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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur ett företags 

internationaliseringsprocess kan gå till i ett land 
kulturellt skilt från dess hemmamarknad.  

 
Metod/Angreppssätt: Studien är en fallstudie på ett företags 

internationaliseringsprocess vid etablering på den 
kinesiska marknaden. Angreppssättet har varit en 
empirisk växelverkan mellan teori och empiri.  

 
Slutsatser: Uppsalamodellens fullständighet testades på 

fallföretaget. Författarna fann att det fanns svagheter 
och lade därför till tre nya aspekter i modellen. Alla 
tre aspekter steg var viktiga i fallföretagets 
internationaliseringsprocess.   

 
Praktisk påverkan: Den praktiska påverkan i fallföretagets 

internationaliseringsprocess var deras tillgång till Dr 
Han Weis personliga nätverk och hans kunskap om 
företagskultur i Kina.  

 
Studiens avgränsningar:  Studien är begränsad till ett företags 

internationaliseringsprocess och kan därför inte 
generaliseras. 

 
Originalitet/värde: Studien har bidragit med en teoretisk utveckling av 

befintliga modeller.   
 
Nyckelord: Internationaliseringsprocesser, Uppsalamodellen, 

etableringskedjan, psykiskt avstånd, personliga 
nätverk, guanxi. 

 
Typ av uppsats:  Fallstudie. 
 



  

 

Abstract 
Purpose:  The purpose of the study is to describe the 

internationalization process of one firm when in a 
country culturally diverse from the firm’s original 
market. 

 
Methodology/approach:  The study is a single case study which examines one 

firm’s internationalization process when entering the 
Chinese market.  The approach has been an empiric 
interaction between empirical and theoretical data. 

 
 
Findings:  The theory of the Uppsala model was applied to the 

case-company to test the model’s completeness. The 
authors found weaknesses and added three more 
aspects to the model. These three aspects have all 
been important in the case-company’s 
internationalization process.  

 
Practical implications: The practical implications in the case-company’s 

internationalisation process has been the access to Dr 
Han Wei’s personal network and his knowledge of 
the business culture in China.  

 
Research limitations: The study is limited is to one company’s 

Internationalization process and can therefore not be 
generalized.  

 
Originality/Value:  The study has contributed with a theoretical 

development of the model. 
 
Keywords:  Internationalization process, Uppsala model, 

establishment chain, psychic distance, personal 
networks, Guanxi 

 
Paper type:    Single case study 
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1 Inledning  
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel leder författarna in läsaren i uppsatsens ämne, presenterar bakgrunden till 
problemfrågan samt syftet. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Alla resor startar med ett första steg. Vi människor reser över nationers gränser och får då 
chansen att uppleva nya kulturer. Du kanske själv har upplevt hur annorlunda en främmande 
kultur kan vara? För att integreras med den nya kulturen krävs en förståelse för hur den 
fungerar. Med förståelse och kunskap kan vi människor agera i den nya kulturen. Det är inte 
bara människor som gör denna resa utan även företag förflyttar sig från dess hemmamarknad 
till nya marknader. I och med etableringen på den nya marknaden krävs det förståelse och 
kunskap om den för att företaget skall kunna agera. Om denna kunskap och förståelse uteblir 
kan det leda till att etableringen tar längre tid än väntat. Att etablera ett företag på en ny 
marknad innebär att företaget genomgår en internationaliseringsprocess.  
 
I internationaliseringsprocessen agerar företaget på en marknad som kan vara kulturellt skild 
från dess hemmamarknad. Processen innebär inte enbart möjligheter utan företaget kan 
komma att möta svårigheter och risker. Den nya marknaden kan skilja sig vad gäller 
exempelvis språk, företagskultur, normer och värderingar. Det gäller att anpassa företaget till 
den nya marknadens egenskaper för att på så sätt utvecklas. 
 
Graden av internationalisering kan variera då en del företag väljer att endast exportera medan 
andra flyttar hela produktionen till en ny marknad. Argument för att etablera sitt företag 
utomlands kan vara att det råder begränsade tillväxtmöjligheter eller ökad konkurrens på 
hemmamarknaden. Internationalisering har blivit en viktig del i tillväxten för många företag. 
Detta för att internationaliseringen exempelvis skapar nya affärsmöjligheter som 
hemmamarknaden inte har utrymme för. Internationaliseringsprocessen kräver också kunskap 
om frågorna som rör etableringen. Information måste samlas in om den nya marknaden och 
brister informationen om marknaden kan etableringen ta längre tid än planerat. (Johanson, J. 
et al 2002) 
 
I en internationaliseringsprocess etablerar sig företag oftast gradvis mot nya marknader. Detta 
innebär att de börjar på närliggande marknader för att sedan expandera till marknader längre 
ifrån sitt hemland. De första stegen företaget tar i processen kan ha betydelse för hela 
internationaliseringen.   
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Johansson och Vahlnes teori från 1970 beskriver ett företags internationaliseringsprocess med 
Uppsalamodellen (Johanson, J. et al 2002). Denna teori har funnits under många år och kan 
därmed ifrågasättas. Uppsalamodellen innefattar bland annat en etableringskedja som 
beskriver ett tillvägagångssätt för ett företags etablering. Kedjan består av fyra steg och det 
finns anledning att ställa frågan om dessa fyra steg återspeglar en fullständig etablering. 
Stämmer Uppsalamodellens beskrivning av hur ett företags internationaliseringsprocess går 
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till i jämförelse med verkligheten? Med denna frågeställning tillämpar vi författare det 
internationella företaget Kaseina som fallföretag.  
 
Kaseina finnes intressant för studien då de varit verksamma på den internationella marknaden 
under flera år och är etablerade världen över. I och med detta har Kaseina genomgått en 
internationaliseringsprocess vilket gör att vi författare finner det intressant att jämföra denna 
med befintlig teori. Det som gör Kaseina unikt för denna studie är att de genom att ha varit 
verksamma på den internationella marknaden kan antas ha erfarenhet om internationalisering. 
Författarna vill med fallföretaget ifrågasätta samt utveckla Uppsalamodellen för att se om ny 
kunskap kan genereras för att sedan teoretiskt kunna bidra med denna.  
 
Kaseina har genomgått ett flertal internationaliseringsprocesser men vi författare finner det 
intressant att lägga fokus på den process som skedde på marknaden hos en av världens 
snabbaste växande ekonomier, Kina. Kinas marknad skiljer sig kulturellt från Kaseinas 
hemmamarknad och därmed blir det intressant att studera hur deras 
internationaliseringsprocess gick till i Kina. Detta för att företag vid en etablering kan stöta på 
problem som har med den kinesiska kulturen att göra. I den kinesiska kulturen finns ett antal 
grundläggande värderingar och attityder som i sin tur påverkar beteende och preferenser som 
finns i företagskulturen i Kina. (Bjerke, B. 1998) Företagets anpassningsförmåga till den 
företagskultur som råder i Kina kan därmed bestämma förutsättningarna för hur lyckad 
etableringen blir.  
 

1.2 Problemfråga 
 
Hur kan ett företags internationaliseringsprocess gå till, vid en etablering i ett land kulturellt 
skilt från dess hemmamarknad? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur ett företags internationaliseringsprocess kan gå 
till vid en etablering i ett land kulturellt skilt från det egna. 
 

1.4 Avgränsningar  
 
Denna studie avgränsar sig till företaget Kaseinas etablering i Kina.  
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1.  
Inledning 

2.  
Litteraturstudie 

3.  
Metod 

4.  
Teoretisk referensram 

5.  
Företagspresentation 

6.  
Analys 

7.  
Slutsatser 

1.5 Disposition 
 

1. I detta kapitel leder författarna in läsaren i uppsatsens ämne, 
presenterar bakgrunden till problemfrågan samt syftet för 
denna uppsats.  

 
2. Här argumenterar författarna för vad som finns skrivet inom 

ämnet för studien. Detta blir underlag till den teoretiska 
referensram där tre olika teoretiska områden behandlas; 
Uppsalamodellen, personliga nätverk och företagskultur. 

 
3. Detta kapitel redogör vilken metod som författarna använt för 

studien. Metodkapitlet behandlar det valda problemet, 
angreppssättet och hur materialinsamlingen skett för studien. 
Avslutningsvis diskuteras uppsatsens pålitlighet och hur 
förhållningssättet till insamlat material. 

 
4. I detta kapitel kommer litteraturstudien sammanfattas och 

författarna ger grund till de modeller som kommer att 
användas. Avslutningsvis integreras modellerna.  

 
5. I detta kapitel kommer fallföretaget för denna uppsats, Kaseina, 

att presenteras. Inledningsvis kommer författarna kort 
beskriva företagets bakgrund och bransch. Därefter redogörs 
dess internationaliseringsprocess.. 

 
6. I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras i 

kongruens till litteraturstudien och de modeller som återfinns i 
den teoretiska referensramen. Utifrån detta kommer en 
tentativ modell utvecklas. 

 
7. Här presenteras slutsatserna mot uppsatsens syfte: Hur ett 

företags internationaliseringsprocess Kan gå till i ett land 
kulturellt skilt från dess hemmamarknad. Slutsatserna visar 
författarnas teoretiska bidrag. 
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2 Litteraturstudie 
___________________________________________________________________________ 
 
Här argumenterar författarna för vad som finns skrivet inom ämnet för studien. Detta blir 
underlag till den teoretiska referensram där tre olika teoretiska områden behandlas; 
Uppsalamodellen, personliga nätverk och företagskultur. Valet av teori presenteras under 
kapitel 3.5. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Internationaliseringsprocesser 
 
Under de senaste decennierna har företag expanderat till utlandet och därmed även flyttat 
produktionerna. Enligt Camuffo et al (2006) kan det bero på att de vill minimera företagets 
kostnader, tillföra ny kompetens in i företaget, öka produktionens flexibilitet eller skapa en 
närhet till nya marknader. 
 
När ett företag expanderar till utlandet krävs det att olika etableringsstrategier utvecklas. Yi 
Zhang et al (2007) skriver om dessa etableringsformer i länder som utvecklas i och med 
växande ekonomier. De fokuserar på marknaden i Kina och enligt dem blir valet av 
etableringsstrategi viktigt när ett företag expanderar internationellt. Det är inte bara viktigt att 
fokusera på vilken marknad företaget skall etableras på utan också hur det går till. De menar 
att många undersökningar gjorts angående företags internationaliseringsprocesser och 
etableringar, men att de brister på många ställen. Detta är för att företag missar marknadens 
helhet och saknar ett dynamiskt synsätt.  
 
Yi Zhang et al (2007) kommer fram till att de finns tre olika delar i företags 
etableringsstrategier; 
 

• Den första delen handlar om vad som händer inom företaget, exempelvis företagets 
handlingssätt och dess företagskultur, enligt Yi Zhang et al (2007) tolkning av 
Anderson et al (1986). 

 
• Den andra delen innefattar det land företaget etablerar sig i. Enligt Yi Zhang et als 

(2007) tolkning av Barkema et al (1998) tar företag hänsyn till det kulturella avståndet 
som kan uppstå mellan länder. Enligt Delios och Henisz (2003) undersöks även 
politiska barriärer som kan uppstå samt enligt Barkema et al (1998) landets ekonomi.  

 
• Den tredje delen blir mer diversifierad och företag försöker enligt Yi Zhangs et al 

(2007) tolkning av Cho et al (2002) förutspå utvecklingen med eventuella joint 
ventures. Här utvecklas etableringsstrategin och företaget blir därmed enligt Ekeledo 
och Sivakumer (1998) medveten om vilka risker som kan uppstå vid etablering.  

 
Dessa delar gör att företaget kan göra en förstudie för att försöka förutspå vad som kan 
komma att påverka dem vid etableringen och vilka effekter den kan få. Problemen som kan 
uppstå kan vara såväl ekonomiska som kulturella.  
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Vid en etablering utomlands blir företaget internationaliserat. Vid denna process lyfter Yi 
Zhang et al (2007) fram två punkter som blir viktiga;  

 
• Kapaciteten inom företaget 

 
• Kunskap om landets marknad 
 

Vidare tolkar Yi Zhang et al (2007) Guillen (2003) att kunskap om företagets kapacitet måste 
finnas för att ta reda på om företaget kommer att klara av etableringen. Denna kunskap räcker 
dock inte utan det behövs även samlas in kunskap på flera olika nivåer så som på nationell-, 
industriell- samt företagsnivå. Denna kunskap kan underlätta etableringen då företaget blir 
medveten om lokala distributörer och så vidare för att sedan kunna starta sin egen produktion. 
Chang et al (1995) menar samtidigt att företag expanderar där de är starkast och sedan 
använder denna etableringskunskap då de inträder på marknader där de är svaga tolkat av Yi 
Zhang et al (2007). 
 
Yi Zhang et al (2007) menar att fördelar kan uppnås genom att integrera företag med länder 
som har växande ekonomier. Dessa länder har inte bara låga arbetskostnader och billiga 
råvaror utan de är även komplexa och öppna för nya produkter. Det blir sedan upp till 
företaget att bestämma om de vill etablera sig via till exempel export eller med hjälp av joint 
ventures. Joint ventures kan generellt ses som det säkraste sättet då företag med en lokal 
partner får ökad kunskap om marknaden och därmed minskar riskerna för en misslyckad 
etablering.  
 
Yi Zhang et al (2007) tolkar Johanson och Valhnes (1977) internationaliseringsprocess som 
en process som bygger på steg-för-steg beslut inför en etablering. Företag med landspecifik 
kunskap löper därmed mindre risker att misslyckas vid etableringen och via processen ökar 
också engagemanget mot den lokala marknaden. Yi Zhang et al (2007) tolkar Delios et al 
(2003) att just kunskapen om den lokala marknaden blir den viktigaste inom ett företags 
internationaliseringsprocess. Denna lokala kunskap kan delas upp i två delar då företaget i den 
första behandlar landets marknad, kunder och konkurrenter. Den andra kommer att behandla 
landets regler och normer. 
 

2.1.1 Kunskap och erfarenhet i internationaliseringsprocessen 
 
En av de första forskarna inom företags internationaliseringsprocess, Sune Carlsson, började 
sin forskning med utgångspunkt i att företag som flyttar utomlands besitter dålig kunskap och 
saknar erfarenhet om hur affärer ska göras på en utländsk marknad. Whitelock (2002) 
beskriver Carlssons (1966) forskning angående hur företag kan hantera den osäkerhet som 
uppstår av dålig kunskap om en marknad. Carlssons (1966) forskning var det som kom att bli 
grunden till hur beslutsfattande går till enligt Uppsalamodellen.  
 
Carlsson (1966) formulerade en hypotes där företag tenderar att hantera riskabla situationer 
med ”trial and error”-tekniken. Företag anpassar sig även till en ny marknad genom att 
gradvis skaffa mer kunskap om denna. Carlsson (1966) menade att när ett företag väl har 
passerat den kulturella barriären på en marknad kommer företaget generellt sätt att vilja närma 
sig fler marknader.  
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Carlssons (1966) forskning bekräftade att företag som agerar på en utländsk marknad alltid 
löper en risk. För att hantera riskproblemet genomgår företaget en stegvis beslutsprocess där 
information som behövdes i den utländska investeringen i en fas används i nästa fas för att ta 
fler steg i processen. Genom det stegvisa handlandet kan företaget hålla kontroll över det 
utländska etableringen och gradvis bygga upp kunskap om hur affärer på nya marknader går 
tillväga.  
 
Whitelock (2002) beskriver att Uppsalamodellen hanterar bland annat insamlingen av 
kunskap. Det inkluderar företagens lärande och hur denna insamling av kunskap kan påverka 
etableringen. Uppsalamodellen skapades 1977 och sedan dess har en mängd forskning gjorts 
på lärande i företag.  
 
Enligt Whitelock (2002) uppstår det en mängd oväntade affärssituationer i 
internationaliseringsprocessen som företaget måste hantera. Att hantera sådana situationer på 
en utländsk marknad gör att företaget måste reflektera över den erfarenhet som de får och lär 
företaget om hur affärer internationellt går till. Engagemanget från företag varierar, men 
oavsett grad ökar företagets kunskap om hur affärer ska göras internationellt under tiden som 
affärerna pågår.  
 
Whitelock (2002) tolkar att Eriksson (1998) menar att lärandet om internationalisering i 
Uppsalamodellen, är växande och path-dependent1 där varje steg i processen bidrar till ökad 
kunskap hos företaget. Detta har lett forskare till att hävda att företags beteende vid 
internationalisering är beroende av vilka vägar de tidigare valt att gå.  
 
Vilka vägar som företaget valt att gå tidigare påverkar hur företaget väljer att fortsätta sin 
internationaliseringsprocess. Detta för att företaget skaffar sig mer kunskap ju längre de 
agerar och den kunskap som de får genom erfarenhet används sedan för att forma nästa steg i 
processen och utvecklingen för företaget. Företagets tidigare existerande kunskap är relaterad 
till den nya kunskapen som företaget får genom erfarenhet. Detta betyder att tidigare 
erfarenhet leder till engagemang hos företagets resurser. Denna reflektion baseras dock enligt 
Eriksson (1998) med stöd från Weick (1969) i företagets relation till aktörer i dess omvärld.   
 
Enligt Whitelock (2002) förklarar Eriksson (1998) erfarenhetsbaserad kunskap som kunskap 
företaget får genom att agera på marknaden. Han förklarar att de första stegen i företagets 
internationaliseringsprocess kommer att påverka utfallet av efterkommande steg. Om 
företaget saknar erfarenhetsbaserad kunskap kan det enligt Eriksson (1998) få hög kostnad för 
internationaliseringsprocessen. Han menar att saknad av erfarenhetsbaserad kunskap är en 
viktig faktor för att förklara företagets internationaliseringsprocess.  
 
