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The study investigates the degree of applicability for three acknowledged internationalization 

theories in a service firm perspective. This is deeply rooted in the fact that all three theories were 

developed on the basis of manufacturing companies in a time were information technology, 

compared with today, had little influence on industrial behaviour and development. Therefore we 

began to wonder; are these theories still able to describe the internationalisation process of service 

firms today? The corporate landscape for internationalization, as well as the service industry, has 

changed dramatically over the last 20 - 30 years and service companies are facing an ever more 

globalised and competitive world. As a consequence, many internationalization theories have 

received a substantial amount of criticism and several leading service theorists have pointed out 

the lack of empirical studies for service firms in this context. To help explore the statement we have 

conducted interviews with top-level managers within two service firms and transferred the results 

into a qualitative case study. This study will make us able to “test” the conclusions of our prior 

theoretical discussion thereby making us able to, critically, relate to the way in which the theories 

are transferred in our two cases. However, it should be noted that the nature of this study is mainly 

deductive and aims to test the applicability of the theories in these two specific cases and hence, 

not necessarily be transferable to other companies or industries. 

 

The overall conclusion tells the story of three theories that are clearly characterized by the 

internationalization process of manufacturing firms. None of the theories take into account the 

complex value chain of service firms or the need for local presence when entering foreign markets. 

However, it is evident in both The Network Model and The Uppsala Model that a greater focus on 

network, leads to a greater applicability for service firms, regardless of company size. This 

indicates that the The Network Model has the best prerequisites for describing the 

internationalization process of the case study. The stage aspect of the Uppsala Model and the 

economical assumptions and resource-based views of the Transaction Cost Approach make these 

two remaining theories inapplicable in the case of both Sproom and SOS International.  
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Forord 
 

Denne afhandling er blevet til gennem et længerevarende samarbejde mellem de to forfattere, som 

har tilbragt det meste af fem måneder i hinandens selskab, for at udarbejde afhandlingen i sin 

helhed.  

 

Vi har arbejdet struktureret og målrettet efter en detaljeret plan, som har givet os begge to 

mulighed for at arbejde ved siden af i de to virksomheder som tilsammen udgør afhandlingens 

multiple casestudie. Det har været et rart afbræk i hverdagen at komme ud i en virksomhed og lave 

noget konkret og lavpraktisk indimellem studiet af denne overvejende teoretisk fokuserede 

afhandling. Vi har været ved godt mod gennem hele processen, og det har været en sjov og 

lærerig oplevelse at udforske kendt teori i et knap så kendt perspektiv. 

 

I den forbindelse vil vi gerne takke Frederik Bisbjerg fra SOS International og Steen Haunstrup fra 

Sproom for at afsætte tid til interviews og materialegennemgang og for at give os adgang til det 

interne materiale, vi har efterspurgt. Det er i mange specialeprocesser en meget stor hurdle at 

overkomme og kræver mange kampe at få adgang til den nødvendige information, så derfor vil vi 

gerne takke de to for at skåne os for en sådan oplevelse – det er forløbet smertefrit og med 

minimal tids- og ressourcespild. 

 

Vi vil ligeledes gerne udtrykke stor taknemmelighed overfor Søren Jønne som har designet 

afhandlingens forside, samt sige tak til Krista Hampe Thorn som har lagt et meget stort stykke 

arbejde i at korrekturlæse det færdige resultat. Det har været en enormt stor hjælp – tusind tak! 

 

Vi håber, du vil finde det lige så interessant at læse afhandlingen, som vi har synes det har været 

at skrive den. 

 

Rigtig god læselyst!  

Rasmus Offenberg og Kristian Gregers Bruun 
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1. INDLEDNING 
 

 

 

  

Foruden en generel introduktion til baggrunden for valg af emne og problem-
formulering, gennemgår og redegør afhandlingens indlendende afsnit for 
afgrænsning, teoriudvælgelse og -kritik, en kort begrebsafklaring, akademisk formål 
samt de metodiske fremgangsmåder afhandlingen anlægger, herunder erkendelses- 
og videnskabsteoretisk fundering. 
 
Udover at kridte banen op for afhandlingen tjener indledningen selvsagt det formål at 
efterlade læseren med en klar idé om, hvad afhandlingen har til formål at konkludere 
på.  
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I en globaliseret verden med interaktion over landegrænser betragter organisationer i stigende 

grad hele verden som deres potentielle markedsplads, hvorfor vi ser et øget fokus på den proces, 

der gennemgås når organisationer finder vækstpotentiale i udlandet. En rapport fra Dansk Erhverv 

fastslår at danske virksomheder, specielt indenfor servicebranchen, har et uudnyttet 

vækstpotentiale på de internationale markeder, hvilket gør det fremtidige potentiale indenfor netop 

denne sektor ganske signifikant. Dansk Erhverv påpeger at servicesektoren er den suverænt 

største bidragsyder til Danmarks BNP, og serviceydelser udgjorde samtidig 39 procent af den 

samlede danske eksport i fjerde kvartal af 20121. Et stigende antal  servicevirksomheder, både 

nationalt og internationalt, savner i denne forbindelse konkret og systematisk viden omkring, 

hvordan en øget efterspørgsel på services fra udlandet, kan efterkommes og gribes an2.  

 

De teorier og modeller, som har været benyttet siden 70erne og 80erne, har løbende været 

genstand for massiv kritik. Her har flere teoretikere og forskere både påpeget, at manglen på 

empiriske studier af teoriernes anvendelighed for servicevirksomheder er stor, og at de ikke er 

tidssvarende. Internationalisering af servicevirksomheder er således bredt diskuteret af teoretikere, 

heriblandt finnen Christian Grönross i starten af det nye årtusinde, hvor eksporten af services i 

Europa og USA for alvor begyndte at tage fart. Han udvikler i sin artikel ”Internationalization 

strategies for services” (1999) en ramme for analyse af servicevirksomheders 

internationaliseringstilgange, og han underkender definitivt, at traditionelle teorier, som bygger på 

studier af produktionsvirksomheder, kan anvendes på services. Grönroos konklusioner kom efter 

M. Krishna Erramillis kategorisering af servicetyper i 1990, og lægger således endnu en sten i 

muren af teori omkring serviceydelser. På denne baggrund finder vi det relevant at tage fat i tre af 

de mest anvendte internationaliseringsteorier; Uppsalamodellen, The Network Model og The 

Transaction Cost Approach. Disse vil vi diskutere ud fra den ovennævnte serviceteori og opstille 

teoretiske hypoteser til efterfølgende empirisk eksemplificering. Dette gøres for at fastlægge, i hvor 

høj grad nutidige serviceperspektiver influerer på anvendeligheden af de tre teorier overfor to 

danske servicevirksomheder. 

 

Flere teoretikere, heriblandt  Carniero et al (2008), har udfordret Uppsalamodellens antagelse om, 

at en virksomhed gradvist vil udvide sit engagement skridt for skridt på hvert marked. Ydermere 

har Christensen og Lindmark (1993) pointeret, at rammen for Transaction Cost Approach har 

meget begrænset anvendelighed for SMEer, som er i færd med at etablere udenlandske 

aktiviteter. Renate Nummella (2002) har rettet en lignende kritik af The Network model og har 

yderligere kritiseret den for udelukkende at fokusere på store industrivirksomheder samt for at 

mangle forklaringsmodeller. Slutteligt er der bred enighed blandt teoretikere om, at 

internationaliseringsprocessen i organisationer generelt foregår i et noget højere tempo i dag, end i 

den tid, hvor disse modeller er udviklet3. 

 

Vi er ansat i hver vores danske servicevirksomhed, der dog udover at være i gang med en 

internationaliseringsproces, ikke har meget tilfælles. Den ene, Sproom, er en forholdsvis nystartet 

SME i IT-servicesektoren, og den anden, SOS International, er en sammenslutning af store 

nordiske forsikringsselskaber med 55 år på bagen. De to virksomheder har dermed meget 

                                                
1
 Eksport af serviceydelser 2012K4 mio.kr. = DKK82 657,4. Eksport af varer 2012K4 mio.kr. =  DKK134 777,6. 

Kilde: Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigshandel/ 
2
 http://www.serviceplatform.dk/kort-om-service/servicetemaer/sider/internationalisering.aspx     

3
 Hollensen, 2011:75 
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forskellig størrelse, alder og ikke mindst baggrund for internationalisering. Gennem erfaringerne fra 

vores daglige gang i disse to virksomheder, begyndte vi at diskutere forskellige sammenhænge 

mellem teori og praksis. Vi fandt det interessant at diskutere og teste hvorvidt de to 

servicevirksomheders internationaliseringsproces kan beskrives ud fra de 

internationaliseringsteorier, vi kender fra litteraturen i dag. Disse teorier er alle udviklet i en tid, hvor 

informationsteknologien havde væsentligt flere begrænsninger end i dag og vigtigst af alt, så er 

samtlige teorier udviklet på baggrund af studier af produktionsvirksomheder og ikke 

servicevirksomheder. Herfra udspringer idéen til vores speciale. 

 

Dermed tjener denne afhandling det overordnede formål at teste i hvilket omfang de tre 

internationaliseringsteorier er anvendelige på SOS Internationals og Sprooms 

internationaliseringscases. For ganske kort at opridse de to virksomheders karakteristika, er SOS 

International med sin størrelse, høje alder og type af service, dækkende for mange af de aspekter, 

som teorien behandler omkring LSEer. Videre dækker Sproom mange af de aspekter, som gør sig 

gældende for kritikken omkring SMEer ved at være udbyder af en helt anden type service og have 

relativt begrænsede ressourcer. Kombinationen af de to til et casestudie giver en tilfredsstillende 

mænge kompleksitet, til at kunne teste teoriernes aspekter og kritikpunkter. På denne baggrund 

kommer vi frem til følgende problemformulering: 

 

1.1 Problemformulering 
 

"I hvor høj grad kan en eller flere af de tre mest accepterede internationaliseringsteorier, 

Uppsalamodellen, The Transaction Cost Approach og The Network Model, anvendes til 

beskrivelse af internationalisering af serviceydelser? Hvordan spiller virksomhedens størrelse og 

internationaliseringsgrad samt typen af udbudt service ind på, hvorvidt teorierne er anvendelige?" 

1.2 Afgrænsning 
Dette speciale vil blive afgrænset af flere faktorer. I forbindelse med cases skal det kraftigt 

understreges, at vi udelukkende fokuserer på to specifikke virksomheder, der begge er af forskellig 

type. Dette gør vi for at kunne give et uddybende svar på, om teorierne er anvendelige for lige 

netop disse to slags servicevirksomheder, og ikke for at give et generaliserbart svar på 

anvendeligheden for alle typer af servicevirksomheder.   

 

Internationalisering; i denne afhandling vil ”outward” fremfor ”inward” internationalisering have 
fokus i begge vores cases. Det skal dog siges, at eftersom begreberne lapper ind over hinanden, 
kan det ikke undgås, at ”inward” internationalisering også kursorisk behandles. 
 
SOS International; bestod indtil den 16 april 2013 af tre SBUer ved navn Health, Travel og 

Roadside Assistance. I 2012 omsatte disse samlet set for 2,1 MIADKK, hvoraf Travel stod for 1,7 

MIADKK alene (SOS International, 2012). Derfor vil vi i vores beskrivelse af SOS´ ”outward” 

internationalisering udelukkende tage afsæt i SBUen Travel, omend flere af SBUens særpræg 

også gør sig gældende for de øvrige to. 
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Eftersom Kina og Mellemøsten vil være det primære omdrejningspunkt for internationaliseringen 

hos SOS, vil Thailand være fravalgt. Dette fordi Kina og Mellemøsten har været lande, som SOS 

startede internationaliseringsprocessen i og at den tilgang, som har gjort sig gældende for disse 

også gør sig gældende i de resterende lande. 

  

Sproom; har i sin forretningsmodel to fokusområder - SMEer og større enterprise kunder. 

Tilgangen til de to afviger selvsagt meget fra hinanden, og da det er enterprise kunderne, som har 

fokus i forhold til deres outward internationalisering, er det kun denne del, som vil blive genstand 

for analyse i afhandlingen.    

 

1.3 Kildekritik 
For at finde frem til afhandlingens tre hovedteorier har vi taget udgangspunkt i Hollensens Global 

Marketing – A Decision-oriented Approach (2011), da han trækker på en bred vifte af konkrete 

internationaliseringseksempler og samtidig demonstrerer sammenhængen mellem 

internationaliseringsteorierne og beslutningstagning i dag. Andre relevante kilder benyttes med 

henblik på at skabe et autentisk billede af teorierne med fokus på en klar ramme og forståelse. 

Dette gøres for at klarlægge teoriernes historiske kontekst og nuværende udgangspunkt for 

anvendelighed for servicevirksomheder i dag.  

 

Flere videnskabelige artikler og kilder er fundet via CBS´ åbne databaser, hvor abstract er blevet 

skimmet og kilden enten er blevet valgt til eller sorteret fra. Således er vi endt op med artikler 

omkring serviceydelser fra Christian Grönroos, Sandra Wandermerve og M. Krishna Eramilli, der 

tilsammen danner rammen om servicebranchens udvikling, udfordringer og mangler. Med 

udgangspunkt i disse videnskabelige artikler, samt Hollensen (2011), er Uppsala-modellen, The 

Network Model og The Transaction Cost Approach udvalgt. 

 

Uppsala modellen bygger på artikler af Johanson og Vahlne, som er mændene bag teorien. Den 

originale models beskrivelse tager udgangspunkt i artiklen ”The internationalization process of the 

firm – a model of knowledge delevopment and increasing foreign market commitment”, som er 

skrevet i 1977. Beskrivelsen af den reviderede model tager udgangspunkt i artiklen ”The Uppsala 

internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsiderhip”. 

Selvom vi i vores analyse tager udgangspunkt i den reviderede Uppsala model, mener vi, det er 

nødvendigt at beskrive dem begge for en bedre forståelse af den historiske kontekst og teoriens 

oprindelige DNA.    

 

The Transaction Cost Approach er den anden teori, der behandles i afhandlingen. 

Gennemgangen bygger på Williamsons værker fra 1973, ’75, ’83 og ’91, hvorigennem teorien og 

dens framework løbende er blevet udviklet til det, vi kender den som i dag. Teorien bygger på 

økonomiske antagelser af Coase fra 1937, men vi tager udgangspunkt i teorien, som den ser ud i 

dag, og dermed er Williamson ophavsmand til den teori, vi behandler. Dette er ikke mindst fordi, 

det er Williamson, som inddrager begreberne internalization og externalization, og ikke mindst 
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opportunismeantagelsen, som er rygraden i teorien, som vi kender den i dag og baggrunden for at 

bruge teorien i internationaliseringssammenhæng.  

