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Resarch question: What opportunites and risks can small and medium-sized Swedish B2B 

companies in the internationalization process in France? 

How can participation in local networks facilitate the establishment process? 

Purpose: This study intends to increase the understanding of the conditions that can affect the 

internationalization process and further distinguish which of these that could be relevant for 

small to medium-sized swedish compaies that are facing establishment on the french market. 

Furthermore, by using the collected data this study intends to develop a model to describe 

how these conditions can be managed. 

Method: This thesis is based on a qualitative study with an abductive approach which 

examines Swedish companies’ establishment process in France. It is an instrumental case 

study based on the company Verdici’s starting point before their establishment in France. The 



authors have used secondary as well as primary data, mainly from personal interviews with 

relevant parties.  

Conclusion: There seems to be good opportunities for the internationalization of Swedish 

companies on the French market. It does however seem important to be aware of the need for 

market knowledge and the importance of engaging in local networks. The study shows that 

networking is a useful tool in managing the difficulties that might be connected to the 

internationalization process, mainly towards the French market. The study also shows that 

there are a lot of help to get from the support agencies available for Swedish companies in 

their internationalization process. 
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Frågeställningar: Vilka potentiella möjligheter samt risker kan små och mellanstora svenska 

B2B företag möta specifikt i internationaliseringsprocessen mot Frankrike? 

Hur kan medverkan i lokala nätverk underlätta etableringsprocessen? 

Syfte: Detta arbete ämnar att skapa förståelse för de förutsättningar som kan påverka en 

internationaliseringsprocess för att sedan urskilja vilka av dessa som kan vara relevanta för 

små och mellanstora svenska företag inför en etablering på den franska marknaden. Vidare 

med hjälp av den insamlade datan avser detta arbete ta fram en modell för att beskriva hur 

dessa förutsättningar kan hanteras. 

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med en abduktiv ansats som underöker 

svenska företags etableringsprocess Franskrike. Studien är en instrumentell fallstudie baserad 

på företaget Verdici’s utgångsläge inför sin etablering i Frankrike. Författarna har använt sig 



av primär- och sekundärdata, huvudsakligen i form av personliga intervjuer med relevanta 

parter.  

Slutsatser: Det finns goda förutsättningar för etablering av svenska företag på den franska 

marknaden. Dock är det viktigt att vara medveten om behovet av marknadskunskap och 

vikten av medverkan i lokala nätverk. Studien visar att nätverk är ett användbart verktyg för 

att hantera den problematik som kan föreligga internationaliseringsprocessen, då i huvudsak 

mot den franska marknaden. Det finns för svenska företag mycket hjälp att tillgå från de 

stödorgan som erbjuder rådgivning, konsultation och praktiskt stöd i samband med 

utlandsetablering. 
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1. Inledning 

Detta kapitel redogör för tidigare diskuterade aspekter av problematiken som ligger till grund 

för arbetet. Potentiella omständigheter som kan påverka etablering av svenska företag på den 

franska marknaden presenteras och diskuteras. Det företag som används i arbetet presenteras 

följt av formulering av frågeställning och syfte samt målgrupp och de avgränsningar som 

föreligger den undersökande delen.  

1.1 Problembakgrund  

Internationalisering syftar till den process som företag använder sig av för att expandera till 

utländska marknader. Expansion kan leda till ökade möjligheter och att vara internationellt 

aktiv kan visa sig avgörande för ett företags tillväxt och överlevnad då de på så sätt har 

möjlighet att nå fler kunder. Det kan därför vara viktigt för företag att sätta sig in i 

internationell handel och att kunna anpassa sig till den nya miljön. Lokal anpassning är viktigt 

då det finns en risk med att anta att internationella kunder är lika eftersom de kan skilja sig 

väsentligt på en individuell basis (Czinkota & Ronkainen, 2007). En del av problematiken vid 

utlandsetablering kan vara ett resultat av att företag inte samlar in tillräckligt med information 

om marknaden innan etableringen, något som tas upp i paradoxen om psykisk distans 

(O’Grady & Lane, 1996). Skillnader mellan geografiskt nära länder kan vara större än 

skillnaderna mellan mer distanserade länder. Ofta väljer företag att expandera till geografiskt 

närliggande länder på grund av just dessa antaganden om att det finns större likheter med 

närliggande länder och underskattar behovet av marknadskunskap, vilket kan bli kostsamt 

(O’Grady & Lane, 1996). 

Den europeiska unionen (EU) har underlättat för handel mellan de 28 medlemsländerna. 

Varor ska kunna levereras fritt mellan länderna utan att införselavgifter som exempelvis tull 

behöver betalas. Det får inte heller förekomma någon form av handelshinder som förhindrar 

eller försvårar import och export mellan medlemsländerna (Business Sweden, 2016b; Sweden 

abroad n.d.a). Trots att EU har öppnat upp många möjligheter, med bland annat över 500 

miljoner konsumenter, är det en union uppbyggd av olika länder med olika kultur och 

statsskick (Business Sweden n.d.e). Företag som står inför etablering inom Europa bör ha i 

åtanke att det finns skillnader mellan länder eftersom det inte finns två identiska miljöer 

(Fening & Beyer, 2014). 



 

Frankrike har en central position i Europa och är, med en befolkningsmängd på 66 miljoner, 

den tredje största marknaden i Europa och den sjätte största ekonomin i världen. Frankrike är 

Sveriges nionde största exportmarknad och erbjuder många etableringsmöjligheter. Över 1000 

svenska företag har franska distributörer eller agenter på marknaden varav 460 av dem med 

lokala anläggningar i Frankrike (Personlig kommunikation, 17 maj 2016).   

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har relationen mellan Sverige och Frankrike stärkts, vilket 

bland annat kan ses i den expanderande handel som finns mellan länderna (Sweden abroad, 

n.d.b). Svenska företag är respekterade i Frankrike och den svenska exporten dit har ökat de 

senaste åren (Business sweden, n.d.a).   

1.2 Problemdiskussion 

Problembakgrunden antyder att det kan finnas goda förutsättningar för svenska företag att 

etablera sig på den franska marknaden men faktorer som ländernas kulturella skillnader och 

olika språk bör vägas in för att vidare definiera vilka möjligheter och risker som är specifika 

för dessa två marknader. Tidigare forskning tyder på att dessa skillnader kan komma att 

påverka hur företag gör affärer och det är viktigt att diskutera hur de i sin tur kan komma att 

påverka den personliga kontakten mellan kunder och samarbetspartners. Ur ett politiskt och 

ekonomiskt perspektiv kan länderna skilja sig åt ytterligare och det kan därför vara viktigt för 

företag att analysera detta innan det slutliga beslutet om etablering fattas (O’Grady & Lane, 

1996). Detta får författarna intresserade av att skapa förståelse för vilka möjligheter och risker 

som kan finnas för svenska företag på den franska marknaden och vidare jämföra likheter och 

skillnader mellan de två europeiska länderna genom att använda ett svenskt företags 

utgångsläge som exempel.  

Genom att använda sig av ett svenskt företag som står inför en etablering på den franska 

marknaden som exempel, ämnar författarna skapa förståelse för vilka möjligheter och risker 

som kan föreligga internationaliseringen.   

1.3 Företagsbeskrivning 

Som exempel för detta arbete studeras Verdici AB, ett svenskt företag som arbetar med 

handel av bland annat charkuteri och andra livsmedel internationellt. I enlighet med EUs 

definition av små och mellanstora företag (SMF) räknas Verdici som ett litet företag med 



 

färre än 250 anställda, en omsättning som inte övrestiger 50 miljoner euro eller vars 

balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år (tillväxtverket, 2016).   Anledningen 

till att företaget används i detta arbete är på grund av att det nyligen blivit huvuddistributör av 

ett visst dryckerssortiment från Carlsberg som de vill få in bland annat på den franska 

marknaden. Som distributionsföretag arbetar Verdici enbart med andra företag, vilket kallas 

för business to business (B2B). Företaget etablerades 2014 i Sverige och har sedan dess 

arbetat med att utveckla kontaktnätverk och är i dagsläget verksammt i ett flertal europeiska 

länder. Företagets devis, vilken återfinns på bland annat visitkorten, är “joy and happiness 

through good taste!” och de lägger mycket kraft på att bli sedda som ett trovärdigt och seriöst 

bolag då oseriösa företag är ett stort problem i branschen (Personlig kommunikation, 2016). 

Verdici strävar efter att jobba så nära bryggerierna som möjligt för att kunna dra nytta av de 

bästa fördelarna och undvika mellanhänder. De företag de vill jobba mot är grossistföretag, 

som själva har sina etablerade nätverk att sälja genom, eller stora kedjor (Personlig 

kommunikation, 2016).  

Verdici AB befinner sig nu i det inledande skedet av processen för att etablera sig på flertalet 

utländska marknader som bland annat Frankrike, Spanien och Kina. Andledningen till valet 

av den franska marknaden är Verdicis kontrakt med dryckesproducenten Carlsberg som 

erhållit dem rätten att sälja ett visst sortiment av produkterna i Frankrike (Personlig 

kommunikation, 2016). 

1.4 Frågeställningar  

Frågorna nedan ligger till grund för arbetet och är likvärdigt relevanta samt presenteras i den 

ordning för vilken de behandlas genom arbetet.  

❖ Vilka potentiella möjligheter samt risker kan små och mellanstora svenska B2B 

företag möta specifikt i internationaliseringsprocessen mot Frankrike? 

❖ Hur kan medverkan i lokala nätverk underlätta etableringsprocessen? 

1.5 Syfte  

Detta arbete ämnar skapa förståelse för de förutsättningar som kan påverka en 

internationaliseringsprocess för att sedan urskilja vilka av dessa som kan vara relevanta för 

små och mellanstora svenska företag inför en etablering på den franska marknaden.  



 

Vidare, med hjälp av insamlad data, avser detta arbete ta fram en modell för att beskriva hur 

dessa förutsättningar kan hanteras. 

1.6 Målgrupp 

Detta arbete riktar sig till läsare som intresserar sig för viktiga aspekter att tänka på i en 

internationaliseringsprocess inom Europa. Mer specifikt vad små och mellanstora svenska 

företag bör tänka på inför etablering på den franska marknaden.  

1.7 Avgränsningar 

I en internationaliseringsprocess finns det olika faser och detta arbete fokuserar på den 

inledande fas som främst innefattar inhämtning av marknadsinformation inför etablering. Vad 

som menas med detta är en undersökning av de faktorer som kan påverka etablering på den 

tilltänkta marknaden samt hur en etablering kan se ut. Vidare avgränsning avser att detta 

arbete undersöker förutsättningarna mellan den svenska och franska marknaden utifrån ett 

perspektiv som reflekterar små och mellanstora B2B företag. 

  



 

2. Teori 

I detta kapitel presenteras de valda teorier som författarna anser behandlar 

internationalisering ur ett relevant perspektiv för detta arbete. Kapitlet sammanfattas med en 

teoretisk syntes för att tydliggöra koppling till empiri.  

2.1 Modell för Internationaliseringsprocessen  

Internationaliseringsmodellen framtagen av Johanson och Vahlne (1977) bygger på att 

internationalisering ses som resultatet av stegvis fattade beslut.  

 

Figur 1: De grundläggande mekanismerna vid internationalisering - Aspekter till nuläge och förändring (Johanson & 

Vahlne, 1977). 

Marknadsengagemang och marknadskunskap återfinns i modellens ena del och påverkar 

engagemangsbeslut och de pågående aktiviteterna, som finns i den andra delen av modellen. 

Det i sin tur påverkar kunskapen om marknaden och engagemang. Modellen är därför 

dynamisk, eftersom aspekterna påverkar varandra (Johanson & Vahlne, 1977).  

 



 

Marknadsengagemang styrs av resurserna som företaget lagt på marknaden och graden av 

engagemang, graden av engagemang är högre ju fler resurser som lagts. Kunskap är en viktig 

aspekt i modellen då möjligheter eller problem som upptäcks med hjälp av kunskap antas vara 

den drivande faktorn till att beslut fattas. Den viktigaste typen av kunskap anses vara den som 

erhålls genom egna erfarenheter snarare än den som går att läsa sig till(Johanson & Vahlne, 

1977). Resonemanget skulle även förklara varför internationalisering ofta är en process som 

tar lång tid. Pågående aktiviteter är grunden till erfarenhet, ju fler aktiviteter desto fler 

erfarenheter. Engagemangsbeslut är den sista delen i modellen och antas vara de beslut som 

fattas om vilken grad av engagemang som ska investeras. Beslut fattas baserat på uppfattade 

problem och- eller möjligheter på marknaden, vilket antas uppfattas beroende på tidigare 

erfarenheter. Såvida företag inte har tidigare erfarenheter av en liknande marknad eller 

tillgång till resurser att investera på den nya marknaden kan internationaliseringen vara en 

långsam process som ökar stegvis (Johanson & Vahlne, 1977).    