Eriksson (1998) identifierar tre typer av erfarenhetsbaserad kunskap; företagskunskap, 
instutionskunskap och internationaliseringskunskap. Kunskapen om kunder, konkurrenter och 
marknad utgör företagskunskapen.  Institutionskunskapen utgörs av de lagar och regler som 
gäller på en viss marknad. Hur stor företagets kapacitet och resurser för internationaliseringen 
är utgör den internationella kunskapen. Den internationella kunskapen är den kunskap som 
återfinns i företagets rutiner och strukturer.  En viktig punkt att beakta i 
internationaliseringsprocessen är hur väl företagets existerande resurser stämmer överens med 
de resurser som behövs på den nya marknaden. Eriksson (1998) sammanfattar med att ju mer 

                                                 
1 Resultatet är beroende av de beslut företaget väljer att ta. 
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företags- och institutionskunskap som företaget saknar vid en internationaliseringsprocess 
desto dyrare blir processen. 
 
När ett företag går in på en ny utländsk marknad bör företaget samla, tolka och ta åt sig av 
företags- och institutionskunskap. Genom att bearbeta kunskapen kommer viss kunskap att 
väljas ut för att sedan integreras i internationaliseringsprocessen enligt Eriksson (1998). 
 
Eriksson (1998) berättar att de första stegen i internationaliseringsprocessen formar alla de 
ovanstående kunskapstyperna i förtaget. Företagskunskapen formar också de antaganden och 
framtida upptagningsförmåga som förtaget har om den nya marknaden i 
internationaliseringsprocessen.  Med upptagningsförmåga menar Eriksson (1998) den 
kunskap som företaget kommer att införskaffa för framtiden. Samt var företaget söker 
information, vilken information de söker och hur den nya kunskapen överensstämmer med det 
behov av kunskap som finns. 
 
 
Om ett företag på en ny utländsk marknad ser kunskapsinsamlingen som en enkel uppgift är 
det troligt att företaget har en god erfarenhet av utländska marknader sedan tidigare. Om 
företaget däremot anser kunskapsinsamlingen vara en svår uppgift kommer mer tid krävas för 
att ge företaget den erfarenhet som krävs för att bli mer internationaliserade. Eriksson (1998) 
menar att svårighetsgraden på kunskapsinsamlingen därmed skiljer sig beroende på hur 
mycket kunskap som företaget redan innehar.  
 
Enligt Eriksson et al (2000) har företag lättare att samla in kunskap på marknader med kort 
psykiskt avstånd till hemmamarknaden än de med långt. De menar vidare att forskning har 
visat att kunskapsinsamling är mer effektivt i små steg.  
 
Företagets kunskap handlar enligt Eriksson et al (2000) om relationerna mellan företaget och 
aktörer i dess omvärld. Specifika kundrelationer skapas genom att företaget integrerar med 
specifika affärspartners på den nya marknaden. Denna interaktion är sammankopplad med 
utbytessituationen parterna emellan och erfarenheten kommer av den givna interaktionen. All 
erfarenhet från dessa utbyten är unik för varje enskilt fall.  
 

2.2 Uppsalamodellen 
 
Forskning har bedrivits inom företags internationaliseringsprocesser och enligt Johanson et al 
(2002) har en rad olika teorier vuxit fram. 1977 utvecklade två forskade, Johanson och Vahlne 
vid Uppsala universitet en internationaliseringsmodell kallad Uppsalamodellen. Enligt 
Johanson (2002) går denna modell ut på att företag blir mer internationaliserade ju mer 
kunskap de har om den utländska marknaden. Modellen kan ses som en process som beskriver 
utvecklingen av ett företags kunskap och resurser. Modellen visar också enligt Hollensen 
(2004) företagets val av marknad och vilken typ av etablering de använder sig av. Arnaldo 
Camuffo et al (2006) menar att Uppsalamodellen ger en djupare förståelse om den främmande 
kultur en etablering kan ge och därmed ökar förståelsen för den inhemska marknaden. 
Modellen beskriver också olika tillvägagångssätt och beskriver hur  riskerna vid en etablering 
i utlandet minskas. 
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Forsgren (2002) menar att i modeller som behandlar i internationaliseringsprocesser, som 
Uppsalamodellen, är kunskap och lärande en stor del i hur företag väljer att gå till väga när 
det närmar sig nya marknader.  
 
Forsgren (2002) menar att ett antagande i Uppsalamodellen är att bristen på kunskap om en ny 
marknad är ett hinder vid internationaliseringsprocesser, men att sådan kunskap kan läras in. 
Insamlingen av kunskap kan ske genom att vara aktiv i den nya miljön och därmed 
tillhandahålla den tysta marknadskunskapen. Genom att agera på marknaden införskaffar sig 
företaget information samt blir sammanlänkade med marknaden. Detta gör att resurserna på 
ett bättre sätt kan användas till syftet.  
 
Enligt Forsgren (2002) är beslut som berör utländska etableringar i Uppsalamodellen viktiga 
antaganden. Detta kan göras stegvis på marknaden. Den stegvisa processen kan ses som en 
insamling av kunskap  där företaget lär genom ”learning by doing”.  Ju mer kunskap företaget 
besitter om marknaden desto mer kan de investera i den.  
 
Ett annat antagande om Uppsalamodellen enligt Forsgren (2002) är att kunskap är beroende 
av individer och därmed svårt att överföra till andra individer och sammanhang.  
 
”Experience itself can never be transmitted, it produces change – frequently a subtle change 

– in individuals and cannot be separated from them.”(Eriksson, K. 2000) 
 
Forsgren (2002) menar vidare att detta får konsekvensen att problemen och möjligheterna 
relaterade till en viss marknad kommer att upptäckas främst av dem som arbetar på 
marknaden. För dem kommer anpassning och utveckling av en viss operation att vara en 
naturlig lösning på ett problem eller en reaktion på en möjlighet. Erfarenhet genererar därför 
affärsmöjligheter och ska vara en drivande kraft i internationaliseringsprocessen.  
 

2.2.1 Etableringskedjan 
 
Enligt Hollensen (2004) upptäckte Johanson och Vahlne (1977) vid deras forskning att 
företag börjar med att etablera sig på närliggande marknader. När detta gjorts fortsätter 
etableringen gradvis mot marknader längre bort. Det visade sig också att företag etablerar sig 
på främmande marknader via export. Enligt forskningen är det ovanligt att företag placerar en 
stor organisation på marknaden direkt. Enligt Hollensens (2004) tolkning av Johanson och 
Wiedersheim-Paul (1975) kom de fram till att det fanns fyra steg i etableringsprocessen kallat 
etableringskedjan.  
 

• Export 
• Agent 
• Försäljningsbolag 
• Tillverkningsbolag 
 

För varje steg företaget tar i kedjan ökar både graden av internationalisering och 
marknadskunskapen. I detta etableringsmönster tolkade Johanson et al (2002) att 
marknadskunskapen också ökade för varje steg. Detta gjorde att företagen fick mer kunskap 
och därmed kunde internationaliseras mer. 
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Etableringskedjan kan beskrivas enligt Johanson et al (2002) som en kedja som gradvis 
internationaliserar ett företag. Kedjan bygger på att företag exporterar varor via agent för att 
sedan etablera ett försäljningsbolag på den nya marknaden. Det sista steget enligt Johansson 
(2002) kommer att bli det steg företag tar då de har en egen lokal produktion på marknaden. 
Cheung (2007) menar också att företags engagemang mot marknaden ökar ju längre de i 
etableringskedjan tar sig. Alla steg i kedjan bygger på varandra och kan därför enligt 
Johansons (2002) tolkning av Hörnell (1973) länkas samman. Kedjan integreras också med 
det psykiska avståndet då detta påverkar vart i etableringskedjan företaget befinner sig. 
Grundantagandet i Uppsalamodellen bygger på en undersökning angående svenska företag 
men Johanson (2002) poängterar Behrmans (1969) antagande om att internationalisering inte 
bara gäller svenska företag.  
 
Etableringskedjan har ifrågasatts på en mängd punkter. Buckley et al (1987) visade att företag 
kan använda blandade tekniker när de går in på en ny utländsk marknad. Han menade alltså 
att det inte finns en ”etablerings-väg” att gå för att etablera sig på en ny marknad.  Turnbull 
(1987) fann nämligen att även stora företag med internationell erfarenhet använder ett antal 
olika varianter av marknadsföringstekniker utomlands. Med andra ord följer inte alla företag 
den givna väg som etableringskedjan visar och erfarenhetskunskap är inte alltid ultimat.  
 

2.2.2 Psykiskt avstånd 
 
Whitelock (2002) menar att företag utvecklar sina affärer utomlands över tid och baserat på 
dess kunskapsutveckling.  Utvecklingen av kunskap förklaras med begreppet psykiskt 
avstånd. Detta innebär att företag först expanderar till marknader med litet psykiskt avstånd 
för att sedan expandera till marknader med längre psyksikt avstånd ju mer kunskap om 
marknaden som införskaffas. Det finns två olika typer av kunskap som kan införskaffas; 
 

• Erfarenhetskunskap - kunskap från personlig erfarenhet 
 
• Objektiv kunskap - kunskap som kan läras ut 
 

I internationaliseringsprocesser är erfarenhetskunskap den kunskap som är relevant att 
införskaffa.  
 
Modellen uppmärksammar det psykiska avståndet som kan uppstå vid en etablering. Enligt 
Hollensens (2004) tolkning av Hallen och Weidersheim-Paul (1979) menar de att det psykiska 
avståndet innebär skillnaden och avståndet som finns mellan olika länders kulturer och 
marknader. Därmed kan det psykiska avståndet försvåra och hindra flödet av information 
mellan olika länder och marknader. Ju mindre information företaget har om marknaden desto 
större blir det psykiska avståndet och därmed försvåras etableringen. Detta leder enligt 
Johanson (2002) tillbaka till Johanson och Valhnes (1977) teori om att etablera sig på 
närliggande marknader först. 
 
Enligt Ojala (2007) uppstår en konsekvens av den snabba internationaliseringen för företag 
som gör att företag möter hinder på den utländska marknaden då den är annorlunda från den 
egna hemmamarknaden. Ojala (2007) tolkar Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) att 
betraktning av det psykiska avståndet syftar till skillnader i exempelvis språk och kultur. 
Vidare förklarar de modellen genom att företag först etablerar sig på närliggande marknader 
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för att där kunna lära upp företaget successivt och när kunskap om internationaliseringen 
uppnåtts, kan företag sedan anse sig kunna etableras i länder med större psykiskt avstånd. 
 

  
“The connection between psychic distance and knowledge is that a firm’s managers tend 
toward the country markets that they can get to know most easily, and they avoid markets that 
are difficult to get to know, at least early on in the firm’s internationalization process” 

Ojala (2007) citerar Brewer (2007:44) 
 
Ojala (2007) menar att kunskapsintensiva2 företag blir drivna att agera på den internationella 
marknaden för att hitta kunder till deras nischade produkter. Till slut kommer de även att 
möta marknader där det psykiska avståndet är stort. 
 
Enligt Ojala (2007) har många studier gjorts inom ämnet, men han menar att det sällan har 
fokuserats på ett speciellt land. Ojala (2007) har studerat hur det psykiska avståndet har 
påverkat etableringen av ett finskt företag på en marknad i Asien. Han påpekar att dessa är 
skilda från varandra och att en rad barriärer är att vänta vid en etablering. Ojala (2007) tolkar 
Johanson och Vahlne (2003:83ff) som förklarar att ett företags insamlade kunskap på en 
marknad kan komma att vara till hjälp vid etableringen på en ny marknad skilt från den egna. 
 
Enligt Ojala (2007) finns det faktorer som kan vara viktigare vid internationaliseringen än det 
psykiska avståndet. Exempelvis pekade Bell (1995) enligt Ojala (2007) på att företagets val 
att etablera sig i närliggande länder till en början berodde på andra faktorer än psykiskt 
avstånd, exempelvis kundkrets, nischmarknader och industrispecifika marknader. Arenius 
(2005) menar enligt Ojala (2007) att det psykiska avståndet har kommit att bli allt mindre 
intressant med åren för kunskapsintensiva företag. Han menar dock att det psykiska avståndet 
saktar ner internationaliseringsprocessen och att det tar tid för företag att lära sig den nya 
marknaden. 
 
Coveillo och Munro (1997) gjorde en studie där Ojala (2007) lägger tyngd vid att de fann att 
företags internationaliseringsprocess berodde på deras formella och informella nätverk. 
Företagets nätverk gav tillträde till en rad marknader utomlands med ett lågt psykiskt avstånd, 
men efter en viss tid även till marknader med större psykiskt avstånd. Moen et al (2004) fann 
enligt Ojala (2007) ett vidare stöd till Coveillo och Munro (1997) och menade också att 
företag ofta valde att etablera sig på engelskspråkiga marknader då det underlättade för dem 
att skapa nätverk. 
 
Resultatet av Ojalas (2007) studie visade att sex av åtta undersökta företag etablerade sig på 
stora marknader så som USA, Japan och Storbritannien för att kunna ta sin nisch på 
marknaden relativt tidigt efter start i hemlandet. Vidare började företagen etablera enheter på 
de utländska marknaderna för deras produkter. Dessa empiriska upptäckter av Ojala (2007) 
visar att högteknologiska företag strävar efter att bli internationella på ledande marknader 
väldigt tidigt i deras internationaliseringsprocess. Detta beskrivs inte i Uppsalamodellen 
(Johanson och Vahlne 1977). 

                                                 
2 Högteknologiska företag med lång erfarenhet inom branschen.  
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2.2.3 IP modellen 
 
Whitelock (2002) menar att efter utvecklingen av Johanson och Vahlnes (1977) 
internationaliseringsprocess behövdes en modell att applicera den på. De utvecklade IP-
modellen som visar samspelet mellan företagets kunskapsutveckling och det växande 
utlandsengagemanget. Inom modellen finns två olika aspekter som behandlar företagets 
nuvarande tillstånd och dess förändringar.  
 
Grunden för denna modell bygger enligt Whitelock (2002) på Penroses (1959) resonemang 
om företags tillväxt. Penrose (1959) lade vikten på kunskapen om resurser och hur dessa  
utvecklas och kombineras. En annan grund till modellen kan enligt Whitelock (2002) finnas i 
Cyert och March (1963) teori om begränsad kunskap. De menade att företag aldrig kan få för 
lite kunskap om marknaden och att det är kunskapen som avgör företagets handlande. 
 
Whitelock (2002) svarar på ovanstående med stöd av Johanson och Vahlne (1990) att det 
finns tre undantag för ökad marknadskunskap i IP-modellen; 
 

• När företag har stora resurser kan det förväntas att de gör större 
internationaliseringssteg. 

 
• När marknadsförhållandena är stabila och marknaden relativt homogen kan kunskap 

insamlas på andra sätt än genom erfarenhet. 
 

• När företag har erfarenhet från marknader med liknande förhållanden kan det vara 
möjligt att generalisera den erfarenheten till den nya marknaden.  

 
För att sammanfatta ovanstående menar Johansson och Vahlne (1990) att 
internationaliseringsprocessen baseras på beteendet hos olika aktörer i företaget och speciellt 
på dem som är engagerade på den utländska marknaden.  
 
Johansson et al (2002) förklarar de mönster och obesvarade frågor som företag skapade vid 
etablering i utlandet utgick Uppsalamodellen utifrån två punkter. Den första punkten var att 
betrakta Penroses (1959) teori om att företag etablerade sig i utlandet då de fortfarande var 
relativt små och att utvecklingen internationellt hade med deras växande verksamhet på de 
utländska marknaderna att göra.   
 
Den andra punkten behandlar kunskapen som företaget bör ha om de förutsättningar och 
resurser som marknaden har att erbjuda. Stor del av företagsverksamheten visar att begränsad 
kunskap är någonting som företaget missgynnas av vid beslutsfattande och därför arbetar de 
ständigt med att utveckla kunskaper.  
 
Forsgren (2002) menar att Uppsalamodellen bygger på fyra olika aspekter som delas in i 
tillstånds- och förändringsaspekter, vilket binder tillbaka till Johanson och Vahlnes (1977) 
teori som delade in dem i följande; marknadskunskap, marknadsengagemang, 
engagemangsbelslut och löpande aktiviteter. Marknadskunskap och marknadsengagemang 
antas vid en viss tid påverka engegemangsbesluten samt hur aktiviteter utförs under en viss 
period. Detta i sin tur påverkar marknadskunskapen och marknadsengagemanget i senare 
stadier. Genom att använda deras fyra delar som bas föreslår Uppsalamodellen att mönstret 
för ett företags internationaliseringsprocess är; 
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• Att börja investera i ett eller några få närliggande länder, istället för att investera i 

många länder samtidigt. 
 
• Att investeringar i ett visst land sker med försiktighet, sekventiellt och i enhet med 

lärandet hos de personer i företaget som arbetar på den nya marknaden. Företag ska gå 
in på marknader med successivt större psykiskt avstånd och marknadsinvesteringarna 
ska utvecklas i enhet med den så kallade etableringskedjan.  