 

The Network Model er den tredje teori og bygger på udgivelsen ”Internationalization in industrial 

systems – a network approach” af Johannson og Mattsson fra 1988, som var ophavsmændene til 

teorien. Senere blev teorien testet gennem en større empirisk undersøgelse af Covielho og Munro, 

der herefter udgav ”Network relationships and the internationalization process of small software 

firms” i 1997. Hollensen inddrager i sin bog fra 2011 et mere nutidigt perspektiv på teorien (2011), 

hvorfor disse tre kilder danner rammen for behandlingen af The Network Model.  

 

1.4 Afhandlingens akademiske formål 
Det overordnede akademiske formål med denne afhandling er at tage fat i et emne som af flere 

forskere er beskrevet som mangelfuldt igennem de seneste 15-20 år. Det påpeges i mange 

sammenhænge, at de to overordnede teoretiske felter internationaliserings- og serviceteori ikke er 

tilstrækkeligt sammenholdt i empiriske studier. Af forskere, som påpeger netop dette, kan nævnes 

blandt andre Christian Grönroos og Muris Cicic (et.al.). Vi har netop valgt at fokusere på Grönross 

da han opstiller en kategorisering omkring serviceydelser i konkrete 

internationaliseringssammenhænge.   

 

Det overordnede akademiske formål med specialet er at afprøve eksisterende teorier på to 

konkrete cases. Disse teorier er af flere forskere samt Ph.D- og Kandidatafhandlinger kritiseret for 

ikke at være 100 procent tidssvarende, samt anvendelige i begrænset omfang i visse 

sammenhænge – herunder overfor små og mellemstore virksomheder samt for 

servicevirksomheder. Vi har dermed fundet det oplagt at teste disse teoriers anvendelighed på to 

danske servicevirksomheder netop nu. Specielt fordi forskerne bag den ene af teorierne, The 

Uppsala Model, i 2009 tog en del af den massive kritik til sig og reviderede modellen ganske 

betydeligt. Alle tre teorier er imidlertid stadig udviklet på baggrund af studier af 

produktionsvirksomheder, og da de i dag stadig står som tre af de mest anvendte 

internationaliseringsteorier,  finder vi testen endnu mere relevant. 

 

Vores hovedteoretiker indenfor serviceteori, Christian Grönroos, påpegede allerede ved 

årtusindskiftet, at der var massiv mangel på akademiske studier af servicevirksomheders 

internationaliseringsproces. Han anfægtede ligeledes, at de eksisterende teorier (dog uden 

specifikt at nævne navne) alle var udviklet i en meget anderledes tid, hvor services spillede en 

ubetydelig eksportrolle i forhold til i dag, og hvor informations- og arbejdsflow foregår i et helt andet 

tempo. Her kunne man naturligvis anfægte, at hvad han påpegede af mangler i 1999, ikke 

nødvendigvis stadig gør sig gældende i dag. Men da eksporten af services er steget endnu mere 

siden og eftersom informationsteknologi og -udvikling har haft en lodret udviklingskurve siden 

boblen omkring år 2000, argumenterer vi her for, at Grönroos’ anfægtelser i 1999 er betydeligt 

bestyrkede i dag.  
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1.5 Internationaliseringsbegrebet 
Der er mange definitioner og bud på, hvad internationalisering er og begrebet kan variere 

afhængig af virksomhedens motiver, perspektiv, branche og størrelse. Vi tager i denne forbindelse 

udgangspunkt i internationaliseringen set ud fra ledelsens tankegang i vores empiriske eksempler 

og søger at teste vores hypoteser herudfra. Dog vil vi i nedenstående skitsere, hvordan litteraturen 

har behandlet og defineret internationalisering for at sætte det ind i en overordnet teoretisk ramme, 

som vil danne baggrund for den forudgående teoretisk diskussion.     

 

Ifølge Hollensen (2011) kan man generelt sige, at internationalisering er blevet set på som et 

udadgående flow, hvor de fleste teorier ikke har behandlet, hvorledes forudgående inward 

aktiviteter kan influere på senere outward aktiviteter.  En helt naturlig måde at internationalisere på 

ville være ved en forudgående inward internationalisering, hvor man importerer erfaring og 

markedskendskab, der danner baggrund for den senere outward internationalisering, hvor man 

eksporterer sine ydelser (Hollensen, 2011). Internationalisering er således virksomhedens samspil 

med og relationer til dets udenlandske omgivelser, hvormed virksomheden gradvist øger sit 

engagement i markedet. Med engagement menes den geografiske spredning i markeder, 

produkter, operationsformer samt de ledelsesmæssige konsekvenser heraf (Den store danske 

encyklopædi).   
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1.6 Hvad er services? 
Udover den åbenlyse forskel i håndgribelighed, er der for services og produkter flere 

modsætningspoler. Her forklarer Grönroos (2000), at der ved sammenligningen mellem fysiske 

produkter og services kan identificeres tre karakteristika for services, som ikke ses ved produkter. 

For det første er services en serie af aktiviteter snarere end ting.  For det andet er services ofte 

produceret og forbrugt simultant, hvorimod produkter har en højere grad af separation mellem 

forbrug og produktion. For det tredje er services en heterogen størrelse, hvor produkter er en langt 

mere homogen størrelse. Dette betyder, at det er væsentligt sværere at opretholde samme kvalitet 

på samtlige services end for eksempelvis masseproducerede fysiske produkter  

 

Hvis vi ser på den helt klassiske opdeling mellem service, kvalitet og pris har serviceparameteret 

inden for de seneste år langt overgået de to andre, når det kommer til at generere profit og skabe 

en konkurrencedygtig virksomhed. Dette fordi pris er nemt for konkurrenter at efterligne og 

produktdifferentieringen kan være ret begrænset. I den forbindelse har Grönroos (2000) opdelt 

services i tre kategorier. Den første er Core Service, som er selve kerneydelsen. Den anden er 

Facilitating Services, som er ydelser, der er nødvendige for at få kerneydelsen til at virke. Den 

tredje er Supporting Services, som er ydelser, der giver tillægsværdi, men ikke er nødvendige for 

brugen af kerneydelsen.  

 

 

1.6.1 Den voksende servicerolle 
Serviceindustrien spiller en stadigt voksende rolle for økonomien og udviklingen i mange lande, 

hvor især vestlige lande står for en stor del af denne udvikling. Som eksempel står servicesektoren 

i USA for 74 % af landets BNP og for 79 % af den samlede beskæftigelse. (Muris Cicic , et. Al, 

1999) Services udgør omkring 25-30 % af hele verdenshandlen og er muligvis den hurtigst 

voksende sektor på global plan. (Muris Cicic , et. Al, 1999).  

 

Denne udvikling bunder i tre nyere trends, hvoraf den første er outsourcing. Her bliver 

arbejdskrævende opgaver sendt fra vestlige lande til udviklingslande, hvor lønnen er signifikant 

lavere. Den anden trend er, at efterhånden som produktionsvirksomheder har internationaliseret, 

har deres serviceudbydere (i.e. revisorer, advokater og ledelseskonsulenter) også været nødsaget 

til at tilegne sig de kompetencer, det kræver at begå sig globalt. (Muris Cicic , et. Al, 1999). Den 

tredje trend er teknologi, hvor IT har gjort verden meget mindre og faciliteret kommunikationen på 

tværs af landegrænser. (Muris Cicic , et. Al, 1999) Vi er imidlertid klar over, at ovenstående kilder 

fra 1999 ikke giver et korrekt nutidsbillede, men vi antager på baggrund af den historiske udvikling, 

at ovennævnte servicetendenser må have vokset betragteligt siden. 

 

På baggrund af serviceindustriens voksende rolle er der gennem de seneste år forsket i, hvorvidt 

de mekanismer og teknikker som blev brugt under markedsføring af fysiske produkter, også kan 

anvendes for services i dag. (Vandermerwe and Chadwick, 1989).  Servicemarketing adskiller sig  

fra produktmarketing på to centrale punkter. For det første er der generiske forskelle mellem 
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services og fysiske produkter. For det andet er der forskelle indenfor det område og den 

sammenhæng, hvormed marketing opgaven udføres (Muris Cicic , et. Al, 1999). 

   

Grönross (1999) nævner i denne forbindelse fire generiske forskelle på produkter og services. Han 

påpeger her fire grundlæggende karakteristika for services, som ikke gør sig gældende for produkter: 

 

1. Uhåndgribelighed 

2. Uadskillelighed af produktion og forbrug 

3. Heterogenitet (Services kan variere i kvalitet) 

4. Fordærvelighed 

 

Disse karakteristika giver ifølge Grönross nogle unikke udfordringer indenfor servicemarketing, som 

man normalt ikke finder indenfor produktmarketing, da de ikke er gearet til serviceydelsers proces og 

kontrol. Derfor er produktmarketing selvsagt nødt til at blive modificeret for at kunne opnå den 

samme effekt for services. Allerede i 1999 påpeger Grönroos, at manglen er stor på konceptuelle og 

empiriske studier af servicevirksomheders tilgang til deres internationaliseringsproces. Der er dog 

siden foretaget flere af denne slags undersøgelser, og et af de mest omfattende og 

opsigtsvækkende er Rajshekhar, Griffin og Whites bidrag fra 2003, med artiklen ”An empirical 

examination of factors influencing the internationalization of service firms”. De konkluderer i artiklen, 

at kombinationen af virksomhedens størrelse, konkurrencemæssige fordele og markedets 

karakteristika skaber ledelsens attitude over internationaliseringsprocessen og dermed bestemmer 

graden af succes på det nye udemarked. Det fokus som Rajshekhar et. al anlægger her divergerer 

dog en del fra det fokus, vi anlægger i denne afhandling, da vi netop tager udgangspunkt i tests af 

eksisterende teorier på specifikke cases, hvor Rajshekhar et. al. eksplorativt udvikler sin egen teori 

gennem et stort anlagt survey-studie af 228 business-to-business servicevirksomheder.  

 

 

1.6.2 Internationaliseringsudfordringen 
Traditionelt set har servicevirksomheder internationaliseret efter deres omverden, hvor de har fået 

muligheden for, eller følt sig nødsaget til, at følge med i kundernes internationaliseringsproces. I 

dag er bevæggrundene dog noget mere forskellige, da f.eks. udviklingen af nye teknologier til 

elektronisk handel har gjort virksomheder mindre afhængige af lokal tilstedeværelse (Palmer & 

Cole, 1995). Det er også blevet sværere og mere risikabelt for servicevirksomheder at igangsætte 

en internationaliseringsstrategi, da produktionsfaciliteterne ofte er en del af servicen. Dette gør, at 

virksomheden er nødt til at have en langt højere kontrol med sine ressourcer end en 

produktionsvirksomhed (Palmer & Cole, 1995). Tilmed har produktionsvirksomheder også den 

fordel, at de kan starte i mindre skala end servicevirksomheder, der ofte må udbygge eller 

omstrukturere dele af værdikæden for at levere den ønskede service (Palmer & Cole, 1995).  

 

Produktionsvirksomhederne kan, som Uppsala modellen også foreskriver, starte med at benytte 

sig af indirekte eksportkanaler, der ret hurtigt kan efterfølges af små skridt hen imod mere direkte 

eksportkanaler, såsom partnerskab med et salgsagentur. Dette hjælper produktionsvirksomheden 

med langsomt at få en bedre fornemmelse for det nye markeds forventninger om for eksempel 

kvalitet, købsadfærd og behov (Grönroos, 1990). For servicevirksomheder er der langt flere 

udfordringer, når de vil ind på et nyt marked, og de er i høj grad tvunget til at etablere en entry 
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mode-strategi, som understøtter den specifikke type af service og marked (Grönroos, 1990). 

Agarwal og Ramaswami (1992) har studeret valget af entry-modes for en række større 

leasingfirmaer og sammenlignet dem med produktionsvirksomhedernes ditto. Her konkluderede 

de, at der ingen forskel var på de to måder at entrere et marked på. Grönroos (1999) understreger 

i den forbindelse at svaret skal findes i, at leasingservices ikke kræver permanent tilstedeværelse i 

det ønskede marked. Andre teoretikere erklærede sig delvist enige i, at det er den samme måde, 

hvorpå de to virksomheder entrerer et marked, men at virksomhederne på selve implementeringen 

af deres udenlandske aktivitet, afviger fra hinanden (Sharma og Johanson, 1997).   

 

1.6.3. Tre entry-mode-strategier 
Traditionelt set har litteraturens syn på entry-mode strategier været ret snæver, da den enten har 

fokuseret på, at servicevirksomhederne følger sine kunder eller at de selv aktivt har søgt nye 

markeder (Erramilli og Rao, 1990). Allerede i 1990 skriver Erramilli og Rao, at verden ser 

anderledes ud idet internettet og digitale platforme har været med til at skabe helt nye former for 

internationalisering. Den fleksibilitet, som de nye digitale platforme som mobiltelefon, internet og 

TV tilbyder, har åbnet op for services direkte til forbrugerne, hvorend de har adgang til disse 

teknologier (Erramilli og Rao, 1990). Endnu engang må vi antage, at denne udvikling kun har 

været støt stigende siden 1990. Eksempler på denne nye internationalisering findes hos bog- og 

elektronikforhandlere, der nu er tilgængelige for næsten alle, uanset lokation.  

 

Med dette in mente har Grönroos (1999) opstillet tre generelle entry-modes for service-

virksomheder, der skal ind på nye markeder.  

 

1. Client following mode 

2. Market seeking mode 

3. Electronic marketing mode 

 

Ingen af disse udelukker hinanden da en virksomhed, der bruger internettet til at nå ud over 

hjemmemarkedet, har en ”electronic” såvel som ”market seeking” tilgang. Videre kan en 

virksomhed, der følger sine kunder globalt, på samme tid være både ”client following” og ”market 

seeking”. 

 

1.6.4. Hårde og bløde services  
I litteraturen findes der mange typer af services og her opdeler Erramilli (1990) services i to 

kategorier – de hårde og de bløde. De hårde er services såsom uddannelse, forsikringer og musik. 

De bløde er logi, madservices og sundhedsydelser. Forskellen på de to ligger i, at de hårde 

services kræver en begrænset eller slet ingen lokal tilstedeværelse af eksportøren og forbruget 

kan, i høj grad, separeres fra produktionen. Omvendt kræver bløde services massiv 

tilstedeværelse af enten servicevirksomheden selv eller en lokal repræsentant, samtidig med at 

produktion og forbrug i højere grad er uadskillelige. 

  

Services er derfor en uhåndgribelig størrelse, og kan rangeres alt efter det Erramilli kalder hårde 

og bløde services, til en masse midt imellem. Hvis vi anvender Erremillis teori omkring hårde og 

bløde services kan man se, at market entry tilgangen mellem udbydere af hårde services og 
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produktionsvirksomheder ikke har den store forskel, mens forskellen er markant større, når man 

sammenligner dem med udbydere af bløde services (Grönroos, 1990)  

 

1.6.5. Fem strategier der øger tilgængeligheden 
En servicevirksomhed, der planlægger internationalisering er nødsaget til at finde den rette måde, 

hvorpå den kan gøre sine services tilgængelige i det valgte marked eller land. Når dette er gjort, 

skal et lokalt serviceudbud også udvikles (Grönroos, 1999). Det spiller inden rolle, hvor meget af 

den udbudte service, som kan produceres fra hjemlandet, da der altid vil være dele af den, som 

skal produceres lokalt. Selv for services, der er internationaliseret via electronic marketing, ville 

dette også være tilfældet, da det lokale postkontor, om ikke andet, bliver det sidste lokale link til 

servicesystemet.   