I den uppdaterade internationaliseringsmodellen belyser Johanson och Vahlne (2009) de 

ändringar till den ursprungliga modellen från 1977 som anses nödvändiga då affärsseder och 

forskning utvecklats sedan originalet skrevs. Den uppdaterade versionen inkluderar ett 

nätverksperspektiv och detta betraktas som en viktig aspekt med argumentet att marknader 

består av komplexa relationer. Vidare kräver lyckad internationalisering att företag har så 

kallat ”innanförskap” i nätverken och därmed ligger motsatsen, “utanförskap” i nätverket, till 

grund för modellens osäkerhet. Detta i jämförelse med originalversionen som påvisade att 

psykisk distans låg till grund för modellens osäkerhet. I den nya versionen beskrivs det även 

att det i relationer kan byggas tillit och engagemang och att företag kan lära av 

nätverkskontakterna (Johanson & Vahlne, 1977). 

2.2 Nätverksteori och inträde på utländska marknader 

Genom att analysera ett antal företag kopplat till nätverksteori, med utgångspunkt i företagets 

roll och position i nätverk av relationer, har Coviello och Munro (1995) funnit en koppling 

där formella kontakter i nätverk påverkar internationaliseringsbesluten mer än enbart de 

strategiska beslut som ledningen i företaget kan ta. Det argumenteras för att de formella 

kontakterna i form av affärsrelaterade kontakter kan påverka företags möjligheter att ta sig in 

på nya marknader. Relationer i nätverk kan påskynda tillgången till och inträdet på nya 

marknader. Genom att koppla in sig i utbredda redan etablerade nätverk kan företag även 



 

underlätta internationaliseringen då möjligheter öppnar sig genom kontakterna. Via relationer 

kan företag få tillgång till kunskap om marknader och snabbare uppnå trovärdighet på 

marknaden. Det kan även ge tillgång till etablerade distributionskanaler och minska kostnader 

för marknadspenetrering, risker och tid. Företag bör se möjligheterna i att etablera sig i 

nätverk som en konkurrensfördel (Ghauri & Holstius, 1996).  

Modellen för foreign market entry process (FME) som innebär processen för inträde på 

utländska marknader beskriver hur företag kan hantera problem när de ska inta nya 

marknader. Elementen för modellen är etableringsprocessen som består av tre faser. Dessa är 

sökfasen, projektfasen och etableringsfasen. I alla tre faser återfinns de inkluderade 

variablerna aktörer, resurser och aktiviteter (Ghauri & Holstius, 1996). Sökfasen består av att 

hitta så mycket information som möjligt om målmarknaden för att i projektfasen kunna forma 

en generell syn på marknaden och analysera potentiella möjligheter. Särskilt fokus ligger på 

att bygga upp ett kontaktnät och utveckla relationer. I detta skede försöker företaget 

implementera sitt inträdesval. Vid etableringsfasen anser företaget att det har tillräcklig 

kunskap om marknaden och miljön, det har byggt upp ett brett kontaktnät och kan därför 

gradvis inleda sin etablering. Genom att utveckla relationer kan företaget lära sig mer om 

marknaden och etablera en position på den. Baserat på hur väl företag anpassar sig och 

utvecklar relationer kan det innebära en starkare eller svagare position i nätverket, ju starkare 

positionen är desto mer framgångsrik blir företagets etableringsprocess (Ghauri & Holstius, 

1996).  

Johanson och Vahlne (1992) uppmärksammar att en mängd forskning visar på hur marknader 

är strukturerade som nätverk då marknaders aktörer är sammankopplade i relationer de 

etablerar, utvecklar och upprätthåller. I samband med inträde på utländska marknader visar 

forskningen att etablering och utveckling av affärsrelationer är en central punkt i 

internationaliseringsprocessen. Då relationer utvecklas genom att parterna interagerar med 

varandra antar Johanson och Vahlne (1992) att de aktörer som flitigt interagerar med varandra 

har överlappande och delad nätverkskontext. Detta jämför de med vikten av att skapa 

erfarenhetsbaserad kunskap baserat på pågående aktiviteter i modellen för 

internationaliseringsprocessen från 1977. 

 



 

2.3 Paradoxen om Psykisk Distans  

Johanson och Wiederheim-Paul (1975) definierar psykisk distans som de faktorer som på 

något sätt kan förhindra eller störa informationsflödet mellan företag och utländsk marknad. 

Faktorerna kan vara geografiska, språkmässiga, kulturella och röra politiska system, 

utbildningsnivå eller industriell utveckling. Nordström och Vahlne (1994) ändrade 

definitionen och beskrev psykisk distans som faktorer som förhindrar eller stör företags 

lärande om och förståelse för en utländsk miljö. Child, Rodrigues och Frynas (2009) 

definition sammanfattar de två tidigare som det uppfattade avståndet mellan länder.   

När ett företag ämnar etablera sig på en marknad i ett annat land tenderar de att etablera sig i 

fysiskt nära marknader då det antas att de marknaderna är lika och lättare att förstå än mer 

avlägsna marknader (O’Grady & Lane, 1996). Johanson och Vahlne (1992) menar att inträde 

på fysiskt nära marknader minskar graden av osäkerhet som företag ställs inför vid 

utlandsetablering och Kogut och Singh (1988) visar att det är lättare för företag att lära om 

fysiskt nära länder. Baserat på detta antas det att fysiskt nära länder är lika varandra och att 

det är lättare för företag att hantera men O’Grady och Lane (1996) menar dock att den tidigare 

forskningen inte adresserar hur upplevd psykisk distans kan påverka företags framgång vid 

etableringen. Med sin studie som behandlar paradoxen om psykisk distans påvisar de att den 

upplevda likheten kan leda till att företag inte förbereder sig för skillnaderna och därmed 

missbedömer den fysiskt nära marknaden. Paradoxen belyser skillnader mellan de geografiskt 

närliggande länderna och konstaterar att dessa kan vara mer avlägsna än förväntat. En 

förståelse måste finnas för hur de olika marknaderna varierar i ekonomi, kultur, politik och 

företagskultur för att få fram en framgångsrik strategi inför själva etableringsprocessen. Ett 

exempel på detta är att endast 22 % av de amerikanska företag som, i en studie genomförd av 

O’Grady och Lane (1996), expanderade till den närliggande kanadensiska marknaden 

lyckades etablera sig med framgång. Enligt Fening och Beyer (2014) utvärderas ofta den 

tilltänkta marknaden sett till konkurrens, politisk, ekonomisk och juridisk miljö innan 

affärstransaktioner inleds. Vidare förklarar de att trots det faktum att det är kultur som utgör 

ett lands samhälle och är det som påverkar de övriga miljöfaktorerna, undervärderas ofta 

kulturaspekten.  

 



 

2.4 Hofstedes kulturdimensioner  

Hofstede (1983) talar om skillnader i värderingar mellan olika kulturer och hur de gör skillnad 

i management mellan olika marknader. 

Teorin består av fyra dimensioner som beskriver olika faktorer som bildar kulturer. Varje 

dimension har två sidor och länders kultur analyseras utifrån dessa och placeras någonstans på 

deras skalor. Den första dimensionen är individualism vs. kollektivism, och berör hur 

befolkningen är i jämförelse till dessa. Individualism kännetecknar individers självständighet i 

mindre strikta samhällen där individer ser till sitt eget bästa och kollektivism syftar till 

motsatsen, att individer i större utsträckning engagerar sig i varandras eller samhällets bästa.  I 

affärssammanhang påverkar individualistiska kontra kollektivistiska kulturer hur människor 

motiveras och belönas. Från individualistiska samhällen uppskattas belöningar baserade på 

individuella prestationer medan kollektivistiska kanske värderar belöningar sett till gruppens 

prestation (Fening & Beyer, 2014).  

Nästa dimension berör stor eller liten maktdistans. Det handlar om hur nationen ser på 

ojämnlikhet i samhället och i vilken grad dessa ojämlikheter tillåter att ett gap bildas mellan 

individerna. I organisationer kopplas maktdistansen till graden av enväldigt ledarskap och 

centraliseringen av auktoritet (Hofstede, 1983). I samhällen med större maktdistans accepteras 

den hierarkiska ordningen och att maktfördelningen är ojämn medan det i samhällen med liten 

maktdistans strävas efter att nå maktutjämning. I affärssammanhang får detta konsekvenser 

för hur företag styrs och påverkar mängden satta regler och den enskilde individens ansvar 

(Fening & Beyer, 2014).  

Starkt eller svagt undvikande av osäkerhet handlar om hur individer hanterar det faktum att 

framtiden alltid förblir oviss. Kulturer med svagt undvikande kännetecknas av individer som 

tar dagen som den kommer, tar i större utsträckning risker och tenderar att inte arbeta lika hårt 

som individer från motsvarande kultur. Med starkt undvikande av osäkerhet försöker 

samhället förebygga eventuella framtida osäkerheter genom att låta institutioner skapa 

trygghet eller genom teknologi, lagar eller religion (Hofstede, 1983). Detta får konsekvenser i 

affärssammanhang om företag har mycket eller lite strikta regler. Ledningens planering 

påverkas även av graden av osäkerhetsundvikande. Där undvikandet är starkt planeras det på 

kort och medellång sikt och mycket tid spenderas på att planera för att förutsäga framtidens 



 

osäkerhet och beslutsprocessen är långsam. Där undvikandet är lågt är ledningens planering 

mer flexibel och det fattas, i större utsträckning, fler riskfyllda beslut (Fening & Beyer, 2014).   

Den sista dimensionen handlar om hur stor påverkan könsroller har i samhället. Den benämns 

som maskulinitet vs feminitet. I maskulina kulturer värderas det högt att visa hur intelligent, 

rik och duktig individen är medan livskvalitet, att hjälpa varandra och vårda relationer 

värderas i feminina kulturer. Ju större skillnader kulturer gör mellan könen desto mer 

maskulin är kulturen (Hofstede, 1983). Likt resonemanget för individualism kontra 

kollektivism syftar denna dimension till individers självbild. Det påverkar chefers ledarstil, 

konfliktlösning och motivationsfaktorer. I maskulina kulturer värderas ledningsattribut som 

ledarskap, självständighet och självförverkligande och konflikt ska lösas med ”strid”. Detta 

innebär att chefer har en stark närvaro i företaget och de ska bevisa sin makt vid konflikter. I 

feminina samhällen ligger istället fokus på social välfärd och solidaritet mellan individer 

anses viktigare än individuellt självförverkligande. Cheferna är därför mindre synliga inom 

företaget och agerar på intuition (Fening & Beyer, 2014).  

Fening och Beyer (2014) konstaterar att ledningen i internationella affärer oavsett om det rör 

förhandlingar, export, import eller ledning av dotterbolag, bör vara medveten om de 

grundläggande kulturella skillnaderna som finns i det utländska landet. Det är viktigt att förstå 

i affärssammanhang eftersom kultur avgör individers sätt att tänka, känna och agera (Najera, 

2008).  

  



 

 

2.5 Teoretisk syntes  

 

Figur 2: Egenkonstruerad modell som representerar den teoretiska syntesen 

I syfte att tydliggöra kopplingen mellan de olika teorier och begrepp som innefattas i den 

teoretiska referensramen samt förklara hur dessa kopplas till den empiriska data som samlas 

in under arbetet presenteras en modell framtagen av författarna, för att beskriva och 

visualisera sambandet. 

Det som huvudsakligen undersöks i detta arbete är internationaliseringsprocessen och för att 

skapa en helhetsbild av denna presenteras Johanson och Vahlnes (1977) IP-modell. 