 
Johanson et al (2002) förklarar de fyra delarna närmare:  

2.2.3.1 Marknadskunskap 
 
Enligt Johanson et al (2002) går två typer av kunskap att samla in, objektiv kunskap3 och 
erfarenhetskunskap4. Den förstnämnda kan enkelt föras mellan delar av företag och dess 
anställda, den andra är däremot svårare att föra över mellan individer. Alla människor är olika 
och reagerar därför på annorlunda sätt, samma sak gäller för företag. Förståelse kan endast 
skapas vid kontakt med det enskilda företaget. Det är avgörande vid uppstarten på den 
utländska marknaden att få tillgång till den erfarenhetsbaserade kunskapen. Den objektiva 
kunskapen gör det teoretiskt möjligt att formulera affärsmöjligheter, medan den 
erfarenhetsbaserade kunskapen är likartad med intuition och känsla, så kallad tacit 
knowledge5. 
 
”Det är erfarenheterna som gör att man i den speciella  situationen kan tolka och ge mening 

åt den objektiva kunskapen” (Johanson et al  2002:53) 
 
Enligt Johanson et al (2002) finns det två olika erfarenhetsbaserad kunskap att arbeta utifrån 
enligt IP-modellen; 
 

• Marknadskunskap – Här betraktas kunskapen om myndigheter, kunder, leverantörer 
och kopplingarna mellan dessa aktörer i ett givet land. Marknadskunskap i ett visst 
land går inte att generalisera och blir därför oanvändbar att applicera i ett annat land.  

 
• Internationaliseringskunskap – Avser företagets förmåga att agera på den 

internationella marknaden genom att bygga upp och driva sin verksamhet. Denna 
kunskap är inte knuten till någon speciell marknad och kan därför användas generellt 
för att driva internationell verksamhet. Kunskapen införskaffas genom att 
kontinuerligt arbeta på utländska marknader. 

 

2.2.3.2 Löpande aktiviteter 
 
Enligt Johanson et al (2002) möter företag kontakter dagligen som exempelvis mellanhänder, 
kunder, leverantörer och andra viktiga organisationer som bidrar till den erfarenhetsbaserade 
kunskapen. Detta kan ta lång tid för ett företag på en ny marknad och det problemet går delvis 

                                                 
3 Kunskap som kan läras ut, exempelvis lärobokskunskaper 
4 Kunskap genom personliga erfarenheter, exempelvis ”learning by doing” 
5 Tyst kunskap, uppkommer vid personliga erfarenheter och skapas under en längre tid och är mycket svår att 
separera från individen för att före den vidare till en annan. 
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att lösa på olikartade sätt. En marknadsundersökning är inte den optimala lösningen för att få 
erfarenhetsbaserad kunskap, däremot en god grund för att förstå och bygga upp den på. Det är 
de löpande aktiviteterna som ger erfarenhet. 
 
För att skapa sig ett försprång gentemot konkurrenter kan företag enligt Johanson et al (2002) 
komplettera sin erfarenhetsbaserade kunskap genom att anställa individer med kunskap om 
den väsentliga marknaden för företaget. Dessa behöver inte nödvändigtvis förfoga över 
kunskap som företaget vill åt, likaså vid arbete med agenter eller andra företag. Ofta har dessa 
aktörer kunskap som kan öka deras konkurrensförmåga och därför delas den helst inte med 
något annat företag.  
 

2.2.3.3 Engagemangsbeslut 
 
Johanson et al (2002) menar att företagets potentiella affärsmöjligheter ökar i och med att 
erfarenheten ökar. Ökad erfarenhet får företaget av att ha varit verksamma på en marknad 
under en längre tid och kan därmed analysera den för att upptäcka eventuella 
affärsmöjligheter eller hot. I och med detta kan bättre engagemangsbeslut tas.  
 
Det är således viktigt enligt Johanson (2002) att företaget satsar på marknader inom de 
områden där de har erfarenhet då de vet vilka problem som kan uppstå och även vilka de 
möjliga framtida lösningarna kan komma att vara på dessa. Har företaget den 
erfarenhetsbaserade kunskapen inom en given marknad är det lättare att ta vissa risker som 
möjligheten med en planerad affärssatsning innebär. Kapital eller företagets position på 
marknaden är förknippade med vilken risknivå ett företag är beredda att acceptera. 
 

2.2.3.4 Marknadsengagemang 
 
Enligt Johanson et al (2002) avser modellens sista begrepp marknadsengagemang, hur 
företaget är kopplat till en given utlandsmarknad. Grundvalen i begreppet är i vilken grad 
företagets resurser är bundna till den utländska marknaden. Ett starkt marknadsengagemang 
skulle anses vara ett företag som har en försäljningsorganisation som enbart tillverkar 
produkter till ett annat företag och inte har någon alternativ användning. 
 
Johanson (2002) menar vidare att Uppsalamodellen hanterar hur företag lär sig och hur detta 
lärande påverkar dess beteende. Huvuddelen är det erfarenhetsbaserade lärandet genom 
pågående aktiviteter. Forskning de senaste två årtiondena indikerar att lärande i företag 
inkluderar flera olika dimensioner med olika konsekvenser för företagets beteende. Till 
exempel har det pekats på att företag genom sina affärsrelationer kan få tillgång till 
kunskapen hos andra företag utan att behöva gå igenom samma saker som deras affärspartners 
tidigare gjort.  
 
Att dra nytta av sina affärspartners kan enligt Johanson et al (2002) betraktas som ett 
observationslärande vilket innebär att ett företag agerar i enhet med andra företag och får då 
mer kunskap om marknaden.  
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2.3 Kritik mot Uppsalamodellen 
 
Modellen har fått kritik för att vara en förenkling av verkligheten. Den anses vara för 
deterministisk, en filosfisk förenkling av verkligheten. Forskare menar att företag kan etablera 
sig på marknaden med endast ett strategiskt beslut och bortse från de aspekter 
Uppsalamodellen tar upp. Camuffo et al (2006) ger liknande kritik mot modellen då de anser 
den vara för filosofisk samt att den saknar utrymme för strategiska och entreprenöriella beslut. 
 
Enligt Whitelock (2002) menar Johanson och Mattson (1986) att Uppsalamodellen lämnar ute 
viktiga karakteristika hos företaget och hos marknaden. Whitelock (2002) menar vidare att 
internationaliseringsprocessen till en viss grad är beroende av tillgången på 
marknadsinformation för att kunna styrka internationaliseringsbeslut. Han menar att 
Uppsalamodellen är unik i och med att den ser information om en marknad som en kritisk 
indikator för eller emot en etablering och framförallt som en indikator på vilken etablerings 
form som bör väljas. Däremot tar Uppsalamodellen, i och med dess fokus på företagets 
handlingar, ingen hänsyn till påverkan av konkurrens vid etablering. Vad som kan 
argumentera mot detta är att vikten som de lägger vid erfarenhetskunskap i Uppsalamodellen 
borde vara bevis på att företaget vid etablering har en medvetenhet om alla faktorer på 
marknaden som kan påverka etableringsbeslut. En senare diskussion om modellen av 
Johansson och Vahlne (1990) bekräftar denna teori.  
 
Enligt Whitelock (2002) koncentrerade Uppsalamodellen tidigt främst på företagets 
erfarenhetskunskap. På senare år insåg Johanson och Vahlne (1990) det viktiga i en mängd 
andra variabler så som relationer med andra parter på den nya marknaden, kunder, 
leverantörer, konkurrenter.  
 

2.4 Nätverk 
 
Metha et al (2006) anser att företag som etablerar sig i utlandet kan utveckla partnerskap med 
lokala distributörer. Detta för att minska risker och kostnader samt för att underlätta processen 
rent tidsmässigt. Dessa partnerskap baseras på tillit, engagemang och samarbete. Webster 
(1992) tolkas av Metha et al (2006) att varje part i partnerskapet måste sträva efter samma mål 
och ha gemensamma åsikter angående vad som skall åstadkommas. Detta i förhållande till hur 
mycket kapital och resurser som har satsats. Ibland kan företag ha svårt att uppnå mål på egen 
hand och därför blir enligt Mohr och Spekman (1994) tolkat av Metha et al (2006) dessa 
samarbeten aktuella. Johnson et al (1990) i Methas (2006) tolkning poängterar också att de 
personliga kontakter som uppstår kan komma att bli viktiga när företag ska börja göra affärer.  
  
Ibland finns det inga regler nedskrivna i lagform för samarbete mellan företag och därför blir 
enligt Methas et al (2006) tolkning av Rousseau och Sitkin (1998) tillit en viktig faktor. Tillit 
är ingen garanti för att samarbetet skall fungera men det underlättar ändå samarbetet. Tilliten 
uppstår enligt Rousseau och Sitkin (1998) via en upprepad interaktion mellan företagen. 
Engagemang kan också bli viktigt vid en nyetablering. Detta innefattar bland annat företagens 
attityd till partnerskapet. Ett högt engagemang från parterna leder till att de i framtiden kan nå 
de gemensamma eller individuella mål som uppstått. För att detta skall kunna genomföras 
måste ett samarbete finnas. Stern och Reve (1980) definierar samarbete som att tillsammans 
sträva mot ett gemensamt mål.  
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Metha et al (2006) menar att för att reducera riskerna vid en etablering på en ny marknad kan 
företag använda sig av lokala distributörer. Även här blir tilliten en viktig faktor då företaget 
måste lita på deras lokala distributörer. Samtidigt måste också distributören lita på exportören 
och veta att denne får ut något av samarbetet så att en win-win situation uppstår. Denna 
situation kan beskrivas som följande då distributören tillhandahåller kunskap om den 
inhemska marknaden vilket underlättar för exportören. Distributören får samtidigt en ny 
produkt att lansera på sin marknad.  
 

2.4.1 Personliga nätverk  
 
Gummeson (2002) talar för att något av det viktigast vid strategiska beslut i ett företag är att 
utnyttja de personliga nätverk som finns inom företaget. Personliga nätverk får en person 
genom kontakter och utbyte med andra individer som har likartade intressen. Det personliga 
nätverket byggs upp genom att skapa och underhålla sociala relationer och behöver inte 
nödvändigtvis bedrivas i egenskap av ekonomiskt syfte. Det är när en någon inom företaget 
tar med sig sina kontakter över företagets gränser som de personliga nätverken sammanlänkas 
med företaget.  Det är viktigt att skilja personliga nätverk från de industriella nätverk som 
utvecklar etablerade företag. Industriella nätverk har marknaden som dominerande 
referensram och personliga nätverk definieras som ovan nämnts av de anställdas personliga 
relationer. Gummeson (2002) menar att det i Asien är det vanligare att göra affärer med 
människor företaget har en relation till.  
 
Johannison (1996) hävdar att utbyte mellan företag ofta bygger på långsiktiga 
affärsförbindelser och engagemang som är förankrat i ett ömsesidigt förtroende.  De 
personliga nätverken syftar till att upprätta och underhålla dessa förtroenderelationer för att 
skapa ett långsiktigt affärssamarbete och utbyte företag emellan.   
 
Johannison (1996) anser att personliga nätverk kan delas upp i två olika dimensioner, 
affärsmässig eller social. Affärsmässig dimension används för att beteckna den aspekt på en 
förbindelse på marknaden som speglar förväntningar om direkt ekonomiskt utbyte. Den 
sociala dimensionen innebär att företagaren ser andra motiv till att engagera sig i en 
utbytesrelation som till exempel att företaget genom utbytet får sin personliga och sitt företags 
förmåga bekräftad och därmed sin självtillit förstärkt. Den sociala dimensionen stärker 
affärsrelationen i sig då det ofta finns en naturlig förklaring till denna som garanterar att 
relationen består. Båda dimensionerna är av stor vikt i företagets nätverkande. De 
affärsmässiga och sociala dimensionerna sammanvävs i förbindelserna mellan olika parter då 
det i en relation krävs ömsesidigt förtroende. Hur starka dessa förbindelser är beror på 
geografiskt, psykologiskt, kulturellt och socialt avstånd mellan aktörerna. Relationen stärks 
också av att båda parter kan dra nytta av relationen. 
 
Personliga nätverk används för att bibehålla de utmärkande dragen i företaget enligt 
Johannison (1996). I de personliga nätverken återfinns alla de personer som affärsmannen har 
en direkt relation till. Nätverken är av betydelse då hela företagandet kan ses som en 
nätverksaktivitet. Nätverken skapas för att de som finns inom nätverket hoppas finna en 
långsiktig relation med varandra som bygger på förtroende, förutsägbarhet och voice6. 
 

                                                 
6 en öppenhet att för att diskutera problem 
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Johannison (1996) menar att företags nätverk är uppbyggda redan innan en etablering men att 
dessa ökar successivt i och med att företagaren bygger upp sina kontakter i affärsvärlden. De 
förbindelser som företagaren har med sig sedan tidigare utgörs i största grad av personliga 
relationer. De är inte säkert att dessa relationer, som kallas det primära nätverket, är av 
betydelse för affärerna men däremot påverkar de alltid affärsledaren själv. Personliga nätverk 
är många gånger uppbyggda med strategiskt tänkande för att stimulera de internationella 
relationerna. Ett företag kan exempelvis anställa personer med ett stort internationellt nätverk 
eller mångkulturell bakgrund.  
 
Personliga och affärsmässiga relationer går ofta in i varandra och det är svårt att dra en gräns 
mellan de två enligt Johannison (1996). Ofta är det tillfälliga och slumpvisa möten som 
påverkar och utökar företagarens nätverk och därmed bidrar till förändringar i 
internationaliseringsprocessen. Den sociala dimensionen av nätverket har större betydelse i 
början av internationaliseringsprocessen och den affärsmässiga i slutet.  
 

2.5 Kultur 
 
Kultur är ett begrepp som används till grund för att skapa förståelse för en mängd olika 
företeelser, inte minst hur affärsledarskap skiljer sig åt i olika länder. Enligt Hollensen (2004) 
är kulturen en underliggande ram som skapar en individs förutfattade meningar om 
observerade händelser och personliga interaktioner. Hollensen (2004) skriver att kultur är ett 
inlärt beteende och en fysisk verklighet. Det går att hitta samma objekt i alla kulturer, 
exempelvis mat, boende, jobb, pengar, kläder. Dessa kommer att styra människor i deras 
beteende. Det som skiljer dem är hur objektiven hanteras.  
 
En vanligt förekommande uppfattning är att kultur är förknippad med mänskliga värderingar. 
Bjerke (1998) tolkar Guth & Tagiuri (1965) att företags strategiska val påverkas av personliga 
värderingar. Bjerke (1998) skriver att kulturell inkompetens i affärssammanhang kan äventyra 
allt från försäljningar till den interna effektiviteten. Företaget bygger på att alla inblandade är 
på samma våglängd, det vill säga har förståelse för varandras kulturer.  
 
Alvesson (2001) stärker denna teori då kulturen i en organisation präglas av människornas 
värderingar, tankesätt och känslor. Han menar att det finns olika typer av synsätt på 
kulturbegreppet. Ett av dessa är värderingar och normer där fokus ligger på sociala mönster 
och normsystem. Han poängterar att kultur endast anses vara ett socialt mönster som 
översiktligt behandlas, men det är viktigt att se vad som ligger bakom detta mönster 
exempelvis traditioner. 
 
Alvesson (2001) tolkar Hofstede et al (1990), Trise och Beyer (1993) att kultur är; 
 

• Något som delas av medlemmar i en grupp 
• Något som är förknippat till traditioner och historia 
• Något som är anknutet till idéer, betydelser och föreställningar 
• Något som är svårt att begripa och därför måste tolkas 

 
När företag etablerar sig i utlandet kan ett kulturellt avstånd uppstå. I Metha et al (2006) 
tolkas Aulkah (1996) som poängterar att detta avstånd kan komma att påverka dynamiken i 
samarbetet och att företaget måste vara medvetna om avståndet. Tilliten mellan företag kan 
enligt Aulkah (1996) också variera i förhållande till den kulturella miljön.  
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Ferraro (1990) enligt Metha et al (2006) beskriver kultur som något människor har, 
exempelvis deras i tankar eller genom deras agerande i samhället. Dessa aspekter gör att 
kulturella avstånd uppstår när företag förflyttar sig till nya marknader och enligt Hall måste 
företagen vara medvetna om detta för att framgångsrikt kunna kommunicera med varandra.  
 
I och med den ökande integrationen av världens länder och dess ekonomier ökar också 
internationaliseringen. Det talas om att världen idag blivit mer homogen än för några år sedan. 
Trots detta är det viktigt att vara medveten att länder kan skilja sig från varandra exempelvis 
kulturellt. Vid etablering på en främmande marknad möts företaget  av ett nytt sätt att göra 
affärer på, ett nytt sätt att bedriva sitt företag att matcha in i landet (Johanson, J. et al 2002). 
Kulturen kan komma att påverka företagets process på markanden mer än väntat. Därför blir 
det extra viktigt att samla in kunskap om landets kultur för att sedan kunna leda det på ett 
korrekt och effektivt sätt (Deresky H. 2006). 

2.5.1 Kultur i Kina - Guanxi 
 
Gold et al (2004) anser att guanxi kan beskrivas som sociala länkar och nätverk som påverkar 
delar i det kinesiska samhället. För många är guanxi den viktigaste delen i kinesisk kultur.   
 
Deresky (2006) menar att kineser lägger stor tyngd på relationer och nätverk och denna norm 
kallas för guanxi. Långsiktiga relationer är mycket viktiga och därför bör utländska företag 
fokusera på detta vid en etablering av ett företag på en kinesisk marknad. En kines har enligt 
Deresky (2006) svårt att hysa tillit till en person de inte känner, därför är det viktig att under 
en längre tid utveckla och vårda den relation som uppstått. Relationen som utvecklas blir 
viktigast i affärssammanhang.  
 