 

Christian Grönroos (1999) har fremlagt fem generelle strategier, der kan gøre den udbudte service 

tilgængelig internationalt.  

 

1. Direct export 

2. Systems export 

3. Direct entry 

4. Indirect entry 

5. Electronic marketing 

 

Direct Export er når konsulenter og virksomheder, der reparerer og vedligeholder værdifuldt 

udstyr, har deres base i hjemmemarkedet og rykker ud med relevante systemer og ressourcer, når 

behovet opstår for kunden eller forbrugeren (Grönroos, 1999). Her er der ikke tale om en gradvis 

læringsproces, eftersom servicen skal laves på stedet uden supervision, hvorfor der er stor 

mulighed for at lave fejl. 

 

Systems export er når to eller flere virksomheders løsninger komplementerer hinanden. 

Eksempelvis er det tilfældet, når producenter leverer udstyr til internationale markeder og der 

således også er brug for distribution, sikkerhed, vedligeholdelse og rengøring. Dette giver 

servicevirksomhederne en mulighed for at udvide sine udenlandske aktiviteter gennem 

komplementære ydelser (Grönroos, 1999). Systems export er således den oprindelige og 

traditionelle måde at eksportere services på.  

 

Direct entry er når en servicevirksomhed etablerer egen serviceproducerende enhed på det nye 

marked, så servicen produceres lokalt fra ende til anden, hvilket gør læringsprocessen meget kort. 

Allerede fra dag ét er virksomheden nødt til at kunne håndtere eventuelle udfordringer med 

produktionen, medarbejderstaben eller forbrugeradfærden på markedet. Ydermere kan 

servicevirksomheder i visse tilfælde stå overfor den udfordring, at regeringen i det pågældende 

land kan se dem som en trussel til de allerede eksisterende servicevirksomheder i landet 

(Grönroos, 1999). 

 

 

En måde at komme disse potentielle udfordringer i forkøbet via ”Direct entry”, er gennem 

partnerskaber med de allerede eksisterende spillere på servicemarkedet. På denne måde kan de 
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benytte sig af den viden og erfaring, som virksomhederne besidder omkring mekanismerne på 

både markedet og hos forbrugerne. Her ses det ofte, at nøglepersonerne fra den anden 

virksomhed bliver headhuntet, da de giver en ”lettere” overgang til det nye marked (Grönroos, 

1999). 

 

Indirect entry er når en virksomhed etablerer datterselskaber, som kun er delvist ejet af dem selv. 

Dette kaldes også for franchising og benyttes ofte inden for serviceindustrien som en model for 

”Indirect entry”. Her får en lokal virksomhed eksklusive rettigheder til at markedsføre et koncept 

og/eller en forretningsmodel, som kan kopieres til yderligere dele af markedet, alt afhængig af 

efterspørgslen. På denne måde får den internationale virksomhed noget lokalkendskab, og 

franchisetageren får lov til at vokse med et allerede kendt og etableret koncept eller brand 

(Grönroos, 1999).  

 

Electronic marketing er når en virksomhed anvender avancerede digitale løsninger til at brede 

sin tilgængelighed ud over nationale grænser. Internettet spiller her en stor rolle, da det tilbyder 

virksomheden en unik chance for at interagere og kommunikere med sine kunder og netværk på 

en helt ny måde end da afhandlingens tre hovedteorier blev udviklet. Tilmed giver disse nye 

teknologier rig mulighed for at indsamle information og data om sine målmarkeder og bruge 

forskellige partnere i netværket til logistiske udfordringer. Et eksempel er den elektroniske 

boghandel Amazon.com, der brugte internettet til at internationalisere sine services (Grönroos, 

1999).  

 

Når servicevirksomheder internationaliserer gennem ”Electronic marketing” er de ikke bundet til et 

specifikt område. Udbyderen kan administrere servicen, hvorfra det måtte være og rammer stadig 

de kunder eller forbrugere, som rent geografisk befinder sig milevidt fra hovedkontoret. De facto 

skaber brugen af internettet en helt naturlig interesse uden for det nationale marked, da de digitale 

platforme skaber en større rækkevidde. Dog er man nødt til at tage højde for eventuelle 

sprogbarrierer og elektronisk analfabetisme, der kan hæmme brugen af og tilgangen til den 

udbudte service.   
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1.7 Metode 
 

I følgende afsnit redegøres der for, hvorledes vi griber undersøgelsen og diskusionen an rent 

metodisk. Herunder diskuteres det kort, hvilket videnskabsteoretisk syn vi anlægger, og hvilke 

konsekvenser det har for resultatet af afhandlingen. Afsnittet ender ud i formuleringen af et 

undersøgelsesdesign, som herefter danner grundlag for hele afhandlingens validitet. 

 

Undersøgelsesprocessen i denne afhandling og vejen frem til det endelige undersøgelsesdesign 

tager udgangspunkt i Saunders, 2008, Research Onion, som ses herunder i figur 1.1. Vejen 

gennem undersøgelsesstadierne er struktureret efter et ”trappeprincip”, hvor videnskabsteoretisk 

ståsted ligger yderst og fører frem til data indsamling og -analyse inderst. Beslutningerne, der er 

taget gennem disse stadier, illustreres herunder. 

 

Figur 1.1 

 

 
 

 

Afhandlingens diskussion og analyse består af to dele. Vi gennemgår kendt teori indenfor det 

valgte faglige felt, og vi diskuterer disse fra et rent teoretisk udgangspunkt for at formulere 

teoretiske hypoteser. Herefter inddrages vores egen empiri i form af to cases – et multiple 

casestudie. Dette gøres for at overføre og teste hypoteserne fra den teoretiske diskussion på 

noget konkret og for at teste teoriernes anvendelighed i netop disse to konkrete tilfælde. 

 

Videnskabs- 
teoretisk 
udgangspunkt 
 
 
 
Erkendelses- 
teoretisk tilgang 
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strategi 
 
 
 
Valg 
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Figur 1.1: The Research Onion. Egen tilvirkning efter Saunders, 2009:108 
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Man kan dermed sige, at vi gennemgår The reserch onion to gange i afhandlingen; først i form af 

research og sammenholdning af eksisterende teori, og derpå i udarbejdelsen af et casestudie til 

test af anvendelighed. Det skal dog her tilføjes, at det er i casestudiet, at denne struktur skinner 

klarest igennem, da der findes andre og mere passende frameworks for teori- og 

litteraturgennemgang. Mere om disse i afsnit 1.8.3. 

 

 

1.7.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Videnskabsteoretiske modeller og teorier er forsimplinger af en ofte kompliceret og indviklet 

virkelighed. De er såkaldte kognitive forsimplinger. Man laver modeller, som viser komplicerede 

sammenhænge på en simpel måde (Langergaard, 2006, 170). Til fælles har de, at de bygger på 

nogle grundlæggende antagelser, som går forud for generaliseringer af dele af virkeligheden, og 

disse adskiller sig ofte inden for forskellige teorier, paradigmer og discipliner (Langergaard, 2006, 

173-174). 

 

Det overordnede metodiske design af denne afhandling er en komparativ teoretisk diskussion som 

middel til at formulere teoretiske hypoteser, som efterfølgende afprøves på to konkrete cases – et 

multiple casestudie af to danske servicevirksomheder med nylig igangsat 

internationaliseringsaktivitet. Disse to cases er begge et resultat af fortolkende aktivitet, og ingen af 

disse er dermed naturlige forekomster i denne verden. De er socialt konstruerede. Når vi 

analyserer de empiriske data, foretager vi en fortolkning. De interviews, som er foretaget i 

undersøgelsen, er blevet til på vores foranledning, og er til en vis grad struktureret af os som 

undersøgere. Som undersøgere har vi konstrueret de overordnede rammer for undersøgelsen og 

dermed fastlagt emnefokus. 

 

Sætter man disse betragtninger op mod vores teoretiske udgangspunkt, kommer man frem til, 

hvilken videnskabsteoretisk fremgangsmåde vi betror os til; socialkonstruktivismen, der  ofte ses 

som et kritisk perspektiv. Den har rødder tilbage til nogle af de klassiske sociologer som for 

eksempel Auguste Comte, Thomas Hobbes og Carl Marx, og den er i dag hyppigt benyttet inden 

for samfundsvidenskaberne (Andersen og Kaspersen, 2007, 620). Der rejses ikke tvivl om, at det 

man undersøger er virkeligt, og i et socialkonstruktivistisk synspunkt kan man således siges at 

være realist, når det gælder den socialt konstruerede viden. Viden er interaktion med og gør noget 

ved virkeligheden (Andersen, 2008, 105). I et socialkonstruktivistisk perspektiv er man således 

kritisk realist, og man erkender dermed, at den virkelige viden findes, men at vores opfattelse af 

den kan være forkert (Langergaard, 2006,105). 

 

 

1.7.2 Erkendelsesteori 
Et casestudie er i sin grundform induktivt, men både Yin (1994), Perry (1998) og Andersen (2008) 

påpeger, at netop denne metode efterhånden også er meget anvendt til test af teori og 

undersøgelser af mere forklarende karakter. 
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Deduktion er det modsatte af induktion, hvor vi slutter fra alle til nogle, ved at bygge vores 

undersøgelse op på generel viden og teori, og ”afprøve” det på et udpluk af virkeligheden. En 

sådan slutning er logisk gyldig, såfremt de grundlæggende teorier er sande (Langergaard, 2006, 

87-88). Vi går således frem efter at falsificere frem for at verificere, som ved induktion. Vi benytter 

generel viden og allerede opsatte teorier til at beskrive og analysere en given situation, og slutter 

på den måde fra noget generelt til noget partikulært; fra alle til nogle (Langergaard, 2006, 88). I et 

casestudie vil man typisk kombinere de to fremgangsmåder, induktiv og deduktiv. Således opnår 

man et design mellem to paradigmer, hvor man bevæger sig i en cirkel mellem induktion og 

deduktion. Perry (1998) påpeger ligeledes, at det er ganske utænkeligt at man kan holde sig til 

enten induktion eller deduktion i et hvilket som helst studie. Man vil altid i en eller anden grad 

kombinere de to, da det er umuligt at gå ind til en undersøgelse fri for al grundlagt teori (Perry, 

1998:788). 

 

Vi eksemplificerer vores hypoteser på egen indsamlet empiri via to dybdegående interviews med 

repræsentanter fra direktionen i de to undersøgede virksomheder. 

 

På baggrund af ovenstående klarlægges det, at vi hovedsagligt går deduktivt til værks i denne 

afhandling, ved at teste kendt teoris anvendelighed på to specifikke cases. Det begrænser som 

tidligere skrevet genereliserbarheden af resultaterne betydeligt, men da vi ikke har til formål at 

udvikle ny generel teori, kompromitterer dette ikke afhandlingens validitet. 

 

 

 

1.7.3 Multiple casestudie 
Ovenstående processer fører frem til valget af et undersøgelsesdesign, som definerer hele 

afhandlingens struktur. I dette tilfælde benytter vi os af casestudie metoden, hvorpå vi overfører 

vores teoretiske diskussion af de tre valgte teorier. Denne metode er bredt anvendt og anerkendt i 

denne form for socialvidenskab, og der argumenteres tilmed for, at man ved et godt beskrevet 

casestudie, sagtens kan generalisere, og således slutte fra noget konkret til noget generelt 

(Andersen, 2008:117). Et casestudie er således i sin grundform at betragte som induktiv, da man 

via studier af isolerede situationer, ønsker at finde frem til mere generel viden på det faglige 

område, som efterfølgende kan benyttes som teori for andre lignende cases. Da vi i denne 

afhandling ikke søger at udvikle egen teori, argumenterer vi her for, at vi går mere deduktivt til 

værks i undersøgelsen af vores case. Vi tager udgangspunkt i anerkendt teori på området, og 

forholder os kritisk til deres anvendelighed i vores specifikke cases. Vi afprøver således teoriernes 

konkrete anvendelighed gennem et casestudie, og kun hvis vores konklusioner efterfølgende 

forbindes til andre cases og gøres til generel viden, er der tale om en induktiv handling. Ib 

Andersen beskriver det således: 

 

”Caset er KRITISK i forhold til gældende teori, modeller, antagelser, eller praksis. 

Formålet er at afprøve caset i forhold til, hvorvidt den gældende generelle viden er 

anvendelig ” (Andersen, 2008:119) 

 

Yin (1994) mener, at man uden problemer kan generalisere udfra et casestudie, single såvel som 

multiple. Så længe caset er velformuleret, og man gennem casets udforming finder frem til de 
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forhold, som er specifikke for netop den studerede case, og til de forhold som er generelle, kan 

man uden videre induktivt slutte fra én til mange (Andersen, 2008:120). 

 

Vi vil dog her gerne afgrænse denne genereliserbarhed en smule. Med vores multiple casestudie, 

med to organisationer som undersøgelsesentiteter, har vi, som Yin påpeger, gjort det lettere for os 

selv at generalisere, end hvis vi havde valgt et single casestudie. Logisk set må casen blive mere 

generel og valid, jo flere entiteter der indgår (Andersen, 2008:120). Vi har dog i dette tilfælde med 

en ganske bred formulering at gøre; services kan have mange udformninger, og vi kan med to 

organisationer ikke generalisere for alle typer servicevirksomheder. Netop på denne baggrund 

inddrager vi teori om forskellige typer services og deres karakteristika, men alt andet lige vil vi 

stadig kun kunne konkludere på, hvorvidt gældende teori er anvendelig i netop de to tilfælde, vi har 

valgt at undersøge. Hertil kommer, at den overordnede teoretiske diskussion kan bidrage med at 

konkludere, hvorvidt de tre teorier er anvendelige på internationalisering af serviceydelser i et 

bredere teoretisk perspektiv. De hypoteser vi kommer frem til igennem denne proces, vil principielt 

kunne afprøves på andre dele af virkeligheden – andre cases. Jo flere gange dette gøres, jo 

stærkere bliver grundlaget for enten at bekræfte eller forkaste teoriernes anvendelighed på 

servicevirksomheder.  

 

 

1.7.4 Tidshorisont 
Næstinderst i Saunders research onion finder vi cirklen, hvor de tidmæssige beslutninger skal 

træffes. Det har stor indflydelse på undersøgelsens reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, 

hvilken tidshorisont man vælger at udføre sin undersøgelse under. Saunders skelner mellem 

cross-sectional studies og longitudinal studies; 

 

 Cross-sectional study betegnes som et øjebliksbillede af en situation uden løbende 

udvikling. Det er et billede af et specifikt fænomen på et specifikt tidspunkt. 