Författarnas val av just denna teoretiskt grundade modell kommer sig av att modellen 

beskriver internationalisering genom att förklara sambandet mellan marknadskunskap och 

marknadsengagemang. Detta relaterar författarna till syftet att undersöka förutsättningar 

mellan marknader, dessa förutsättningar utgör då del i den kunskap som är nödvändig att 

undersöka i förhållande till den nya marknaden. Johanson och Vahlne (1977) framhäver 

vikten av marknadskunskap inför en internationalisering och hur processen för insamling av 

denna är ett pågående moment i relationer och handel med främmande marknader. Det görs 

även skillnad på olika typer av kunskap som påvisar att den baserad på personlig erfarenhet 

väger tyngre än den inlärda kunskapen. De fyra stadier som beskrivs i modellen bidrar 

samtliga till påbyggnaden av företagets kunskap om markanden. 



 

Författarna uppfattar att den problematik som föreligger en internationalisering främst 

beskrivs relaterad till kunskapen om den nya marknaden och de luckor som kan förekomma 

till följd av bristfällig informationsinhämtning. I teorierna om psykisk distans samt Hofstedes 

kulturdimensioner beskrivs faktorer som kan ligga till grund för skillnader mellan länder och 

marknader som kan påverka potentiell framgång inför etablering i nya länder. Faktorer 

kommer i detta arbete betraktas som generella där en bedömning bör ske för vilka som är 

relevanta baserat på den eller de marknader som undersöks.    

Nätverkets roll vid etablering på nya marknader relateras till de aktörer företaget interagerar 

med, både kunder och samarbetspartners. Det beskrivs hur de kontakter och relationer företag 

etablerar, bidrar till ökad kunskap samt kan medföra en effektiviserad etablering på den nya 

marknaden (Ghauri & Holstius, 1996). Nätverk betraktas mot bakgrund av detta som ett 

verktyg inför utlandsetablering. Vidare har författarna använt FME för att definiera 

internationaliseringens steg i förhållande till marknadskunskap då även denna teori utgår från 

att processen inleds med en sökfas för att skapa förståelse för den tilltänkta markanden vilket 

slutligen resulterar i en etableringsfas.    

  



 

 

3. Metod 

I denna del av arbetet presenteras det hur författarna har valt att gå tillväga i arbetet, vilket 

perspektiv som används samt val av källor och motivering av metoder.   

3.1 Val av perspektiv  

Detta arbete bearbetas utifrån en abduktiv ansats som till viss del beskrivs vara en 

kombination av induktiv och deduktiv vilka är de vanligaste metoderna inom akademisk 

forskning (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den deduktiva ansatsen utgår från ordningsföljden 

teori- observationer/resultat vilket innebär att forskningen baseras på hypoteser grundade på 

det teoretiska underlaget. Induktiv ansats har en omvänd ordningsföljd där val av teorier 

grundar sig på observationer och resultat, teorin blir då resultatet av en forskningsansats 

(Bryman & Bell, 2013, s. 31-35). Dubois och Gadde (2002) menar att sambandet mellan 

dessa ansatser i den abduktiva syftar till hur författarna systematiskt för ett resonemang 

mellan teori och empiri kontinuerligt genom arbetets gång. Vad som menas med detta är att 

det teoretiska ramverk som framtagits i arbetets primära skede sedan metodiskt anpassats 

utefter undersökningens empiriska resultat i och med djupare teorietisk insikt. Enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994) är denna metod passande för fallstudier, Dubois och Gadde 

(2002) anser även att den är speciellt användbara i framtagandet av ny teori.   

Författarna har valt att använda sig av en forskningsmetod baserad på den abduktiva ansatsen 

i detta arbete i och med att avsikten var att skapa ny förståelse och kunskap utifrån experters 

erfarenheter. Även om utgångspunkten har varit de föreliggande teorierna har det empiriska 

resultat som genererats ansetts ledande och författarna har utgått från att ny kunskap kan 

komma att ändra uppfattningen om det teoretiska ramverket. Processen genom hela arbetet 

har konstant rört sig mellan teori, empiri och analys vilket är en av de definierande dragen för 

det abduktiva tillvägagångssättet (Dubois & Gadde, 2002).    

 

 



 

3.2 Kvalitativ metod  

Kvalitativ forskning är tolkande och vid insamling av data och analys fokuserar denna 

forskningsmetod på ord snarare än på kvantifiering, den lägger störst vikt på respondentens 

egen uppfattning av ämnet (Bryman & Bell, 2013). Detta är relevant för arbetet då empirin till 

stor del baseras på intervjuer. Personliga intervjuer är den vanligaste undersökningsmetoden 

till kvalitativ forskning och är en mer flexibel form av informationsinsamling jämfört med 

enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa metoden användes under arbetet 

för att få djupgående information. Medan en kvantitativ undersökning baseras på vilka teorier 

som används, blir de teoretiska formuleringarna i en kvalitativ forskning en efterföljd av 

själva forskningen (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa metoden är mer relevant för detta 

arbete då författarna är ute efter att bidra till ny förståelse snarare än att kvantifiera och 

försöka konstatera en teori.  

3.3 Instrumentell fallstudie  

En instrumentell fallstudie är, enligt Bryman och Bell (2013), en studie som fokuserar på ett 

specifikt fall för att ge förståelse av en generell frågeställning. Detta arbete kan anses vara en 

instrumentell fallstudie då Verdicis företagsmodell (B2B) och målsättning användes vid 

formuleringen av intervjufrågorna och som exempel för att bidra till att besvara arbetets 

frågeställningar. Att förankra fenomenet från teorierna i ett verkligt exempel underlättar för 

författarna att undersöka fenomenet och inge förståelse för det. Författarna har därför delvis 

använt Verdici’s utgångsläge som exempel för att internationalisering och utlandsetablering 

på så sätt ska konkretiseras och blir mer begripligt.  

3.4 Förundersökande informationsinhämtning  

Författarna fördjupade sig inledningsvis i vetenskapliga artiklar och texter med syfte att få en 

djupare förståelse för de omständigheter som företag kan möta i en 

internationaliseringsprocess och ge tyngd åt problembakgrunden. Vidare samlade författarna 

in data för att skapa ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån vilket Ekström och Larsson (2010) 

menar även bidrar till en vetenskaplig validitet av arbetet.  

 



 

Bryman och Bell (2013) anser att elektroniska databaser är en ovärderlig källa för tillgång till 

tidskriftsartiklar. De teorier som använts i arbetet har tagits fram ur vetenskapliga artiklar 

hämtade från elektroniska databaser som diva, Google scholar samt relevanta databaser som 

finns tillgängliga via Mälardalens högskola såsom ABI/INFORM Global och Discovery. 

Relevanta sökord har varit internationalization, internationalization process model, psychic 

distance, psychic distance paradox, culture, cultural differences, nätverksteori, network 

theory, foreign market entry process, internationalisering och globalisering. Författarna har 

även använt sig av artiklar relaterade till referenser de fann relevanta i de material som funnits 

genom ovanstående databaser.  

3.5 Sekundärdata 

Sekundärdata innefattar den typ av data som redan finns insamlad av andra författare, under 

andra omständigheter, i ett annat syfte jämfört med primärdata som är information som 

samlas in för första gången i ett specifikt sammanhang (Jacobsen, 2002). För att skapa en 

förståelse för Verdici som företag samt de organisationer som intervjuades, inleddes 

processen genom att samla information från respektive hemsida och andra källor som hittades 

via Google sökningar med företagets och respektive organisations namn. Specifik landsfakta 

och fakta angående den franska och marknaden är sekundärdata i form av officiella dokument 

såsom rapporter och statistik samt kompletterande data från hemsidor. Anledningen till att 

författarna valde att förlita sig på sekundärdata är för att den information som tillgås bedöms 

vara mer pålitlig för inhämtning av fakta. Detta bekräftas av Bryman och Bell (2013) som 

menar att den typen av information är mindre utsatt för reaktivitet jämfört med information 

från intervjuer eller enkätundersökningar, vilket innebär att informationen i mindre 

utsträckning är påverkad från forskarens sida. 

3.6 Primärdata 

Primärdata innefattar den information som blev insamlad genom att ta direktkontakt med 

primära informationskällor (Jacobsen, 2002). Under detta arbete insamlades primärdata 

genom fyra separata intervjuer. Samtliga intervjuer var personliga och semistrukturerade, 

vilket innebär att majoriteten av frågorna var förbestämda medan visst utrymme lämnades för 

spontana följdfrågor och gav respondenterna mer frihet att uttrycka sig och anknyta frågorna 

till det som de själva ansåg var relevant (Bryman & Bell, 2013). Detta då författarna var ute 



 

efter specifik fakta baserad på frågeställningen och samtidigt ville ta del av respondenternas 

personliga erfarenheter. Frågorna skickades ut i förväg med anledning av att vissa frågor 

bedömdes av författarna kräva specifik information, information som eventuell konsult inte 

nödvändigtvis vilket kan utantill. Tanken var då att respondenten skulle ges tillfälle att 

förbereda relevanta svar. 

Intervjuer. Den initiala kontakten med Stefan Barklund från Verdici togs via e-post 

efter att författarna noterat företagets önskan om att medverka i studenters kandidatarbeten 

under våren 2016. Efter att ett sekretessavtal undertecknats efter Verdicis och Carlsbergs 

önskemål stämdes en träff för personlig intervju. Intervjun tog plats på Verdicis kontor i 

Västerås med VD, Stefan Barklund och två av författarna. En av författarna hade det 

övergripande ansvaret för att leda intervjun och den andra var med och antecknade under 

intervjuns gång. Hela intervjun spelades in och transkriberades efteråt för att kunna återge 

exakt vad som sades under intervjun och undvika eventuella tolkningar eller missförstånd.  

Under de resterande tre intervjuerna har en av författarna ansvarat för genomförandet. Den 

andra intervjun tog plats på Business Sweden’s kontor i Stockholm med en av organisationens 

konsulter. Denna respondent kommer fortsättningsvis i arbetet benämnas som Eric. Frågorna 

utformades av samtliga författare i syfte att ge författarna bred och djupgående information 

angående internationaliseringsprocessen. Frågorna sändes till respondenter en dag i förväg. 

Intervjun spelades in och transkriberades. Under intervjun fick författaren ett förslag att 

kontakta en specifik kontakt på Business Sweden i Frankrike då Eric ansåg att denne kunde 

anses vara en värdefull källa till specifik kunskap angående den tilltänka markanden. Den 

respondent som Eric hänvisade till och vidare själv kontaktade för att påskynda etableringen 

av kontakt kommer av författarna kallas Lisa. 

För genomförandet av intervjuerna med Business Sweden i Frankrike och Svenska 

Handelskammaren i Frankrike åkte en av författarna till Paris för att möjliggöra personliga 

intervjuer. Under intervjuerna med dessa organisationer ställdes samma framtagna 

intervjufrågor eftersom båda organisationerna verkar på den franska marknaden. På Business 

Sweden i Frankrike träffade en av författarna konsulten och projektledaren Lisa. Under den 

personliga intervjun Svenska Handelskammaren i Frankrike, ställdes frågor till en av deras 

respondent som i detta arbete kommer kallas Carl. Samtliga intervjuer utfördes som planerat 

under semistrukturerade former då det utöver de förbestämda frågorna även ställdes 



 

följdfrågor då författaren såg behov av dessa. Som tidigare nämnts spelades samtliga 

intervjuer in och transkriberades ordagrant för att så korrekt som möjligt kunna återge dessa i 

det empiriska avsnittet av arbetet.  

En fördel med personliga intervjuer jämfört med intervjuer utförda över telefon eller 

alternativt via exempelvis e-post är att kroppsspråk och ansiktsuttryck kan noteras ansikte mot 

ansikte, vilket kan användas för att tolka och bättre förstå intervjun (Davidsson & Lundkvist, 

2006). 

Intervjuerna har med respondenternas medgivande spelats in och transkriberats ordagrant för 

att viktig information inte ska gå förlorad. Att ha materialet nedskrivet underlättar för att 

kunna gå tillbaka och hämta det som kan vara värdefull information. (Bryman & Bell, 2013).  

