och vilka förändringar som kan uppstå i valutakursen.(Kotler et al, 2005 sid. 218). 

 

3.4.3 Kulturella Faktorer 

 

Inom de kulturella faktorerna ingår ritualer, seder, traditioner, socialisering i samhället, 

värderingar, religion, befolkningens läs och skrivkunnighet, attityder mot främmande varor 

och liv, utbildningsnivå, bestämmelsenivån. Utöver det ingår här andra index som språk. 

Varje land har sin egen tradition och sina egna normer och följer dessa noggrant. För 

främmande företag gäller det att undersöka dessa index. (Kotler et al, 2005 sid. 219). 

 

Hofstedes teori beskriver nationell kultur, denna teori består av 4 olika kulturella dimensioner. 

De olika dimensionerna kallas för individualism och kollektivism och beskriver graden av 

solidaritet hos individerna i samhället. Maskulinitet och femininitet mäter graden av omtanke 

för det övriga samhället. Power distance som visar om kulturen har hierarkisk struktur, och 

uncertainty avoidance som visar om samhället är villiga att ta risker eller om dem följer 

många lagar och regler (Hofstede, 1983).  

 

Geert Hofstede´s analys av Irak och dess kulturella dimensioner ingår i analysen av den 

arabiska världen som inkluderar Egypten, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Saudiarabien och 

den förenande Arabemiraten (Geert Hofstede n.d.).  

 
 

3.5 Porters Five Forces 
 

För att se om ett företag kan ta sig in på en ny marknad så är en analys av marknaden 

nödvändig. Ett verktyg för detta är Michael E. Porters modell om de fem konkurrenskrafter 

som finns på marknaden. Dessa visas i modell 5 nedan och är nya aktörer som vill och kan ta 

sig in på marknaden, leverantörernas förhandlingskraft, konsumenternas förhandlingskraft, 

substitut produkter eller tjänster på marknaden samt konkurrerande företag på marknaden 

(Porter, 2008).  
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Modell 5 (egen bearbetning Porter) 

 

Modellen visar de fem stora hoten som Michael E. Porter beskriver i teorin om möjliga hot på 

marknaden (Porter, 2008). 

 

Nya aktörer utgör ett hot för marknaden då de kan komma in och pressa priserna på produkten 

eller tjänsten som de erbjuder för att på så sätt ta över marknadsandelar från de företag som nu 

finns på marknaden. Hot från nya aktörer på marknaden påverkas främst av om 

ingångsbarriärerna är höga eller låga samt om det har funnits monopol från något företag på 

marknaden som då har fördelar både inom pris och kvalitet (Porter, 2008).  

 

Leverantörerna har makt på marknaden då det är dem som bestämmer om priser, kvalitet och 

service. Ibland kan en leverantör leverera sina varor och tjänster till större delen av 

marknaden om det inte finns många som levererar den sortens varor eller tjänster. En annan 

viktig faktor är kostnaden för företaget att byta leverantör om denna kostnad är hög har 

leverantören större kraft mot företaget. Samtidigt är denna grupp även en möjlig ny 

konkurrent på marknaden då de i vissa fall kan utveckla sin affärsidé för att bli en direkt 

konkurrent på marknaden (Porter, 2008). 

 

Konsumenternas förhandlingskraft är viktig för företagen att ta hänsyn till då konsumenterna 

lätt kan pressa priserna på marknaden samt att kräva bättre kvalitet och service från företaget. 

Kundens makt är störst då det finns många liknande produkter och tjänster på marknaden och 

kostnaden för att byta leverantör är låg (Porter, 2008). 

 

Att förstå och känna till vilka produkter som skulle kunna användas som substitut för 

företagets egna produkter är en viktig del när det kommer till att analysera marknaden, men 

det är en del av marknaden som ofta blir bortglömd i dessa analyser. Dessa sorters produkter 

och tjänster har liknande funktion men på ett annat sätt, för att minska substitut produkters 



 

 

18 

 

kraft bör företagen distansera sig själva från dessa produkter eller tjänster med hjälp av 

produktens prestanda, marknadsförings strategier med mera (Porter, 2008). 

 

Slutligen har vi de övriga aktörerna på marknaden som erbjuder samma sorts produkter eller 

tjänster som det egna företaget. Konkurrensen mellan dessa företag liknar oftast varandra när 

det kommer till produkter, priser, marknadsföring och service. Ambitionen för att bli 

marknadsledare och att uppnå ekonomisk vinst kan dela in företagen på marknaden i olika 

dimensioner men om företagen konkurrerar inom samma dimension kommer detta att påverka 

företagens lönsamhet (Porter, 2008).  

 

Michael E. Porter menar att dessa hot är en del av det som företagen bör analysera sedan 

anser han att det finns andra faktorer så som teknologi och innovation, politik och 

komplimenterande produkter som även dem analyseras men dessa faktorer ses inte som hot 

mot företaget utan skulle kunna bli mer som hinder för företaget (Porter, 2008). 

 

 
 

Modell 6 (egen bearbetning) 

 

I modell 6 visas de teorier som beskrivits i kapitlet och hur dessa kan appliceras på ett företag, 

som i detta fall är Systemair. Den visar hur de olika teorierna kopplas till företaget och till 

varandra. För att beskriva hur ett företags internationalisering sett ut samt det som företag bör 

vara medvetna om när de söker sig till nya marknader. 



 

 

19 

 

 

4 Empiri 
Här kommer det insamlade materialet om Systemair och den irakiska och kurdiska 

marknaden beskrivas. 