 

 Longitudinal study er defineret ved en undersøgelse, som løber over tid, hvor 

dataindsamling sker i en udviklende proces.  

 

Valget af tidshorisont afhænger naturligvis i høj grad af problemformuleringen, men ligeledes af 

metodevalg og undersøgelsesstrategi (Saunders, 2009:155). Vi har i denne afhandling i 

overvejende grad for øje at skabe et øjebliksbillede af situationen lige netop nu, men vi beskriver i 

sagens natur en proces, der har udviklet sig over tid og stadig gør det. Vores primære 

dataindsamling sker således hundrede procent via et cross-sectional studie, mens de enkelte dele 

af vores sekundære data i sin helhed skaber et billede over tid. Vi har valgt denne 

fremgangsmåde, da opgavens natur i høj grad ligger op til det og samtidig peger Chad Perry 

(2010) på, at netop casestudier af natur ofte vil være øjebliksbilleder, som dog suppleres af 

sekundær data indsamlet over tid. 
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1.7.5 Dataindsamling og -behandling 
Kigger vi på kernen i Saunders research onion, ender vi ved valget af dataindsamlingsteknik og -

behandling. Vi har her valgt at kombinere sekundære og primære datakilder, hvor vi i genereringen 

af vores primære data holder os udelukkende til kvalitative data. Rasmussen et. al. sætter et 

overskueligt framework op for, hvorledes man kan kombinere disse metoder i deres figur; Typology 

of data sources. For overskuelighedens skyld gør vi herunder brug af egen variant af denne figur til 

at visualisere den benyttede kombination af dataindsamlingsteknikker i denne afhandling. 

 

 

 

Figur 1.2 

 
 

 

De kvalitative primær data udgør det centrale grundlag i undersøgelsen, og vores cases er 

sammensat primært på baggrund af dybdegående interviews med direktionen i de to empiriske 

eksempler. Til dette kommer en del sekundær data i form af internt materiale fra de to 

virksomheder. Figur 1.2 illustrerer kombinationen af primær, sekundær, kvalitativ og kvantitativ 

data. 

Primær 
data 

Sekundær 
data 

Kvalitative data 

Kvantitative data 

Interview m/ Sproom 

Interview m/ SOS 

Interne mails 

Ledelses- 
præsentationer 

Interne statistikker 

Salgs- og sagstal 

Egen tilvirkning efter Rasmussen et. al. 2006:83 
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2.TEORI 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Følgende teoriafsnit gennemgår tre af de mest anvendte teorier indenfor 
internationalisering - Uppsala modellen, The Transaction Cost Approach samt 
The Network Model, som tilsammen danner det teoretiske grundlag for denne 
afhandling. Teoriernes historie vil kort blive gennemgået, hvorpå de beskrives 
mere indgående for til sidst at opsummere og sammenfatte centrale 
kritikpunkter af teorien, som er vigtige i sammenhængen. 
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2.1 Uppsalamodellen 
Den første af de centrale teorier, som behandles i denne afhandling er Uppsala modellen. 

Modellen er én af de mest kendte ”stage modeller”, hvor virksomheder i vid udstrækning, følger en 

sekventiel geografisk udvikling og således først etablerer sig på nære markeder for senere at 

etablere sig på de mere fjerne.  Gennem et gradvist øget engagement i et marked, kan 

virksomheden opnå erfaringsbaseret viden til at udbygge sit engagement og derigennem 

ekspandere yderligere.  

 

2.1.1 Historien bag teorien 
Uppsala modellen så første gang dagens lys i 1975 da Johanson og Wiederscheim-Paul udviklede 

et ekstensivt casestudie af flere store svenske produktionsvirksomheder, hvor de på den baggrund 

mente at kunne påvise nogle identiske karakteristika i virksomheders internationaliseringsproces. 

Da kritikken i de efterfølgende år blev for massiv og flere af de empiriske tests den undergik ikke 

faldt ud til modellens fordel, blev den i 2009 præciseret og revideret under Johanson og Vahlne, 

(2009). Eftersom afhandlingens omdrejningspunkt er, hvorvidt disse teorier er anvendelige for 

servicevirksomheder i dag, tager vi udgangspunkt i den reviderede Uppsala model, da Johanson 

og Vahlne har lavet den med det formål, at den skulle være tidssvarende.  Eftersom den 

reviderede Uppsala model bygger på den originale, ser vi det nødvendigt at præsentere dem 

begge samt belyse på hvilke punkter, den reviderede udgave adskiller sig fra den originale.  

 

 

2.1.2 Teoriens grundlæggende antagelser 
Teorien er en stage model, hvilket betyder, at et firma er nødsaget til at gennemgå alle de følgende 

stadier i sin internationaliseringsproces for at kunne træde ind på et nyt marked.   

 

1. Ingen eksportaktivitet 

2. Indirekte eksport/Selvstændig salgsagent 

3. Salgsagentur 

4. Datterselskab  

 

Ifølge virksomhedsøkonomerne Johanson og Vahlne (1977) anses teorien for trinvis, og de er 

gennem deres casestudier af svenske produktionsvirksomheder endnu ikke stødt på en 

virksomhed, der har sprunget ét af de ovenstående stadier over. I første fase vil virksomheden ikke 

have nogen egentlige eksportaktiviteter. I næste fase vil virksomheden langsomt begynde at 

engagere sig i indirekte eksport gennem en selvstændig salgsagent. Som engagementet øges i 

tredje fase, vil det inkludere etableringen af et salgsagentur og i fjerde og sidste fase, vil 

virksomheden etablere et datterselskab i det nye marked, når engagementet er størst (Johanson 

og Wiedersheim-Paul, 1975).  

 

Teoriens ophavsmænd anså de daværende teorier for at være for statiske, hvorfor de udviklede en 

dynamisk teori, hvor en cyklus af beslutninger eller handlinger udgør inputtet i den næste cyklus og 

således gør modellen dynamisk. Der skelnes i teorien mellem state- og change aspekter. State 
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aspektet dækker over Market Commitment og Market Knowledge, der henholdsvis omfatter de 

ressourcer, som er bundet til de udenlandske markeder og viden omkring de udenlandske 

markeder. Change aspektet indeholder Commitment Decision og Current Activities, der omfatter 

henholdsvis beslutningerne om at tildele ressourcer til de udenlandske markeder og på hvilket 

niveau de nuværende aktiviteter leverer resultater (Johanson og Vahlne, 1977).     

 

Figur 2.1 illustrerer disse aspekter. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egen tilvirkning efter Johanson og Vahlne, 1977  

 

2.1.2.1 Market knowledge 

Viden er en meget vigtig faktor i Uppsala modellen eftersom engagement bygger på viden af 

forskellig slags. Her skelner Johanson og Vahlne mellem to slags viden; objektiv- og 

erfaringsbaseret viden. Objektiv viden er den slags viden, som man kan undervise i, hvor 

erfaringsbaseret viden er den viden, som man har opnået gennem sine aktiviteter og erfaringer. I 

netop denne model er erfaringsbaseret viden en meget vigtig faktor, da den ikke er ligeså 

tilgængelig som objektiv viden. Specielt når man opererer på udenlandske markeder er denne 

slags viden altafgørende, eftersom man som udgangspunkt ikke har erfaringsbaseret viden og må 

erhverve den gennem hyring af eksperter, eller gennem ens egne aktiviteter i det pågældende 

land. Med erfaringsbaseret viden kan man nemmere tage stilling til konkrete muligheder og herved 

få en fornemmelse af, hvordan de vil være anvendelige til nutidige og fremtidige aktiviteter 

(Johanson og Vahlne, 1977).  
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2.1.2.2 Commitment decision  

Kategorien dækker overordnet over beslutninger om at allokere ressourcer til de udenlandske 

aktiviteter og markeder. Johanson og Vahlne skelner mellem en økonomisk effekt og en 

usikkerhedseffekt af hvert yderligere engagement i markedet. Den økonomiske effekt hænger 

sammen med beslutninger om yderligere aktiviteter i et marked og usikkerheden hænger sammen 

med markedsusikkerheden. Markedsusikkerheden dækker her over beslutningstagerens 

manglende evne til at vurdere de faktorer, som påvirker marked, forbrugere og land (Ibid). 

 

 

Commitment decisions bygger på en balancegang mellem risiko og usikkerhed i markedet, hvor 

hver virksomhed har en grænse for, hvor stor en risiko den er villig til at udsætte sig selv for. Hvis 

denne grænse overskrides vil der blive taget foranstaltninger med henblik på at reducere risikoen. 

Ofte sker dette via øget interaktion med markedet gennem kommunikation med kunder eller øget 

integration gennem udbud af nye produkter. Ifølge antagelserne fra Johanson og Vahlne øges 

risikoen for virksomhederne på markedet, når andre konkurrenter udvider eksisterende aktiviteter 

og dermed truer deres position. Derfor vil en virksomheds øgede aktivitet i markedet altid være 

efterfulgt af sikkerhedsforanstaltninger gennem enten øget integration eller interaktion for at 

mindske truslen (Ibid). Videre kan beslutninger om at øge aktiviteterne på et givent marked bunde 

i, at man har opnået en stærk erfaringsbaseret markedsviden, som reducerer usikkerheden på det 

marked man opererer i.    

 

 

2.1.2.3 Current activities 

Når det kommer til de nuværende aktiviteter er det vigtigt at huske, at jo mere kompliceret og 

specialiseret produktet er, jo større vil forpligtelsen også blive. Aktiviteterne er den primære kilde til 

erfaring, som deles op i to kategorier; videnserfaring og markedserfaring. Sidstnævnte kan 

erhverves på flere måder, som eksempelvis ved at hyre eller samarbejde med personer, der har et 

specifikt lokal- eller markedskendskab. Dog afhænger udbyttet af dette af, hvilken slags 

virksomhed der er tale om, og hvordan de nuværende aktiviteter ser ud. For jo mindre interaktion, 

der kræves mellem virksomheden og markedsmiljøet, jo bedre muligheder er der for at opnå 

erfaring via rådgivning end erfaring via nuværende aktiviteter. Johanson og Vahlne forklarer dog, 

at der vil være en periode, når man hyrer medarbejdere med markedserfaring, hvor virksomheden 

ikke profiterer på samarbejdet. Dette skyldes, at de skal have tid til at sætte sig ind i virksomheden 

og skaffe den fornødne viden herom. Derfor pointerer de, at den bedste ressource man kan hyre i 

denne sammenhæng er én, som tidligere har repræsenteret virksomheden på det pågældende 

marked.  

 

 

2.1.2.4 Market commitment 
Som nævnt i teoriens indledende afsnit består Market commitment af mængden af ressourcer, 

som er engageret i markedet og graden af engagement. Det antages, at graden af engagement er 

højere, jo mere ressourcerne er integreret med andre dele af virksomheden og ressourcerne opnår 

værdi gennem disse integrerede aktiviteter. De ressourcer, som er lokaliseret i eget land og 

beskæftiger sig med for eksempel udvikling og produktion til fjernmarkedet, er også en del af 
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engagementet i det udenlandske marked. Jo mere specialiseret ressourcerne er til det valgte 

marked, jo højere er graden af engagement (Johanson og Vahlne, 1977).  

 

2.1.2.5 Psykologisk distance  
Valget af markeder og lande afhænger ifølge teorien af den psykologiske distance, hvilket i praksis 

omhandler lederes opfattede distance mellem eget land og målet for udvidelsen. Den psykologiske 

distance er udgjort af faktorer som sprog, politisk system, religion, kultur, industriel udvikling 

(Johanson og Vahlne, 1977). Derfor vil en virksomhed ofte starte med at vælge lande, som ligner 

deres hjemmemarked mest muligt, for derefter gradvist at bevæge sig ind på nye markeder, 

efterhånden som den nødvendige viden skaffes gennem erfaring fra aktiviteter (Johanson og 

Vahlne, 1977).  

 

Figur 2.2 nedenfor illustrerer konceptet psykologisk distance gennem virksomhedens gradvist 

øgede internationalisering. Virksomheden vil altså på denne baggrund langsomt rykke til nye 

markeder efterhånden som viden, erfaring og internationalisering udvikles. 

 

Figur 2.2 
Egen 

tilvirking 

efter Johanson and Wiedersheim-Paul 1975. 

 

Afsluttende mener Johanson og Vahlne, at yderligere engagement i et marked vil ske med små 

skridt, hvis ikke virksomheden enten har store ressourcer at tære på eller stor erfaringsviden fra 

lignende markeder. Manglende viden om udenlandske markeder er herved en stor hindring for 
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udviklingen af international aktivitet. Den nødvendige viden for denne udvikling skal hovedsageligt 

skaffes gennem nye aktiviteter i udlandet.   

 

2.1.3 Kritik af teorien 
Ifølge Andersen (1993) er Uppsala modellen generelt blevet kritiseret for ikke at have teoretiske og 

konceptuelle frameworks til at guide internationaliseringsprocessen og videre kan han kan heller 

ikke finde sammenhæng mellem den teoretiske og den operationelle model. Med det menes der, 

at den udelukkende forklarer, hvordan en virksomhed agerer i stedet for at forklare, hvad 

virksomhederne skal gøre for at udvikle sig efter hensigten. Forfatterne siger til deres forsvar, at 

det primært er ment som en model brugt med beskrivende intentioner (Johanson og Vahlne 2009). 

Her skal det påpeges, at netop denne kritik af modellen ikke har ændret sig fra den originale til den 

reviderede, da begge udgaver er af beskrivende karakter. 

 

En anden væsentlig kritik af teorien er, at forklaringsmodellen ignorerer faktorer som 

markedspotentiale og konkurrenceforhold. Internationaliseringsprocessen bliver således reduceret 

til et spørgsmål om virksomhedens interne ressourcer (markedsviden og erfaring fra udenlandske 

aktiviteter), mens betydningen af de eksterne konkurrencebetingelser og forretningsmuligheder 

helt overses (Pedersen, 1995, Ledelse og Erhvervsøkonomi). Der savnes helt basale økonomiske 

aspekter såsom markedsstørrelse og potentielt salg i det nye marked (Hirsch & Meshulach, 1991) 

samt mere strategiske aspekter der er knyttet til, at virksomhederne i stigende grad udsættes for 

global konkurrence. 

 

Videre argumenteres der også for, at modellen ikke er valid i forhold til servicevirksomheder, som 

har en høj internationaliseringsgrad. I sådanne tilfælde er valget af marked og land nemlig ikke 

afgjort af den ”psykiske distance”, men i højere grad af den øgede konkurrence. Ydermere har 

flere virksomheder og brancher gennemgået en helt anden internationaliseringsproces, end den 

der svarer til Uppsala modellen. Der er således mange praktiske eksempler på, at en virksomhed i 

hastig rækkefølge er gået ind på en række eksportmarkeder – uden først at have indhøstet 

erfaringer fra andre markeder. Her nævnes bl.a. Jysks og Atomistixs internationaliseringsproces 

(Pedersen, 1995, Ledelse og Erhvervsøkonomi). 