Guanxi bygger på ömsesidig interaktion och skapar därför en oskriven kod för det beteende 
som accepteras på marknaden. Denna kod kan enligt Deresky (2006) gå före den lagstiftning 
som råder.  
 
Deresky (2006) talar om att alla företag påverkas av guanxi och blir därmed sammanlänkade. 
Guanxi kommer från personliga relationer och binds via dessa in i företaget. Detta bidrar till 
att fler företag binds samman i nätverk via att de ger och tar. Om det ena företaget bidrar med 
något förväntar de sig något i gengäld och så vidare och därmed är nätverket upprättat. 
Därmed gynnar guanxi exempelvis ett företags tillväxt då de kan ta hjälp av en annan part om 
de saknar resurser. 
 
Bjerke (1998) beskriver guanxi som ett sammanlänkat nätverk, vilket kan användas för att 
beskriva företagskulturen i Kina. Guanxi betyder också enligt Bjerke (1998) ”relationer” eller 
”kontakter” och det är just kring relationer som affärsvärlden i Kina är uppbyggd. En kines 
ser sina relationer som en del av sin person. I Asien, till skillnad från västvärlden där nätverks 
bygger på affärer, skapar kinesiska företag affärer genom personliga nätverk. Guanxi baseras 
på ömsesidiga förpliktelser. Dessa ömsesidiga förpliktelser, att hjälpa varandra, finns i såväl 
familjen som affärssammanhang.  Guanxi tenderar att vara mer nyttobetonat än emotionellt.  
 
Kinesisk kultur lägger enligt Bjerke (1998) stor vikt vid ansiktet och ansiktsuttrycket. Det 
kinesiska begreppet ”ansikte” har två betydelser. Det ena förknippas med en persons 
moraliska karaktär och ära medan de andra förknippas med rykte och prestige. Båda är viktiga 
i sociala interaktioner. En kines förknippar ett tappat ansikte med rädslan att mista sin 
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prestige. Därför blir det viktigt för företag att se till att deras amarbetspartners inte ”tappar 
ansiktet” inom affärssammanhang. 
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3 Metod 
___________________________________________________________________________ 
 
Detta kapitel redogör vilken metod som författarna använt för studien. Metodkapitlet 
behandlar det valda problemet, angreppssätt och hur materialinsamling skett för studien. 
Avslutningsvis diskuteras uppsatsens pålitlighet och förhållningssättet till insamlat material. 
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Val av fall 
 
Idag när allt fler företag flyttar från sin hemmamarknad ut på den internationella marknaden 
finns det en anledning att studera området kring global marknadsföring. När författarna kom i 
kontakt med fallföretaget, Kaseina, väcktes tanken att länka samman Kaseina med ämnet 
global marknadsföring.  
 
Saunders et al (2007) tolkar Jankowicz (2005) att fördelar kan dras av att studera ett ämne där 
intresse redan finns. Intresset för global marknadsföring har alltid funnits hos oss författare, 
men djupare kunskap inom ämnet saknades. Författarna har precis avslutat en kurs i 
marknadsföring på C-nivå som berörde företaget och omvärlden. Författarna fann denna kurs 
intressant och fick goda resultat vilket förankrar Saunders et als (2007) tolkning av 
Jankowiczs (2005) teori om att studera ett ämne där ambitionsnivån är hög. Detta bidrog 
starkt till vårt val av ämne. 
 
Vid vidare diskussion kom författarna fram till att ett resonemang angående kapaciteten till att 
genomföra studien behövde föras. Saunders et al (2007) poängterar att detta är någonting som 
bör finnas i åtanke vid val av ämne. Kaseina är ett internationellt företag och därför finns det 
många faktorer som språk, avstånd till informationskällor med flera som kan komma att bli 
tidskrävande och därmed fördröja arbetsprocessen. Vid närmare studier insåg vi att begreppet 
global marknadsföring var omfattande och fann då intresse i den del av ämnet som kallas 
företagets internationaliseringsprocess.  
 
Enligt Saunders et als (2007) tolkning av Raimond (1993) bör litteratur ha behandlats innan 
val av ämne. Detta för att ämnet ska ha en anknytning till den valda teorin. Författarna 
började därför studera litteraturen angående global marknadsföring och fann där 
Uppsalamodellen som innefattar företags internationaliseringsprocesser. Författarna var alltså 
pålästa innan val av ämne och vid vidare studier avgränsades ämnet till att behandla 
internationaliseringsprocesser. Dessa processer förklarar tillvägagångssätt för företag vid 
etablering på en ny marknad. Författarna fann att problem kan uppstå när ett företag 
internationaliseras i ett land kulturellt skilt från det egna och vill därför se hur dessa påverkar 
etableringen.  
 
För att begränsa studien om ett företags internationaliseringsprocess har författarna valt att 
undersöka processen vid en etablering i Kina. Författarna fann nämligen i litteraturen 
berörande global marknadsföring att ju längre avstånd det är mellan den nya marknaden och 
hemmamarknaden desto större skillnad är det i kulturen (Johansson, J 2002:46) Då Kaseina 
har sitt ursprung i Skandinavien kändes Kina som ett självklart val med tanke på avståndet 
mellan de båda platserna.  
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Vid valet av ämne har tekniken för datainsamlingen varit mer rationell än kreativ då 
författarna har läst in sig på litteratur inom ämnet istället för att kreativt komma fram till ämne 
med hjälp av brainstorming och relevansträd (Saunders, M 2007:22-23). 
 

3.1.1 Val av fallföretag 
 
Studiens syfte är att studera ett företags internationaliseringsprocess vid en etablering i ett 
land kulturellt skilt från det egna. Vid val av fallföretag ansåg författarna att det valda 
företaget bör ha etablerats i utlandet samt vara verksamma på den internationella marknaden. 
Då författarna valt att avgränsa oss till ett företags etablering på den kinesiska marknaden var 
det ett krav att företaget genomfört en etablering i Kina. 
 
Författarna kom i kontakt med ytbehandlingsföretaget Kaseina och fann att företagets historia 
stämde väl in på kraven för fallföretag. Kaseina som har sitt ursprung i Finland har en lång 
erfarenhet av etableringar utomlands och är verksamma i över 20 länder. Enda sedan 1970-
talet har Kaseina varit verksamma på den internationella marknaden och därmed drog 
författarna slutsatsen om att de hade erfarenhet inom området. Företaget har en etablering i 
Kina bakom sig och har därmed genomgått en internationaliseringsprocess i ett land kulturellt 
skilt från det egna.  
 
Produkterna som tillverkades av företaget låg inte i huvudfokus då vi valde Kaseina som 
fallföretag. Efter hand visade de sig dock ha en stor betydelse för etableringen på Kinas 
marknad och gavs därför ett större utrymme i uppsatsen än väntat. Kaseina behandlar alltifrån 
möbler till parkettgolv, vilket gör de verksamma på en bred marknad för golv och möbler. 

3.1.1.1 Pseudonym 
 
Kaseina är ett internationellt företag verksamma i flera länder vars policy att i uppsatser inte 
medverka med sitt verkliga namn. Av denna anledning är fallföretagets företagsnamn samt 
namnen på de anställda inom företaget fingerade. I källförteckningen står den muntliga källan 
som referens från intervjun med Haakon Haraldsen som egentligen har ett annat namn.  
 

3.2 Angreppssätt 
 
Arbetet med denna studie började med att ta del av lämpliga teorier på ämnesområdet global 
marknadsföring och företagets internationaliseringsprocess. Angreppssättet har varit en 
empirisk växelverkan mellan teori och empiri som grundats i det valda fallföretaget, i detta 
fall empirin. Författarna har avgränsat sig till att endast studera ett företags 
internationaliseringsprocess på den kinesiska marknaden. Studien har gjorts på ett företag som 
redan etablerats på den kinesiska marknaden. Studien vill se vilka problem som kan uppstå 
och hur dessa kan påverka etableringen.  
 
För att svara på frågan har författarna använt de valda teorierna och letat efter samband 
mellan dessa och de valda fallföretaget. Detta innebär att författarna testar befintlig teori på ett 
enskilt fall i verkligheten. Författarna har genom studiens gång utvecklat en referensram för 
att tillämpa denna på insamlad empiri. Saunders et al (2007) påpekar att det valda 
angreppssättet kommer att påverka tolkningen av litteraturen. Detta har återspeglats i 
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författarnas studie genom att de vid litteraturstudien behandlat teorin istället för att skapa 
denna utifrån den insamlade empirin. 
 
Författarnas syfte har inte varit att skapa någon ny generell teori utan att utveckla en tentativ 
modell testad enbart på det valda företaget. Denna modell är preliminär och går därför inte att 
statistiskt generalisera. Författarna vill påvisa problem som företag kan möta vid etableringar, 
detta blir intressant då företag enligt Johanson et al (2002) blir allt mer internationaliserade. 
 

3.3 Fallstudie 
 
Författarna har valt att undersöka internationaliseringsprocessens problem genom att fördjupa 
sig i ett redan etablerat företag på den kinesiska marknaden. Detta för att uppnå djupgående 
insikter samt förståelse för det valda problemet. Författarnas tillvägagångssätt kan benämnas 
som en kvalitativ fallstudie då författarna behandlat teori utifrån empiri för att komma fram 
till sina slutsatser. 
 
Enligt Saunders et al (2007) anser Morris och Wood (1991) att fallstudie bör användas som 
metod för att få djupare förståelse för innehållet samt för de processer som sker. De menar 
vidare att det undersöks varför saker i omgivningen sker istället för hur det är. Fallstudien ger 
också möjligheter till intervjuer, observationer och dokumentanalyser vilket författarna har 
gjort genom exempelvis studiebesöket på Kaseinas huvudkontor. 
 
Författarna vill fortsätta på den forskning som finns inom företags 
internationaliseringsprocesser då fallstudier enligt Saunders et al (2007) ger oss möjligheten 
att observera och analysera detta. 
 
Författarna anser att valet av fallstudie är en lämplig metod att använda för fallet då syftet 
med fallstudier är att skapa djupare insikter om en viss situation. Fallstudier kan definieras 
som en undersökning av en specifik företeelse vilket i vårt fall innebär ett visst företags 
etablering i Kina. Författarna kommer endast att behandla ett företag, Kaseina, och kommer 
därför inte statistiskt generalisera våra slutsatser, utan endast behandla dessa analytiskt.  
 
Halvorsen (1992) menar att fallstudier behandlar processer vilket blir aktuellt i problemfrågan 
då vi beskriver hur Kaseina gick tillväga vid etableringen i Shanghai. Enligt Halvorsen (1992) 
kan denna typ av studie ge författarna möjligheten att samla in mängder av varierad data. Ett 
syfte med fallstudier är att beskriva ett socialt system. Författarna har i denna studie gjort 
detta genom att samla in empiri om kulturen i Kina samt angående fallföretaget Kaseina. 
Därmed har författarna blivit medvetna om hur Kaseina har blivit internationaliserade och på 
så sätt kunna skapa en förståelse baserad på dessa fakta. 
 
Författarna har haft ett kritiskt förhållningssätt till befintliga teorier och uppmärksammat 
förändringar i dessa. Författarna anser att alla teorier inte kan vara generaliserbara och vill 
därför visa detta genom att ifrågasätta de valda teorierna. Författarna hoppas i framtiden att 
studien kan bidra till vidare forskning, genom att bidra med en ny tolkning av modellerna. 
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3.4 Metod för insamling av data 
 
Metoden har varit att samla in data via en intervju, analyser av data och kategorisering av 
data. Datan har sammanställs i en löpande text utan någon statistisk generaliserbarhet 
(Saunders, M 2007:145). Vid insamlingen av empirin kan enligt Widerberg (2002:16) tre sätt 
användas. Författarna valde därför att samla in empirin efter dessa; 
 

• Observationer; Vid studiebesöket på fallföretagets huvudkontor i Helsingfors fick 
författarna möjligheten att träffa chefen för asienregionen på företaget i ett personligt 
möte. Detta gjorde att författarna kunde studera och tolka dennes agerande och 
uppförande. Det är relevant för uppsatsen då författarna kunde observera 
företagskulturen och på så sätt få en känsla av fallföretaget. Vi möttes av en 
organiserad miljö med en gemytlig stämning.  

 
• Intervjuer; Dessa är till för att via samtalsform skapa förståelse för ämnet. Intervjuer 

kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom att vara styrda med fastställda frågor 
eller att de utvecklas under samtalet. Vår intervju med Haakon Haraldsen beskrivs 
vidare under 3.5.3 

 
• Text- och bildanalys; Med denna metod kan forskaren inte integrera med någon 

respondent, vilket gör att endast det endast går att observera bilder och texter. Vid 
intervjun bifogade vår respondent en Power Point-fil som använts under arbetets gång. 
Det har då blivit författarnas uppgift att analysera bilder och texter.  

 
Med hänsyn till problemfråga och syfte har metoden varit att arbeta nära informationskällan 
samt bygga analysen på förståelse för modellerna. Studien syftar inte till att nå fram till ett 
resultat som är generaliserbart utan snarare ett resultat som testar befintlig teori. Då resultatet 
vid arbete med denna typ av metod inte går att generalisera (Holme och Solvang (1997:92)  
anses metodvalet vara det bästa för problemet.  
 

3.4.1 Empirisk data 
 
Insamlingen av den empiriska datan kommer bland annat från en intervju med sakkunnig 
person från fallföretaget Kaseina.  Författarna valde denna typ av primärdata för att få en 
verklighetsbild av fallföretaget och kunna vistas i omgivningen. Intervjun ägde rum på 
Kaseinas huvudkontor i Helsingfors med en respondent influgen från Singapore. Intervjun 
arrangerades som en djupintervju där respondenten höll en föreläsning om det givna ämnet, 
ett företags internationaliseringsprocess vid etablering i Kina. Respondenten berättade hur 
Kaseinas etablering i Shanghai gått till och hur den ska fortskrida.  
 
För dokumentation spelades intervjun in på band. Vid dokumentation av en intervju är det 
viktigt att berätta detta för intervjupersonen så att denne är medveten om detta. Författarna 
kontrollerade saker runt omkring som skulle kunna komma att störa intervjun. För att 
reducera eventuella informationsluckor vid bandinspelningen kompletterades denna med 
anteckningar.  Intervjupersonen pratade norska varav det blev viktigt med att intervjun 
dokumenterades samt att den blev sedan skrevs rent.  
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3.4.2 Val av respondent 
 
Respondenten vid intervjun var Haakon Haraldsen, chef för Kaseinas Asienregion. Haraldsen 
har en erfarenhet inom Kaseina då han har varit verksam inom företaget i 19 år. Hans position 
samt karriär inom företaget har gett honom kunskap om företagets 
internationaliseringsprocess, samt en förståelse för den kinesiska markanden och dess kultur. 
Han är sedan några år tillbaka bosatt i Singapore och är därför väl bekant med den asiatiska 
kulturen och vet vad som är viktigt att tänka på vid affärer i Kina. 
 
Då författarna vill undersöka problematiken kring företagets internationaliseringsprocess vid 
en etablering i Kina krävdes det att respondenten hade god kunskap om de bägge delarna. 
Eftersom Haakon Haraldsen var ansvarig för etableringen av Kaseina i Shanghai och var med 
från första början ansåg vi att han passade bäst som respondent för vår problemfråga. 
 

3.4.3 Intervju 
 
Enligt Saunders et al (2007) anser Kahn och Cannell (1957) att en intervju är att ha en 
diskussion mellan två eller flera människor. Intervjun gör att data samlas in som är relevant 
till studiens forskningsfrågor. Det finns olika typer av intervjuer varav författarna valde att 
föra en ostrukturerad djupintervju. Intervjun pågick i cirka tre timmar där diskussion och 
småprat inkluderas. 
 
Denna typ av intervju gav författarna möjligheten att på djupet utforska det ämne inom vårt 
intresse. Vid en djupintervju är respondenten enligt Saunders et al (2007:312) inte styrd av 
strukturerade frågor, samt följdfrågor, utan en diskussion angående ämnet förs. Författarna 
hade utformat frågor som stöd under intervjuns gång för att undvika att respondenten kom in 
på sidospår. Frågorna var baserade på den valda teorin. Innan intervjun ägde rum 
informerades respondenten angående ämne, samt viken typ av information författarna ville få 
ut av intervjun. 
 
Enligt Saunders et al (2007) är den valda intervjuformen inte standardiserad då det är en one-
to-one intervju där två parter möts i verkligheten. Icke-standardiserade intervjuer används för 
att samla in data som analyseras kvalitativt. Detta blir då relevant för fallet då författarna 
ständigt söker finna svar på varför. Halvorsen (2002) påpekar också att en ostrukturerad 
intervju blir aktuell då författarna är intresserade av någonting som redan skett, i detta fall 
Kaseinas etablering i Kina. Han menar också att denna typ av intervju styrs av respondenten 
och inte intervjuaren. Halvorsen (2002) tolkar Kalleberg (1982) med att samtal med personer 
som har förstahandskunskaper inom ämnet bör ske, i studien, Haakon Haraldsen, som fanns 
på plats under etableringen 1992 och framåt. 
 
Författarna lät respondenten hålla ett föredrag på eget initiativ angående Kaseina och dess 
etablering på den kinesiska marknaden. Föreläsningen följdes sedan av kompletterande frågor 
från författarna. Innan intervjun hade en Power Point-presentation av författarnas arbete 
förberetts, samt de teorier som var ämnade för studien. Detta för att respondenten skulle bli 
insatt i ämnet och kunna svara så utförligt som möjligt.  
 