 

4.1 Systemairs internationalisering 
 

Grunden till Systemairs verksamhet var den innovativa idén om en fläktlösning i en stordator 

som senare utvecklades till en rund kanalfläkt. Det viktigaste för Systemair var att förenkla 

installeringen och användningen av produkten (Systemair n.d. E). Företaget har genom sin 

internationalisering lyckats förvärva nya produkter, de har även arbetat med att utveckla nya 

och fler produkter. När Systemair startades var de det enda företaget på marknaden som 

erbjöd den lösning som de hade men efter endast några år dök det upp flera konkurrenter med 

likadana lösningar (N. Engström, personal communication, November 30, 2011). Nuförtiden 

fokuserar Systemair på att utveckla och producera produkter som inte drar mycket energi,  

men som samtidigt är effektiva. Detta görs av företagets fem utvecklingscentrum som finns 

utplacerade i tre världsdelar. De är även viktiga för installationen och användningen av 

produkterna att de skall vara lätta att installera och snabbt kunna levereras (Systemair n.d. F). 

Systemair arbetar idag inom två olika produktområden: Komfortventilation och 

Säkerhetsventilation. Produkterna som ingår i komfortventilationen är fläktar, 

ventilationsaggregat, luftdistributionsprodukter, luftridåer och värmeprodukter. Brandskydd 

och Garage-tunnelventilation ingår i Säkerhetsventilationen (Systemair n.d. E). 

 

Systemair har många olika produkter och de konkurrerar med många olika företag och 

märken för olika produkter. Inget företag konkurrerar med dem om hela produktutbudet. 

Systemairs produkter är genomgående kvalitetsprodukter, de är certifierade och håller sig till 

alla standarder. De har till exempel fläktar som hanterar rök och fläktar som ska tåla en 

eventuell explosion. De har även specialiserade köksfläktar och specialiserade produkter som 

transporterar luft som andra konkurrenter inte tillverkar för tillfället.  Systemairs priser är 

konkurrenskraftiga och de anpassar sina priser efter den europeiska eller asiatiska fabriken (F. 

Khan personal communication December 11, 2011). 

 

Då Systemair finns representerat i 40 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, 

Asien, Afrika och Australien (Årsrapport 2010/11), kan de följa utvecklingen av trender och 

behov som finns i världen. Inför framtiden arbetar de med utveckling av internationella och 

nationella standarder, samt att även utbilda och ge information till sina kunder om vilken 

ventilationslösning som kunderna kan använda sig av (Systemair n.d. F). Systemair arbetar 

alltid enligt de uppsatta standarder som finns och alla deras produkter är CE märkta 

(Systemair n.d. G). Det betyder att produkterna är elektroniskt säkrade. (Konsumentverket 

n.d). Detta är viktigt då de kärnvärden som genomsyrar organisationen är att företaget och 

deras produkter skall vara enkla, pålitliga och hålla hög kvalitet (Systemair n.d. G). Det 

material som utgör den allra största kostnaden för Systemair och som levereras till dem för att 

de skall utveckla sina produkter är motorer. Det är en viktig del av materialet för att driva 

produkten. Systemair använder sig av olika leverantörer av motorer, plåt, plast, kablage och 

kondensatorer för de olika produkterna, dessa motorer kommer från företag i Europa (N. 

Engström, personal communication, November 30, 2011).   
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Då Systemair finns på många olika marknader är det viktigt att alla värderingar inom de olika 

marknaderna stämmer ihop. Därför har de upprättat en manual med värderingar och riktlinjer 

som skall genomsyra hela verksamheten och i alla av Systemairs dotterbolag runt om i 

världen (N. Engström, personal communication, November 30, 2011). 

Högteknologiska produkter, rätt tillgång till data och snabba leveranser är Systemairs 

kärnvärden och stora fokus. Företaget arbetar för att erbjuda den rätta produkten till det rätta 

priset. Systemair anser att det är viktigt att ha goda relationer med klienter eller kunder. Detta 

sker genom trainee program för distributörer bland annat att de erbjuder den rätta produkten 

för kunden. De anser att det är viktigt att bestå med information och användarträning för 

distributören för att kunna penetrera mer i nya marknader och att öka marknadsandelen i 

Mellanöstern. (F. Khan personal communication December 11, 2011) 

 

 

Systemair har försäljning till 100 länder, detta är dagens resultat av en intensiv export och 

internationalisering. Hemmamarknaden i Sverige utvecklades snabbt, och redan under deras 

första år kom även 50 % av inkomsterna från export till Norge. Två år senare öppnade 

företaget sitt första egna dotterbolag i Finland (Årsrapport 2010/11).  Anledningen till denna 

tidiga övergång till nya marknader kom från behovet av att söka upp nya marknader då den 

svenska marknaden inte var tillräckligt stor att växa på (N. Engström, personal 

communication, November 8, 2011). Under 1980-talet fortsatte utvecklingen och egna 

dotterbolag öppnades genom förvärv av olika bolag i både Norge och Danmark. Under detta 

årtionde flyttade de även verksamheten över Atlanten och förvärvade 50 % av företaget RB 

Kanalflakt i USA resterande 50 % av företaget förvärvades 2001. Under 1990-talet fortsatte 

Systemair sin internationalisering genom att ta sig in på marknader i Nordamerika, Väst- och 

Öst- Europa och Asien. Under denna tid förvärvades även en ny produktionsanläggning i 

Kanada för produktionen till den Nordamerikanska marknaden. Under nästa årtionde fortsatte 

förvärvs och etableringsverksamheten även till Afrika, och Mellanöstern tillkom på 

Systemairs företagskarta. År 2011 intog Systemair även marknaden i Sydamerika (Årsrapport 

2010/11). För utförligare beskrivning, se bilaga 1.   