3.7 Val av respondenter  

Vid en kvalitativ studie bör en ändamålsenlig grupp av personer, relevanta för det fenomen 

som undersöks, tas fram (Ekström & Larsson, 2010). Den metod som ansågs lämpligast var 

ett målstyrt urval då organisationerna och respondenterna valdes ut baserat på arbetets syfte 

och efter hand med fokus på deras kompetens och kunnighet inom ämnet (Bryman & Bell, 

2013). För att genomföra arbetet behövdes information om internationalisering och handel 

mot Frankrike. Då Business Sweden och Handelskammaren är de främsta organisationerna 

som dagligen arbetar med internationalisering mot Frankrike bedömdes de som pålitliga och 

trovärdiga källor med adekvat kunskap om ämnet. I intervjun med Verdici ansågs det viktigt 

att välja den representant för företaget som kunde erbjuda störst insyn i företaget. Övriga 

intervjuer genomfördes med en konsult från respektive organisation och då syftet med dessa 

intervjuer varit att bidra till en helhetsbild har respondenternas olika rang inte haft någon 

betydande roll.  

Business Sweden i Stockholm. Business Sweden är en organisation som är en 

sammanslagning av de organisationer som tidigare varit Exportrådet och Invest Sweden. De 

erbjuder konsultation vid internationalisering i form av bland annat marknadsval, 

etableringsstrategier, enklare marknadsanalyser, marknadsföringsaktiviteter, rekrytering och 

operativt säljstöd.  De har dels konsulter och rådgivare på lokala kontor i Sverige men även 

kontor på lokala marknader runt om i världen (personlig kommunikation, 2016).  



 

Business Sweden i Frankrike. Detta är ett organ med likvärdig expertis ur ett mer 

landsspecifikt perspektiv vilket kan bidra till en bredare bild av omständigheterna vid en 

internationalisering till den specifika marknaden.  

Svenska Handelskammaren i Frankrike. I Sverige finns det elva regionala 

Handelskamrar och ett antal kamrar runt om i världen. Organisationen är en privat 

näringslivsorganisation som samarbetar med offentliga aktörer och genomför olika aktiviteter 

som konferenser, sociala evenemang, sammanställning av material om Sverige och företags 

affärer i olika länder med hjälp av kontakter med olika aktörer. Svenska Handelskammaren i 

Frankrike är en ideell förening som främst genom kontaktnät och lokal expertis hjälper 

svenska företag i handel med Frankrike (Sveriges handelskamrar, n.d.a; Svenska 

handelskamrar, n.d.b).  

3.8 Teorikoppling till frågor - operationalisering 

För att få fram information relevanta för frågeställningen i detta arbete har de frågor 

författarna använder som intervjuunderlag tagits fram i förhand.  Resonemang kring 

sekundärdata relevant till frågeställningen samt relevanta teorier för informationshämtning 

användes som underlag för frågorna. Se bilaga 1-3 för intervjufrågorna.  

Intervjufrågor till Stefan Barklund, VD på Verdici. Denna intervju utfördes för att 

skapa en förståelse för Verdici om företag, deras produktutbud och uppfattning om den 

tilltänkta målgruppen och marknaden samt deras tankar kring den kommande 

internationaliseringsprocessen.  

Den inledande frågan ställdes för att ta reda på intervjupersonens roll och auktoritet i företaget 

för att bedöma vilken relevans dennes kompetens har i förhållande till utlandsetableringen. 

Fråga nummer två berör huruvida företaget är nystartat eller redan väletablerat, detta för att få 

insikt i vilka resurser som är tillgängliga. För att säkerställa att det är den intervjuade som 

fattar beslut, och därmed är rätt person att ta kontakt med, fortsatte författarna med fråga tre. I 

och med att Verdici består av två olika aktiebolag varav det ursprungliga bolaget baserat i 

London men med samma styrelse, ville författarna veta sambandet mellan de olika 

aktiebolagen. Fråga fem berör ingång till nya marknader och ämnar ta reda på huruvida 

Verdici har tidigare erfarenhet av att ta sig in på nya marknader eller inte. För att tydligare 

förstå företagets mål och utgångspunkt togs fråga sex fram. Fråga sju framtogs med tanken att 



 

strategi är en rationell process av avsiktlig avvägning och analys som är viktigt för att 

maximera långsiktigt övertag (Whittington, 2001). Författarna ville därför veta om Verdici 

använder sig av en särskild strategi och hur den i så fall ser ut.  

Fråga 8-13 samt 16-18 behandlar hur företaget idag försöker nå ut till möjliga kunder, dessa 

frågor har tagits fram som följdfrågor till fråga sju. De är kopplade till ändamålet att skapa 

förståelse för hur Verdicis strategi ser ut. Flera frågor utformades för att tilltala olika 

frågeställningar som författarna hade sedan innan, som hur Verdici kommunicerar med 

kunder för att se om det skulle kunna gå att tillämpa på den nya marknaden. Unique Selling 

Point (USP) hänvisar till en unik funktion eller nytta som människor kan identifiera hos ett 

specifikt företag för att skilja det från sina konkurrenter (Kutcher, 2005). Författarna vill veta 

om Verdici är medvetna om sina konkurrensfördelar inför etablering på en ny marknad då det 

inte räknas som fördelar om de inte differentierar sig mot konkurrenterna (Palm, 2013. s. 48) 

Vidare frågeställning motiveras med att författarna anser det är viktigt att vara medveten om 

vilken strategi som används för att uppnå vinstmarginal i val av marknad och 

samarbetspartners (Maynard, 1994)  

Att företag stöter på svårigheter vid utlandsetablering är vedertaget (O’Grady & Lane, 1996) 

och författarna vill veta vilka av dessa Verdici har stött på i processen hittills för att se om de 

går att undvika på nya marknaden. Till vilken nytta är etableringarna, vad är målen med 

etablering i utlandet var tanken bakom fråga. Ju mer detaljerade mål, desto större sannolikhet 

för önskade effekter och kostnadseffektivitet (Palm, 2013. s. 23). Liksom fråga 7-13 har fråga 

16 med strategival att göra. Har de funderat på vilken etableringsstrategi de har tänkt använda 

eller skulle föredra då det finns flera möjligheter vid etablering i Frankrike (Fogelström, 

2012).  

Intervjufrågor till ombud på Business Sweden i Stockholm. Syftet med denna 

intervju var att ta reda på mer information angående internationalisering och de aspekter som 

bör tas i beaktning vid en sådan. Frågorna utgår ifrån de perspektiv som nämns i de relaterade 

teorier presenterade i arbetet.  Första frågan rör den lokala organisationen för att författarna 

skulle kunna komplettera den beskrivning av organisationens tjänster som finns att tillgå på 

deras officiella hemsida. Den följande frågan berör utlandsetablering och vad företag bör vara 

medvetna om inför internationalisering. Fråga tre till fem ställdes i enlighet med 

avgränsningen för detta arbete. Författarna ville ta del av organisationens expertis och ställde 



 

fråga sex för att få information som inte fanns att hämta från de artiklar och rapporter som 

undersökts i arbetet. Enligt paradoxen om psykisk distans är det vanligt att företag 

missbedömer de skillnader som finns mellan den ursprungliga och den nya marknaden 

(O’Grady & Lane, 1996). Författarna ville därför veta om det fanns några fler generella 

misstag företag gör för att undersöka ifall dessa kan förebyggas. Fråga åtta ställdes i enlighet 

med avgränsningen för detta arbete, för att hitta likheter med andra företag i samma situation 

som kan ge insikt i de förutsättningar som finns för ett företag med liknade ambitioner som 

Verdici. Fråga nio ställdes för att jämföra med den strategi Verdici’s uppgett för att ta reda på 

om det finns anpassningsmöjligheter. Fråga 10 ställdes för att få en personlig åsikt om 

huruvida det faktiskt är viktigt att ha kunskaper om den lokala marknaden, detta då det enligt 

förstudier av internationaliseringsprocesser hävdas vara en avgörande faktor (O’Grady & 

Lane, 1996; Johanson & Vahlne, 1977). Fråga 11 berör medverkan i lokala nätverk och dess 

betydelse i etableringsprocessen och författarna ville med den skapa sig en förståelse för om 

ett närverk kan påverka förutsättningarna vid etablering. Fråga 12 efterfrågar specifika råd 

som kan användas av just Verdici AB och deras företagsmodell. För att kompensera för den 

mänskliga faktorn där författarna kan ha förbisett eventuellt viktiga faktorer, ställdes slutligen 

en mer öppen fråga, 13, för att ge respondenten möjlighet att komplettera. 

Intervjuer med Svenska Handelskammaren i Frankrike samt Business Sweden i 

Frankrike. Likt intervjun med Eric på Business Sweden är denna intervju baserad på de 

faktorer som gjort sig kända genom tidigare forskning och teorier. Frågorna till dessa 

organisationer är beskrivna tillsammans i detta kapitel då samma frågor har ställts till 

respektive organisation.   

Första frågan rör respektive organisation för att komplettera den beskrivning av 

organisationens tjänster som finns att tillgå på organisationens officiella hemsida. Fråga två 

till sju berör den franska marknaden. Fråga åtta och nio fokuserar mer specifikt på de svenska 

företag som etablerar sig på den franska marknaden. I fråga 10 specificeras frågan om 

etableringsprocesser till just distributionsföretag och följs av fråga 11 och 12 som har 

liknande inriktning men med ytterligare fokus på Verdici. Fråga 13 och 14 berör Verdici och 

den franska marknaden. Slutligen, för att kompensera för den mänskliga faktorn där 

författarna kan ha förbisett eventuellt viktiga faktorer, ställs en mer öppen fråga för att ge 

respondenten möjlighet att återkomma ifall behov av kompletterande fakta uppmärksammas.  



 

3.9 Analys av data 

Vid analys av data användes grundad teori som metod, vilket innebär att den information som 

samlats in systematiskt har analyserats under arbetets gång. Det finns ett samband mellan 

datainsamling och analys som sker parallellt med varandra och resulterar i utformningen av 

ny teori (Bryman & Bell, 2013). 

Arbetet inleddes med en generell frågeställning som formulerades baserat på problemområdet. 

Analysen i arbetet har bearbetats utifrån den grundade teorin då frågeställningen, syftet och 

teoriramverket har anpassats efter behov som uppkommit under insamlingen och 

analyseringen av data. Författarna har utifrån empirisk data analyserat det teoretiska 

ramverket för att ta fram en teoretisk syntes som då bättre representerar teorierna ur ett 

perspektiv relevant för arbetet. Vidare har denna syntes använts för att tydliggöra och 

underlätta kopplingen mellan teori och empiri i analyskapitlet.  

3.10 Metodkritik 

Något som kan kritiseras med kvalitativ forskning som metod är replikerbarheten beroende på 

de källor och situationer som undersökningen använder sig av (Bryman & Bell, 2013). Det 

argumenteras för att det inte går att applicera resultaten från ett visst fall på andra situationer. 

I denna undersökning används inte ett specifikt företags erfarenheter, erfarenheterna hämtas 

från konsultorganisationer som besitter mer generell information. Bara Business Swedens 

rådgivningsdel träffar mellan 1500 och 2000 företag årligen och utöver detta bistår de företag 

med omfattande stöd och samarbete genom internationaliseringsprocessen. I intervjun med 

Eric från Business Sweden ansåg han att de har en viss förståelse för misstag företag gör i och 

med att de konsulterar ett så pass stort antal företag i olika branscher och på olika marknader. 

Detta anser författarna ger belägg för att deras svar kan generaliseras och appliceras på andra 

företag som befinner sig i en liknande situation.   

En risk med intervjuer är missförstånd av frågor och svar. Hur respondenten uppfattar frågan 

kan påverka svaret och svaret kan, i sin tur, tolkas av författarna och tas ur sitt sammanhang 

vilket därmed kan ge ett missvisande resultat. Då kritik för kvantitativ forskning ibland är för 

den är för subjektivt (Bryman & Bell, 2013) har författarna haft för avsikt att hålla sig så 

objektiva som möjligt till frågorna och svaren och medvetet försökt undvika att lägga in egna 

värderingar och tolkningar i empirin.  



 

 

4. Empiri 

I detta kapitel presenteras först en sammanfattning av intervjun med Stefan Barklund, VD på 

Verdici. Därefter följer specifik landsfakta och relevant information hämtad från 

sekundärkällor. Slutligen presenteras en sammanställning från de utförda intervjuerna med 

Business Sweden i Stockholm, Business Sweden i Frankrike samt Svenska Handelskammaren i 

Frankrike.   

4.1 Resultat från intervju med Verdici 

Intervju med Stefan Barklund, VD och delägare av Verdici, 13 april 2016. Stefan 

har tidigare jobbat internationellt och inom en rad olika branscher och har genom tidigare 

kontaktnät hamnat i dryckesbranschen som VD på Verdici. Som VD ansvarar han för det 

övergripande arbetet och kontrakts diskussioner. Han ansvarar även för att identifiera de 

möjligheter företaget har gällande exempelvis nya partners, både distributörer och bryggerier. 