 

Opsummerende er der med Upsalla modellen blevet introduceret nogle nye og relevante aspekter 

af internationaliseringsprocessen, herunder specielt betydningen af virksomhedens interne 

vidensakkumulering. Det er dog også blevet påpeget, at modellen er for smalt funderet på 

erfaringsprocesser og at andre faktorer såsom markedspotentiale og internationale 

konkurrenceparametre negligeres.  

 

2.1.4 Den reviderede Uppsala model  
Som konsekvens af væsentlige kritikpunkter fra andre teoretikere samt farten, hvormed 

informationsteknologien har udviklet sig, valgte Johanson og Vahlne i 2009 at revidere 

ovenstående model, så den i højere grad er anvendelig i nutidens miljø. I denne model er der 

derfor lagt stor vægt på netværksrelationer eftersom de to økonomer har måtte sande, at en 

virksomhed indgår i en lang række indbyrdes afhængige relationer, som på én og samme tid både 

begrænser og åbner muligheder. Internationalisering ses i dette perspektiv som en virksomheds 
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søgen efter at styrke sin position indenfor netværket og på markedet. En succesfuld 

internationalisering kræver derfor gensidigt engagement mellem virksomhed og partnere 

(Johanson og Vahlne, 2009).  

 

I den originale model blev det antaget, at psykologisk distance havde stor indflydelse på de 

markeder, som virksomheden valgte at træde ind på. I den nye model antager Johanson og 

Vahlne, at eksisterende partnerskaber, og ikke psykologisk distance, har større indflydelse på, 

hvilket geografisk marked en virksomhed vælger at entrere. Derfor ses indflydelsen fra psykologisk 

distance nu mere som gældende hos beslutningstageren og ikke for den overordnede virksomhed. 

Ændringen i hvordan psykologisk distance påvirker markedsvalg, hænger sammen med den lette 

tilgang mennesker i dag har til viden om nye markeder. I forhold til vidensudveksling i netværket er 

nogle informationer kun tilgængelige for virksomheder med en bestemt position i netværket, 

hvorfor en stærk relation til partnere er vigtig for at kunne bygge videre på deres viden. Den 

opdaterede model har samme struktur som den originale, men selve koncepterne i modellen er 

blevet revideret.  

Figur 2.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egen tilvirkning efter Johanson og Vahlne, 2009. 

 

Modellen bygger på følgende; et stærkt markedsengagement, der er karakteriseret ved en stærk 

dedikation til at imødekomme kundernes behov. Erfaringen, der kommer herfra, hjælper til at 

opbygge virksomhedens viden om markedet, hvorefter denne viden er med til at understøtte 

beslutningerne om enten øget eller mindsket engagement i markedet. Denne proces leder 

virksomheden hen til større engagementsniveau, som dermed kaster mere erfaring og viden af sig 

(Johanson og Vahlne, 2009).   
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2.1.4.1 Knowledge opportunities 
Denne kategori erstatter den tidligere ”Market knowledge”. Johanson og Vahlne mener, at ”viden” 

hænger sammen med “anderkendelse af muligheder”, hvilket er grunden til, den er tilføjet her. 

Gennem internationaliseringsprocessen, som er drevet af viden, anser de ”muligheder” som ét af 

de vigtigste elementer og andre vigtige faktorer under viden er strategier, netværk, behov og 

kapaciteter (Ibid). 

 

 
 

2.1.4.2 Network position  
Denne kategori var ikke en del af den tidligere model, da den nu bygger på et netværksperspektiv, 

hvor internationaliseringsprocessen finder sted indenfor netværket. Forskellige niveauer af viden, 

engagement og tillid kendetegner her relationen til én eller flere virksomheder. Synet på en 

succesfuld internationalisering kan variere, eftersom disse faktorer kan være ulige fordelt mellem 

flere af de involverede entiteter. Hvis en virksomhed ønsker succes med internationalisering 

gennem partnerskaber, er det vigtigt, at de opnår en stærk plads i det nye netværk gennem tillid og 

engagement (Ibid). 

 

 

2.1.4.3 Learning, creating and trust building 
Denne kategori er tilføjet for at synliggøre resultatet af de nuværende aktiviteter. Den nuværende 

mængde af tillid, viden og engagement har stor indflydelse på farten og effektiviteten, hvormed der 

skabes viden og udveksles informationer imellem partnerskaberne. Udover dette påvirkes det også 

af, hvordan partnerne opfatter fremtidige muligheder og hvordan der skal kapitaliseres på dem. 

Teorien antager, at skabelse af muligheder er medvirkende til skabelse af ny viden, da nye 

muligheder er en vigtig del af et partnerskab (Ibid).   

 

 

2.1.4.4 Relationship commitment decisions 
Denne kategori omhandler beslutninger vedrørende et øget eller mindsket engagement i ét eller 

flere partnerskaber indenfor netværket. En ændring i engagement vil altså enten styrke eller 

svække partnerskabet. Denne kategori er i høj grad overført fra den tidligere model, selvom 

teoretikerne har valgt at tilføje ”Relationship” for at understrege vigtigheden af forholdet mellem 

virksomhederne i netværket.  

 

Delen omkring Relationship commitment decisions bidrager til implikationen af flere forskellige 

forhold. For eksempel at internationalisering i højere grad end tidligere afhænger af firmaets 

strategiske partnerskaber. Således er forholdet til partnere af enorm betydning eftersom en 

virksomhed kan være nødsaget til at internationalisere, hvis partneren kræver det. Firmaer 

forventes i den forbindelse at være villige til at følge store aktører i sit netværk ind på flere 

udenlandske markeder. Beslutningen om at følge en partner kan enten bunde i, at virksomheden 

aktivt søger nye forretningsmuligheder eller at partneren har bedt dem følge med ind i det nye 

marked. Ved at følge eller opsøge partneren viser virksomheden en stor grad af engagement og 
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tillid i partnerskabet. Hvis en virksomhed på den anden side ikke har nogle eksisterende 

partnerskaber af betydning vælges der et marked, hvor der er muligheder for at skabe sig et stærkt 

netværk. Ofte vil dette foregå igennem en virksomhed, som allerede besidder en stærk position på 

markedet (Ibid).   
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2.2 The Transaction Cost Approach 
Den anden af de centrale teorier, som behandles i denne afhandling er The Transaction Cost 

Approach, (herefter TCA). Modellen er en egentlig økonomisk teori til analyse af, hvorvidt 

virksomheder skal producere eller erhverve en gode internt i virksomheden eller via en ekstern 

part. Teoriens grundlag er dog i vid udstrækning benyttet som internationaliserings-teori, og det er 

sådan den behandles i denne afhandling.  

 

2.2.1 Historien bag teorien 
TCA som teoriretning udspringer af Ronald Coase’s arbejde fra 1937, Coase, The Nature of the 

Firm. I 1991 blev Ronald Coase hædret med en nobelpris for sit arbejde, og der blev derved sat 

yderligere fokus på denne teoriretning (Lippert-Rasmussen & Mols, 1994).  

 

Efter Coases artikel gik der næsten 35 år, før det næste bidrag til teorirækken kom, da Oliver E. 

Williamson i 1971 første gang analyserede virksomheders vertikale integration, hvilket senere førte 

til den første præsentation af en generel model i artiklen ”Markets and Hierarchies: Some 

Elementary Considerations” fra 1973 (Williamson, 1973). Det var i denne artikel, at teoriens 

antagelse om opportunistisk adfærd introduseredes. Denne adfærds-betingelse har siden hen 

været central i Williamsons arbejde. Det store gennembrud for Williamson og TCA kom med 

”Markets and Hierarchies: Analysis of Antitrust Implications” i 1975 (Williamson, 1975). Denne 

udgivelse bidrog med en udvikling af teorien fra 1973 og tjente det formål at vise, at TCA kan 

anvendes til at analysere mange forskellige økonomiske og organisatoriske problemstillinger – 

heriblandt også internationaliseringsudfordringer, med fokus på market-entry-mode. På trods af 

Williamsons andre udgivelser fortsatte han med at videreudvikle teorien fra 1973, hvilket førte til 

hans højdepunkt i 1985 med artiklen ”The Economic Insitutions of Capitalism” (Williamson, 1985). 

Denne udgave bød på en revideret udgave af den generelle teori fra 1973, og gjorde teoriens 

praktiske anvendelighed større. Udgivelsen i 1985 fik en positiv modtagelse og meget stor 

indflydelse, og gjorde Williamson til verdens mest citerede økonom omkring år 1990 (Hansen, 

2007). 

 

At der i dag stadig er fokus på TCA og Williamsons arbejde, blev tydeliggjort ved uddelingen af 

nobelpriserne i økonomi i 2009, hvor Williamson modtog Nobelprisen for sit teoretiske arbejde 

indenfor virksomheders grænser, hvilket er omdrejningspunktet for netop TCA. 

 

 

2.2.2 De grundlæggende antagelser bag TCA 
Generelt beskriver Williamson, at virksomheder vil ekspandere internt indtil det punkt, hvor 

omkostningerne ved at etablere et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner er mindre end 

ved en intern vertikal integration. Omkostning skal her ikke forstås i traditionel forstand, men 

nærmere som et udtryk for de friktioner, der opstår mellem to parter i en given 

samhandelssituation. Disse opstår i situationer, hvor virksomheder ikke formår at operere under 

perfekt konkurrence (Hollensen, 2011:78). Teorien er dermed ikke udelukkende et udtryk for 
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internationaliseringsteori, men ligeså meget for generel økonomisk analyse af vækst, ekspansion, 

organisationsstruktur og afsætningsstrategi. I denne afhandling behandles teorien imidlertid 

udelukkende i en internationaliseringssammenhæng, hvor den da også har vundet indpas som en 

af de bredest accepterede og mest anvendte (Hollensen, 2011:77). 

 

Den grundlæggende antagelse bag teorien er, at mennesker, og dermed virksomheder, handler for 

egen vindings skyld. De optræder med en opportunistisk adfærd. Denne adfærd skaber friktioner i 

enhver samhandel, som involverer en sælger og en køber, og disse friktioner kaldes transaction 

costs. TCA konkluderer hermed, at virksomheder først indrager eksterne samarbejdspartnere, når 

transaktionsomkostningerne hertil er lavere end ved at varetage en given opgave internt. Den 

fundamentale opfattelse bag TCA er hermed, at virksomheder vil forsøge at minimere disse 

omkostninger, når der udveksles varer eller serviceydelser. Man vil således minimere summen af 

ex ante- og ex post costs (Hollensen, 2011:79) jf nedenstående afsnit. Hollensen beskriver det kort 

således: 

 

”...if the friction between buyer and seller is too high then the firm should rather internalize, in the 

form of its own subsidiaries” (Hollensen, 2011:79) 

 

I en internationaliseringssammenhæng har teorien dog et noget mere specifikt omdrejningspunkt; 

TCA beskriver valget af entry mode på et valgt marked via analyse af transaktionsomkostningerne 

ved at indrage eksportmellemled, og den koncentrerer sig dermed hverken om baggrunden for 

selve internationaliseringsbeslutningen eller om markedsudvægelsen.   

 

2.2.2.1 Adfærdsantagelsen 
Som tidligere beskrevet bygger TCA på nogle grundlæggende antagelser omkring den 

menneskelige adfærd. Accepten af disse udgør den præmis, som afgør, hvor troværdig og 

anvendelig teorien er i sin helhed. Williamson beskriver, at mennesker altid handler ud fra egen 

agenda først, og da virksomheder består af mennesker, vil disse gøre det samme. De agerer hver 

især for at lave så god en forretning for sig selv som muligt. Denne antagelse er rygraden i teorien 

som helhel, og det er den, der dikterer, at det er transaktionerne fremfor virksomhederne selv, der 

er genstand for analyse. 

 

“The two behavioral assumptions on which transaction cost analysis relies that both add realism 

and distinguish this approach from neoclassical economics are (1) the recognition that human 

agents are subject to bounded rationality and (2) the assumption that at least some agents are 

given to opportunism”. (Williamson, 1981:553) 

 

Begrænset rationalitet betyder, at individer er begrænsede af den viden, de besidder i 

beslutningstagningen – rationalet er begrænset af det, man ved. Dette gør, ifølge Williamson 

(1981:554) at komplette kontrakter, som tager hensyn til alt, ikke er mulige. 

 

Opportunisme i sin grundform defineres som at handle uden hensyntagen til principper og 

konsekvenser for andre. Opportunistisk adfærd er primært guidet af selvinteresse. 

Williamson har opportunisme som grundlaget i sin teori gennem alle hans værker fra 1975 til 1991, 

og han kommer selv kort omkring netop det punkt, som han efterfølgende er kritiseret en del for. 
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Kritikere mener, at transaction costs ikke er målbare, og Williamson selv mener, opportunistisk 

adfærd kan være meget svær at klarlægge inden et givent samarbejde med en ekstern 

virksomhed etableres; 

 

” …and it is very costly to distinguish opportunistic from nonopportunistic types ex ante.” 

(Williamson, 1981:554) 

 

Dette er en meget interessant udtalelse, da teorien grundlæggende siger, at man skal vælge den 

form som mindsker transaktionsomkostningerne inden man tager beslutning om 

internationalisering – men hvordan gør man det, hvis det er meget omkostningsfuldt at gøre på 

forhånd? Mere herom i kritikken i afsnit 2.3.4 og i kapitel 3 teoridiskussionen.  

 

2.2.2.2 TCA-ligningen  
Teoriens analyseramme er udtrykt ved en simpel ligning, der samler de dele som transaction costs 

(herefter TC) består af. Denne er naturligvis ikke et udtryk for de bagvedliggende teorier, men blot 

for hvorledes man finder frem til de samlede TC, og dermed hvorvidt disse er højere end 

omkostningerne ved at varetage aktiviteterne internt i virksomheden. TC er således summen af ex 

ante- og ex post cost, som hver består af to dele. Det skal her tilføjes, at et af de punkter, hvoraf 

teorien har modtaget en del kritik er målbarheden af de samlede TC. Det er i praksis ikke videre 

enkelt at analysere og vurdere, hvor omkostningstungt bestemte friktioner i et samarbejde er for 

den ene part. Samtidig er det ligeledes genstand for meget gætteri, da det kan være ganske 

kompliceret at forudse, hvilke friktioner der kan og vil opstå i et givent samarbejde. På denne 

baggrund hviler en del af den kritik, teorien har været genstand for. Mere herom i sidste punkt af 

dette afsnit. TCA ligningen ser ud som følger: 

 

                                               
 

Ex ante costs 

Disse udgør den del af TC som ligger forud for en egentlig etablering af et samarbejde. 