Enligt Saunders (2007:327) är det viktigt att under en intervju dokumentera den via inspelning 
samt genom anteckningar. Dessa anteckningar kan bli aktuella om inspelningen blir förstörd 
eller om det förekommer störningar i omgivningen. I detta fall fick författarna användning av 
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anteckningarna då en mobil vid vissa tillfällen på bandet skapade störningar. Respondenten 
talade norska vilket skapade en språkbarriär vilket underlättades av inspelningen då det gick 
att gå tillbaka för större förståelse angående intervjun. Direkt efter hemkomsten från intervjun 
blev den renskriven då den fortfarande var färsk i författarnas minnen.  
 

3.4.3.1 Studiebesök på Kaseina 
 
Efter mailkontakt med Kaseinas Asienchef, Haakon Haraldsen, kom författarna överens om 
att han skulle vara respondent under studiens gång. Ett personligt möte önskades med honom, 
dock verkade det i början komplicerat att utföra då Haraldsen är bosatt i Singapore och endast 
besöker huvudkontoret i Helsingfors cirka fyra-fem gånger per år. Författarna planerade länge 
att en telefonkonferens tills beskedet kom att Haraldsen skulle befinna sig i Helsingfors 
måndagen den 21 april 2008. Författarna blev då bjudna över till huvudkontoret där intervjun 
kunde äga rum. 
 
Kaseinas huvudkontor låg i en nydesignad rund byggnad mitt i Helsingfors. Författarna blev 
väl mottagna av en anställd på kontoret som förde in oss till ett modernt konferensrum med 
utsikt över ån som korsar Helsingfors. Genomgående för kontoret var att det innehöll 
Kaseinas produkter i form av trämöbler och deras logotyp. Anledningen till att besöket 
gjordes var för att observera just detta. Vi författare känner att vi tack vare detta fått en inblick 
i Kaseinas företagskultur. 
 

3.4.4 Teoretisk data 
 

3.4.4.1 Forskningslitteratur 
 
Tyngdpunkten vid insamlandet av data till denna studie har varit att fördjupa kunskapen om 
global marknadsföring och ett företags internationaliseringsprocess samt hitta relevanta 
teorier att testa vårt fallföretag på.  
 
Enligt Saunders et al (2007:248) använder författarna sig av den grupp inom sekundärdata 
som kallas för documentry data. Detta innebär att data samlas in med hjälp av databaser, 
personliga kontakter, e-post, intervjumaterial, böcker och artiklar. På detta sätt byggdes en bra 
grund till rådata som sedan bearbetats.  
 
Insamlingen av data kan enligt Saunders et al (2007:248) påfrestas av exempelvis tillgången 
på kontakter på företaget eller tillgången till litteratur. Insamlingen av litteratur har främst 
skett på Örebro Universitetsbibliotek. Där har relevanta böcker för ämnet hittats då mycket 
har skrivits. De flesta böcker som använts behandlar global marknadsföring och inom det 
ämnet har vi funnit information angående företags internationaliseringsprocess. Det som kan 
upplevas negativt vid insamlingen av litteraturen kan vara att en del anses gamla. 
Uppsalamodellen utvecklades under 70-talet, men forskning bedrivs fortfarande inom ämnet 
därför anser vi att den fortfarande kan användas. 
 
Författarna har bearbetat en rad vetenskapliga artiklar främst från Örebro 
universitetsbiblioteks egen databas ELIN@Örebro. De sökords som använts berörde 
internationaliseringsprocess och Uppsalamodellen. Det fanns mycket skrivet om detta och det 
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gav oss olika infallsvinklar när vi arbetade med teorin Uppsalamodellen. Saunders et al 
(2007) menar att vid sökning av artiklar på Internet blir antalet träffar högt och det är svårt att 
hitta artiklar med vetenskaplig grund. Därför har majoriteten av artiklarna hämtats från 
ELIN@Örebro då dessa är av vetenskaplig karaktär och anses av oss författare vara mer 
erkända än artiklar från olika sökmotorer.  
 

3.4.4.2 Sekundärdata om fallföretaget 
 
Fallföretaget försåg oss författare med uppsatser och papper som studenter vid olika 
universitet världen över skrivit. Dessa skulle dock behandlas konfidentiellt, men de gav ändå 
en inblick i företaget och dess verksamhet. Vid intervjutillfället tillhandahölls även en Power 
Point-fil med fakta om Kaseinas etablering i Kina samt årsresultat och fakta om deras produkt 
sortiment. 
 

3.5 Val av litteratur 
 
Litteraturen som har använts i studien har hämtats från huvudområdet för studien global 
marknadsföring och internationaliseringsteorier. Studiens teoretiska referensram utgörs av 
Uppsalamodellen, personliga nätverk och företagskultur. Forskningen på området och alla 
modeller som används härstammar från Uppsala och därför har litteratur från Uppsala och 
skriven av upphovsmakarna till modellerna använts. Detta för att skapa en grund till studien 
samt utveckla förståelse för problemet. För att ytterliggare utveckla kunskapen om företagets 
internationaliseringsprocess har vetenskapliga artiklar använts. Dess artiklar har både 
analyserat samt framfört kritik mot de valda teoretiska modellerna. Litteraturen har använts 
tolkande av oss författare. Då detta är en fallstudie med endast ett studieobjekt finns 
möjligheten tolkningen gjorts med viss generalisering.   
 

3.6 Källkritik 
 
Genomgående kritik för alla källor har utgått från Thuréns (2005:13) fyra kriterier om ett 
kritiskt förhållningssätt till källor; 
 

• Äkthet; detta betyder att källan ska stämma överens med vad den säger sig att vara. 
Författarna anser att de sekundärkällor som använts är uppbyggda på vetenskaplig 
grund då de är hämtade från Örebros Universitetsbibliotek. Författarna är samtidigt 
medvetna om att ett kritiskt förhållningssätt bör hållas, därför har författarna i stor 
grad jämfört källornas utsagor med varandra. 

 
• Tidssamband; Med detta menas att källan kan vara ogiltig för att en längre tid har gått 

mellan en händelse och dokumentationen av denna. Författarna är medvetna om att 
Uppsalamodellen upprättades under 70-talet, men de källor som funnits är uppdaterade 
i nya upplagor fram till 2002.  

 
• Oberoende; Det är viktigt att källan inte återspeglar endast en persons åsikter. Den 

litteratur vi använder oss av innefattar flera forskares aspekter och syn på ämnet därav 
anser vi våra källor vara oberoende.  
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• Tendensfrihet; De källor som används ska inte ge en felaktig bild av verkligheten 

exempelvis genom att präglas av författarens intressen, så som politiska, ekonomiska 
och personliga. 

  

3.6.1 Kritik mot empirisk data  
 
I uppsatsen används en primärkälla bestående av en intervju med sakkunnig person. 
Författarna anser att respondentens svar är relevanta för forskningsfrågan då han var ansvarig 
för Kaseinas etablering i Shanghai då den skedde. Han har varit anställd inom företaget under 
en längre tid och bör därmed vara mycket kunnig inom området. Haraldsen har vistats och 
bott i Asien under flera år och bör därför vara medveten om dess kultur samt hur affärer 
förhandlas fram. Han poängterade under intervjun hur viktigt det är att vara medveten om 
kinesernas traditioner och sociala liv. Denna typ av kunskap måste upplevas då den kan vara 
svår att läsa in. 
 
Samtidigt gäller det dock att vara kritisk till informationen då vi endast använt oss av en 
respondet vilket därmed kan leda till ett mycket subjektivt resultat. Respondenten kan ha satt 
sin personliga prägel på svaren och därmed förvrängt dem. Därför har författarna jämfört 
respondentens svar med redan befintlig fakta i de papper som tillhandahållits och från 
fallföretagets hemsida angående fallföretag och dess etablering i Shanghai.  
 

3.6.2 Kritik mot teoretisk data 
 
Författarna har i sin teoretiska referensram använt sig av sekundära källor och dessa skall 
alltid läsas kritiskt för att undvika felaktigheter. Dessa kan uppstå då en forskare vinklat fakta 
vid sammanställning av den eller att den är skriven för ett annat syfte än vad uppsatsen är 
ämnad för. Vid insamling av referensram bör författarna vara objektiva och jämföra olika 
källor med varandra. Den litteratur som används i denna uppsats bygger på flera forskares 
åsikter varför vi anser den vara objektiv.  
 
Enligt Wiederheim-Paul et al (1991) bör litteraturen vara så aktuell som möjligt med ett 
samtidskrav. Största del av den litteratur som används i uppsatsen är från mitten av 90-talet 
och därmed kan den anses som aningen gammal.  Författarna har i arbetet varit 
uppmärksamma angående detta och har därför använt flera böcker av olika författare.  För att 
uppfylla samtidskravet har författarna använt sig av en rad nyligen publicerade vetenskapliga 
artiklar. 
 
De vetenskapliga artiklar som använts är samtliga hämtade från Universitetsbibliotekets 
databas ELIN@Örebro. Eftersom dessa artiklar är byggda på vetenskaplig grund anser 
författarna dem vara tillförlitliga och relevanta för forskningen. Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att de är sammanställda av en eller flera personer som kan ha satt sin personliga 
prägel på dem. Det positiva med att det kan vara många författare till artiklarna är att många 
intressanta synvinklar på problemet kan uppstå. Det blev sedan upp till oss författare att 
sammanställa dessa artiklar, presentera dem i litteraturstudien för att sedan sammanställa dem 
i teorin.   
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3.6.3 Uppsatsens pålitlighet 
 
Enligt Halvorsen (1992) kan reliabilitet visa hur pålitlig en studie är. Det betyder att oavsett 
vem som gör studien skall den få samma resultat. Reliabiliteten blir även aktuell då den är 
nödvändig för att kunna använda och behandla problemfrågan, exempelvis kan en allt för 
ytligt utformad problemfråga sluta i olika resultat beroende på när den ställs. 
 
Enligt Saunders et al (2007) tolkning av Easterby-Smith et al (2002) är reliabilitet ett mått 
som mäter om resultatet vid en studie blir likasinnat varje gång samt om andra skulle göra 
samma studie. Det finns en rad faktorer som kan påverka att resultatet inte skulle bli 
detsamma vid upprepade studier, vilket då skulle sänka reliabiliteten. Detta kan vara att 
situationen ser olika ut vid intervjutillfället. En person som intervjuas kan vara påverkad av en 
mängd omständigheter exempelvis veckodag, humör med mera.  
 
I studien har författarna försökt undvika att omständigheterna kring respondenten ska ha 
speglats i svaren. Detta genom att jämföra de svar vi fick med den befintliga informationen 
inom ämnet. I och med att respondenten på eget initiativ visade en uppdaterad Power Point 
presentation om etableringen i Kina anser vi att samma resultat skulle uppnås oavsett.  
 

3.7 Analysmetod 
 
I denna studie kommer författarna att samla in yttranden från olika forskare som diskuterar 
den teori som används i syfte att skapa en referensram. Litteraturstudien ska ge läsaren en 
inblick inom området intressant för uppsatsen och är därför omfattande. Referensramen är 
därav en sammanfattning av den insamlade kunskapen som presenteras i kapitel 2, 
litteraturstudie. Referensramen kommer därefter att användas av oss författare för att testa de 
valda teorierna på den insamlade empirin inom ämnet. I analysen är syftet att författarna för 
en diskussion utifrån både empiri och teori för att testa teorins applicerbarhet.  
 

”Although I acknowledge X, I claim Y, because of reason Z.” (W. C. Booth, 2003:131) 
 

Författarna kommer i analysen att presentera antaganden och resonemang hämtade från 
empirin med stöd av teorin. Utifrån resultaten av detta utvecklar författarna en tentativ modell 
som kommer att bestå av de använda teorierna baserat utifrån det enskilda fallföretag som 
testas. Modellen har som syfte att visa sambanden mellan de teorier som använts och 
författarna kommer att föra en kritisk diskussion kring denna. (W. C. Booth, 2003) 
 
Analysen baseras på antaganden som bevisas av empirin med stöd i litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Vår empiri kommer att genera ny kunskap i form av en modell genom 
att den ifrågasätter den befintliga teorin.  
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4 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer litteraturstudien sammanfattas och författarna ger grund till de modeller som 
kommer att användas. Avslutningsvis integreras modellerna. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Uppsalamodellen 
 

4.1.1 Etableringskedjan 
 
I fyra steg beskriver etableringskedjan ett mönster hur företag går tillväga fram till dess att 
företaget har etablerat ett tillverkande bolag på den utländska marknaden 
 

 
Figur 1 Etableringskedjan (modifierad Johanson Jan m fl. Företags internationaliseringsprocess s. 47) 

 
I början ägnar sig företaget åt spridd export i ett givet land. När exporten har pågått under en 
tid skaffar företaget sig en agent i landet som integrerar och presenterar företaget på den nya 
marknaden. I steg tre och fyra flyttas bolaget till den nya marknaden för att först bygga upp 
ett eget försäljningsbolag och därefter lokal tillverkning. Varje steg i kedjan beror på 
företagets begränsade kunskap och hur lång tid det tar innan nästa steg kan förverkligas. 
Samtidigt är det viktigt att inse att i varje steg lär sig företagen någonting nytt och samlar 
därmed på sig erfarenhet som kan komma att ligga till grund för vidare steg (Johanson, J. 
2002:51). 
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”Det är bristen på marknadskunskaper, som är det största hindret för de första 
utlandssatsningarna och det är tillgången på sådana kunskaper, som gör det möjligt för de 

internationellt erfarna företagen att systematiskt bygga upp verksamheten på olika 
marknader” (Johanson, J. 2002:48). 

 

4.1.2 Psykiskt avstånd 
 
Det psykiska avståndet kan skapa problem gällande informationsflödet länder och marknader 
emellan. Detta avstånd kan vara skillnaderna i olika länders företagskulturer, affärsspråk och 
utvecklingsnivå. Forskare fann ett mönster som visade att företag etablerade i Norden började 
med att expandera i de andra nordiska länderna vidare ut närliggande länder. Efter att 
företagen agerat på den europeiska marknaden under en tid expanderar de till de 
utomeuropeiska länderna (Johanson, J. 2002:46). 
 
Det handlar främst om den kunskapen som företaget besitter, huruvida nyanserad den är för 
att företaget ska kunna klara sig på en marknad skild från dess hemmamarknad. För att 
internationellt företagande ska kunna genomföras är därför kunskap en återkommande viktig 
faktor som är avgörande om ett företag ska ge sig ut på nya marknader eller stanna kvar för att 
växa och lära på de marknader där de redan är etablerade (Johanson, J. 2002:46). 
 

 
Figur 2 (modifierad Etableringskedjan och psykiskt avstånd)7 

 

4.1.3 IP-modellen 
 
IP-modellen visar samspelet mellan ett företags kunskapsutveckling och deras växande 
utlandsengagemang. Dessa behandlas utifrån två olika aspekter innefattande företagets 
nuvarande tillstånd och förändringar. Dessa aspekter innehåller fyra delar rörande företagets 
marknadskunskap, löpande aktiviteter, engagemangsbeslut och marknadsengagemang.  
 

                                                 
7 Johanson, J (2002) Företagets internationaliseringsprocess, s. 47 
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Marknadskunskapen tyder på den kunskap företaget samlar in angående marknaden. Denna 
kunskap kan komma från erfarenhet som är personlighetsbaserad eller objektiv kunskap 
vilken kan läsas sig till. Löpande aktiviteter präglas av de dagliga kontakter företaget har med 
exempelvis kunder och leverantörer. Dessa aktivteter leder till mer erfarenhet och därmed kan 
företaget växa sig starkare på marknaden.  
 
Ökad erfarenhet leder till nya affärsmöjligheter samt problem vilket gör att de 
engagemangsbeslut företaget tar blir viktiga. Om ett företag skall etablera sig på en ny 
marknad bör de ta ett engagemangsbeslut och detta kan leda till att företag satsar på 
marknader där de redan har erfarenhet. Detta för att det är lättare att röra sig på en redan känd 
marknad. Marknadsengagemanget innefattar hur bundet företagets resurser är till marknaden. 
Hur bundna dessa resurser är beror på hur långt i internationaliseringsprocessen företaget 
kommit.  
 
 

 
 

Figur 3 (Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell, Johanson, J Företagets 
internationaliseringsprocess s. 51) 

 

4.2 Nätverk 
 
Generellt kan nätverk delas in i två olika aspekter, personliga respektive industriella nätverk. 
Relationer mellan olika aktörer bildar tillsammans ett nätverk där alla har olika förbindelser. 
Dessa kan ses som sammanlänkande på flera olika områden då personliga nätverk syftar till 
enskilda individers förbindelser medan industriella nätverk beskrivs som relationen mellan två 
företag eller fler. De personliga nätverken kan ha betydelse inom de industriella nätverken 
varav det blir svårt att sätta en etikett på exakt vilken typ av nätverk som uppstått.  
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4.2.1 Industriella nätverk 
 
I industriella sammanhang är ofta relationerna mellan köpare och säljare långsiktiga. Om 
byten av exempelvis leverantörer sker för ofta riskerar företaget att utsättas för onödiga 
kostnader och risker. Dessa nätverk har ett tydligt ekonomiskt syfte då företag vill få 
kompletterande kunskap för att kunna bedriva sin verksamhet i fortsatt lönsam riktning.  
 