Verdici är idag huvuddistributör av visst dryckessortiment från Carlsberg på en del marknader 

och arbetar parallellt med att hitta kontakter och sätt att komma in på nya marknader. Enligt 

Stefan är det mest effektiva, sett ur tids- såväl som ekonomiskt perspektiv, att leta efter 

mellanhänder som redan har utarbetade kontaktnät på marknaderna. Han säger vidare att det 

generellt sett är väldigt få distributörer i branschen som har hela ledet utan mellanhänder då 

det är oerhört kostsamt.  

Idag arbetar Verdici inom B2B, då enbart i egenskap av distributör som förmedlar varan, till 

annan distributör eller grossist som i sin tur har kontaktnätet med de lokala säljkanalerna (med 

det avses återförsäljare såsom restauranger, butikskedjor och barer) 

Verdici gör idag mest affärer inom Europa, detta tack vare de europeiska handelsreglerna och 

att Europa räknas som ett land inom handeln (ingen tull etc.). Företaget vill ses som den 

gröna, trovärdiga partnern som är pålitlig och en bra partner att jobba med. I dagsläget finns 

det väldigt många dåliga aktörer både på köp- och säljsidan. Målsättningen är att som bolag 

ligga så nära bryggerierna som möjligt och bli en av de större, seriösa spelarna på den 



 

europeiska marknaden. Helst vill de ha avtal med alla bryggerier, men kommer vara 

restriktiva i valet av kunder och inte sälja till vem som helst. Stefan hävdar att det säkert finns 

andra som har samma målsättning men genom att ha kontakter direkt med bryggerierna och 

inte sälja till vem som helst tror han kan göra Verdici unikt. Många aktörer på marknaden 

säljer utan vidare eftertanke, men Verdici säljer hellre med kvalité framför kvantitet. 

I framtiden vill Verdici slippa att vara en del av parallell-importmarknaden men hoppas på att 

kunna bli en betydande aktör inom EU’s frihandelszon.   

Stefan medger att sälja cider i Frankrike kan bli en utmaning då Frankrike kan ses som 

ciderns hemland.  Det är ganska stora kulturella skillnader mellan Sverige och Frankrike och 

hur det fungerar säljmässigt och det, i samband med höga kostnader för att bygga upp en 

säljkår som bearbetar marknaden ”på fältet”, innebär för Verdici att det är bättre att nyttja de 

som redan har etablerade kontaktnät på marknaden. Utöver detta är Verdici medvetna om 

Frankrikes sockerskatt, något som inte finns i Sverige, men som kan komma att påverka 

affärerna på marknaden. 

För att få köpa av bryggerierna måste Verdici som distributör uppge vad bryggerierna får ut 

av det. Verdici får inte ta en annan distributörs marknadsandelar utan måste istället tillföra en 

ny eller större marknad. Marknaden styrs inte genom tillgång och efterfrågan utan av interna 

krafter för att upprätthålla priserna vilket får som konsekvens att företagen måste skriva på 

separata kontrakt för varje land. Detta för att få bort oseriösa aktörer som köper billigt från ett 

land och förstör den lokala marknaden genom att sälja billigt och på så sätt konkurrera ut 

andra aktörer.  

På den franska marknaden behöver Verdici hitta en distributör eller grossist som redan jobbar 

på marknaden. Potentiella kunder skulle i framtiden kunna vara mindre självständiga 

supermarkets. Små supermarkets har ett annat köpbeteende än vad stora kedjor har och 

Verdici anser att det finns potentiella möjligheter till att ta marknadsandelar på det sättet. Men 

i dagsläget har de varken det kontaktnät eller annat som krävs för att få kontakt med dem 

direkt. Därför behöver de alltså hitta en distributör eller grossist som redan jobbar på 

marknaden. Strategin är att jobba så nära bryggerierna som möjligt men samtidigt upparbeta 

kontaktnät med de som redan har kontakter på marknaden.  

 



 

Vanligtvis görs affärerna genom att redan befintliga kunder eller andra tar kontakt med 

Verdici och efterfrågar varor. I branschen är det vanligt att nya affärsrelationer skapa genom 

word of mouth, att folk i branschen pratar med varandra. Produkterna i sig behöver inte 

marknadsföras, anser Stefan, som menar att de är starka varumärken som säljer sig själva.  

4.2 Resultat från sekundärdata   

Franska marknaden. Frankrike har 66 miljoner invånare och styrs av en folkvald 

president, presidenten utser premiärminister och regeringsledamöter. Frankrikes BNP låg 

2014 på 29 400 US dollar per capita. Landet har en god infrastruktur och utbildningsnivån är 

hög. Frankrike har bland de lägsta kostnaderna för att starta och driva företag i Europa. Det 

investeras mycket inom forskning, utbildning och innovation, något som dock inte prioriteras 

i statsbudgeten idag på grund av den nuvarande ekonomiska situationen. Bland Frankrikes 

importpartners finns Tyskland som den största importkällan som står för totalt 19 % av all 

import. Andra viktiga importpartners är bland annat Kina, Italien, Spanien, Belgien, USA, och 

Nederländerna. Sverige är den 16e viktigaste importpartnern (Business Sweden, n.d.a). 

Utländska företag uppmuntras att etablera sig i Frankrike, och speciellt de som ger ny 

teknologi, expertiskunskaper eller bidrar till den franska ekonomin eftertraktas. Under 2007 

låg Sverige som den näst största utländska investeraren i Frankrike räknat i arbetstillfällen och 

2010 bidrog Sverige med cirka 700 svenska företag med ungefär 75 000 anställda. Frankrike 

var Sveriges sjunde största exportland 2010 och stod för ca fem procent av den totala exporten 

i landet (Fogelström, 2012). Sedan 1957 har Frankrike varit medlem i EU (EU-upplysningen, 

2016). 

Svenska marknaden. Sveriges befolkning uppgår till nästan 10 miljoner 

(Landguiden, 2016a) och styrs av riksdagen som är folkvald och en regeringen som är utsätt 

av riksdagen. Sveriges BNP uppgick 2014 till 58 939 US dollar per capita (Landguiden, 

2016c). Landet har en förstklassig infrastruktur och genom stora investeringar i högre 

utbildning och forskning har Sverige fått en framstående position vad gäller 

arbetskraftskompetens, forskning och utveckling (Business Sweden, n.d.e). Sverige är ett 

exportorienterat land och cirka hälften av landets BNP utgörs av export. Största export och 

import handeln sker med de andra länderna i norden och Tyskland, handeln med USA och 

Asien har vuxit den senaste tiden men är fortfarande en liten andel (Landguiden, 2012b, 

2012d). Det är enkelt och går snabbt att starta upp företag i Sverige, information och 



 

blanketter går att hitta på Internet och även på engelska för internationella företag (Business 

Sweden, n.d.e). Den svenska affärsmiljön är modern, öppen, affärsinriktad och är, med 

smidiga affärsprocesser och öppenhet för internationella partnerskap, ett enkelt land att verka 

i (Business Sweden, n.d.e). Sverige är sedan 1995 medlem i EU (EU-upplysningen, 2016).  

Lagar. Utöver de förenklade system och anpassade lagar som förefaller länder inom 

EU finns det väsentliga skillnader mellan de franska och de svenska skattereglerna och det är 

viktigt att sätta sig in i dessa och undvika antaganden om att de egna är de som gäller. Att anta 

något sådant är riskabelt och kan få allvarliga konsekvenser. Ett dubbelbeskattningsavtal 

trädde i kraft mellan Frankrike och Sverige 1993 som förhindrar att samma inkomst beskattas 

i flera länder (Fogelström, 2012). 

Kulturella skillnader. I Frankrike är det vanligt att internationella möten hålls på 

engelska men chanserna att utveckla en bättre relation ökar om en konversation kan hållas på 

franska. En kulturell skillnad är att fransmän i större utsträckning är relationsorienterade och 

det kan därför vara en fördel i affärssammanhang om parterna lyckas skapa en personlig 

relation (Business Sweden, 2014c). Det är vanligt att det till en början inte finns några 

personliga affärsrelationer eftersom parterna talar olika språk och kommer från olika kulturer 

(Business Sweden, n.d.f). Det föreligger Frankrike att vara artigare än vad svenskar är vana 

vid och det anses viktigt att konsekvent tilltala varandra med titlar även när en relation är 

etablerad (Business Sweden, 2016d). 

Företagskultur. En konsekvens av att franska företag är av hierarkisk struktur är att 

beslutsprocessen kan gå i många led och ta lång tid då det är chefen som ska fatta de viktiga 

besluten och det blir problematiskt om denne inte deltar i ett möte där viktiga beslut ska fattas 

(Business Sweden, 2014c). En annan konsekvens av hierarkin och organisationers 

byråkratiska struktur är att det är svårt att komma i kontakt med en högt uppsatt chef direkt, 

då kontakten med dem förväntas tas formellt via personliga nätverk. Det är något som skiljer 

sig åt från Sverige där kontaktvägarna är direkta och enkla (Fogelström, 2012). I Sverige är 

affärslivet mer präglat av jämställdhet och jämlikhet än i det franska affärslivet och i fransk 

affärskultur är formalitet viktigt och användandet av proper klädsel är viktig (Business 

Sweden (2014c).  

 



 

Övriga aspekter. Inför internationella affärer finns det mycket som bör förberedas i 

förväg för att försöka förebygga konsekvenser såsom att betalningen uteblir, att varor fastnar i 

tull eller återkallas för att produkten inte är anpassad för marknaden (Business Sweden, n.d.g). 

Genom att skriva tydliga avtal som innefattar allt som båda parter anser viktigt bör risken för 

tvister minskas och oklarheter angående vilket lands lag som ska tillämpas kan reduceras om 

det regleras i förväg genom omfattande kontrakt (Business Sweden, n.d.g) Att ha en lokal 

närvaro på marknaden kan hjälpa försäljningen och det finns flertal alternativ att överväga 

beroende på organisationens förutsättningar, bland annat att ha en fransk importör, agent eller 

återförsäljare, tillverkande dotterbolag eller joint-venture. (Fogelström, 2012). 

4.3 Sammanställning av intervjuer  

Den franska marknaden. Eric beskriver den franska marknaden som attraktiv i 

relation till storlek och ekonomiskt tillstånd men att den eventuellt inte är företags första 

marknad utan att de som väljer att etablera sig där nog redan har åtminstone viss erfarenhet av 

export. Carl konstaterar att den franska marknaden är mycket större än den svenska och att det 

är en stor marknad inom EU som erbjuder en stor potentiell kundbas och att det finns få lagar, 

restriktioner och tullar att ta hänsyn till. Han hävdar att svenska företag tenderar att klara sig 

bra på den franska marknaden. Lisa menar att det finns många affärsmöjligheter inom olika 

sektorer.  

Förutsättningar mellan dessa marknader.  

Uppfattning om den andra marknaden. Enligt Eric har Sverige ett gott rykte 

utomlands. Många tycker att svenska företag står för bra kvalitet och leveranssäkerhet vilket 

är önskvärda grundkriterier i långsiktiga handelspartners. Eric tror att det finns många 

affärsmöjligheter som inte beaktas.  Han nämner ett exempel med att det säljs en hel del 

svensk ost i Frankrike, vilket han uttrycker, är en sak som med tanke på att fransmännen 

själva har så mycket goda ostar inte tänks på. Men om det istället ses som att det finns ett stort 

intresse för produkten i landet öppnas det ju upp en stor marknad för ost. Det finns, enligt 

Eric, inga generella hot eller möjligheter för svenska företag på den franska marknaden utan 

det är individuellt för varje enskilt företag och vilken vara eller tjänst de erbjuder. Även Carl 

uttrycker att möjligheter helt beror på vilken bransch eller produkt. Lisa poängterar att alla 



 

olika företag har olika förutsättningar angående bland annat konkurrenssituation och det 

behöver ses över individuellt.   