 

Valen av marknader för Systemair har inte varit genomtänkta eller planerade under lång tid, 

företaget har alltid varit öppna för nya marknader och försäljningsmöjligheter. Lärandet om 

närliggande marknader hjälper företaget att få en insyn i hur etableringen på den nya 

marknaden kan se ut. Att skapa och vårda nätverk är viktigt för Systemairs etablering på nya 

marknader. De visar sig på olika marknader genom att vara med på olika företagsmässor då 

de kommit i kontakt med agenter som sedan började sälja Systemairs produkter. Beroende på 

försäljningsmöjligheterna, intäkterna från den nya marknaden och agenten kan företaget välja 

att förvärva ett företag eller att själva starta upp sin egen verksamhet i landet för att fortsätta 

utvecklas och skapa ett starkt namn på marknaden. Systemair har försökt ta sig in på den 

irakiska marknaden genom återförsäljare i Turkiet och Förenade Arabemiraten. Försäljningen 

har dock inte nått önskat resultat för företaget (N. Engström, personal communication, 

November 30, 2011).  
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4.2 Marknadsfaktorer  
 

Här redovisas det insamlade materialet om marknaden enligt Kotlers faktorer och Porters Five 

Forces. 

4.2.1 Ekonomiska faktorer 

Det finns stora möjligheter för affärer i Irak, då den ekonomiska tillväxten är lovande på den 

irakiska marknaden och många olika projekt har startats upp de senaste åren (Svenskirakiska 

n.d. C). Deras främsta inkomstkälla kommer från oljeexporten (Svenskirakiska n.d B). Irak 

har 10 % av världens totala oljereserver och är det femte landet i världen med högst antal 

oljereserver (Swedenabroad n.d A). Affärsmöjligheter finns inom områden såsom 

telekommunikation, säkerhet och sjukvård. Sverige har ett mycket gott rykte i Irak och 

möjligheterna att göra affärer är goda (Svenskirakiska n.d B). Sveriges export till Irak uppgick 

till 830 miljoner under 2010. (Svenskirakiska n.d B).  

Den kurdiska marknaden är växande och erbjuder etableringsmöjligheter för företag, därför 

finns det många utländska företag representerade i Kurdistan. (Swedenabroad n.d. B). Det 

ekonomiska läget i Kurdistan är stabilt och många företag har börjat etablera sig på 

marknaden. Företag investerar just i Kurdistan på grund av att det är den säkraste delen av 

Irak att etablera sig på. De har även utvecklat en investeringslag för att utländska företag lätt 

ska kunna ta sig in på marknaden och tjäna på detta. För Kurdistan är det viktigt att företag 

utifrån kommer in på marknaden för att skapa arbete, då Kurderna i många år inte haft 

möjlighet att arbeta utan mestadels levt på export av olja. Idag finns det hög arbetslöshet 

bland unga i området. (A. Atroshi personal communication December 5, 2011) 

 

I juli 2006 reglerades investeringslagen. Kurdistan erbjuder enligt denna lag utländska 

investerare goda fördelar som tullbefrielse, semesterskatt och frihet att ta hem vinster. Banker 

och finanssektorn erbjuder grundläggande banktjänster för främmande företag. Regionen 

erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter inom jordbruk, bank, kommunikation, bygg, 

utbildning, energi, hälsovård, professionella tjänster, olja, gas och turism (KRG n.d. B). Irak 

kan med denna lag ses som ett skatteparadis även kallat Cash- country (A. Atroshi personal 

communication  December 5, 2011). 

Många internationella företag är angelägna om att komma in på den irakiska marknaden men 

misslyckas antingen på grund av att de ser att tragedier skildras i media eller genom att 

missförstå de möjligheter som de har i landet. När det gäller tillväxtmarknader utgör 

Kurdistan en utmärkt affärsmöjlighet på följande grunder som beskrivs nedan: 

(Kurdistantheotheriraq n.d.) 

  

1) En del av Irak och en av de största och snabbast växande ekonomierna i Mellanöstern; 

2) känt för sin säkerhet och gästvänlighet mot väst; 

3) internationell kvalitetslogistik och 

4) innehar stora och mångfaldiga återuppbyggnads- och investeringsmöjligheter samt ett folk 

som är ivrigt att få arbeta för att förverkliga sina potentialer (Kurdistantheotheriraq n.d.) 
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4.2.2 Politiska faktorer 

 

I två decennier har Irak varit isolerat från omvärlden på grund av deras tidigare politik. Sedan 

2003 har landet återtagit kontakter och samspelar numera på den globala marknaden. 

Mellan 1990 och 2003 har Irak varit inblandade i två olika krig, Gulfkriget och Iraks krig mot 

USA som ledde till diktatorn Saddam Husseins fall och död (A. Törnqvist personal 

communication, December 18, 2011). Stabilitet efter Gulfkriget har uppnåtts i Kurdistan när 

det gäller politik, och reformer sker löpande för att landet ska uppnå en god ekonomisk 

tillväxt (Svenskirakiska n.d. C). Kurdistan är i dagsläget en säker region och har varit det 

sedan 1991 då Kurdistan blev en fri zon. Efter parlamentsvalet 1992 uppstod dock vissa 

politiska konflikter men dessa har minskat radikalt sedan början av 1990-talet och regionen är 

på väg att bygga upp ett demokratiskt samhälle (A. Atroshi personal communication 

December 5, 2011).  

 

Det finns ett politiskt hinder på den irakiska marknaden, då den politiska osäkerheten i landet 

ses som ett problem för företag då de vill etablera sig på denna marknad (F. Khan personal 

communication December, 11 2011). Det finns en konflikt om hur gränserna mellan 

Kurdistan och Irak skall dras på grund av oljeresursers som båda vill åt. Kurdistan har även 

problem med gränsdragningen mot Turkiet och Iran då dessa två länder vill utöka sin mark 

(A. Törnqvist, personal communication December, 18 2011).   