4.2.2 Personliga nätverk 
 
När ett företag ska ta ett strategiskt beslut kan deras personliga nätverk komma att spela en 
viktig roll. Dessa nätverk innefattar personliga relationer till parter som byggts upp 
exempelvis via kontakter eller affärsrelationer till andra företag. De personliga nätverken 
skiljer sig från ett företags industriella nätverk då de fokuserar på de anställdas relationer till 
motparter och inte mot marknaden.  De personliga nätverk som skapas har till syfte att skapa 
ömsesidiga långsiktiga samarbeten som i framtiden ska skapa värde får båda parterna. I ett 
personligt nätverk återfinns bland annat de kontakter den anställda byggt upp inom företaget. 
(Gummesson, E. 2002) 
 
Personliga nätverk kan delas upp i två olika dimensioner, affärsmässiga och sociala. De 
affärsmässiga fokuserar på förväntningar om direkt ekonomiskt utbyte medan de sociala 
fokuserar på det personliga i relationen. Dessa två dimensioner sammanlänkas i relationer 
förutsatt att det finns ett gemensamt förtroende från båda partnern. Bortsett från förtroendet 
påverkas relationen också av kulturella avstånd vilket gör det viktigt att minska dessa. 
(Johannison, B. 1996)   
 
När företag etablerar sig på en ny marknad har de oftast ett nätverk uppbyggt, det blir dock 
viktigt för dem att utveckla dessa innehållande nya potentiella kontakter på den nya 
marknaden. Oftast ligger strategiskt tänkande bakom de personliga nätverken vilket leder till 
att företag önskar att anställa personer med stort internationellt nätverk då de ska etablera sig 
på en ny marknad. I början av ett företags internationaliseringsprocess blir därför de 
personliga nätverken viktiga. (Johannison, B. 1996) 
 

4.2.3 Internationalisering i nätverk 
 
I företags internationaliseringsprocess har nätverk en avgörande betydelse. Nätverkssynsättet 
tar IP-modellen ett steg längre i aspekten angående att ett företag bör ha god 
marknadskunskap. Utifrån nätverksynsättet talar marknadskunskapen mer ingående om 
eventuella relationer till kunder och till andra samarbetspartners på olika plan. Dessa 
relationer går inte att lära sig utifrån, utan företaget måste själv interagera med dessa för att 
kunna få tillgång till kunskapen som dessa relationer skulle kunna bidra med. (Johanson, J. 
2002:90) 
 
Genom att få tillgång till svåråtkomlig information kan företaget öka sina erfarenheter om den 
utländska marknaden och fortsätta att expandera. Nätverkssynsättet ser samtidigt att de 
löpande aktiviteterna i internationaliseringsprocessen handlar om den kontinuerliga 
interaktionen mellan andra företag. Detta leder fram till att företaget ökar engagemanget på 
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marknaden och IP-modellen understryker att engagemangsbeslut kommer att öka fram till det 
slutliga marknadsengagemanget. (Johanson, J. 2002:90) 
 

4.3 Kultur 
  
Sättet att föra sig och göra affärer på skiljer sig från land till land. Ett begrepp som förklarar 
varför detta uppstår är kultur som kan beskrivas som ett inlärt beteende eller en fysisk 
verklighet. Samma objekt kan finnas i olika kulturer men det är hur dessa hanteras som 
kommer att prägla kulturen. Kulturen påverkar ett lands marknad och blir därför en viktig del 
inom företagskultur. Företagskulturen kan komma att präglas av dess anställdas värderingar 
och tankesätt. 
 
Kultur är något som delas av människor i en grupp. Det förknippas med traditioner och 
historia och anknyts till idéer, betydelser samt föreställningar. Många gånger är kultur något 
som är svårt att begripa och måste därför tolkas. Kultur skiljer sig mellan länder och därför 
kan problem uppstå när företag etablerar sig på marknader kulturellt skilda från dess egna. 
Skillnader i kultur kan påfresta insamlingen av kunskap och därmed kan företags 
internationaliseringsprocesser bli lidande. (Alvesson, M. 2001) 
 
Vid en etablering på en ny marknad skiljer sig, i de flesta fall, kulturen sig åt från företagets 
hemmamarknad. Landets kultur kan komma att påverka affärsbesluten. Skillnaden i kultur 
mellan olika länder påverkar därför dynamiken i företaget. En faktor som utmärker Kinas 
kultur är guanxi och dess innebörd blir en viktig del för företag på den kinesiska marknaden. 
Guanxi bygger på relationer och nätverk och skapar därför en ömsesidig interaktion mellan 
parter. Guanxi genomsyrar alla delar av det kinesiska samhället vilket gör att det återfinns 
affärsrelationer och företagskulturer. (Deresky, H. 2006) 
 
Företag länkas samman i nätverk och på grund av guanxi väntas det att alla i företaget bidrar 
med något. Det handlar om att ge och ta, exempelvis om A hjälper B förväntar sig A att få 
tillbaka något av kanske C som en gång hjälpt B. En kines ser sina relationer som en del av 
sin person och till skillnad från västvärlden skapas relationerna från de personliga nätverken. I 
västvärlden skapas oftast relationer utifrån affärsmöjligheter. I kinesiska affärssammanhang 
har ansiktet stor betydelse där ett ”tappat ansikte” innebär att personen förlorar sin värdighet. 
Guanxi menar att alla parter aktivt skall bidra till att detta inte sker. (Bjerke, B. 1998) 
 

4.4 Integration av modeller 
 
Modellerna för etableringskedjan, psykiskt avstånd och IP-modellen återfinns under 
Uppsalamodellen. Var och en av dessa kan integreras med varandra för att skapa en 
helhetsbild över hur ett företags internationaliseringsprocess kan gå till. Det psykiska 
avståndet ökar ju längre bort från hemma marknaden företaget kommer vilket också bidrar till 
att internationaliseringsgraden ökar. Internationaliseringen ökar också för varje steg företaget 
tar i etableringskedjan vilket binder modellerna samman.  IP-modellen kan placeras under 
etableringskedjans olika steg och visar på så sätt när i internationaliseringsprocessen 
tillstånds- och förändringsaspekterna blir aktuella. I och med ökningen av psykiskt avstånd 
och antal steg i etableringskedjan kommer kultur och nätverk att ha mer betydelse. Ju mer 
internationaliserat företag blir desto mer kommer nätverket att påfrestas och eventuellt öka, 
samma gäller för kulturen då skillnaderna i denna kan komma att öka.  
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Nedan presenteras en översiktlig integration av modellerna; 

 
Figur 4: Integrerad modell 

 
Den blå pilen står för ökningen av det psykiska avståndet, ju längre bort från 
hemmamarknaden företaget är desto större blir detta avstånd. Den gröna pilen visar att 
internationaliseringen ökar för varje steg företaget tar i etableringsprocessen samt för 
ökningen av det psykiska avståndet. I parallell till detta ökar också företagets strategiska 
beslut visat med den röda pilen. Den gula pilen visar de olika stegen i etableringskedjan. IP-
modellens tillstånd och förändringsaspekter är uppdelade under etableringskedjan.  
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5 Företagspresentation 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer fallföretaget för denna uppsats, Kaseina, att presenteras.8 
Inledningsvis kommer författarna att beskriva fallföretagets bakgrund och bransch därefter 
redogörs dess internationaliseringsprocess. 
___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Kaseina 
 
Kaseina är ett ledande företag inom ytbehandlingsbranschen som är etablerade i 24 länder 
fördelat på Europa, Asien och Sydamerika med över 2200 anställda. Huvudkontoret ligger i 
Helsingfors, Finland och idag har Kaseina 40 producerande företag världen över. 
Företagsverksamheten fokuserar på innovationer, service, kundlösningar, utveckling och 
samarbete inom branschen och de arbetar nära sina kunder för att uppfylla deras krav. Kaseina 
vill skapa en balans mellan hög teknologi och service. De är världsledande producenter av 
industriellt lim och ytbehandlingslösningar för träindustrin samt har en varierad mängd av 
industriella applikationer och möter därmed en bred marknad. 
 
År 1949 bildades företaget Kaso i Norge som tillverkade fomaldehyde9 med utrustning som 
den norska regeringen tillhandahållit som efterkrigsersättning10 från Tyskland. Inom de 
kommande åren expanderade Kaso sin verksamhet inom limindustrin och etablerade sig i de 
nordiska länderna och därefter även i utomeuropeiska länder, Asien och Sydamerika. 
Samtidigt under åren 1971-2001 tillverkade ett finskt företag, Kemii AB, adhesives11 och 
andra kemiprodukter. Under år 2000 startade Kemii AB och Kaso ett samarbete och 2001 
skapade de tillsammans ett nytt företagsnamn, Kaseina. I Helsingfors presenterades 
verksamheten för första gången 2001 efter en fusion mellan Kemii AB, Finland, och Kaso 
kemiföretag, Norge. 
 
Kaseina är idag ett av Finlands stora internationella företag och deras senaste årsresultat 
visade på en ökning sedan förgående år. En högre kompetens inom företaget och positivare 
marknadsförhållanden var viktiga bidragande faktorer till det positiva årsresultatet.  
 

5.1.1 Affärssegment i Kina 
 
Idag fokuserar Kaseina på en rad olika segment inom den kinesiska marknaden. Nedan följer 
exempel på några av dessa;  
 

• Interior and Exterior Wood Solutions IWS/EWS.  Detta segment innefattar 
träbehandling för interiörer och exteriörer. Exempel på dessa är parkettgolv och 
möbler. Här ligger också fokus på lim och andra produkter inom ytbehandling.  

                                                 
8 Kapitlet kommer att baseras på intervjun med chefen för Asien och Oceanien, olika uppsatser och papper om 
fallföretaget samt från Kaseinas hemsida. 
9 En blandning av två kemiska substanser, H2CO. 
10 Här avses andra världskriget. 
11 Industriellt lim sk trälim som används vid tillverkning av bland annat golv eller möbler. 
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• Automotive, Engineering and Industrial (AEI). Detta segment behandlar bland annat 

isolering och filter. 
 
• Plywood. Detta segment består av trälim till plywood. 

 
• Paper Overlays (PO). Detta segment innefattar ett slags impregnerat papper som läggs 

på olika substrat exempelvis plywood. 
 
Kaseina har under sina verksamma år i Kina skapat sig ett välkänt varumärke inom de flesta 
av ovanstående segment och planerar en framtida utveckling. De innehar stora 
marknadsandelar av de segment som de satsar på, exempelvis har de 70 % av marknaden för 
parkettgolv.  
 

5.1.2 Produkter 
 
Kaseina såg till de produkter de redan exporterade från Norge till Kina för att hitta en nisch att 
fokusera på i Kina.  Från Norge exporterade de lim till en mängd olika områden exempelvis 
träindustrin, möbelindustrin och plåtindustrin. De fann att de skulle fokusera på träindustrin 
och för att hitta rätt segment inom detta såg Kaseina till de olika försäljningssegment som 
fanns. Kaseina analyserade hur stort värde varje försäljningssegment bidrog med per 
producerat ton12. Det visade sig att ett trälim kallat Wooden Specialtys Adhesives (WSA) hade 
störst värde per producerat ton och därför koncentrerade sig Kaseina på detta.  
  
En av Kaseinas viktigaste produkter är resin13. Det är ett trälim som används till de stora 
volymprodukter företaget har. Hartset kan tillämpas på flera produkter och ett exempel är 
företagets Panel boards resins14. Företaget producerar över tio olika typer av lim för panel 
boards. Anledningen till detta är att limmet ska matcha tillverkarens krav på styrka, 
produktionsprocess och kvalitet. Alla typer av lim går under samma varumärke för att 
Kaseina ska kunna behålla deras plats på marknaden. 
 
Industriellt- och ytbehandlingslim brukar Kaseina dela in i tre olika kategorier;  
 

• Industriellt lim – utgör ungefär hälften av intäkterna och används i produktionen till 
olika typer av material, exempelvis isolering och filter. 

 
• Wood and specialty adhesives15 – utgör ungefär en fjärdedel av intäkterna och används 

inom möbelindustrin, dörr och fönsterkarmar samt för parkettgolv. Det kan förklaras 
som ett sorts trälim. 

 
• Paper overlays – utgör ungefär en fjärdedel av intäkterna och detta lim är ett 

högkvalitetslim som är impregnerat i pappret16 som sedan appliceras i produkten, 
exempelvis en plywoodskiva. 

                                                 
12 sakpris - råvarukostnad  
13 Harts eller konstharts, ett slags konstlim som används till företagets stora volymprodukter 
14 Panel board är i detta fall spånskivor som de sedan applicerar sitt lim på. 
15 Hädanefter WSA 
16 Självhäftande 
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Idag konkurrerar Kaseina på olika områden inom marknaden för ytbehandling; träindustrin, 
möbelindustrin och industriella applikationer. Produkterna varierar inom varje område och 
kunderna kan specialbeställa dessa för att få varje produkt anpassat efter deras villkor. 
Kaseina har en stor variation av kunder. De kan vara allt från multinationella panel boards 
producenter till små lokala möbelåterförsäljare. Europa står för den största delen av 
försäljningen med 73 %, Asien och Oceanien 24 % och Sydamerika 3 %. 
 

5.2 Marknaden i Kina  
 
Idag är Kina en av de ledande ekonomierna i världen och deras utveckling de senaste 
decennierna har varit snabbare än något annat lands. Det som drivit på ekonomin är deras 
export och utländska investeringar. De sektorer som vuxit sig starka är främst industri- och 
tjänstesektorn. Jordbruket som en gång varit Kinas viktigaste sektor är däremot idag inte lika 
betydande för ekonomin. Industrisektorn är däremot en stark drivkraft då den expanderat med 
hjälp av utländska investeringar. Detta har också bidragit till att industrisektorn moderniserats 
och manat fram nya tillväxtbranscher (www.landguiden.se). 
 
BNP per invånare i Kina ligger långt efter västvärlden och USA. Den ekonomiska tillväxt 
som varit har inte enbart bidragit med positiva effekter. Regeringen har flera gånger fått gå in 
och dämpa denna för att undvika ekonomiska överhettningar. Detta via att centralbanken 
höjde sin styrränta och att bankerna begränsade sina utlåningar (www.landguiden.se). 
 
Det som bidragit till Kinas starka ekonomiska tillväxt är exporten. I några städer har 
utvecklingen varit oerhört intensiv vilket inte bara lett till framgång utan också till stora 
skillnader i invånarnas inkomst. Kina ser positivt på den ekonomiska tillväxten och satsar på 
att fyrdubbla sin BNP fram till år 2020. Det blir därför aktuellt för företag att etablera sig i 
Kina för att starta en egen lokal produktion. Många företag väljer att göra detta då de inte 
enbart expanderar till världens största marknad utan samtidigt får tillgång till låga 
arbetskostnader och fria handelszoner, 
 
Utrikeshandeln har vuxit och 2005 utsågs Kina till tredje största handelsnation i världen. De 
exporterar till störst del produkter producerade i det egna landet, men av företag ägda av 
utländska investerare. Idag är exporten större än importen och handelsbalansen har ett 
överskott. För cirka tjugo år sedan präglades Kinas ekonomi av att handelsbalansen led av ett 
underskott (www.landguiden.se). 
 
I och med utvecklingen av ekonomin har Kina försökt att decentralisera beslutfattandet. Det 
menas att utländska investeringar uppmuntras samt att det monopol staten hade på 
utrikeshandeln successivt reduceras. Under de senaste åren har de försökt föra ”den öppna 
dörrens politik”. De företag som fortfarande ägs av staten tenderar att bli ineffektiva då de 
fortfarande är omoderniserade, detta bidrar starkt till den privatisering som sker av företag 
(www.ne.se). 
 
Under de senaste åren har Kina kommit att bli världens största exportör av träprodukter. Kinas 
egna skogar räcker dock inte till varför de importerar största delen av skog från Ryssland.  Det 
har därför skett en enastående tillväxt för möbelexport från Kina till främst fem av de största 
importländerna, USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Japan. Kina är en av USA:s 
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största exportkällor för möbler och vad det gäller andra träprodukter ligger de tätt efter 
Kanada. 
 
Kinas möbelindustriexport har under de senaste 10 åren ökat med över 30 %17. Detta har lett 
till att marknaden för möbler i Kina har öppnats upp och anledningar till detta kan vara att den 
kinesiska arbetskraftskostnaden är relativt låg, samt att dess storskaliga fabriker effektivt kan 
producera högkvalitetsprodukter.  Trots de låga arbetskostnaderna är det viktigt att komma 
ihåg att priset för råmaterial, tranporter och energi ökar. Samma sak gäller för den ökande 
exporten då Kinas egen marknad börjat kräva mer produkter i och med levnadsstandarden i 
landet höjts under de senaste åren.  
 
Utvecklingen av möbelindustrin kan liknas med utvecklingen av golvsektorn i Kina. När det 
gäller parkettgolv har Kina ökat sina marknadsandelar markant, från 10 % 2000 till 35 % 
2005.  
 

5.3 Från export till produktion i Shanghai, Kina 
 
Haakon Haraldsen om etableringskedjan; 
 

”Det där är identiskt med hur vi har gjort” 
 

”Det är sunt förnuft som gör en bra modell” 
 
Innan de startade processen i Kina fanns de i Singapore där de utvecklade och designade sina 
egna fabriker då de ännu inte fanns någon kompetens i Kina angående Kaseinas olika 
applikationer. Kaseina är idag verksamma inom tre regioner i Asien; Nordost Asien, Sydost 
Asien och Oceanien.  
 