Politik, lagar och föreskrifter. Eric förklarar att Frankrikes medlemskap i EU innebär 

att det inte ska finnas några hinder för handel mellan länderna. Carl anser att det är relativt 

enkelt att göra affärer mellan Sverige och Frankrike i och med EUs lagar och regler men att 

byråkratin och rutiner är annorlunda. Lisa uttrycker också att det är viktigt att vara medveten 

om att Frankrike håller sig till hierarkiskt beslutsfattande och långa ledtider, till skillnad mot 

Sverige där beslutsprocessen är mer flexibel och därmed går snabbare. Hon nämner även att 

specifika regelverk bör undersökas utifrån varje enskilt företags förutsättningar.  

Kulturella skillnader. Carl hävdar att språken skiljer sig åt mycket och att det kan 

skapa missförstånd. Han hänvisar till Business Swedens hemsida för ytterligare relevant 

information. Lisa påstår att engelskan blivit mer och mer vanlig i Frankrike vilket har gjort 

det enklare för parterna att kommunicera med varandra. När det kommer till kommunikation 

under affärsmöten säger Lisa att fransmän kan uppfatta svenskar som tystlåtna och lite 

tråkiga. Svenskar borde visa mer reaktioner och vara tydligare, säga emot och vara klara om 

vilka beslut som ska tas då fransmän inte har något emot livliga diskussioner. I Sverige finns 

en stor tillit, kompromissa med varandra gör ofta svenskar och denna tillit kan utnyttjas av de 

franska då de går på hårt i förhandlingar och inte ger något av välvilja. Att kompromissa i 

början av en förhandling avråddes då det kan utnyttjas, dock att kompromissa i slutet av en 

förhandling ses som god ton och som en fin gest 

Kunskap om den lokala marknaden. Kunskap om den lokala marknaden skulle Eric 

vilja säga är avgörande. Kunskap är makt när det gäller export. Det bästa är att själv äga 

kunskapen och verifiera den genom en lokal samarbetspartner. Annars kan kunskapen 

eventuellt få tas del av via samarbetspartners men det optimala är att själv besitta kunskapen. 

Eftersom affärskultur är så olika mellan olika marknader gäller det att göra det lätt för sig 

själv genom att förbereda sig väl. Att läsa lokala dagstidningar innan ett möte i förberedelse 

för att visa intresse för den lokala marknaden kan uppskattas av mötets andra part. Enligt Carl 

är kunskap om den lokala marknaden avgörande för att företag ska få en så smidig och 

framgångsrik etablering som möjligt. Även Lisa håller med om att lokal närvaro är absolut 

nödvändig. 



 

Nätverk. I intervjun med Carl tar han upp vikten av ett starkt nätverk och fortsätter 

med att det är huvudsakligen nätverk som Handelskammaren fokuserar på. Han förklarar hur 

de arbetar med att introducera företag genom näringslivsträffar för att ge företag möjlighet att 

mötas och dela erfarenheter och knyta kontakter för framtiden. Detta är något som även 

främjar samarbetet mellan den svenska och franska marknaden. Vidare säger han att utan ett 

nätverk eller lokal närvaro lär företag behöva ha en oerhört speciell produkt för att kunna få 

fotfäste på marknaden. Att känna rätt personer och att ha rätt kontakter kan vara skillnaden 

mellan att lyckas och misslyckas på den nya marknaden. Specifikt när det gäller små och 

mellanstora företag kan de ha svårare att komma in på stora företag, och ofta kan en lokal 

partner vara en bra möjlighet och till och med en etableringsform enligt Lisa. När Eric får 

frågan ifall medverkan i lokala nätverk kan underlätta etableringsprocessen svarar han att det 

är nyckeln till etablering. Han menar att det är bra om ens organisation har kontakter i ett 

bolag eller med anställda som jobbar på en viss marknad för att få fotfäste.  

Etableringsstrategier. Enligt Eric kan etableringar se ut på hundratals sätt men 

oavsett vilken strategi måste den bygga på någon form av marknadsundersökning. Efter det 

kan beslut tas om etablering skall ske genom exempelvis direktförsäljning till en grossist, 

agent eller återförsäljare. Det kan låta väldigt bekvämt och enkelt att använda sig av en lokal 

distributör men kan i slutändan bli en dyr historia i och med att alla led ska tjäna pengar på 

produkten. Vanligtvis resulterar det i en prishöjning och då kan konkurrenskraften sjunka och 

det i sin tur leder till en minskad försäljning enligt Eric. Ett annat alternativ är att etablera ett 

fysiskt kontor på plats eller att ha en filial eller starta ett dotterbolag. Ett tredje alternativ är att 

sälja till livsmedelskedjor eller mindre specialbutiker eller att ha en internetbutik med 

beställning och någon form av betalningslösning som faktura eller kreditkort. Carl vill inte gå 

in på etableringsprocesser då det inte tillhör hans avdelning på Handelskammaren men säger 

att någon form av kontaktnät är nödvändig. Lisa förklarar att Business Sweden kan hjälpa 

företag med val av etableringsstrategi och att val av etableringsform varierar mellan företag.  

Vanliga misstag. Ett av många vanliga misstag, säger Carl, är när företag tror att de 

kan klara sig själva. Även om företag inte nödvändigtvis behöver hjälp menar han ändå att 

hjälp kan underlätta och bespara företag kostsamma misstag som att till exempel att en 

container i exportprocessen fastnar i tullen. Ett sådant misstag hade kunnat undvikas om 

företagen läst på i förväg och varit bättre förberedda från början. Lisa anser att misstag 

huvudsakligen handlar om att företag inte undersöker marknadsförutsättningarna tillräckligt, 



 

att de underskattar tidsaspekter, kostnader och resurser. Eric menar att något som bör kommas 

ihåg är att förbereda sig inför alla möjliga situationer som kan uppstå och att det inte är 

möjligt att vara för påläst. Ett misstag kopplat till affärskultur är att inte vara tillräckligt påläst 

och förberedd. “Vad ska man göra om man bara får en kvart på sig att presentera sitt företag 

och sin produkt hos en stor inköpare eller en stor kedja? Vad vill de höra från mig?” Enligt 

Eric glömmer många företag bort den aspekten och fokuserar hellre på den egna produkten än 

på personen som ska köpa den.  

Övriga kommentarer. Eric konstaterar att när det kommer till kontakter och 

tillvägagångssätt finns det flertalet organisationer som hjälper till med det och Business 

Sweden en av de som har lokal närvaro och dagligen arbetar med just kontakter. Dels genom 

kostnadsfri rådgivning till företag eller eventuellt utförande av enklare 

marknadsundersökningar för en specifik produkt ute på något av deras kontor. Detta för att 

relativt neutralt ta reda på om det finns en potentiell marknad för den specifika produkten. Det 

finns även individuella förutsättningar att ta hänsyn till beroende på marknad. Genom att 

lägga ner tid för att ta reda på hur den specifika marknaden ser ut och förbereda sig baserat på 

det underlättar det för företag för när de ska sälja in sina varor eller tjänster och ökar 

chanserna för en lyckad etablering. Eric nämner som ett exempel att det, beroende på 

marknad, kan variera oerhört vad gäller försäljningspitch. På vissa marknader bör företag 

fokusera på att beskriva sin långa historia och lägga mindre tid på produktens innehåll medan 

det på andra marknader kan vara bättre om presentationen handlar om produktens 

ingredienser och att företagets beskrivning inte är i fokus. Det gäller att ta reda på hur varan 

eller tjänsten på enklaste sätt kan säljas in på marknaden. Carl rekommenderade att företag 

alltid ska läsa det finstilta i kontrakt för att på så sätt undvika problem.   



 

5. Analys 

I kapitlet om analys kommer det teoretiska ramverket, utifrån den teoretiska syntesen, att 

kopplas med empirisk data och sammanställas tillsammans med författarnas resonemang och 

tolkningar.  

5.1 Internationaliseringsprocessen 

Internationaliseringsprocessen består, enligt Johansson och Vahlne (1977), av fyra faser som 

relaterar graden av marknadsengagemang till graden av marknadskunskap där pågående 

aktiviteter är grunden till erfarenhet, ju fler aktiviteter desto fler erfarenheter.  

Varför kunskap om marknad betraktas som en viktig aspekt av modellen har att göra med att 

de möjligheter eller problem som upptäcks med hjälp av kunskap antas vara den drivande 

faktorn till hur beslut fattas. Detta leder författarna till uppfattningen om att det i huvudsak är 

marknadskunskapen som avgör huruvida en etablering blir av och hur effektiv processen är. 

Stefan och samtliga respondenter nämner att en lämplig strategi för internationalisering av 

B2B företag är etablering genom nätverk och därigenom generera marknadskunskap och 

engagemang. Verdici arbetar i dagsläget med B2B och har inget kontaktnät på den franska 

marknaden. De letar efter en distributör eller grossist som har en egen förståelse för 

marknaden. Verdici själva prioriterar, enligt Stefan, inte att på kort sikt skapa sig vidare 

kunskap om marknaden med argumentet att det är för kostsamt ur både ekonomisk- och 

tidsaspekt.  

Författarna kan se belägg för deras argument då internationalisering kan underlättas genom 

kontakt med utbredda nätverk enligt Ghauri och Holstius (1996). Eric argumenterar dock att 

även om det kan kännas bekvämt och enkelt kan denna strategi bli en dyr lösning då många 

led i processen mot slutkund gör det svårt att hålla priset på produkten nere. I och med att 

varje mellanhand på något sätt ska tjäna pengar på produkten krävs det tillslut en prisökning, 

vilket kan resultera i att produkten antingen blir för dyr och tappar konkurrenskraft eller att 

ingen tjänar pengar på den. Efter att ha analyserat båda argumenten i förhållande till teori och 

empiri anser författarna att båda har en poäng men att det på lång sikt finns större fördelar 

med att etablera en lokal närvaro genom att själv engagera sig i de nätverk som finns på den 

tilltänkta markanden. Valet att använda sig av en lokal distributör uppfattas som en effektiv 



 

strategi på kort sikt för att snabbt få in sin produkt på marknaden. På lång sikt anser dock 

författarna att marknadskunskapen ligger till grund både för den eventuella framgången men 

också de eventuella misslyckanden som föreligger företags internationalisering mot nya 

marknader. Författarna har genom sina observationer under arbetet uppmärksammat att det 

verkar finnas starka belägg för den kopplingen. När ett företag misslyckas i sina försök att 

etablera sig på nya marknader argumenteras det för att bristande kunskap ligger till grund  för 

de felaktiga beslut som tagits och vidare att framgång är ett resultat av stark kännedom om 

marknaden.  

Marknadskunskap. I och med de svar som framkom i intervjuer med samtliga 

respondenter är kunskap om den lokala marknaden inte bara viktig utan rent av avgörande för 

en framgångsrik utlandsetablering, i detta fall specifikt för etablering på den franska 

marknaden. Johansson & Vahlne (1977) beskriver skillnader mellan objektiv kunskap som 

kan läras vidare och erfarenhetsbaserad kunskap vilken beskrivs som mer djupgående och 

direkt avgörande för deras modell. Författarna gör en koppling mellan detta resonemang i och 

med att resultaten samständigt indikerar det som fördelaktigt att besitta kunskapen själv, då 

detta kan innebära en bättre förutsättning för företag i internationaliseringsprocessen. Eric 

tillägger att företag fördelaktigen bör verifiera sin kunskap med lokala samarbetspartners och 

att kunskap är makt när det kommer till export. Lokal närvaro ökar marknadskunskapen 

genom erfarenheter och lägger grund för en så smidig och framgångsrik etablering som 

möjligt enligt Lisa och Carl. Författarna instämmer i detta resonemang delvis i och med att 

Johanson och Vahlne (1977) redogör för att internationalisering kan vara en långdragen 

process om företaget inte har tidigare erfarenheter av liknande marknader eller möjlighet att 

investera resurser på den nya markanden. Har inte företagen haft möjlighet att skapa sig 

erfarenhetsbaserad kunskap verkar det dock finnas belägg för att det i vissa fall kan 

kompenseras genom inhämtning av information från lokala samarbetspartners.   

5.2 Problematik  

Problematik som förekommer vid internationalisering mellan Sverige och Frankrike uppfattar 

författarna i huvudsak vara relaterad till marknadskunskap och de misstag som kan uppstå 

som resultat av bristande informationsinhämtning. Faktorer kommer i detta arbete betraktas 

som generella där en bedömning bör ske av vilka som är relevanta baserat på den eller de 

marknader som undersöks 



 

Faktorer. Författarna har genom arbetets gång uppmärksammat faktorer som 

återkommande beskrivs i samband med tidigare forskning samt benämns av de respondenter 

som intervjuats i undersökningen. Dessa faktorer uppfattas bidra till skillnader mellan 

marknader och i syfte att skapa en övergripande bild och definiera dessa användes teorierna 

om psykisk distans tillsammans med Hofstedes kulturdimensioner. Författarna ansåg dessa 

som erkända i och med sin vida citering i annan forskning och även att de passade väl in i 

relation till den uppfattning som skapats i samband med insamlad data.  