Forholdsregler og sikkerhed, om man vil. De består af følgende to dele; 

 

 Search costs (sc): i internationaliseringssammenhæng består disse af at undersøge og 

udvælge den eller de potentielle distributionsled, man ønsker at tage kontakt til inden entre 

på et givent marked. Disse kan synes noget ubetydelige, men markedsinformation er 

altafgørende for succes ved internationalisering. For visse markeder og brancher vil man 

kunne finde meget tilgængelig information online, men i andre tilfælde skal der udføres 

grundig research og analyse. Hollesen giver det eksempel at eksport fra UK til Kina, 

utvivlsomt kræver en noget mere udførlig og omstændig research fase end eksport fra UK 

til Tyskland (Hollesen, 2008:79). 

 

 Contracting costs (cc): omkostningerne der er forbundet med at forhandle og udforme 

kontrakter mellem en køber og en sælger, eller i internationaliseringssammenhæng mellem 

en producent og et eksportmellemled. I 1991 valgte Williamson at udskrive en stor del af 

disse cc, da han fjerner de såkaldte Relational contracting costs fra teorien. 
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Ex post costs 

Disse omfatter de friktioner, der må opstå i forløbet efter et samarbejde er etableret, det være sig 

en engangshandel eller en vedvarende kontrakt om løbende samarbejde.  

 

 Monitoring costs (mc): de friktioner der må opstå i den proces, hvor det overvåges, at alle 

parter overholder de kontraktmæssige krav. 

 

 Enforcement costs (ec): de omkostninger, der er forbundet med at håndhæve regler og 

gennemføre sanktioner overfor parter, som ikke overholder kontraktens rammer.  

En fundamental antagelse i TCA er, at virksomheder vil forsøge at minimere summen af disse to 

typer omkostninger, når de tager del i samarbejde med enheder udenfor egen virksomhed. 

Williamson baserede sine antagelser på de forskellige strukturelle typer, og hierarkier han 

observerede i sit originale værk. Han introducerede begreberne internalization og externalization, 

som han beskriver således; 

 

 Internalization er opbygningen af interne hierarkier indenfor virksomheden, hvor imellem 

transaktionerne foregår. Disse styres af et sæt af interne kontrakter, og i et 

internationaliseringsperspektiv vil enhederne være salgs- og/eller distributions-afdelinger. 

 

 Externalization er definitionen på en situation, hvor transaktionerne foregår udenfor 

virksomheden. Altså mellem virksomheden og eksterne aktører, og dermed er 

prisregulering defineret af markedet, og ikke internt i virksomheden, som ved 

internalization.  
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Figur 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 TCA og market-entry-mode 
I følge Williamson (1985) er den mest effektive internationaliseringsstrategi den, der minimerer 

summen af produktions- og transaktionsomkostninger. Det er ellers et punkt ved teorien, der har 

været genstand for megen kritik, nemlig at teorien helt udelader analyse af 

produktionsomkostningerne internt i virksomheden, sammenlignet med omkostningerne ved at 

købe en given vare, eller outsource en given opgave til en ekstern part. I forhold til denne 

afhandlings problemstilling er disse produktionsomkostninger i sagens natur ikke relevante. 

Det er ikke selve virksomheden, der er genstand for analyse, men transaktionen – altså forholdet 

mellem producent eller serviceudbyder og eksportmellemled. I internationaliserings-sammenhæng 

er det vigtigt at have for øje, at TCA ikke koncentrerer sig om analyse af årsagen til 

internationalisering eller markedsudvælgelse, men udelukkende om entry-mode. Hvordan kommer 

The transaction cost framework – Egen tilvirkning efter Hollensen, 2011:78 
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man frem til den mest effektive måde at entrere et marked på, og operere deri? Her bygger TCA 

hundrede procent på antagelsen om opportunisme, og de friktioner der opstår mellem eksportør og 

eksportmellemled i kølvandet på denne antagelige adfærd.  

 

Disse eksportmellemled kan, efter Williamsons teori, repræsenteres i skikkelse af en agent, 

importør eller forhandler. Williamson definerer, som tidligere beskrevet den opportunistiske adførd 

som to-vejs. Både den eksporterende virksomhed og eksportmellemleddet antages at handle for 

egen vinding, før der handles for fælles vinding. Det kan synliggøre sig på mange måder, men 

Hollensen (2011:320) fremhæver de mest sansynlige: 

 

 

Opportunisme fra eksporterende 

virksomhed 

 Eksportmellemleddet bruger 

ressourcer på at opbygge markedet 

og skabe know-how. Dette kan den 

eksporterende virksomhed selv 

benytte, selvom man skulle skille sig 

af med eksportmellemleddet.  

 

 Den eksporterende virksomhed kan 

tappe kontakter, relationer og market-

knowledge, for selv at oprette egen 

intern salgsafdeling på markedet. 

Opportunisme fra eksportmellemled 

 

 Pris-fixing mellem eksporterende 

virksomhed og eksportmellemled, og 

mellem eksportmellemled og kunde. 

Her kan de to have forskellige 

agendaer. 

 

 Hvor meget ligger de hver især i 

marketing!?  

 

 Uenighed om serviceniveau overfor 

kunden. 

 

2.2.4 Kritik af TCA 
Som tidligere omtalt opnåede TCA efter Williamsons artikler en meget stor akademisk succes. I 

kraft af det store fokus der kom på TCA skete der også naturlige teoretiske modstrømninger. 

Derfor vil der i dette kapitel blive foretaget en kritik af TCA. Dette anses for nødvendigt, da de 

modstrømninger og den kritik der har været af teorien, også er væsentlige i forhold til denne 

opgave og det videre arbejde med TCA. 

 

 

Synet på ressourcer 

En helt generel kritik af TCA er det framework, som teorien arbejder ud fra. Williamson antager, at 

virksomhederne i alle tilfælde har mulighederne for enten at købe nødvendige goder på markedet 

eller producere disse selv. Om godet skal produceres internt eller købes på markedet, afhænger 

herefter af omkostningen ved den enkelte transaktion, enten eksternt eller internt, under hensyn til 

transaktionen og dens dimensioner. Hele dette fokus på at minimere transaktionsomkostningerne 

som virksomhedernes primære fokus i forbindelse med anskaffelse af nødvendige ressourcer, gør 

Wernerfeldt (1984) op med. Her ses der på virksomheders ressourcer som mere end blot 

arbejdskraft, kapital og maskiner, hvilket fører til en mere kompleks analyse. Dette gør, at 

ressourcer er bundet til virksomheden i form af f.eks. viden hvilket ikke blot kan anskaffes, som 
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Williamson antager. Wernerfelt gør således ressourcer til et langt mere komplekst spørgsmål end 

Williamsons simple ”make or buy” (Wernerfelt, 1984).  

 

 

 

Begrænset målbarhed 

En anden kritik af TCA er udgangspunktet i lige netop transaktionsomkostningerne. Disse 

omkostninger er i teorien ikke målbare, hvilket gør det svært at evaluere to kontraktforhold eller to 

forskellige kunder overfor hinanden i virksomheder, da man ikke i alle tilfælde kan sammenligne 

transaktionsomkostningerne i kroner og øre ved to forskellige forhold. Dette medfører, at teorien 

bliver mere uhåndgribelig, da det grundlæggende handler om at vælge den transaktion med den 

relativt laveste transaktionsomkostning i forhold til transaktionens dimensioner. 

 

 

Snæver opfattelse af menneskellig adfærd 

En af de kraftigste kritikker af TCA retter sig mod adfærdsantagelsen omkring opportunisme. 

Denne antagelse mener Ghoshal og Moran (1996) bliver et selvopfyldende profeti. Forstået sådan 

at den opportunistiske adfærd vil stige i takt med antallet af sanktioner og tiltag for at mindske 

opportunismen. Ud fra elementer fra Williamsons eget arbejde opstiller Ghoshal og Moran (1996) 

en model, der påviser, at opportunismen bliver en selvopfyldende profeti, da 

opportunismeantagelsen mindsker den positive arv fra tidligere og giver de ansatte dårligere 

værdier, samtidig med at agenterne vil opnå en mindre fællesskabsfølelse, der igen øger 

opportunismen. Denne øgede opportunisme medfører, at omkostningerne til kontrol-mekanismer 

stiger og opportunismen igen øges qua den selvopfyldende profeti. 

 

Yderligere et problem ved opportunismeantagelsen er ifølge Ghoshal, et al. (1996), at tiltag mod 

opportunismen kan opfattes som en mistillidserklæring til agenter, hvilket mindsker muligheden for, 

at flere agenter kan øge social kontrol på hinanden og dermed mindske opportunismen (Ghoshal & 

Moran, 1996). Problemet er således, at hvis en agent foretager store investeringer, der har til 

formål at mindske opportunismen, vil disse investeringer have den modsatte effekt, da 

investeringerne opfattes som mistillid og dermed potentielt sænker modpartens engagement i 

samarbejdet.  

 

 

Vigtigheden af kontrakter 

Williamson har modtaget en del kritik for at udskrive de relationelle kontrakter af teorien i 1991. De 

relationelle kontrakter kan have stor betydning i forbindelse med transaktioner, hvor det er 

relationen, der er nødvendig for et fremtidigt samarbejde, hvilket ofte gør sig gældende i 

forbindelse med visse serviceopgaver. Disse problemer dækker TCA ikke, hvorfor det er en 

mangel, at de relationelle kontrakter skrives ud af teorien i 1991.  

 

 

Negligerer interne friktioner 

Grundlæggende mener Williamson, at man indledende analyserer og anslår Transaction Costs 

forbundet med et eksternt samarbejde. Herefter udregner man omkostningerne ved selv at 

varetage den givne opgave, og overstiges disse af TC ved eksternt samarbejde integreres der 
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vertikalt i virksomheden. Her påpeger Hollensen 2011 dog, at det er en betydelig mangel ved 

teorien, at Williamson går ud fra, at al vertikal integration og intern opgaveudførsel er friktionsfrit og 

dermed helt uden TC. I forbindelse med internationalisering eksemplificerer Hollensen det således: 

 

”...one can imagine severe friction between the head office of a firm (multinational firms, red.) and 

its sales subsidiaries when internal transfer prices have to be settled.” Hollensen, 2011:80 

 

 

Begrænset anvendelighed for SMEer 

Christensen og Lindmark, 1993 diskuterer, at frameworket omkring TCA har begrænset relevans i 

beskrivelsen af internationaliseringsprocessen i SMEer. Begrænsede interne ressourcer og viden i 

SMEer spiller en stor rolle og taler for, at eksternalisere i højere grad end internalisere. Men 

grundet markeders krav om kontraktuelle forhold, er de ikke altid reelle alternativer til 

internalisering for SMEer.  

 

SMEer bygger i højere grad på alternative styringsformer, hvor mulighederne på markedet 

nærmere benyttes som et netværk baseret på gensidig tillid og relationelle kontrakter. Christensen 

og Lindmark peger hermed i retning af, at SMEer i højere grad er tvunget til at anlægge en 

netværkslignende tilgang til internationalisering. Mere herom i næste afsnit. 
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2.3 The Network Model 
Den sidste af de centrale teorier, som behandles i denne afhandling er The Network Model (herefter 

TNM). Teorien går grundlæggende ud på, at de relationer en virksomhed har i sit hjemmemarked, 

kan bruges som broer til netværk i andre lande. Derved benytter man sit netværks netværk som 

indgang til andre lande og nye internationale forretningsmuligheder.  

 

 

2.3.1 Historien bag teorien 

Grundstenen til TNM blev skabt i 1988 af Johanson og Mattsson, der konkluderede, at for 

overlevelsens skyld var virksomheder nødt til at udvide deres organisatoriske relationer til langt 

mere end den gængse ”køber vs. sælger” dyade (Johanson og Mattsson 1988). Et årti senere 

igangsætter Coviello og Munro (1997) nogle vidtrækkende undersøgelser omkring netop 

vigtigheden af en virksomheds netværk, her specielt SMEer, da det har vist sig, at netværk i deres 

situation var af afgørende betydning for en vellykket internationalisering (Coviello & Munro, 1997). 

Disse faktorer, dannede tilsammen baggrunden for TNM, der havde en anderledes tilgang end de 

daværende modeller ved ikke at se internationalisering som en inkrementel proces (Coviello & 

Munro, 1997). 

 

2.3.2 Teoriens grundlæggende antagelser  
Generelt antager TNM, at den globale handel og forretning primært foregår gennem netværk, hvor 

forskellige erhvervsaktører hænger sammen på kryds og tværs (Johanson og Mattsson, 1988).  

Virksomhedens netværk bliver altså et strategisk redskab i internationaliseringsprocessen, da det 

både tilbyder en unik indgangsmulighed på et givent marked og et nuanceret perspektiv på globale 

udviklingsmønstre (ibid.) 

   

Som nævnt tidligere har Coviello og Munro (1997) i den forbindelse studeret en række små og 

mellemstore softwarevirksomheder i færd med at etablere international aktivitet. Resultatet af 

undersøgelsen var blandt andet, at små virksomheder ofte følger en mere hierarkisk tilgang, som 

Uppsala modellen foreskriver, mens mellemstore virksomheder ikke nødvendigvis følger det samme 

mønster. Dog blev det i undersøgelsen fastslået, at netværk spillede en enorm rolle for alle, både når 

det kommer til markedsvalg og entry mode (Coviello & Munro, 1997). 

  

Ifølge TNM skal netværk forstås i en noget bredere forstand end den gængse opfattelse af forholdet 

mellem to eller flere virksomheder. I Johanson og Mattssons model fra 1988 hænger en virksomhed 

ikke kun sammen med sit direkte netværk, men også med sit indirekte netværk på tværs af markeder 

og brancher (Johanson og Vahlne, 2009). Indirekte netværk aktiveres ved brugen af sit direkte 

netværk til at guide én til den person eller virksomhed, som har de erfaringer og informationer, man 

har behov for. Ved at lade netværket omfatte det indirekte netværk får man bedre overblik over, 

hvilke videns- og erfaringsressourcer man potentielt har adgang til (Kvalitetsdatabasen, 2006). Det 

kræver lidt research i ens eget netværk at få kendskab til disse ressourcer i næste led, men på denne 

måde kan man udvide sit netværk til et nyt marked, da der ofte er direkte og indirekte forbindelser 

mellem landes og virksomheders netværk, der kan bruges aktivt og strategisk (Hollensen, 2011). 
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Figur 2.5 nedenfor illustrerer grænserne mellem forskellige netværksagenter i en virksomheds hjemme– 

og udemarked. I land ”A” som er virksomhedens hjemmemarked optræder en underleverandør. Denne 

underleverandør har etableret et datterselskab i land ”B”, hvor førnævnte virksomhed også har et 

datterselskab. Således har begge virksomheder altså datterselskaber i land ”B” og eftersom der er et 

allerede eksisterende forhold mellem virksomheden og dens underleverandør fra hjemmelandet A, er 

det meget nemt for de to virksomheder i land B at bruge hinanden som partnere og indgang til et nyt 

marked (Johanson og Mattsson, 1988). Der er lignende sammenhænge mellem andre agenter i 

modellen, og det er normalt disse sammenhænge, der fungerer som broer mellem en virksomheds 

netværk fra ét land til et andet. 