Det har i Kurdistan etablerats en fri marknad där det är lätt för företag att etablera sig. Strävan 

efter att skapa en fri och öppen marknad är pågående. Detta sker genom reformer av de 

statliga organen och reglering av investeringslagen som har stora fördelar för utländska 

företag. Kurdistan i Irak styrs av kurder och de har bildat ett eget parlament där den lokala 

regeringen KRG (Kurdistan Regional Government) styr regionen (Swedenabroad n.d. B). 

 

Regionen har en stabil säkerhetssituation. Inga soldater från koalitionen har förlorat sina liv 

och utlänningar upplever att det är en säker atmosfär. Området administreras av Kurdistans 

regionala regering (KRG n.d. A). Det har även lett till att många länder har öppnat 

ambassader och konsulat i området. Sverige har öppnat ett konsulat i Erbil, Kurdistans 

huvudstad. Konsulatet existerar under Sveriges ambassad i Bagdad. Det tjänar som en 

stödpunkt åt svenskar som jobbar och lever i Kurdistan och för svenska företag och 

organisationer som har etablerat sig i området (Swedenabroad n.d. B). 

 

I dagsläget pågår det ett återuppbyggande av Iraks infrastruktur, speciellt efter att dem uppnått 

stabilitet och nya oljekontrakt som nyligen har signerats. Landets BNP värde ändrades från 

1,5% år 2007 till 7,8% år 2008 (Svenskirakiska n.d C). Irakiska Dinar är valutan i landet men 

USD dollar används inom handel. 1000 ID= 6 SEK (Svenskirakiska n.d. B). 

Regeringen prioriterar områden som väg, vatten, elkraft och bostäder/fastigheter som 

infrastrukturprojekt. Säkerheten har förbättrats och återuppbyggandet av landet pågår, detta 

har placerat Irak som en av de viktigaste marknaderna i Mellanöstern (Svenskirakiska n.d B).  

Synen på affärsnätverk i Irak formas fortfarande av den tidigare diktaturen i landet. I Erbil 

börjar detta tankesätt lättas upp men det är fortfarande svårt att komma in på marknaden som 

en privat aktör, då det mesta styrs av staten. Inom byggsektorn är det en fördel om ett företag 
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kan vara en leverantör till ett Turkiskt eller Jordanskt företag (A. Törnqvist, personal 

communication December 18, 2011). 

 

 

 

 

 

4.2.3 Kulturella faktorer 

 

 

Geert Hofstede analyserat betydelsen av den muslimska tron i Irak och fick resultatet att den 

har en stor betydelse för människorna i området. De dominerande kulturella dimensionerna 

som formar det irakiska samhället är det höga power distance och uncertainty avoidance. Det 

irakiska samhället formas av lagar, regler och kontroller för att minska osäkerheten i landet. 

Detta innebär enligt Hofstede att de har en hög nivå av uncertainty avoidance. Enligt Hofstede 

är det ojämlikt mellan de människor som leder landet. Irak har även en hög power distance, 

vilket enligt Hofstede innebär att den irakiska befolkningen förväntar sig och accepterar att 

ledarna ska separera sig själva från gruppen och därför accepteras det av det irakiska folket 

som deras kulturella arv. Hofstede nämner också att Irak är ett maskulint land. Detta innebär 

att kvinnorna inte har samma rättigheter som männen har. Det irakiska samhället formas av 

den kollektivistiska synen på att man ska tänka mer på gruppen i samhället. Den irakiska 

befolkningen känner att de är som en större familj med många relationer och att vara lojal mot 

”familjen” har stor betydelse för dem. (Geert Hofstede n.d.) 

 

Religionen och språket som kommunikation i Irak liknar kommunikationen i de andra delarna 

av Mellanöstern. Arabiska används i statliga organisationer för kommunikation. 

Språket i Kurdistan är Kurdiska och affärsspråket är engelska och arabiska. Många andra 

europeiska språk talas också på grund av utländska skolor och universitet som har öppnats 

och etablerat sig i regionen som bland annat franska, tyska och svenska skolor (KRG n.d. B).  

Attityden mot utländska investeringar är positiv både inom det irakiska och kurdiska 

samhället. Attityden mot Sverige är väldigt positiv då Sverige har haft en neutral ståndpunkt 

och många har invandrat till Sverige från den kurdiska regionen och Irak (A. Törnqvist, 

personal communication December 18, 2011). 

 

Iraks syn på amerikanska produkter är positiv men folket vänder sig hellre till europeiska 

produkter och företag än till de från Asien och USA. Detta på grund av invasionen från USA 

(A. Törnqvist, personal communication December 18, 2011). Folket söker även bättre kvalitet 

på produkterna än vad asiatiska produkter erbjuder (A. Atroshi personal communication 

December  5, 2011). 

 

 

 

 

4.3 Systemairs Konkurrenskrafter 
 

Konkurrerande företag till Systemair befinner sig främst i Erbil, vilket är det säkraste 

alternativet för företag. För att nå ut till hela den irakiska marknaden är det viktigt att finnas 
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representerat inte endast i Erbil utan även i Bagdad och Basrah. Att finnas representerade på 

hela marknaden kan ge fördelar som att ha en större förståelse för marknaden och behovet 

som finns på den, det kan även vara ekonomiskt då det kommer in färre mellanhänder vilket 

skulle öka priserna (F. Khan personal communication December 11, 2011). Systemair 

konkurrerar främst med det amerikanska företaget Greenheck på den irakiska marknaden som 

grundades i mitten av 1900-talet (Greenheck n.d. A). Även många andra konkurrenter finns 

på marknaden som företaget ITT Flygt som är stora på den globala marknaden och finns i 

Bagdad och Basrah (A. Törnqvist, personal communication December 18, 2011). Den största 

delen av produkterna som säljs i Mellanöstern produceras i Tyskland och Sverige (F. Khan 

personal communication December 11, 2011).  