Psykisk distans. Inför en internationalisering bör det finnas en förståelse för hur olika 

marknader varierar i ekonomi, kultur, politik och företagskultur för att kunna ta fram en 

framgångsrik strategi inför själva etableringsprocessen. I O’Grady och Lane’s (1996) studie 

om paradoxen för psykisk distans diskuteras det hur företag ofta har en förutfattad mening om 

att närliggande marknader är mer lika än vad de egentligen är. Detta ska då resultera i att de 

till följd av detta inte avsätter tillräckliga resurser för att förebereda sig och därmed riskerar 

att misslyckas på marknaden. Ett klart exempel på skillnader som författarna uppmärksammat 

mellan marknaderna i detta arbete är den sockerskatt som finns i Frankrike men inte i Sverige. 

För svenska företag är det kanske ingen uppenbar kostnad och kan bli av betydelse om det 

inte finns kännedom om den i beräkning av vinstmarginal i och med affärerna på franska 

marknaden. Författarna resonerar kring hur det i och med samarbetet mellan EU länder är 

aspekter som just sockerskatten är lätta att förbise i och med antagande om likheter inom 

unionen. För att undvika liknande misstag anser författarna det som fördelaktigt att använda 

sig av de stödorgan som finns tillgängliga. En annan risk associerad till den psykiska 

distansen kan vara att konkurrens, politik, ekonomi och juridisk miljö undersökts men att 

mindre energi läggs på undersökningar om kulturella skillnader, vilket ändå är en viktig faktor 

i sammanhanget (Fening och Beyer 2014).  

Författarna har i förhållande till resultatet som kommit in konstaterat att företag är bra på att 

undersöka lagar och regler men att kulturen kan komma att hamna i skymundan. 

Observationer tyder på att detaljerna som skiljer länderna åt har mycket att göra med de mer 

eller mindre subtila kulturella skillnader som i de fall där kulturaspekterna underskattas kan 

resultera i svårigheter för företaget. Resultatet påvisar att skapandet av relationer underlättas 

om det finns en medvetenhet för dessa kulturella detaljer som kan öka gemenskap.   

 



 

Hofstedes kulturdimensioner. De fyra kulturdimensioner som Hofstede (1983) tagit 

fram används för att mäta skillnader och likheter som finns mellan olika länders kulturer.  

Detta verktyg kan vara användbart för att dels hitta lämpliga marknader men även för att 

kartlägga de områden där resurser bör fokuseras på i relation till de relevanta skillnader som 

finns. Författarna anser att detta kan visa sig vara både tids- och kostnadseffektivt eftersom 

företagen då inte undersöker kulturella olikheter som inte finns. 

Maktdistans relaterar främst till affärskultur (Hofstede 1983) och är den dimension som 

författarna anser innebär störst skillnad mellan de två länderna och därmed är den mest 

relevanta till arbetet. Författarna kopplar skillnader i maktdistansen mellan Sverige och 

Frankrike till att organisationer i Frankrike är hierarkiskt strukturerade och att chefer där  har 

en tydligare ledarroll än i Sverige. Lisa uttrycker att det är viktigt att vara medveten om det 

hierarkiska beslutsfattandet eftersom det leder till långa ledtider och att om ett beslut skall tas 

måste chefen vara närvarande på mötet. Till skillnad från Sverige som har en flexibel 

beslutsprocess som ofta resulterar i att processer går snabbare. Författarna argumenterar för 

att skillnaderna inom maktdistans absolut är nödvändiga att känna till men menar att så länge 

en medvetenhet finns angående dessa utgör de ingen betydande risk för internationaliseringen 

i sig. 

Inom dimensionen maskulinitet vs feminitet beskriver Fening och Beyer (2014) hur ledarna i 

de maskulina kulturerna ska visa sin makt och lösa konflikter med strid, medan det i de mer 

feminina kulturerna är viktigare med solidaritet och cheferna syns mindre inom företaget. När 

Frankrike och Sverige sätts i jämförelse till dimensionen ses Sverige som mer feminin då 

jämställdhet och jämnlikhet prioriteras medan Frankrike anses mer maskulin i och med sin 

hierarkiska struktur där chefer tar större plats än i svenska organisationer (Business Sweden 

(2014c). Även om en olikhet mellan länderna har identifierats så har författarna inte ansett sig 

kunnat skapa sig en uppfattning om huruvida detta inverkar på relationen mellan svenska och 

franska företag i praktiken i relation undersökningens resultat.  

Förutsättningar. Med förutsättningar menas de specifika faktorer som påverkar 

inträdet och etableringen på nya marknader. Genom arbetets insamlade data kan författarna se 

hur vissa förutsättningar är särskilt relevanta för internationalisering mellan Sverige och 

Frankrike. Samtliga källor påvisade liknande resultat och dessa har författarna valt att genom 

analys kategorisera som möjligheter och risker.   



 

Möjligheter. Initialt har resultatet av studien påvisat att Frankrike har en positiv attityd 

till Sverige och samarbete med svenska företag, något som författarna uppfattar som en god 

grund för etablering. Svenskar uppfattas som seriösa, pålitliga samt att de är ett folk som 

håller hög kvallitet på de produkter och tjänster som de levererar. Eftersom länderna i fråga 

ligger inom EU underlättas handel i och med lagar utformade till ömsesidig fördel som bland 

annat innebär att de kostnader som gäller för icke medlemsländer uteblir. Frankrike är den 

sjätte största ekonomin i världen och den tredje största marknaden i Europa vilket även det 

leder författarna till uppfattningen att det är en attraktiv marknad att vända sig till som 

erbjuder många möjligheter. Resultat från empirin visar på att Frankrike gärna vill ha fler 

utländska investerare i landet och uppmuntrar etablering. Att det även finns flertal stödorgan 

som kan hjälp företag i deras internationaliseringsprocess kan underlätta processen.   

Vidare har Sverige starkt etablerad kontakt med den franska marknaden i och det stora antal 

svenska företag etablerade i landet samt genom de stödorgan som finns att tillgå, däribland de 

organisationer som intervjuats i detta arbete. Business Sweden och Handelskammaren har god 

kännedom om den lokala marknaden genom konsulter på plats i flertalet städer runt om i 

Frankrike. De har även kontakter genom lokala nätverk som företag kan få tillgång till. Hjälp 

och stöd finns att tillgå i samtliga delar av internationaliseringsprocessen beroende på de 

behov företagen har.  

Stefan berättade att det kan bli en utmaning för Verdici att sälja cider i Frankrike då det kan 

ses som ciderns hemland, vilket kan ses som en risk för företaget som vill få in sin cider på 

marknaden. Eric argumenterar istället för att inte göra antaganden om produkter och istället 

undersöka om det finns intresse för produkten i landet. Om det finns ett stort intresse för en 

viss produkt visar det på en stor marknad för liknande produkter. Han gav som exempel att 

svensk ost säljer bra i Frankrike, vilket man inte kan tro först för Frankrike själva har så 

mycket ostar. Slutsatsen av detta blir att en redan stor och etablerad marknad för en produkt 

kan ses som både en möjlighet och en risk.  

Risker. För ett litet eller mellanstort svenskt företag kan det vara svårt att få 

samarbeten med de stora företagen på marknaden. Specifikt för företag som exporterar dryck 

kan en risk vara att det finns en stor andel oseriösa aktörer i branschen, vilket kan resultera i 

att utländska företag, speciellt utan en lokal representant får svårt att ta sig in på marknaden. 

Det finns en risk att svenskar med sin återhållsamma uppsyn uppfattas som passiva, 



 

ointresserade och svaga eftersom fransmän är mer aggressiva i sina förhandlingar och vana 

vid att föra livliga diskussioner. Andra problem som kan uppstå i samband med affärskultur är 

att företag inte har anpassat sina strategier för tillvägagångssätt inför den situation de står för 

utan snarare väljer att fokusera på när det kommer till kontakt med tilltänkt kund eller 

samarbetspartner.  

Det kan vara farligt att underskatta behovet av marknadskunskap inför en utlandsetablering 

och Frankrike är, enligt de källor som undersökts, inget undantag. I samarbete mellan dessa 

länder är det viktigt att se till det finstilta eftersom det enligt Eric kan finnas specifika 

skillnader för regler och föreskrifter. Brist på kunskap upplever författarna ligger till grund för 

de misstagföretag gör som missbedömningar av resursbehov samt underskattning av 

tidsaspekt och kostnad. Utöver det anses även den bristande kunskapen bidra till samtliga 

risker uppmärksammade under arbetet och betraktas därför som mest omfattande.  

5.3 Verktyg 

Nätverkets roll vid etablering på nya marknader relateras till de aktörer företaget interagerar 

med, både kunder och samarbetspartners. Vidare betraktas nätverk som ett verktyg inför 

utlandsetablering. Författarna drar paralleller mellan nätverk och FME då de tre faser som 

beskrivs i samband med teorin för inträde på utländska marknader uppfattas ha en stark 

koppling till nätverksperspektivet.  

Nätverksteori och inträde på utländska marknader. Nätverk betraktas som ett 

verktyg inför utlandsetablering då både teorier och empiri påvisat dess betydelse i förhållande 

till problematiken. Johanson och Vahlne (2009) uppdaterade modellen för 

internationaliseringsprocess med argumentet att affärsklimatet ändrats och att mer aktuell 

forskning påvisat vikten av nätverk samt att marknader bör betraktas som nät av komplexa 

relationer. Författarna instämmer med detta synsätt då det underlättar förståelsen för hur B2B 

företag opererar med olika aktörer på marknader. Det finns i studiens resultat argument som 

bekräftar författarnas uppfattning om att kontakt med lokala nätverk kan hjälpa företag att 

skapa en större förståelse för den franska markanden då de får tillgång till den kunskap som 

kontakterna innehar.   

Från intervjuerna har det framkommit från samtliga respondenter att nätverk spelar en 

väsentlig roll i internationaliseringsprocessen, vilket bekräftar författarnas teoretiska ramverk. 



 

Det framkom genom intervjuerna att organisationerna finns till för att hjälpa och stötta företag 

i de olika faser i processen som de går igenom. Den hjälp som finns att tillgå innefattar allt 

från konsultation angående val av potentiella marknader, som författarna kopplar till Ghauri 

och Holstius (1996) inledande sökfas inför etablering, till mindre marknadsundersökningar 

och större näringslivsevenemang i projektfasen, där företag kan träffas och knyta kontakter 

som kan vara värdefulla för den framtida etableringsfasen. Enligt modellen fokuserar 

projektfasen just på uppbyggnaden av relationer.  

För Verdici, som redan valt den franska marknaden, visar resultaten på att kan nätverk 

underlätta etableringen. Stefan nämner att det vore effektivt att hitta mellanhänder i Frankrike 

som redan har utarbetade kontaktnät. Eric argumenterar dock mot detta då han menar att det 

är bra med så få led som möjligt fram till slutkund för att säkerställa att samtliga inblandade 

aktörer tjänar på produkten. Meningarna skiljer sig där då Stefan i sin tur hävdar att det är 

ovanligt att distributörer i branschen ansvarar för hela ledet, från bryggeri till slutkund, utan 

mellanhänder. Författarna instämmer med Ghauri och Holstius (1996) om att nätverk kan ses 

som en konkurrensfördel och genom nätverksperspektivet får författarna djupare förståelse för 

Stefans resonemang om att word of mouth är en användbar metod för att skapa 

affärsrelationer i branschen. En nöjd kund sprider ordet vidare bland sina relationer och de 

kan, i sin tur, kontakta Verdici och efterfråga produkter själva vilket ger Verdici fler 

affärsmöjligheter. Författarna tar inte ställning i huruvida Verdici ska fortgå i sin 

internationaliseringsprocess. Uppfattningen är att de olika strategierna som nämnts under 

arbetet alla använder sig av lokala nätverk för etablering på den franska markanden.   