 

Figur 2.5 
 

Egen tilvirkning efter Hollensen 2011 
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2.3.2.1 Fire grader af internationalisering  
I TNM er virksomhedens internationale udvikling meget afhængig af positionen i netværket 

(Hollensen, 2011: 71-72). Her forklarer Mattsson (1988), at når man identificerer rollerne og 

styrkerne ved de forskellige aktører inden for ens netværk, har man en bedre chance for at øjne de 

muligheder og udfordringer, der ligger i det. Således vil en højt internationaliseret virksomhed være 

i en bedre position til at udvide sin forretning end en virksomhed, der udelukkende agerer på 

hjemmemarkedet. Ved at være en del af et større og udenlandsk netværk, skabes der nogle 

muligheder for at udvikle forhold og kontakter, som kan resultere i yderligere netværksmuligheder 

(Hollensen, 2011). 

 

I figur 2.6 nedenfor illustreres de fire internationaliseringstypologier en virksomhed kan have. Disse 

defineres ud fra sondringen mellem virksomhedens egen grad af internationalisering samt 

markedets ditto. Disse situationer vil blive beskrevet nedenfor, sammen med de udfordringer og 

muligheder det skaber.  

 

Figur 2.6  
 

Egen tilvirkning efter Hollensen, 2011 

 

2.3.2.1.1 The early starter 

Her har virksomheden meget lidt netværk i udlandet, hvilket også gælder alle andre virksomheder i 

dets område eller nærmiljø. I praksis var dette tilfældet for mange af de virksomheder, der startede 

deres internationaliseringsproces i starten af det 20. århundrede. Ved at entrere et nyt marked 

forsøger The early starter at finde en balance mellem interne ressourcer og eksterne behov i 

målmarkedet.  (Hollensen, 2011: 82). 

 

Virksomhedens kunder, leverandører og konkurrenter har dermed ingen internationale forbindelser 

eller netværk, og virksomheden har meget lidt viden omkring de udenlandske markeder og har 

derfor ikke mulighed for at benytte eget netværk til erfaringsudveksling (Hollensen, 2011: 82). 
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Derfor er der brug for en vis størrelse og en vis mængde ressourcer for at kunne penetrere et nyt 

marked i denne position. Dette kan imødekommes ved brug af agenter i ønskemarkederne, som 

bidrager med lokalkendskab og derigennem reducerer behovet for investering og risici. Involvering 

i et nyt marked sker langsomt og gradvist (Hollensen, 2011: 83).     

 

 

 

2.3.2.1.2 The lonely international 

Her har vi at gøre med en virksomhed, der har en høj grad af internationalisering, mens dets 

omgivelser og marked ikke har. Dette er ofte tilfældet, når en virksomhed fokuserer forretningen 

internationalt før dets konkurrenter og derigennem allerede har etableret et netværk og en position 

i det nye marked (Johanson og Mattsson, 1988). Det er en fordel for The lonely international, at 

dets internationale kendskab har mange ressourcer og sidder på en stor mængde viden. Den kan, 

via sin høje internationaliseringsgrad bruge sine markedsandele og få en hurtigere udbredelse af 

sine nye produkter. Denne fordelagtige position kan være med til at gøre det besværligt for 

konkurrenterne at internationalisere i det marked, hvor den er (Hollensen, 2011). The lonely 

international er ikke afhængig af andre og heller ikke af markedslighed på de markeder den 

entrerer, da den ofte har tilgang til en stor mængde ressourcer og viden.  

 

Denne virksomhed vil også kunne trække andre med ind i de udenlandske markeder, da 

netværkey kan drage nytte af de erfaringer, som The lonely international allerede har gjort sig 

(Hollensen, 2011). 

 

 

2.3.2.1.3 The late starter 

Typologien dannes når en virksomhed bliver tvunget ud på internationale markeder via sine kunder 

eller kunders leverandører. Hollensen (2011) skriver:  

 

“The less internationalized firm can be ”pulled out‟ of the domestic market by its customers or 

complementary suppliers to the customers” (Hollensen, 2011: 83). 

 

En virksomhed kan have mange indirekte netværksforbindelser, hvis dets leverandører, partnere 

og kunder har globalt virke. Her ses det ofte, at disse kunder og interessenter ”tvinger” 

virksomheden til at komme ud over egne grænser for at opretholde relationen. Dette sker fordi 

virksomheden allerede har et indirekte forhold til andre netværk gennem leverandører, kunder og 

konkurrenter, hvilket kræver at samarbejdet skal foregå på større skala (Johanson og Mattsson, 

1988). Ret ofte kan skridtet ud af hjemmemarkedet for The late starter forekomme ret udfordrende, 

da det kan være svært at etablere en position på det nye marked grundet den stærke konkurrence 

og det allerede tæt sammensatte netværk af de bedste leverandører og konkurrenter (Hollensen, 

2011: 73).  

 

En af fordelene ved denne grad af internationalisering er, at den er en del af et internationalt 

netværk og dermed har adgang til viden omkring internationalisering gennem sit netværks 

erfaringer og internationalt etablerede positioner.    
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2.3.2.1.4 The international among others 

Johannson og Mattsson (1988) beskriver The international among others, som en virksomhed med 

høj grad af internationalisering, hvilket også er tilfældet for dets netværk og omgivelser. Hvis 

virksomheden søgte en højere internationaliseringsgrad, ville det kun resultere i marginale 

resultater og ændringer. Virksomheden har en god mulighed for at bygge broer mellem sit store 

netværk og kan udnytte synergieffekter fra ét marked til et andet, hvilket kan føre til øget globalt 

salg.   

 

The international among others har etableret sin position på det internationale marked og kan 

drage nytte af outsourcing på grund af sin store kontaktflade og avancerede kompetencer i 

netværket (ibid). The international among others kan ligeledes udnytte sine produktions-kapaciteter 

til salg i nye markeder og lave op til flere produktspecialiseringer, da det allerede sidder på et stort 

netværk og en stor produktionskapacitet (Johanson og Mattsson, 1988: 256-59). 

 

 

 

2.3.3 Kritik af teorien  

TNM har modtaget en del kritik for sin manglende forståelse for internationaliseringsmønstre, hvor 

mange har påpeget, at den har for mange variable såsom et utydeligt kriterium for differentieringen 

mellem forskellige typer af virksomheder som f.eks. The early starter og The late starter (Björkman 

og Forsgren, 2000).  Den tilbyder ikke tilfredsstillende forklaringsmodeller og fokuserer 

udelukkende på store industrivirksomheder og beskriver sjældent, hvordan mindre virksomheder 

eller servicevirksomheder bruger netværk i internationaliseringsprocessen (Nummela 2002).   

      

Ydermere adresserer teorien ikke, hvordan virksomhederne kan ændre internationaliseringsgrad 

eller typologi, så f.eks. The early starter kan blive International among others 

(Chetty and Blankenburg Holm 2000). I den forbindelse mangler den også en beskrivelse af, 

hvordan en virksomhed kan skabe eller udvikle et netværk fra bunden, hvis det eksisterende ikke 

er for begrænset (Andersson, 2002). Tilmed overser teorien ofte eksterne faktorer som f.eks. 

forholdet til konkurrenterne, høj konkurrence på hjemmemarkedet og eksportfremmende 

regeringsinitiativer, der fører til en hurtigere internationalisering for virksomheden 

(Chetty and Blankenburg Holm 2000). Teorien behandler også forholdet mellem vidensgenerering 

og internationalisering, som en implicit dimension og TNM kommer ikke ind på interpersonelle 

relationer og beslutningstagere (Chetty and Blankenburg Holm 2000). Disse karakteristika er 

vigtige, da der kan være ledere i virksomheden, der skjult arbejder imod internationaliseringen 

grundet frygten for at miste sit job eller miste kontrollen over virksomheden 

(Chetty and Blankenburg Holm 2000). Slutteligt ignorerer TNM måden, hvorpå virksomheden 

gennem netværket kunne afhjælpe nogle af de udfordringer, den vil møde i internationaliseringen, 

og teorien vil heller ikke være anvendelig som forklaringsmodel til store strategiske ændringer 

såsom, hvordan man lukker afdelinger ned og går baglæns i stadierne (Andersson, 2002).  

 

Generelt kan man sige, at informationsteknologien har udviklet sig drastisk siden TNMs oprindelse 

i 1988. Netop dette har haft en stor indvirkning på den måde virksomheder bliver drevet i dag, hvor 

information og teknologi er meget lettere tilgængelige, hvilket gør vital information omkring kunder, 
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marked og leverandører allemandseje. Internettet har sat den globale økonomi i konstant søgen 

efter optimering af salgsmetoder, distribution og køb (Vahlnes og Johanson, 2002: 218). Som 

konsekvens heraf har dette også skabt et behov for at opdatere alle eksisterende 

internationaliseringsteorier og under alle omstændigheder er disse teorier mere eller mindre 

utidssvarende i forhold til at kunne beskrive internationaliseringsprocessen i dag (Hollensen, 2011: 

75-81).  
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3.TEORI- 

DISKUSSION 
 

 

 

  

 

 

På nuværende stadie er afhandlingens tre hovedteorier og anvendt teori indenfor 

internationalisering af services præsenteret. I følgende afsnit bliver de tre 

hovedteorier, Uppssala modellen, TCA og TNM, diskuteret ud fra Grönross og 

Erramillis serviceteori, med det formål, at danne teoretiske hypoteser omkring de tre 

teoriers anvendelighed overfor servicevirksomheder.  

 

Hypoteserne vil senere blive analyseret udfra afhandlingens to empiriske eksempler. 
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3.1 Uppsalamodellen 
I dette afsnit vil vi tage fat i noget af det grundlæggende ved Uppsala modellen og diskutere det 

overfor services generelt. Dette bygger hovedsagligt på Christian Grönroos’ karakterisering af 

services, som der er redegjort for i kapitel 1, men andre teoretikere inddrages også, heriblandt 

Hollensen (2011). Uppsala modellen adskiller sig fra de to andre behandlede teorier i denne 

afhandling ved for det første at være en stage model, hvor et trin går forud for et andet. For det 

andet belyser Uppsala modellen et bredere udsnit af den samlede internationaliseringsproces for 

en virksomhed, da den både beskæftiger sig med markedsudvælgelse via begreberne Psykologisk 

Distance og Partnerudvælgelse. Dermed bliver fokus i denne del af diskussionen bredere, og mere 

rettet mod samspillet mellem markedsudvælgelse og market-entry-mode, end det er tilfældet ved 

de to andre teorier. 

 

Vi tager udgangspunkt i den reviderede model fra 2009, da den er udgivet på baggrund af den 

kritik, som den oprindelige model modtog. Samtidig er den så ny, at den endnu ikke har været 

genstand for speciel meget diskussion, kritik og analyse. Som beskrevet i gennem-gangen i kapitel 

2 er fokus i den reviderede model i høj grad flyttet fra Psykologisk Distance til en mere 

netværksorienteret tankegang med mere fokus på partnerudvælgelse. 

 

I forhold til den anvendte servicekategorisering af Grönroos (1999, 2000) og Erramilli (1990) er det 

i dette tilfælde interessant at diskutere Uppsala modellens noget ufleksible og uundgåelige stadier. 

Services kan have mange forskellige skikkelser og udformninger; kan dette influere på relevansen 

af samtlige af disse stadier i internationalisering af en hvilken som helst service? Samtidig er det 

oplagt at diskutere, hvorvidt services uadskillelighed af produktion og forbrug i visse tilfælde 

overflødiggør enkelte indledende stadier i Uppsala modellen. Herunder opridses Grönroos’ 

kategorisering af services til venstre og Erramillis til højre: 

 

 Core services 

 Facilitating services 

 Supporting services 

 Hårde services 

 Bløde services 

 

Som nævnt tidligere bygger Uppsala modellen oprindeligt på et stort casestudie af 

produktionsvirksomheder. Vi kombinerer Grönroos’ (2000) og Eramillis (1990) kategori-seringer af 

services i ovenstående fem kategorier, hvor en af de første tre kombineres med en af de sidste to; 

for eksempel en hård Core service eller en blød Supporting service. I denne diskussion vil vi 

hovedsagligt fokusere på core services, altså den service, som er selve kerneydelsen for 

virksomheden.  

 

Som nævnt i teorigennemgangen i kapitel 2, opdeler Erramilli (1990) services i to kategorier; hårde 

og bløde. Her kræver hårde services en begrænset tilstedeværelse af eksportøren og forbrug kan 

ydermere separeres fra produktionen. Eksempler herpå er uddannelse og forsikring. Modsat 

kræver de bløde services en massiv lokal tilstedeværelse af service-virksomheden selv, eller 

tredjepart, og produktion og forbrug er i højere grad uadskillelige. Eksempler herpå er logi og 

madservices (Erramilli, 1990). 
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3.1.1 Ufleksibiliteten i modellens stadier 
Det grundlæggende i både den originale og reviderede Uppsala model er, at man ikke kan springe 

stadier over. Idéen bag modellens trappelignende udformning er, at man tager ét skridt ad gangen, 

da det foregående stadie giver den nødvendige viden for at være på det nuværende, som giver 

viden til næste stadie og så fremdeles. Ser vi på Erramillis kategorisering af hårde og bløde 

services, kan det her diskuteres, hvorvidt denne grundlæggende tanke i Uppsala modellen giver 

mening for servicevirksomheder.  

 

Hvis vi forestiller os en virksomhed, der udbyder bløde services, for eksempel hoteller eller 

uddannelse, så er de første stadier ikke mulige. Man er nødt til at være til stede, enten selv eller 

via tredjepart, fra begyndelsen. Nutidens teknologi giver naturligvis mange muligheder for ikke at 

være fysisk til stede på et marked, men i så fald skal vi antage, at en virksomhed, der eksporterer 

uddannelse altid vil udbyde uddannelsen som fjernstudie via internettet, inden de vil etablere fysisk 

undervisning på et fjernmarked. Selv i nutidens teknologiske verden er det ikke en særlig holdbar 

antagelse, at dette scenarie altid vil forekomme. I samme forbindelse mener vi heller ikke, man kan 

afgøre, at stadier ikke kan springes over. 

Grönroos beskriver, at produktion og forbrug af services til en vis grad er uadskillelige. Denne teori 

trækker i samme retning som Erramillis kategorisering af bløde services, da de begge beskriver 

forholdet mellem måden hvorpå en service produceres og måden hvorpå den gøres tilgængelilg og 

forbruges. Teoretisk set kan vi her argumentere for, at Uppsala modellens grundlæggende idé om 

ét internationaliseringsskridt ad gangen ikke er velegnet til beskrivelse af servicevirksomheder, set 

i lyset af Grönroos’ og Erramillis teorier om servicekarakteristika.   