 

Systemair arbetar med tusentals leverantörer, allt material som behövs för att montera ihop 

produkterna köps in från olika leverantörer främst från Europa. Storleken på leverantörerna 

varierar, den materialkostnad som är högst för Systemair är det som läggs på motorer till 

produkterna, övrigt material består bland annat av plåt, plast kablage och kondensatorer (N. 

Engström personal communication November 30, 2011).  

  

Systemairs försäljning till regionen i Mellanöstern startade i slutet av 1990-talet och 

Systemair hade då utvecklat ett omfattande produktutbud. Produkter som användes på 

marknaden innan Systemairs produkter kom in på marknaden var likartade men produkterna 

från Systemair har utvecklats i designen. Detta tillsammans med ett större och bredare utbud 

är grunden till den kundbas som företaget idag har i Mellanöstern. Olika länder i regionen 

arbetar på olika sätt, inom Förenade Arabemiraten där Systemair har ett eget dotterbolag säljs 

produkterna direkt till installatören. I andra länder i Mellanöstern säljs produkterna i vissa fall 

även där direkt till en installatör och i andra fall via en eller flera distributörer. Årligen har 

företaget en försäljning till ca 150 nya kunder inom I Mellanöstern säljer Systemair sina 

produkter till alla sorters kunder då de fyller hela spektrat. Företaget riktar sig inte till några 

direkta kunder utan säljer sina produkter till olika kunder stora som små men vissa 

distributörer som främst arbetar med projektförsäljning vänder sig dock främst till mellanstora 

till stora kunder (N. Engström personal communication November 30, 2011). 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras Systemairs internationaliseringsprocess och marknaden för dem i 

Irak. 

 

 

5.1 Internationalisering 
 

 
 

Modell 7 (eget arbete) 

 

 

För att svara på frågan ”Hur har utvecklingen av Systemairs internationaliseringsprocess sett 

ut?” skapades modell 7. Den visar skillnaderna i Systemairs internationalisering mellan 

Uppsala och Born Global modellen.  

 

Modell 7 beskriver skillnaderna för Systemair mellan de två internationaliseringsteorierna. 

Systemair började först med att etablera sig på den svenska marknaden, därefter märkte de att 

den svenska marknaden var för liten, men väldigt stark. Därför sökte de sig till de närliggande 

nordiska länderna som har nära psykisk distans. Detta pekar i teorin på Uppsala modellen till 

företagets början. De började sedan exportera till Finland och Norge som har nära psykisk 

distans.  

Systemairs strategi genom åren har varit att skaffa sig kunskap baserad på erfarenhet genom 

att anlita en agent med stor kunskap om marknaden som de söker sig till, vilket också talar för 

att de har använt sig av Uppsala modellen. I Uppsala modellen nämns det att företag först 

använder sig av mellanhänder, för att därefter kunna använda sina resurser och kunskaper på 

bästa sätt, vilket Systemair har gjort.  
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De började exportera tidigt och använde sig av den runda kanalfläkten som är en innovativ 

produkt. De internationaliserade sig också väldigt snabbt genom att bland annat öppna ett 

dotterbolag i Finland.  Vidare i internationaliseringen hade de inga direkta kunskaper om de 

marknader som har större psykisk distans. De hade också hög export redan under första året, 

vilket visar att de har internationaliserat sig mestadels genom Born Global modellen. 

Företaget har också bildat olika personliga nätverk genom personliga kontakter och mässor, 

vilket är viktigare inom Born Global modellen än Uppsala modellen (se Bilaga 1).  

 

För att vara ett Born Global företag så måste omsättningen och försäljningen uppgå till 25 % 

vilket Systemair lyckades med genom att deras omsättning och försäljning uppgick till 50 % 

det första året när de internationaliserade sig i Norge. För att vara ett Born Global företag 

måste även användningen av resurser och försäljning av produktionen finnas i flera länder. 

Systemair hade produktion i 11 länder år 2010. Chetty och Campbell (2004) nämner att ett 

Born Global företag etablerar sig på många marknader samtidigt, vilket är tydligt att se i 

Systemairs internationaliseringsprocess. Systemair etablerade sig i flera världsdelar under 

samma tidsperiod. Deras internationaliseringsprocess har därför inte heller påverkats av den 

psykiska distansen mellan mer främmande länder. Den psykiska distansen betydde mer i 

början för Systemair, vilket innebär att deras internationaliseringsprocess har påverkats av 

både Uppsala och Born Global modellen. Chetty och Campbell (2004) skriver om att företag 

ibland bortser från vissa steg i Uppsala modellen, vilket Systemair har gjort och därför verkar 

vara mer inriktat på Born Global modellen.  

 

Systemair har ständigt varit öppna för expandering in på nya marknader, även om de inte har 

haft någon expertis eller erfarenhet från liknande marknader. Enligt Chetty och Campbell-

Hunt tyder detta på att företaget har vissa tendenser till Uppsala modellen. Systemair har 

genom dessa nya etableringar ackumulerat kunskaper om de olika marknaderna som har varit 

till hjälp i den fortsatta internationaliseringsprocessen.  