De började sin bana i Kina 1992, med en agent placerad i Hong Kong och via denna 
distribuerades deras varor till kunder i Kina. Processen fortlöpte genom att Kaso exporterade 
sina produkter från Norge till Kina. Den exportvara som visade sig ha störst framgång på 
marknaden var harts18. 
 
En etablering är svår att göra om kunskap angående marknaden saknas och detta kunde 
underlättas genom att anställa en person besittande denna typ av kunskap. Kaso fick upp 
ögonen för en ung student, född, uppvuxen och utbildad i Kina, men för tillfället studerande 
vid ett universitet i Norge med inriktning på wood-technology. De anställde honom och under 
tiden han studerade i Norge blev han utbildad av Kaso. De lärde honom allt inom företaget 
som var av värde för en framtida etablering i Shanghai. Detta inkluderade, företagskultur, 
försäljning och deras kemiprodukter19. 
 
Studenten de anställde, Dr Weng Li läste klart sin utbildning och blev sedan ansvarig för 
Kaseinas företagsutveckling i Kina. Anledningen till detta var att Dr Weng Li kände till den 

                                                 
17 Kina kan idag räknas som en av världens största möbelexportörer och statistik visar att Kina var den största 
exportören av möbler i världen 2005.  
18 Vanligt lim gick inte att exportera utan de behövde då pressa ur all vätska ur flytande lim, och fick då fram ett 
pulveriserat lim med hållbarhet på upp till 4 år. 
19 På den tiden hette Kaseina fortfarande Kaso och deras verksamhet innefattade då en mängd olika produkter 
inom kemibranschen. Hädanefter benämns företaget alltid som Kaseina.   
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kinesiska marknaden och var därmed medveten om olika tillvägagångssätt för att skaffa sig 
goda affärsrelationer på marknaden.   
 
Under den här tiden fanns endast en agent i Kina och vanligtvis brukar arbetet utvecklas med 
agenten för att upprätta vidare produktion. I detta fall skickade dock Kaseina tillbaka Dr 
Weng Li till sitt hemland och lät honom utveckla produktionen i Shanghai.  
 
Kaseina startade ett lokalt strategiskt kontor i Shanghai 1996 vars syfte var att utveckla 
affärerna. Dr Weng Li utnyttjade sina kontakter sedan tidigare studier i Kina och använde 
dessa för att få kunskap om Kaseinas framtida marknad och genom att använda dessa 
reviderades riskerna inför en kommande steg i etableringskedjan. På det lokala strategiska 
kontoret arbetade människorna med marknadsutveckling och försökte komma fram till vilket 
område Kaseina kunde verka inom.  
 
Kaseina tog lärdom av produkterna som de redan exporterade från Norge till Kina för att hitta 
rätt nisch på marknaden. Från Norge exporterades lim till en mängd olika områden som till 
exempel träindustri, plywood, spånskivor, golv, parkettgolv och möbelindustri. De fann 
senare att de bland annat skulle fokusera på kemiverksamheten och träindustrin.  
 
För att hitta vilket segment de skulle fokusera på inom träindustrin tittade Kaseina på de olika 
försäljningssegmenten. Kaseina analyserade hur stort värde varje försäljningssegment bidrog 
med per producerat ton. Det visade sig att WSA hade högst värde per producerat ton. De 
skulle alltså komma att koncentrera sig på detta och år 1996 fanns det med i produktlinjen.  
 
Kaseina var nu tvungna att hitta ett område där det fanns potentiella köpare. De fann att 
parkettgolv var på expansion under den tiden i Kina och bestämde sig för att rikta in sig på 
den branschen. Samtidigt som detta expanderade ett företag, Rakett, inom parkettbranschen i 
Europa. Kaseina startade samtidigt leveranser till denna kund i Europa och fick på så vis en 
god referenskund och kunde börja bygga ut sin verksamhet i Europa för att sedan expandera 
till Asien. Innan expanderingen till Asien och därmed Kina gjorde de en lönsamhetsanalys 
och såg även där att WSA var lönsamt och fokus lades därför på parkett. Kaseina insåg att det 
som var viktigt för kunden i Kina var service och teknologi och att priset var mindre viktigt. 
Genom att satsa på parkettgolv hittade de en nisch med hög lönsamhet. 
 
1997 etablerade Kaseina sitt första officiella kontor i Shanghai. När detta var upprättat 
började de expandera distributionen genom deras nätverk till tio olika servicekontor. De 
började också fundera inom vilka områden de skulle kunna expandera och kom fram till paper 
overlays (PO)20. 2001 slogs Kaseina ihop med Kemii AB och blev därmed Kaseina.  
 
Produktionen i Shanghai bygges gradvis upp för att Kaseina skulle ha tid att utveckla kunskap 
om marknaden, leverantörer, kunder och andra viktiga aktörer. Haraldsen menade att detta 
gjorde att utvecklingen blev kontrollerad och relativt riskfri. Det negativa blev dock att det var 
tidskrävande och att det tog tid innan företaget blev lönsamt.  
 
När de etablerat sitt första kontor i Shanghai väcktes tankar om en eventuell expandering. 
Italien hade innan Kina varit världens största möbelexportör och därmed erhöll de kompetens 
inom området. En av de italienska limtillverkare, Diego, som fanns på marknaden hade 
tekniken inom hot melt21 som Kaseina efterfrågade. Därför bildades ett joint venture och 2007 
                                                 
20 Paper overlays är ett slags papper som appliceras på plywood skivor för att göra dem starkare.   
21 Ett kvalitetslim vid möbeltillverkning 
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sattes ett joint venture upp i Shanghai där Kaseina ägde 51 % och Diego 49 %. Tillsammans 
tillverkar de ett lim för att sedan sälja detta till lokala möbelåterförsäljare samt exportera detta 
ut ur Kina till bland annat Thailand, Indonesien och Malaysia.  
 
Idag (2008) bedriver de produktion i Shanghai och flyttar även en stor del av den norska 
produktionen till staden och i framtiden planeras det att ytterligare produktion ska flyttas dit. 
Kaseinas kontor i Shanghai, med en area på 4000 m2, är lokaliserat i en frihandelszon22. Deras 
huvuduppgift är att producera specialutformat lim. Företaget har 70 anställda23 där största 
delen av de anställda arbetar inom försäljnings- och marknadsavdelningen. Resterande 
personalstyrka arbetar med administration, produktion och teknisk service. De har inga 
anställda inom området FoU eftersom detta fortfarande sker i Europa och Singapore och 
produkterna testas främst i Norge och Singapore innan de introducerar dem i Shanghai. 
Generellt sett har de frågat sig vad de kan göra mer i Shanghai och Haraldsen anser att 
Kaseina kommer att fortsätta utveckla affärerna i Kina även i framtiden. 
 

5.4 Företagskultur inom Kaseina 
 
Kaseinas företagskultur är genomgående likadan världen över. Lojalitet är ett ledord för 
Kaseina och de har en mycket öppen organisation. Företaget har byggt upp en lojal 
organisation med högkvalificerade människor där nätverken är otroligt viktiga. 
 
Dr Weng Li hade en utbildning i Kina innan han kom till Norge för att studera och därmed 
hade han redan ett kontaktnät uppbyggt i Shanghai. Genom Dr Weng Lis personliga nätverk 
fick Kaseina väldigt högt kvalificerade människor till sin organisation. Nätverket utgjordes 
särskilt av människor med hög kompetens inom träindustrin bland annat från Dr Weng Li 
gamla universitet. Nätverket innefattade fler kompetenta personer bland annat från olika 
testinstitut. Kineser som kommer från offentlig verksamhet och skola har varit väldigt lojala 
och stabila som arbetskraft och haft hög utbildning och ansenliga nätverk. Kaseina har 
därmed inte haft något problem i Kina med att människor slutar eller tar med sig teknologi till 
en konkurrent eller startar eget inom samma bransch. Kaseina är väldigt försiktiga med att 
anställa människor från konkurrenter. De menar att om en person gått från ett företag till en 
konkurrent en gång så kommer personen att göra det igen.  
 
Kaseinas anställda i Kina känner en tacksamhet till företaget för att de har gett dem en chans 
och därmed att de är ”skyldiga” Kaseina något. Idag har Kaseina en kvinna som är ansvarig 
för hela Kina. Hon heter Lucy Cheng och Haraldsen berättar att när de är ute på middag säger 
hon att hon jobbar för Kaseina för att de finns i hennes hjärta. Företaget betyder något för 
henne, det betyder lojalitet. Hon säger att Kaseina har gett henne en chans som hon inte skulle 
ha haft utan företaget. Lucy Cheng blev anställd av Dr Weng Li och kom in på en låg nivå 
inom företaget. Lucy Cheng besitter en hög kompetens från universitetet och talar väldigt bra 
engelska. Andra företag har erbjudit henne tjänster vilka skulle innebära exempelvis högre lön 
men hon har avböjt dessa erbjudanden då engagemanget mot Kaseina ses som det viktigaste.  
 
Kaseina bestämde sig för att avveckla Dr Weng Lis engagemang då han hade för vidflygande 
planer och företaget var inne i en utvecklingsfas med vikt på operationer och inte på 
företagsutveckling. För kineser betyder det väldigt mycket att de har fått en chans. Lucy 

                                                 
22 Ingen skatt behöver betalas 
23 Baserat på siffror från 2007, målet för 2008 är att ha 80 anställda 
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Cheng är en attraktiv person på grund av utbildning och språkkunskaper har haft många 
möjligheter att sluta och många andra företag kan erbjuda en högra lön. Hon känner att hon 
vill stanna hos Kaseina då det finns en förpliktelse mot företaget.   
 

5.5 Personliga nätverk 
 
Under etableringen märkte Kaseina att Kinas marknad var oerhört attraktiv för utländska 
företag, men samtidigt föränderlig vilket skapade oväntade utmaningar för företaget. 
Tillväxten av företag på markanden steg vilket bidrog till att konkurrensen ökade. En faktor 
som blev av störst vikt vid etableringen i Shanghai var att bygga upp nätverk med sina kunder 
och olika auktoriteter i Kina.  
 
För att få en affär att gå igenom krävdes det att Kaseina hade en god relation till kunden och 
dennes företag. I Kina spelar det sociala en stor roll och därför krävs det tid för att vårda 
relationen. Detta kan uppfattas ytterst tidskrävande av företag med västerländsk bakgrund, 
men är vad som behövs för att få igenom affärsförslaget. Det sociala innefattar bland annat 
upprepande middagar innan ett eventuellt samarbete skapas. Dessa middagar är korta och 
intensiva och innehåller mycket mat och dryck med fokus på det sistnämnda. Detta skiljer 
dem från affärsmiddagar i väst som kanske inte sker lika ofta, men som pågår under en längre 
tid och där fokus ofta ligger på om affären blir av eller inte.  
 
Det underlättar att ha en kontaktperson på företaget som har relationer till kunder och andra 
för företaget viktiga aktörer på marknaden. I Kaseinas fall hade de tillgång till Dr Weng Li 
som besatt både marknadskunskap samt relationer till potentiella kunder och medarbetare vid 
nyetableringen. Han var också medveten om de nätverk de skulle kunna komma att ingå i och 
hur dessa skulle behandlas på bästa sätt.  
 
En annan typ av empati för kunden än den som finns i västvärlden kan också komma att spela 
en stor roll. Även om företaget har för avsikt att tacka nej till en affär tar det sin tid att komma 
ur situationen. I väst tenderar affärer att avslutas direkt om någon av parterna inte är 
intresserad. Misslyckas företaget i en relation för att de exempelvis inte är medvetna om hur 
affärssederna ser ut riskeras hela etableringen att bli misslyckad. Företaget kan då få dåligt 
rykte och i framtiden svårt att kunna fortsätta expandera. Det blir därför viktigt att samla in 
kunskap om marknaden och kunder då dessa kan komma att bli avgörande för hur lyckad 
etableringen blir. Haraldsen poängterade hur viktigt det är att visa empati för kunden via ett 
exempel då Kaseina inte var intresserade av en affär. Istället för att avsluta samarbetet direkt 
krävdes det att de drog sig ur det långsamt istället.   
 
Dr Weng Li bidrog till insamlingen av marknadskunskap och Haraldsen betonade att en 
inhemsk person bör anställas vid etablering på en ny marknad för att utsätta företaget för så få 
risker som möjligt. Samtidigt är det viktigt att fortfarande ha anställda från huvudkontoret 
placerade på marknaden då kontakten och kommunikationen fortfarande måste fungera.  
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6 Analys 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras i kongruens till litteraturstudien 
och de modeller som återfinns i den teoretiska referensramen. Utifrån detta kommer en 
tentativ modell utvecklas. 
___________________________________________________________________________ 
 

6.1 Uppsalamodellen 
 

6.1.1 Etableringskedjan 
 
 
Det första steget i etableringskedjan är ett mindre steg jämfört med de andra i 
internationaliseringsprocessen. Detta för att företaget då ägnar sig åt sporadisk export och 
därmed inte behöver ha kunskap om marknaden i större grad. Ett antagande kan göras att 
steget är beroende av tidpunkt och att potentiella kunder finns. Därmed blir företagets 
strategiska beslut färre då tidpunkten och rätt kund bestämmer om export ska ske. Haraldsen 
sa att Kaseina behövde ta färre strategiska beslut då de endast ägnade sig åt sporadisk export 
och ingen större kunskap om marknaden de exporterade till behövdes. Detta stärks av Yi 
Zhang et al (2007) som menar att internationaliseringsprocessen kommer att utvecklas för 
varje steg som företaget tar vilket kan påfresta företaget och därmed kräva att fler strategiska 
beslut fattas av företaget. Även om detta steg kan ses som ett mindre steg i 
internationaliseringsprocessen är det ändå en början till ett företags internationalisering vilket 
stöds av Wiederheim-Pauls (1975) teori om att företag blir mer internationaliserade för varje 
steg de tar i kedjan. 
 
Andra steget i etableringskedjan, vilket innefattar en agent, var avgörande för Kaseinas 
fortsatta utveckling i Kina. Agenten skapade en länk mellan hemmamarknaden och den 
utländska marknaden och lade därför grund för den kunskap om marknaden som Kaseina 
skulle behöva för fortsatt internationalisering. Haraldsen påpekade att agenten fungerade som 
en distributionskanal för deras egna varor ut till kunderna i Kina. Att de kunde fortsätta 
utvecklas med ökad kunskap stärks av Wiederheim-Pauls (1975) antagande om att mer 
kunskap om marknaden leder till ökad internationalisering. Detta stöds också av Carlsson 
(1966) som menar att företag anpassar sig till en marknad med att gradvis skaffa mer kunskap 
om denna. Därmed kan agenten ses som ett steg i insamlandet av kunskap om marknaden i 
Kina. 
 
Steg tre i etableringskedjan innefattar att upprätta ett försäljningsbolag på den nya marknaden. 
Kaseina valde istället att upprätta ett lokalt strategiskt kontor vars syfte var att analysera 
marknaden för att hitta rätt inriktning inom segmenten. Ett antagande som kan göras är att 
detta kontor var avgörande för Kaseinas fortsatta expandering i Kina. Därmed bör ett till steg 
läggas till i etableringskedjan innefattande ett lokalt strategiskt kontor. Haraldsen menade att 
Kaseina analyserade den kinesiska marknaden och kunde på så vis se vad som efterfrågades 
och om det fanns någon framtid inom ytbehandlingsbranschen. Detta stärks av Yi Zhang et al 
(2007) som hävdar att företag gör förstudier angående en marknad för att förutspå företagets 
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utveckling. Analysen ledde enligt Haraldsen till kunskap om marknaden vilket underlättade 
etableringen då Kaseina kom i kontakt med eventuella distributörer som bidrog till den 
framtida lokala produktionen.  
 
Steg tre i etableringskedjan innebär som ovan nämnt att ett försäljningsbolag upprättas vilket 
Kaseina gjorde 1997. När ett företag befinner sig långt in i internationaliseringsprocessen kan 
det antas att det krävs mer komplexa nätverk och fler strategiska beslut. Haraldsen berättade 
att Kaseinas nätverk utökades när Dr Weng Li tog med sig sitt personliga nätverk in i 
företaget. Dr Weng Li kunde också bidra till att de kulturella skillnaderna minskade.  
Ovanstående återfinns i Johannissons (1996) teori om att personliga och affärsmässiga 
relationer går in i varandra och därmed utökar företagets nätverk. Detta bidrar till en vidare 
utveckling för företaget i dess internationaliseringsprocess. 
 
Steg fyra innebär att ett tillverkningsbolag upprättas och detta kan anses falla naturligt för 
företaget om de haft ett försäljningsbolag innan. Haraldsen sa att Kaseina, efter upprättandet 
av försäljningsbolaget, startade ett tillverkningsbolag för att med egen produktion kunna 
verka på den nya marknaden. Johanson et al (2002) anser att detta steg är det sista i modellen 
och att internationaliseringsprocessen är slutförd. Därmed utelämnas ett av de viktigaste 
stegen i en internationaliseringsprocess, vilket är att ”börja om” i etableringskedjan med lokal 
export24. Det kan antas att detta var ett genomtänkt val då Kina som en av de ledande 
ekonomierna i världen fortfarande har låga arbetskostnader och fria handelszoner som gynnar 
utländska företag.   
 