 

 

 

  



 

 

6. Slutsats  

I detta avsnitt presenteras framtagna slutsatser baserade på frågeställningarna i förhållande 

till syfte och en egen framtagen modell introduceras för att visualisera resultatet. Vidare 

visas författarnas idéer till framtida forskning baserad på studien. 

 

Resultaten i denna undersökning tyder på att förutsättningarna för svenska företags etablering 

på den franska marknaden kan ses som goda. I Frankrike finns det en positiv attityd till 

svenskar och samarbete med svenska företag. En annan positiv aspekt är de anpassade lagar 

och regler som förefaller mellan EUs medlemsländer vilket förenklar handel samt företagande 

mellan dessa länder. Dock finns fortfarande vissa skillnader angående lagar om skatter och 

vissa andra landsspecifika regelverk som g mellan medlemsländerna skiljer sig mellan 

medlemsländerna. För att ta reda på vilka dessa är har Sverige lättillgängliga stödorgan för 

etablering i utland där de erbjuder allt från marknadsinformation, tillgång till nätverk på den 

lokala marknaden till assistans genom hela internationaliseringsprocessen.  

 

Företag bör ha en klar förståelse för såväl generella skillnader mellan marknaderna som en 

mer ingående förståelse för de branschspecifika, företagskulturella och individuella skillnader 

som kan finnas hos marknad, samarbetspartner och kund på den lokala marknaden. Bristande 

kunskap inom dessa områden kan visa sig resultera i kostsamma misstag vid 

etableringsförsök. Har inte företagen tillräckliga resurser eller kunskap nog för att bedöma 

vilken information som är viktig kan information i vissa fall införskaffas via kontakt med 

lokala samarbetspartners. 

 

De framstående skillnaderna mellan den svenska och franska markanden har att göra med 

kultur och företagskultur samt samhällstrukturella skillnader i förhållande till dimensionen 

om makt som formulerad av Hofstede (1983). Svenska företag bör vara medvetna om den 

hierarkiska anda som genomsyrar den franska företagskulturen samt vikten av att knyta 

personliga band med kunder och samarbetspartners genom att skapa en känsla av gemenskap. 

Det är också viktigt att visa delaktighet i diskussioner och då inte vara rädd för att säga sin 

åsikt, passivitet kan tolkas som ointresse eller brist på kunskap. 

 



 

Studiens resultat påvisar att medverkan i lokala nätverk bidrar till större kunskap om 

marknaden samt kan påskynda företags etablering på den franska marknaden genom ökad 

närvaro via de kontakter som ingår i nätverket. Författarna konstaterar att det finns ett klart 

samband mellan etablering på utländska marknader och relationer till olika aktörer i nätverk. 

De små och mellanstora svenska företag som ämnar etablera sig på den franska marknaden 

kan möta svårigheter när det gäller samarbete med större företag och i det sammanhanget kan 

personlig kontakt genom nätverk vara den avgörande faktorn.   

 

6.1 Egen Framtagen Modell 

Genom de resultat som samlats in under arbetet har författarna tagit fram modellen nedan 

som kan vara till hjälp för företag som ämnar inleda en internationalisering.  

 

 

Figur 3 Egenkonstruerad Dynamisk modell för internationalisering genom lokala nätverk 

 



 

Denna dynamiska modell är framtagen baserad på, och genom analys av, det teoretiska 

ramverk som använts tillsammans med undersökningens resultat. Modellen beskriver de 

faktorer som kan påverka ett företags utlandsetablering. Dessa faktorer är baserade på de som 

presenteras i teorin om psykisk distans samt Hofstedes teori om kulturella dimensioner och 

Fening och Beyers (2014) implikationer av dem för internationellt företagande. Utefter de 

resultat som framkommit i detta arbete har författarna gjort en bedömning av vilka av dessa 

faktorer som är relevanta för modellen och även konstaterat att olika faktorer kan vara 

relevanta beroende på vilken marknad som undersöks. Vidare visualiseras den dynamiska 

relationen mellan inhämtning av marknadskunskap och nätverk, författarna menar då att 

företag genom marknadskunskap kan etablera kontakt med lokala nätverk och på så sätt få 

tillgång till ytterligare marknadskunskap vilket i sin tur kan leda till ett bredare kontaktnät 

och starkare relationer inom detta. Processen beskrivs som dynamisk och fortgående. Denna 

del av modellen rör sig sedan i en spiral nedåt genom tre faser. Anledningen till att författarna 

valt att visualisera och beskriva förloppet som nedgående relateras till en djupare förståelse 

för och etablering på den aktuella marknaden. Spiralen symboliserar den kontinuerliga 

rörelsen mellan marknadskunskap och nätverk. 

 

Sökfasen representeras av objektiv kunskap om marknaden, kunskap som har genererats med 

hjälp av teoretiska metoder och inlärd information. I denna fas identifieras även de lokala 

kontaktnät som är aktuella för företaget i fråga. Följande fas, inträdesfasen, syftar till att 

företaget inleder en kontakt med de nätverk som identifierats i föregående fas. Med hjälp av 

dessa kontakter kan företaget skapa sig en större förståelse för marknaden genom tillgång till 

ytterligare objektiv kunskap som kompletteras med viss erfarenhetsbaserad kunskap. Den 

utökade kunskapen kan underlätta vidare etablering av lokala kontakter som i sin tur kan leda 

till större förståelse av marknaden. På detta sätt går processen som i en spiral nedåt mot 

djupare förståelse och underlättande av etablering. Den sista fasen syftar till att företaget har 

lyckats skapa sig tillräcklig erfarenhetsbaserad kunskap av marknaden i samband med den 

initiala kontakten som utvecklats i inträdesfasen, vilket i etableringsfasen kan integreras 

internt och möjliggöra förutsättningar för etablering på den lokala marknaden genom 

kontakter och nätverk. 

 

 



 

6.2 Framtida Forskning 

Ett naturligt vidare steg i och med denna studie innebär att praktiskt testa den modell som är 

framtagen i arbetets slutsats. Förslag på hur detta kan gå till kan vara att låta experter inom 

ämnet samt företag som har genomgått en internationalisering ta del av och kommentera 

modellen. I samband med detta eller som ännu ett vidare steg föreslås låta företag testa och 

utvärdera modellen för att mäta användbarheten av denna. Modellen skulle även förslagsvis 

kunna ställas i jämförelse till andra modeller relaterade till nätverk och internationalisering.  

 

För att komplettera resultaten i denna studie har författarna flera förslag för framtida 

forskning inom ämnet då fördjupning och ökad kunskap inom området har belyst behovet av 

kompletterande undersökningar. Ett förslag är att studera skillnaderna utifrån företags 

perspektiv, i och med de många svenska företag som är verksamma i Frankrike anser 

författarna det intressant att utföra en empirisk undersökning för att få svar på vilken specifik 

problematik de har uppfattat i sin internationaliseringsprocess. Det skulle även vara intressant 

att eventuellt använda sig av franska företag för att undersöka deras önskemål och åsikter om 

samarbete med svenska företag. Enligt författarna skulle detta kunna inge ett bredare 

perspektiv som representerar båda sidor.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Stefan Barklund, VD på Verdici AB 

1. Vad är din roll/ansvarsområden inom Verdici? 

(vad innebär det?) 

2. Hur ser verksamheten ut idag? 

3. Vem är beslutstagaren i organisationen?  

Vem äger företaget? 

4. Hur skiljer sig organisationen i London och Sverige? 

5. Förutom Sverige och England vilka andra länder är ni verksamma i? 

6. Vad är era mål, positionering, image, med verksamheten.  

7. Har ni någon strategi för att nå målen, hur ser den ut i så fall? 

8. Vad är er strategi för att nå ut till nya kunder?  

9. Jobbar ni med någon sorts marknadsföring? 

10. Vilka kanaler använder ni för att nå ut till era kunder, befintliga och potentiella 

kunder?  

11. Hur kommunicerar ni med era kunder(tvåvägskommunikation)? 

12. Varför ska företagen välja er? Vad är era styrkor, har ni någon Unique Selling Point? 

13. För att uppnå vinstmarginal, ligger fokus på kvalitet eller kvantitet? 

14. Vilka svårigheter/hot möter ni på marknaden? 

15. Hur ser ni på etableringen i nya länder, vad är ert mål? 

16. Har nu tänkt på om ni vill arbeta med direktkontakt, agent på nya marknaden, 

licensavtal eller något annat? 

17. Vilka är de tilltänka kunderna på den franska marknaden? 

18. Varför väljer ni att lansera bara vissa produkter på den franska marknaden? 

19. Kan vi återkomma med fler frågor om något mer dyker upp? 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  

Intervjufrågor till Business Sweden i Stockholm 

1. Hur kan Business Sweden hjälpa svenska företag inför handel med andra länder och 

etablering på internationella marknader? 

2. Vilka är de största möjligheterna/hoten som ett företag bör vara medvetna om inför 

etablering i utland? 

3. Finns det några specifika hot/möjligheter för etablering i Frankrike? 

4. Specifika hot/möjligheter för små-mellanstora företag? 

5. Är det något speciellt företag med B2B som företagsmodell ska tänka på? 

6. Är det vanligt att svenska grossist-företag väljer att jobba mot Frankrike och finns det 

specifika affärsmöjligheter mellan dessa marknader alternativt risker? 

7. Vilka är de vanligaste misstagen som företag gör? 

8. Finns det några gemensamma drag hos svenska företag som vill etablera sig i Frankrike? 

(mål, upplever att de befinner sig i mogen bransch på liten marknad t.ex.?) 

9. Hur kan en etableringsprocess för ett grossistföretag se ut? 

10. Är kunskaper om den lokala marknaden nödvändig alternativt avgörande inför 

internationaliseringen? Kunskaper om språk, kultur, ekonomi/politik? 

11. Kan medverkan i lokala nätverk underlätta etableringsprocessen, i så fall på vilket sätt? 

12. Verdici AB är ett företag som vi använder oss av i detta arbete. Det är ett mindre 

grossist företag som har fått rätten att sälja Carlsbergs sortiment på den franska marknaden. 

Finns det några råd ni kan ge dem (användbara kontakter, tillvägagångssätt m.m.) ? 

13. Finns det något ni vill tillägga, någonting vi inte har nämnt som är viktigt att tänka på? 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till Business Sweden i Frankrike samt Svenska Handelskammaren i Frankrike 

1. Hur kan Business Sweden i Frankrike/Svenska handelskammaren i Frankrike hjälpa 

svenska företag inför handel med och etablering på den franska marknaden? 

2. Är franska marknaden attraktiv för svenska företag? 

3. Vilka är de största möjligheterna/hoten som ett företag bör vara medvetna om inför 

etablering i Frankrike? 

4. Specifika hot/möjligheter för små-mellanstora företag? 

5. Är det något speciellt företag med B2B som företagsmodell ska tänka på, finns det 

företagskulturella skillnader som är viktiga att ta hänsyn till? 

6. Hur skiljer sig kultur/mentalitet, språk åt mellan fransmän och svenskar? Påverkar det 

affärerna? 

7. Är det vanligt att svenska grossist-företag väljer att jobba mot Frankrike och finns det 

specifika affärsmöjligheter mellan dessa marknader alternativt risker? 

8. Vilka är de vanligaste misstagen som företag gör. 

9. Finns det några gemensamma drag hos svenska företag som vill etablera sig i 

Frankrike? 

10. Hur kan en etableringsprocess för ett grossistföretag se ut? 

11. Är kunskaper om den lokala marknaden nödvändig alternativt avgörande inför 

internationaliseringen? Kunskaper om språk, kultur, ekonomi/politik? 

12. Kan medverkan i lokala nätverk underlätta etableringsprocessen, i så fall på vilket 

sätt? 

13. Verdici AB är ett företag som vi använder oss av i detta arbete. Det är ett mindre 

grossist företag som har fått rätten att sälja en del av Carlsbergs sortiment på den 

franska marknaden. Finns det några råd ni kan ge dem? Användbara kontakter, 

tillvägagångssätt m.m. Eventuellt vilka restauranger, grossister, livsmedelsbutiker som 

skulle kunna vara intresserade av sortimentet (öl, cider och mineralvatten)? 

14. Finns det några lagar som kan försvåra (t.ex. alkoholreklam i tv/sockerskatt) Verdicis 

affärer i Frankrike? 

15.  Finns det något ni vill tillägga, någonting vi inte har nämnt som är viktigt att tänka 

på? 

 