 

Systemairs syn på strategi och värderingar har genomgående i internationaliseringen varit de 

samma. Detta är en viktig aspekt för dem, då de har upprättat en manual om värderingar och 

strategi som är genomgående för alla delar i Systemairs koncern. Detta tyder enligt Chetty och 

Campbell-Hunt (2004) på en internationaliseringsprocess formad av Born Global teorin.    
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5.2 Marknadsanalys 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Modell 8 (egen bearbetning) 

 

 

För att svara på frågan ”Vilka möjligheter erbjuder den irakiska marknaden för Systemair?” 

skapades modell 8. Den anger en sammanfattning av de möjligheter som Systemair har på 

marknaden i Kurdistan. Eventuella hot nämns i texten.  

 

Kotler et al (2005) nämner faktorer som är viktiga för ett företag att tänka på vid val av 

marknader. Dessa är ekonomiska, politiska och kulturella faktorer. Ekonomin i Kurdistan är 

positiv och de har höga intäkter från oljeresurser som regionen besitter.  En marknad som 

exporterar råmaterial som Kurdistan gör, medför att exporten utgör en viktig inkomstkälla för 

landet, denna marknad anses vara attraktiv för stora tillverkande fabriker. Här finns bra 

möjligheter till etablering och expansion på marknaden, då Kurdistan importerar det mesta av 

de varor och tjänster som behövs på marknaden.  

 

Stadig ekonomi 

 

Skatteparadis 

 

Uppbyggnad av 

landet/infrastrukture

n 

 

Hög andel 

arbetskraft 

 

Hög import 

Inga konkurrenter 

med samma 

produktutbud 

 

Investeringslagen 

 

Många leverantörer  
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Inkomsten från oljan investeras på uppbyggande av infrastrukturen som har blivit lidande 

under Saddams tidigare styre och tilldelas befolkningen som inkomstkälla. Den största delen 

av befolkningen är statligt anställda då det mesta i landet styrs av staten. I Kurdistan finns en 

stor arbetslöshet bland unga som försörjer sig på staten. Därför är det önskvärt att ha 

främmande företag på marknaden, Kurdistan kallas för ett ”Cash country” och skatteparadis. 

Företag kan med hjälp av investeringslagen ta ut sina vinster och bli fria från att betala skatt 

menar Alex Atroshi.  

  

Politiska faktorer avser de lagar och regler som ett land har gentemot ett främmande företag 

Kotler (2005). Landet kan antingen underlätta för främmande företag eller försvåra inträdet. 

Investeringslagen som reglerades 2006 i Kurdistan ger stora och bra möjligheter för företag 

att etablera sig på marknaden. Främmande investerare kan äga mark och få bra villkor av 

banker för lån, även fria avgifter gällande tull och andra förekommande avgifter. Tillgång till 

specialiserade advokater som underlättar för främmande företag är några till exempel på 

fördelar som ett företag kan ta del av.  I kulturella faktorer ingår tradition, seder, värderingar, 

religion, befolkningens attityd mot främmande varor, utbildningsnivå och traditioner Kotler 

(2005). Befolkningen har viljan att utvecklas och öppna sig för främmande kulturer, varor och 

tjänster speciellt från Europa som har positivt rykte i regionen. Vilket visar på att marknaden 

är tillgänglig för Systemairs produkter och etablering i Irak.  

Geert Hofstedes analys visade att den muslimska tron har stor betydelse för människorna i 

Irak. Ett högt power distance och uncertainty avoidance är dominerande kulturella 

dimensioner i Irak. De är väldigt orienterade mot lagar, regler och kontroller för att reducera 

osäkerheten, vilket innebär att de har en hög nivå av uncertainty avoidance. Det är även 

ojämlikt när det kommer till de människor som leder landet. Anledningen till att Irak har en 

hög power distance är att den irakiska befolkningen förväntar sig och accepterar att ledarna 

ska separera sig själva från gruppen och därför accepteras det av det irakiska folket som deras 

kulturella arv. Irak är ett maskulint land vilket kan indikera att kvinnorna har limiterade 

rättigheter, men detta kan bero på att islam är en kulturell paradigm. Vilket betyder att 

företaget behöver anpassa sig efter landets regler.  

 Irak är ett kollektivistiskt land, vilket innebär att det irakiska folket tänker mer på gruppen i 

samhället, de känner att de är som en större familj med många relationer och lojalitet är 

väldigt viktigt för dem. (Geert Hofstede n.d.) Det höga power distance som finns inom den 

irakiska kulturen kan till stor del bero på det tidigare diktatoriska styret. 

 

Systemair kan ha bra och stora möjligheter i Kurdistan. Svenska företag har ett gott rykte i 

Kurdistan. Det kanske beror på att det finns många svensk-kurder som har återspeglat en bra 

bild om Sverige i Irak och Kurdistan. De flesta är utbildade och har bra kunskap vilket ledde 

till att de flesta som styr i Kurdistan i dagsläget är svensk- kurder. Irak importerar 

fläktlösningar. Att Systemair finns på marknaden i rätt tidpunkt kan vara bra då det byggs 

mycket i Kurdistan och Irak som helhet. 

 

5.3 Porters Five Forces 
 

Systemair har många produkter inom flera olika produktkategorier och på grund av detta finns 

det inget företag som konkurrerar med hela deras produktsortiment, utan många mindre 

företag inom de olika produktområdena. Huvudkonkurrenten på den irakiska marknaden är 

företaget Greenheck från USA som även det är ett stort internationellt företag med lång 

bakgrund inom fläkt och ventilationssystem.  
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Inträdesbarriärerna för den kurdiska marknaden minimeras då investeringslagen som 

upprättats ger företagen stora fördelar med att etablera sig på marknaden. Genom att ta bort 

tullkostnader, låter företaget ta med sig vinst från den kurdiska marknaden till sin egen 

hemmamarknad med mera. Även vid tanke på att det finns stor arbetslöshet i Kurdistan och 

att det även kommer in arbetssökande från andra länder visar att området har en stor fördel 

när det kommer till att få arbetskraft på marknaden. Dock finns det svårigheter då privata 

företag har svårt att ta sig in på marknaden utan hjälp från statliga aktörer. 