Genomgående för etableringskedjan är att ju längre företaget kommer i kedjan desto mer 
internationaliserat blir det. Ett antagande kan därmed göras att de strategiska besluten 
företaget måste ta också kommer att ökas. Haraldsen menade att varje steg måste begrundas 
innan Kaseina kunde gå vidare i processen. Samtidigt menade Haraldsen att etableringar på 
nya marknaden till en stor del innefattar sunt förnuft. Detta stärks av Buckley et al (1987) som 
menar att det inte finns en rätt väg att gå vid en etablering utan att företag kan använda sig av 
olika strategier.  
 
Oavsett etableringsstrategi skapas risker och möjligheter för företaget. Därför bör en förstudie 
om marknaden genomföras för att försöka förutspå företagets framtid. Kaseina gjorde detta 
och fick upp ögonen för det italienska företaget Diego som erhöll den teknik inom hot melt 
som Kaseina efterfrågade. Detta ledde till att ny produktlinje skapades och gav företaget 
möjligheter de inte haft innan. Detta stärks av Yi Zhangs (2007) teori om utvecklingen av 
företags etableringsstrategier och valet av samarbetspartners.  

6.1.2 Psykiskt avstånd 
 
Ju längre från hemmamarknaden ett företag etablerar sig desto större blir det psykiska 
avståndet. Ett antagande kan därför göras att företag börjar med att etablera sig på närliggande 
marknader för att sedan successivt expandera till länder med större psykiskt avstånd. 
Expanderingarna till länder med större psykiskt avstånd sker när företaget har tillräckligt 
kunskap om marknaden. Enligt Haraldsen började Kaseina etablera sig på närliggande 
marknader för att sedan successivt etablera sig på marknader med större psykiskt avstånd. 
Precis som Haraldsen beskriver menar också Whitelock (2002) att företag till en början 

                                                 
 



  

 49

etablerar sig på närliggande marknader. Johansons (2002) teori säger också att 
expanderingarna till nya marknader bidrar till att företagets marknadskunskap ökar.  
 
För att minska det psykiska avståndet kan företag använda sig av arbetskraft ursprungligen 
från den utländska marknaden. Haraldsen menade att Dr Weng Li fungerade som ett 
”skyddsnät” vid etableringen då han hade stor kunskap om marknaden i Kina och hans 
kontaktnät ansågs vara ovärderligt i affärssammanhang. Dr Weng Li hade erfarenhetsbaserad 
kunskap vilket enligt Whitelock bidrar till minskat psykiskt avstånd. Minskningen av det 
psykiska avståndet kan också bero på Dr Weng Lis personliga nätverk som enligt Ojala 
(2007) minskar riskerna vid en internationaliseringsprocess.  
 

6.1.3 IP-modellen 
 
Om marknadskunskap uteblir kan ett antagande göras att internationaliseringsprocessen blir 
fördröjd. Enligt Haraldsen fick Kaseina marknadskunskap genom Dr Weng Li. Han 
poängterade att processen skulle ha tagit mycket längre tid utan Dr Weng Lis kunskap. Med 
denna kunskap kunde Dr Weng Li översätta företagets arbete mellan de olika kulturerna. Han 
hade redan kunskap om den kinesiska marknaden det blev därför viktigt att utbilda honom på 
hemmamarknaden för att få honom insatt i Kaseinas företagskultur. Forsgren (2002) stadgar 
ovanstående med att bristen på kunskap om en ny marknad hindrar 
internationaliseringsprocessens fortsatta utveckling.  
 
Daglig kontakt med leverantörer och kunder kan ses som löpande aktiviteter och underlättar 
därmed internationaliseringsprocessen. Denna kontakt ledde till att Kaseinas 
erfarenhetsbaserade kunskap ökade. Kaseinas löpande aktiviteter kan antas gynnats av deras 
variation av kunder som är allt ifrån lokala möbelåterförsäljare till multinationella företag. 
Johanson et al (2002) menar att de löpande aktiviteterna bidrar till ökad erfarenhet. Därmed 
kan upprepad kontakt med leverantörer och kunder leda till ökad erfarenhet och att ett nytt 
steg i internationaliseringsprocessen intas enligt Johanson et al (2002). 
 
När erfarenheten ökar kan det leda till att företaget ser nya affärsmöjligheter eller eventuella 
hot vilket gör att företaget kan ta bättre engagemangsbeslut. Därmed kan det antas att 
affärsmöjligheter uteblir vid avsaknad erfarenhetsbaserad kunskap. Haraldsen menade att 
Kaseina visste via deras erfarenhet att Kina var den största exportören av träprodukter och att 
exporten inom möbelindustrin ökat markant de senaste åren. Med dessa erfarenheter tog de 
beslutet att satsa inom träindustrin. Detta stärks av Johanson et al (2002) som menar att 
företagets erfarenhetsbaserade kunskap kan ge affärsmöjligheter företaget tidigare inte hade. 
 
Marknadsengagemanget beskriver hur bundna företagets resurser är till marknaden. Ett 
antagande skulle kunna vara att marknadsengagemanget varierar för olika steg i 
internationaliseringsprocessen. Kaseinas resurser var bundna till marknaden i större grad vid 
tillverkningsbolaget än när de till exempel bara hade en agent i Hong Kong. Detta stöds av 
Johansons et al (2002) teori om att graden av marknadsengagemang kan variera från olika 
situationer. 
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6.2 Företagskultur 
 
Den kinesiska marknaden skiljer sig kulturellt från Kaseinas hemmamarknad. Skillnader i 
kulturer kan överbyggas med att anställa en person från den nya marknaden. Kaseina valde att 
anställa Dr Weng Li som hade kunskap om Kinas kultur. Inom kinesisk företagskultur 
förekommer guanxi vilket innefattar ett ömsesidigt nätverk och interaktion mellan olika 
parter. Denna typ av företagskultur skiljer sig från Kaseinas hemmamarknad men med hjälp 
av Dr Weng Li kunde denna skillnad i kulturen överbyggas. Detta stöds av Johannissons 
(1996) teori om att kulturella skillnader överbyggs med hjälp av att anställa människor från 
den kultur företaget verkar i.  
 
För att lyckas med en etablering på en ny marknad bör företaget förstå och visa respekt för 
marknaden och dess företagskultur. Haraldsen poängterade vid intervjun att kineser lägger 
stor vikt på att inte skämma ut någon offentligt och göra så att denne ”tappar ansiktet”. Han 
berättade om ett fall då Kaseina inte var intresserade av en affär men ändå fick hålla god min 
mot deras samarbetspartners för att de inte skulle ”tappa ansiktet”. Hade Kaseina inte varit 
medvetna om detta kunde det ha lett till att de i framtiden skulle få svårt att få 
samarbetspartner, med tanke på den ömsesidiga internaktion guanxin innebär. Detta menar 
också Bjerke (1998) som talar om hur viktigt det är inom den kinesiska kulturen att visa 
respekt samt på att inte skämma ut någon offentligt så att denne ”tappar ansiktet”. Att Kaseina 
idag har ett brett kontaktnät och respekterar guanxin gör att de blir accepterade på den 
kinesiska marknaden.  
 
Den kinesiska företagskulturen skiljer sig från den västerländska och därmed Kaseinas 
företagskultur. Den kinesiska företagskulturen innefattar guanxi som kan gynna företags 
samarbete. Samtidigt kan guanxin kräva att företag bör stanna i relationer de inte är 
intresserade av vilket kan påfresta företaget negativt. Deresky (2006) menar att skillnader i 
företagskultur mellan den kinesiska marknaden och den västerländska kan uppstå då företag i 
väst är mer intresserade av affärer som ger resultat direkt. Det skiljer sig från den kinesiska 
som lägger stor tyngd på långvariga relationer som ger resultat efter en längre tid.  
 
Ett antagande vid en nyetablering är att företaget inte bara måste hitta anställda med 
kompetens utan också anställda som de kan lita på. Haraldsen anser att den företagskultur som 
råder inom företaget stärker dem då de kan lita på att deras anställda agerar på bästa sätt för 
företaget. Risker finns på främmande marknader att anställda slutar och tar med sig både 
teknologi och kunder till konkurrenter men de anställda inom Kaseina är mycket lojala och 
det stärker hela företaget. Detta i enlighet med Deresky (2006) som menar att kineser lägger 
stor vikt vid lojalitet och på sin arbetsplikt.  
 

6.3 Nätverk 
 
Personliga nätverk blir avgörande vid internationaliseringsprocessens fortskridande. Kaseinas 
tillgång till Dr Weng Lis personliga nätverk gjorde att företaget kunde ta del av hans kunskap 
och kontakter och därmed underlätta internationaliseringsprocessen. Denna information 
gjorde att Kaseina kunde fortsätta expandera och fokusera på sin försäljning. Detta bekräftas 
av Gummeson (2002) som menar att det är viktigt att utnyttja företagets personliga nätverk 
när vid beslutsfattande. Gummesson (2002) menar också att Asiater helst gör affärer med 
personer som ingår i ens personliga nätverk. 
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Ett antagande som kan göras är att personliga nätverk blir viktiga vid en etablering på en ny 
marknad och avgörande för hur internationaliseringsprocessen skall fortsätta. Största delen av 
Kaseinas nätverk kommer från personliga relationer och dessa vårdas genom sociala 
tillställningar som middagar. Haraldsen poängterade hur viktiga dessa är och att mycket tid 
måste läggas ned på dessa sociala tillställningar. Om Kaseina inte skulle ha vårdat sitt nätverk 
som de gör idag finns risken att samarbetspartners drar sig ur och de måste då börja om från 
början med att utveckla ett eget nätverk. Johannison (1996) menar att det personliga nätverket 
delas upp i affärsmässiga och sociala dimensioner. Kaseina vårdar sina relationer återfinns i 
Johannissons (1996) teori om underhållning av långsiktiga förtroende relationer.  
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7 Slutsatser och egna reflektioner 
___________________________________________________________________________ 
 
Här presenteras slutsatserna mot uppsatsens syfte: Hur ett företags 
internationaliseringsprocess kan gå till i ett land kulturellt skilt från dess hemmamarknad. 
Slutsatserna visar författarnas teoretiska bidrag. 
___________________________________________________________________________ 
 

7.1 Reviderad integrerad tentativ modell 
 

 
Figur 5: Reviderad integrerad tentativ modell (egen) 
Utifrån ovanstående analys har modellen som presenterades i punkt 5.4 reviderats för att 
inkludera aspekter i internationaliseringsprocessen som inte finns med i de tre ursprungliga 
modellerna men som visat sig vara av betydelse för fallföretaget. Dessa är: ökande strategiska 
beslut, upprättandet av ett lokalt strategiskt kontor samt lokal export från den nya marknaden.  
 
Vid studien av Kaseina visade det sig att det var ett strategiskt riktigt val att anställa en person 
med bakgrund och kunskap om den kinesiska kulturen och marknaden. Dr Weng Li tog med 
sig sitt personliga nätverk in i företaget och hjälpte på så sätt Kaseina att överbygga den 
kulturella barriär som finns mellan Kaseinas hemmamarknad och den kinesiska. Kaseina hade 
mer hjälp av Dr Weng Li ju längre in i internationaliseringsprocessen som företaget kom. 
Detta visar på att värdet av personliga nätverk blir viktigare ju mer internationaliserat 
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företaget blir. Därför illustrerar den röda färgen i modellen hur skillnaden i kultur ökar ju 
längre in i internationaliseringsprocessen som företaget kommer. Där det är som mörkast röd 
färg är kulturskillnaderna som störst och personliga nätverk som viktigast.  
 
Den gröna pilen står för ökningen av internationalisering och det visade sig vid studien att ju 
mer internationaliserat ett företag blir desto fler strategiska beslut krävs det att de tar. Dessa 
strategiska beslut ökar i takt med internationaliseringen och illustreras med röd pil. De 
strategiska besluten ökar både i psykiskt avstånd och i etableringskedjan därför måste också 
graden av internationalisering öka.  
 
Etableringskedjan beskrivs med en gul pil i modellen. Kaseinas lokala strategiskt kontor var 
av stor betydelse för den lyckade etableringen. Utan ett strategiskt kontor som analyserade 
marknaden och hittade ett segment Kaseina kunde verka inom skulle etableringen inte ha 
lyckats lika väl alternativt tagit längre tid. Av den anledningen har ett steg lagts till mellan 
steg två och tre i etableringskedjan, på modellen kallat ”lokalt strategiskt kontor”. I 
etableringskedjan saknas också en del om vad som händer efter att företaget har satt upp egen 
produktion på den nya marknaden. Detta steg innebär att företaget börjar exportera från den 
nya produktionen ut ur landet och till andra marknader. Det var detta Kaseina strävade efter 
och därför har ytterliggare ett steg placerats ut sist i etableringskedjan som ett sjätte steg 
kallat, lokal export.  
 
I studien visade det sig att de olika delarna i IP-modellen hade olika mycket betydelse för 
företagets internationaliseringsprocess vid olika tidpunkter i internationaliseringen. IP-
modellens delar har delats upp och placerats under stegen i etableringskedjan i modellen.  
Marknadskunskap visade sig vara viktigast när företaget etablerar en agent på den nya 
marknaden och placerades därför under steg två i etableringskedjan. Därför är 
marknadskunskap placerad under agentsteget. De löpande aktiviteterna var viktigast vid 
upprättandet av ett lokalt strategiskt kontor och försäljningsbolag och är därför placerad 
därunder. Engagemangsbeslut innebär att företagets ökade erfarenhet leder till nya 
affärsmöjligheter och blir därför viktigast i försäljningsbolaget och tillverkningsbolag då det 
är under dessa punkter företagets affärer utvidgas. Marknadsengagemanget beskriver hur 
bundna företagets resurser är till marknaden vilket de blev i hög grad då de startade ett 
tillverkningsbolag med kommande lokal export.  
 

7.2 Egna reflektioner 
 
När etableringskedjan används som teoretisk modell vid etablering på en marknad kulturellt 
skild från ett företags hemmamarknad finns det två punkter i modellens utformande som vi 
författare vill trycka på.  
  
Precis som modellen säger ökar graden av marknadsengagemang och marknadskunskap för 
varje steg i kedjan som företaget tar. Vad som saknas i teorin är plats för strategiska beslut.  
Vi författare anser att vikten av att ta rätt beslut blir större ju längre in i kedjan företaget 
kommer. Därmed bör kritik mot modellen föras på denna punkt.  
 
Under studiens gång visade sig Kaseinas beslut om att sätta upp ett strategiskt lokalt med 
fokusering på en analys av marknaden och kommande försäljning var mycket lyckat. Det 
lokala strategiska kontoret styrde in Kaseina på rätt spår i Kina och var därmed en bidragande 
faktor till företagets framgång i Kina. Vi författare anser därmed att tillvägagångssättet att 
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använda sig av ett lokalt strategiskt kontor är att föredra och därmed skulle ett till steg kunna 
läggas till etableringskedjan, mellan agent och försäljningsbolag. I och med att vi fann att ett 
till steg bör läggas till kedjan kan etableringskedjan ses som aningen snäv och därmed sakna 
plats för beslut som att exempelvis starta ett lokalt strategiskt kontor innan produktionen 
startas. 
 
Sammanfattande angående etableringskedjan anser författarna att modellen idag används mer 
som ett hjälpmedel för riskreducering vid internationalisering. Detta för att det idag är vanligt 
att företag agerar på den internationella marknaden. I och med detta finns det antagligen flera 
vägar att gå inom internationaliseringsprocessen.  
 
Författarna anser att de närliggande marknaderna har en stor tyngd i företagets fortsatta 
expandering då dessa handlar om att stärka företagskulturen inom företaget och att samla in 
marknadskunskap för fortsatta expanderingar. I fallet som ligger till grund för denna studie 
visade sig en faktor vara av större betydelse än någon annan. Det var när Kaseina anställde Dr 
Weng Li som de minskade på det psykiska avståndet till Kina. Med hjälp av Dr Weng Li 
lyckades Kaseina överbygga en barriär på ett mycket smidigt sätt. Därmed borde deras 
strategiska beslut om att anställa en person med bakgrund och kunskap i den nya kulturen 
vara ett beslut som även andra företag i liknande situation skulle gynnas av att ta.  
 
Vi författarna anser också att Kaseinas position på Kinesiska marknaden bör ha stärkts genom 
att de har både små lokala möbelåterförsäljare till stora multinationella företag inom sitt 
kundsegment . Att detta har blivit möjligt är till stor del tack vare Kaseinas breda sortiment 
och att de anpassar produkterna för varje kund.  
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Bilaga 1 
 
Intervju med chefen för Kaseinas Asienregion 21 april 2008, Helsingfors 
 
Intervjufrågor 
 
Val av marknad 

- Varför valde ni att etablera Kaseina i Shanghai? 
 
Tillvägagångssätt 

- Hur gick ni tillväga vid etableringen? 
- Hur ska arbetet vid etableringen utvecklas och samordnas? (Jointventures?) 
- Placerade ni hela organisationen i Shanghai eller tillträdde ni marknaden via export? 

(Etableringskedjan) 
 
Kunskap 

- Hur samlade ni in kunskap om marknaden i Shanghai? Det vill säga kunskap om 
kunder, affärstraditioner, kinesisk företagskultur med mera.  

 
Kultur 

- Vilka skillnader i kulturen mötte ni vid etableringen i Shanghai? 
- Vilka faktorer störde informationsflödet mellan den kinesiska marknaden och 

Kaseina? 
- Hur gjorde Kaeina för att överbygga det kulturella avståndet mellan huvudkontoret 

och dotterbolaget i Shanghai?  
 

Strategier 
- Hur utvecklade ni etableringsstrategin för Shanghai? 
- Hur kan man använda sig av samma etableringsstrategier i flera olika länder? 

 