 

Leverantörerna utger alltid ett litet hot då de besitter grundkunskapen och kanske lätt kan ta 

till sig ytterligare kunskap. Systemair är ett företag som själva producerar alla sina produkter 

och då är det enda de behöver få levererat det material som behövs för att skapa produkterna. 

Eftersom Systemair har ett stort produktutbud inom olika områden använder de sig av olika 

leverantörer för sina produkter. Då de använder sig av många olika leverantörer är det svårt 

för en leverantör att bli ett stort hot och ställa höga krav på företaget eftersom de kan vända 

sig till andra leverantörer för att få sitt material för att skapa sin produkt. 

 

Även kunder kan utgöra hot på marknaden om det är lätt för dem att hitta liknande produkter. 

Det finns många företag som erbjuder denna typ av lösningar för kunderna vilket betyder att 

kunderna har många alternativ. Alternativa företag som Greenheck har även en lång bakgrund 

inom marknaden för fläktlösningar. Det som talar för Systemair och deras framgång på 

marknaden i Irak är det faktum att de har ett större produktutbud än andra företag inom 

samma produktmarknad.  
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6 Slutsats 
 

 
 

 

 

Modell 9 (egen bearbetning) 

 

Modellen sammanställer de fyra teorierna som analyserats på företaget Systemair. 

 

I modell 9 visas att Systemairs internationaliseringsprocess är en blandning av både Uppsala 

modellen och Born Global, som vi har baserat vår studie på. Detta visar att kritiken mot 

Uppsala modellen stämmer, då företag har tendenser till att hoppa över vissa steg i modellen 

(Chetty, Campbell-Hunt, 2004).  

Vi har genom studiens gång sett att ett företag inte helt och hållet följer de forskningsteorier 

som finns beskrivna. Dock anser vi att dessa två teorier innehåller bra och viktiga element att 

ta hänsyn till vid internationalisering. Vi kan även se att nya modeller kan utvecklas utifrån de 

befintliga modellerna. Då kommunikationen har förändrats mycket under de senaste åren med 

nya och bättre kommunikationsvägar mellan nätverksaktörer. Vi anser att det kommer 

utvecklas nya modeller och teorier inom ämnet internationalisering då det ständigt sker en 

utveckling på världsmarknaden. Resultatet från undersökningen av Systemairs 

internationaliseringsprocess kan vara fördelaktigt för andra företag och forskare att tänka på i 

sitt arbete om internationalisering.    

 

Systemair är intresserade av etablering på den irakiska marknaden, genom en undersökning av 

marknaden upptäcktes möjligheter för att uppnå en etablering. Att ta sig in på marknaden som 

privat företagare speciellt inom Systemairs arbetsområde är lite komplicerat då de flesta 

företag inom sektorn är statligt ägda. Därför kan det ibland vara en fördel att arbeta sig in på 

    Systemair 
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marknaden genom Turkiet eller Jordanien. Systemair har tidigare försökt nå marknaden i Irak 

via Turkiet och Förenade Arabemiraten. Dock har detta inte lett till tillräckligt stor försäljning 

på marknaden, därför vill de komma in på marknaden. Vi tror att det kommer fungera bättre 

för försäljningen när de befinner sig på den aktuella marknaden.  

 

 Det är även enklare för företag att ta sig in på marknaden genom Kurdistan, området i norra 

Irak. Detta på grund av att säkerheten är högre i Kurdistan än övriga delar av landet och 

marknaden är mer öppen för nya aktörer. När Systemair etablerat sig på den kurdiska 

marknaden öppnar detta upp för försäljning och vidare etablering i övriga delar inom Irak. 

Systemair har en styrka i sin omfattande produktportfölj då inga andra företag inom samma 

produktområde har ett lika omfattande utbud. Vi ser detta som Systemairs bästa alternativ i 

dagsläget, då säkerheten är större i Kurdistan och möjligheterna större genom 

investeringslagen. 

 

Framtida studier inom dessa områden kan innebära djupare kunskap om internationalisering, 

hur detta ämne har förändrats de senaste åren och varför denna förändring skett. Även mer 

forskning om Born Global och Uppsala modellen är relevant. Dock kan nästa steg vara att 

göra en ny och anpassad modell av dessa. 

Framtida forskning och jämförelse om marknaden i Irak och Kurdistan kan bidra med större 

kunskap om skillnaderna mellan den södra och norra delen. 
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Bilaga 1. Systemairs internationalisering genom tiderna 

 

År Land Etableringsmetod 

1974 Norge Export 

1976 Finland Dotterbolag 

1987 USA Förvärv 

1989 Danmark Förvärv 

1995 Kanada Förvärv 

1996 Kanada Förvärv av 

produktionsanläggning 

1997 Ryssland Representationskontor 

i Moskva 

1997 Frankrike Förvärv 

1999/2000 Estland, Lettland,  Förvärv,  

1999/2000 Kina Representations kontor 

i Shanghai 

2000/2001 Danmark, Litauen,  Förvärv  

2000/2001 Turkiet Eget säljbolag 

2001/2002 Sverige, Norge, 

Österrike 

Förvärv 

2001/2002 Hongkong, Ungern, 

Irland 

Egna säljbolag 

2002/2003 Nederländerna Förvärv av säljbolag 

2003/2004 Storbritannien, 

Tyskland, Schweiz,  

Förvärv  

2003/2004 Belgien Etablering av eget 

säljbolag 

2004/2005 Rumänien, Sydafrika Etablering av säljbolag  

2004/2005 Litauen Produktionsanläggning 

2005/2006 Slovenien, Portugal Förvärv 

2005/2006 Förenade 

Arabemiraten, 

Spanien, Indien 

Etablering av säljbolag 

2006/2007 Österrike, Slovakien, 

Storbritannien  

Förvärv 

2007/2008 Spanien, Italien Förvärv 

2007/2008 Indien Etablering av 

”Systemair Software” 

2008/2009 Malaysia, USA Förvärv 

2009/2010 Slovenien, Kanada, 

Indien 

Förvärv 

2010/2011 Polen, Tyskland, 

Nederländerna, 

Estland, Slovakien, 

Tjeckien 

Förvärv 

2010/2011 Chile Etablering av säljbolag 
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Bilaga 2 Intervjufrågor Niklas Engström- Systemair 

 

Vilka svårigheter har ni märkt av då ni tagit er in på nya och olika marknader, politiska 

faktorer, kultur, religion, konkurrenter? 

 

Hur viktigt är det att marknaden ni vill in på något sätt liknar den Svenska marknaden? 

 

Hur har ni valt dem marknader ni tagit er in på? Vilka kriterier är viktiga för er? (I början t.ex. 

och hur är det nu, hur har det förändrats? Har metoderna förändrats? T.ex. från Norden till 

Asien. Har metoderna förändrats i de större stegen och hur har dessa metoder förändrats 

genom tiden?)  

 

Har ni haft bra kunskap om dessa marknader innan ni tog er in på dem? Hur har ni 

tillförskaffat er dessa kunskaper? (genom konsulter, egna erfarenheter, ny förvärv inom 

företaget) 

 

Har ni gemensamma värderingar/strategier beroende på vilken marknad ni riktar er emot eller 

kan de skilja sig ifrån varandra? 

 

Är det viktigt att ha huvudkontoret i Sverige eller skulle ni kunna ha det på ett annat ställe där 

ni har en större marknad?  

 

Använder ni er av olika steg när ni etablerar i på en ny marknad? (Ex börjar med export och 

anlitar en agent för att sedan etablera egen produktion) 

 

Vilka aktiviteter och engagemang har företaget för nya markanden? Vilka aktiviteter har 

systemair i samband med etableringen? 

 

Hur använder ni er utav nätverk?  

 

Hur valde ni era marknader, tog ni er an en marknad i taget eller många marknader samtidigt?  

 

Hur snabbt har Systemair varit på att internationalisera sig? Tog det lång tid eller gick det 

snabbt? 

 

Vilka aktiviteter och engagemang har företaget för nya markanden? Vilka aktiviteter har 

systemair i samband med etableringen? 

 

Har ni många stora konkurrenter? (Internationella/ nationella) 

 

Hur ser detta ut i Irak? 

 

Vilka hot och möjligeter kan ni se på den Irakiska marknaden? 

 

Vad har ni använt er av för strategi när ni etablerade er på marknaden i Mellanöstern?  

 

Använder ni er utav utom utomstående leverantörer eller tillverkar ni alla era produkter till 

alla era marknader själva? 
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Bilaga 3 Intervju Feroz Khan- Systemair Dubai 

 

 

1. What is the biggest difference between the market in Iraq and the surrounding markets in 

which Systemair is established? (Economics, politic, competition, religion etc.) 

 

2. How do you face the competition in the area? (different products, better quality, better 

prices?), and why?  

 

3. What or who is the largest competitor in the Middle East market, and the market in Iraq? 

 

4. From where does the products come, do you work together with a special provider or do 

you get products from all the different Systemair providers? 

 

5. Do you work with specific core values or have you found more or other ways witch is more 

useful and effective in these markets? 



 

 

38 

 

Bilaga 4. Intervju med Alex Atroshi (Svensk - Kurdiska handelskammaren) och Anders 

Törnqvist (Svensk - Irakiska handelskammaren) 

 

Politik/allmänt 

 

Hur såg det ut på den irakiska/ kurdiska marknaden (ekonomiska och politiska faktorer)före, 

under kriget, och efter kriget?  

 

Ekonomi 

 

Vilken ekonomisk struktur har Kurdistan? Är den en jordbruks, industri, industriell eller 

råmaterials ekonomi. 

Lagar 

 

Finns det några särskilda lagar som man behöver tänka på när man vill etablera sig i norra 

delen av Irak? 

 

Vilka hjälp och tillgängligheter har regeringen gjort för utländska företag? 

 

Attityder 

Hur är attityden mot utländska företag? 

 

Är det lätt att bygga upp ett affärsnätverk i Irak om man kommer från t.ex. Sverige? (Finns 

det en öppenhet kring detta?) 

 

Hur ser Iraks syn på europeiska produkter till skillnad från amerikanska produkter ut? 

Fläktlösningar/företag/byggnad 

 

Systemair är ett företag som tillverkar ventilationssystem och fläktar b.la. Vilka möjligheter 

och hinder anser du att det finns på den irakiska marknaden som Systemair bör tänka på?  

 

Finns det många konkurrenter på marknaden för fläktlösningar? Är dessa konkurrenter stora 

företag eller finns det många små?  

 

Har sådana fläktlösningar använts förut eller finns det några andra system/lösningar som har 

använts? 

 

Är fläktlösningar en importvara? Vänder sig Irak till andra länder som kan exportera sina 

fläktlösningar till dem? 

 

Infrastrukturen, Byggs det mycket? Prioriteras det mer nu än förut? 

Kultur 

 

Hur är affärskulturen I Irak, något särskilt som man bör tänka på, regionala skillnader?  

Hur är det med kulturen, har den någon påverkan på främmande företag? 

Avslut/övrigt 

Kan ni nämna några andra faktorer som företag ska tänka på vid företags etablering? 

 