 

Hvis vi ser på hårde services, kunne man forestille sig, at ovenstående ikke vil være lige så vigtigt 

et parameter, da disse typer services har mere karakter i retning af fysiske produkter. Men hvis vi 

samtidig skelner mellem Grönroos’ opdeling af servicetyper, kan vi her bringe facilitating- og 

supporting services ind i billedet. Disse har ofte væsentlig blødere karakter, og vil dermed i vid 

udstrækning kræve tilstedeværelse på et marked. I lyset af dette kan vi, da de fleste core services 

også har facilitating og supporting services, her argumentere for, at oventående antagelse om 

Uppsala modellens uanvendelighed overfor især bløde services, i nogen grad også er tilfældet for 

hårde.  

 

 

3.1.2 Internationalisering via netværket 
Uppsala modellen lægger stor vægt på netværksrelationer samt de muligheder, som både åbner 

og lukker sig på denne baggrund (Johanson og Vahlne, 2009). Her ses det gensidige samspil 

mellem virksomheder i netværket, samt virksomhedens position heri, som nøglen til en succesfuld 

internationalisering. I følgende afsnit er det interessant at diskutere, hvorvidt Uppsalas fire 

reviderede koncepter er anvendelige i forhold til kategoriseringen af hårde og bløde services 

(Erramilli 1990). 

 

Selvom servicevirksomheder i visse tilfælde kan have et krav omkring samtidighed og 

tilstedeværelse, vinder internationalisering af services indpas i stigende grad. Dette er en 
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kombination af to faktorer; for det første er serviceindustrien i dag verdens største erhvervssektor, 

som indeholder et stort potentiale for den strategiske brug af netværket til internationalisering. 

Alene i dag står serviceøkonomien for omkring 75% af omsætningen i den vestlige verden, hvilket 

fordrer stærke aktører i branchen (Dansk Erhverv, 2010). For det andet har 

informationsteknologiens udvikling været med til at øge virksomheders internationalisering, da de 

ofte anvender ny teknologi, der kan reducere omkostningerne ved at udbyde en service 

internationalt (Henten et al., 1999).  

 

 

3.1.3 Network position 
Kategorien antager, at internationaliseringsprocessen udelukkende finder sted indenfor netværket, 

hvor der findes mange forskellige niveauer af viden, engagement og tillid, hvilket kendetegner 

relationen mellem virksomhederne. Hvis man skal have en succesfuld internationalisering, er det 

vigtigt, at virksomheden selv opnår en stærk position i netværket gennem engagement og 

udbytterigt samarbejde (Johanson og Vahlne, 2009).   

 

Network position kan, i forhold til bløde services, give nogle nye udfordringer for serviceudbydere, 

som man ellers ikke finder indenfor produktionsvirksomheder, da disse ikke er gearet til 

serviceydelsers bagvedlæggende proces og kontrol (Grönross, 1999). Ud fra dette synspunkt er 

det mere udfordrende for bløde servicevirksomheder at internationalisere, da 

produktionsfaciliteterne ofte er den del af servicen og produktionen således ikke kan adskilles fra 

forbruget. Dette skaber en høj kompleksitet i værdikæden, hvilket dog på flere punkter kan være 

med til at styrke udgangspunktet for internationaliseringen. Heriblandt det faktum, at udvidelsen 

foregår i samspil mellem to stærke og engagerede virksomheder, som sammen udveksler 

erfaringer og viden med høj fart (Johanson og Vahlne, 2009). En sådan relation kræver en stærk 

position i netværket for begge virksomheder og har derfor grobund for et udbytterigt og langvarigt 

samarbejde (Ibid). Dog kræver en stærk position også mange ressourcer, hvor sidstnævnte 

hyppigst er et karakteristika, man finder hos LSEer. Ydermere kan fordelene ved 

internationalisering i netværket godt være ulige fordelt mellem aktørerne, hvilket igen understreger 

vigtigheden af den stærke position i netværket, for succesfuld internationalisering (Ibid).  

 

Udbydere af hårde services ville ikke nødvendigvis kræve samme position i netværket, da deres 

salgskanaler kan gå gennem digitale værkøjer, hvor produktionen, i højere grad, kan foregå adskilt 

fra forbruget. Dog kunne de stadig drage en væsentlig fordel af et strategisk samarbejde, hvor 

erfaringsbaseret viden om markedet, gennem denne relation, kunne forstærke deres 

internationalisering.  

 

 

3.1.4 Knowledge opportunities 
I denne kategori hænger hele grundlaget for internationalisering sammen med virksomhedens 

viden og de deraf anerkendte muligheder for international udvidelse. Således hænger den viden 

man har, sammen med de fremtidige muligheder man ser, for internationaliseringen af sin service 

(Johanson og Vahlne, 2009). 

 



 
 

 

3
. 

T
E

O
R

ID
IS

K
U

S
S

IO
N

 –
 U

p
p
s
a

la
m

o
d

e
lle

n
 

51 
 

Udbydere af bløde services kræver, som oftest, en mere specialiseret viden og et stort 

engagement fra partnerskabet, grundet kravet om simultan produktion og forbrug. Et sådant 

partnerskab ville, som tidligere nævnt, kræve en stærk position i netværket og et behov for 

erfaringsudvekling på højt niveau. Online data kunne supplere den erfaringsbaserede viden om 

markedet, men det primære fokus for fremtidige muligheder findes gennem det strategiske 

partnerskab (Johanson og Vahlne, 2009).  

 

Generelt set er udgangspunktet for de hårde services anderledes, da denne type 

servicevirksomhed kan gøre sin service tilgængelig i markedet på egen hånd. Derfra vil den 

erfaringsbaserede viden komme langsomt, efterhånden som virksomheden etablerer sig på 

markedet og resultatet herfra ville influere på virksomhedens fremtidige muligheder (ibid.). Graden 

af hårdhed spiller dog væsentligt ind på denne antagelse, da virksomheden sagtens kan have brug 

for lokal tilstedeværelse, hvilket ville kræve en anden slags viden og skabe nye muligheder samt 

relationer indenfor netværket.  

 

 

3.1.5 Learning, Creating and Trust Building 
Kort sagt bygger denne del af teorien på at synliggøre resultatet af de nuværende aktiviteter. 

Mængden af tillid, engagement og viden har stor indflydelse på, hvor effektivt der skabes viden og 

udveksles informationer (Johanson og Vahlne, 2009).  

 

Igen bevirker uadskilleligheden af produktion og forbrug for bløde services, at den reelle værdi fra 

servicen først skabes i det øjeblik den anvendes (Grönroos, 1999). Forbrugeren er således en 

deltagende aktør og spiller, sammen med udbyderen, en central rolle i den oplevelse som 

forbrugeren får. Derfor kan disse karakteristika udfordre synliggørelsen af den reelle værdi, som er 

skabt mellem de to virksomheder. Netop dette kan påvirke den måde, hvorpå virksomheder 

opfatter de fremtidige muligheder indenfor netværket (Johanson og Vahlne).  

 

De hårde services har nemmere ved at påvise den reelle værdi af et samarbejde, eftersom 

produktionen i højere grad er adskilt fra forbrug og man dermed bedre kan isolere de steder, hvor 

samarbejdspartneren er en del af værdiskabelsen. Dette gør det således nemmere at synliggøre 

værdien af de samlede aktiviteter.      

 

 

3.1.6 Relationship commitment decisions 
Kategorien tager udgangspunkt i beslutninger vedrørende øget eller mindsket markeds-

engagement i partnerskaber indenfor netværket. Her vil en ændring i engagementet styrke eller 

svække partnerskabet, hvilket understreger vigtigheden af forholdet mellem virksom-hederne i 

netværket. Virksomheden forventes også at følge store aktører i sit netværk ind på nye 

udenlandske markeder (Johanson og Vahlne, 2009). 

 

For udbydere af bløde services kan dette være en meget udfordrende proces, da det vil kræve en 

gennemgribende omstrukturering af værdikæden, for at kunne følge nye aktører globalt. Ydermere 

har sådanne karakteristika gjort, at de ikke har muligheden for at starte i mindre skala på et nyt 
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marked og gradvist øge engagementet, efterhånden som de lærer markedet at kende (Palmer & 

Cole, 1995). Derfor vil efterfølgelsen af aktører på inter-nationale markeder være en kompliceret 

og krævende proces.  

 

Udgangspunktet for de hårde udbydere kan i denne sammenhæng være noget nemmere, da deres 

værdikæde ikke på samme måde behøves at blive udsat for en omstrukturering. Dog kommer det 

selvklart an på, hvor stor en del af deres service, som kræver lokal tilstedeværelse, men 

udgangspunktet må siges at være mindre komplekst. 

 

 

3.1.7 Hypotesedannelse 
Samlet set stiller Uppsalamodellens netværksperspektiv generelt større krav til bløde 

servicevirksomheder, end det gør til hårde. Specielt på grund af den massive lokale 

tilstedeværelse, som giver en umiddelbart større kompleksitet i brugen af netværket til 

internationalisering. Dermed bliver det en ressourcemæssigt større investering, da de selv er nødt 

til at have lokal tilstedeværelse for at gøre servicen tilgængelig. Ovenstående er med til at 

understrege, at kompleksiteten omkring servicevirksomheders internationalisering gennem 

netværket er øget grundet services karakteristika. Netop dette aspekt af netværkstilgang for 

servicevirksomheder, vil blive forklaret yderligere i diskussionen af TNM. 

 

På baggrund af ovenstående diskussion dannes følgende hypoteser: 

 

H1 Uppsala modellens stage-udformning gør den utilstrækkelig til 

beskrivelse af eksport af services 

H2 Udbydere af bløde services er i højere grad afhængig af 

relationen til netværket i forbindelse med internationalisering, 

end udbydere af hårde. 
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3.2 The Transaction Cost Approach 
I indeværende afsnit vil vi gennem en struktureret teoretisk diskussion holde TCA op mod den 

anvendte serviceteori af Christian Grönroos. Vi vil identificere modstridende punkter og diskutere 

disse med inddragelse af en del af den kritik, som teorien allerede har været genstand for. Dette 

ender ud i delkonklusioner, som uden empirisk eksemplificering udelukkende står som en teoretisk 

antagelse, og diskussionen har dermed det altoverskyggende formål at opstille hypoteser om 

TCAs anvendelighed for service-virksomheder i dag, hvilke senere skal testes på vores to 

empiriske eksempler.  

 

Som teorigennemgangen i kapitel 2 klarlægger, fokuserer TCA som internationaliseringsteori ikke 

på beslutningen om, hvorvidt man skal internationalisere eller hvorfor, men udelukkende på 

market-entry-mode. TCA beskriver, at en given virksomhed altid vil varetage sine internationale 

forretninger selv, indtil det punkt hvor det er dyrere selv at varetage det end at samarbejde med et 

eksportmellemled. Grundlaget i denne tankegang er tydeligvis meget fokuseret på den traditionelle 

produkteksporttanke – jeg skal lancere produkt X på marked Y; hvordan skal det gøres 

tilgængeligt, og hvorigennem skal det distribueres? Dette hænger stærkt sammen med 

homogeniteten i de fleste fysiske produkter, da introduktion på et nyt marked, i følge Williamson, 

traditionelt vil foregå via egen produktion og derefter distribution via eget eller eksternt 

eksportorgan. Her adskiller Williamson produktion og forbrug af produktet som to på hinanden 

følgende, men uafhængige processer (Williamson, 1975). Netop her opfatter vi et 

modsætningsforhold mellem TCA og flere af de servicekarakteristika som Grönroos, 1999, 

fremsætter; 

 

 Forbrug og produktion af en service foregår simultant  

 Services har mere heterogen karakter, da kvalitet kan variere i højere grad end ved fysiske 

produkter 

Det er i denne sammenhæng også interessant at diskutere, hvorvidt dette modsætnings-forhold i 

virkeligheden gør TCA mere relevant for services, da et eksternt eksportorgan i højere grad vil 

blive en del af produktionen af servicen. Er Transaction Costs i virkeligheden endnu mere relevant 

at analysere ved serviceeksport end ved produkteksport, da det eksterne eksportorgan vil træde et 

skridt længere tilbage i servicevirksomhedens værdikæde? Eller gør denne grundlæggende forskel 

på opfattelsen af værdikædens enkelte stadier og deres indbyrdes sammenhæng, TCA 

uanvendelig til beskrivelse af inter-nationalisering af servicevirksomheder? Disse er nogle af de 

overordnede emner, vi vil diskutere i indeværende afsnit. 

 

 

3.2.1 Synet på værdikæden 
I indledningen til denne afhandling præsenteredes en række teoretikere, som stiller sig kritisk 

overfor, hvorvidt man kan anvende produktionsorienteret teori, af hvilken som helst art, på 

servicebranchen. Blandt disse er der bred enighed om, at det generelt set er væsentlig mere 

ressourcekrævende at eksportere services end produkter (Hollensen, 2011). Dette lægger sig 
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naturligvis til de karakteristika, som Grönroos (1999) har opstillet, hvilke vi her vil diskutere TCA 

udfra. Services adskiller sig meget markant fra fysiske produkter ved uadskilleligheden af 

produktion og forbrug. Den ”traditionelle” produkttanke om enhedspris, mængde i transport, 

lagerstørrelse etc. er dermed ikke nødvendigvis en reel faktor ved eksport af services. Derfor stilles 

der oftest væsentlig højere krav til servicevirksomheders interne ressourcer, når der skal 

eksporteres, da man er nødt til at flytte flere led af værdikæden ud fra hjemmemarkedet. Man kan 

ikke blot producere alt på hjemmemarkedet og sende det ud til forskellige eksportmarkeder, da 

forbruget, til en vis grad, sker simultant med produktionen. Visse services er således, i nogen grad, 

nødt til at blive produceret på det marked, hvor de forbruges, og dermed vil den agent, der 

varetager tilstedeværelsen af servicen på udemarkedet, træde et skridt tilbage i værdikæden – 

både ved internalisering og ved eksternalisering. Det må hermed logisk konkluderes, at denne 

agent i princippet vil tage del i produktionen af servicen. Er denne agent ekstern, bestyrkes 

Grönroos’ princip om heterogenitet; da flere af ledene i værdikæden smelter sammen, vil det være 

sværere at kontrollere kvaliteten af den endelige service.  

 

Med dette in mente er det interessant at se på noget af den kritik, TCA har modtaget. Hollensen 

(2011) peger på, at TCA antager, at enhver virksomhed altid har muligheden for at varetage alle 

led i værdikæden selv. Virkeligheden er ofte således, at en ekstern partner ikke er et valg, men en 

nødvendighed for SME’ere. De interne ressourcer kan være ganske begrænsede og eksterne 

virksomheder kan have den specialiserede nøgle, som den eksporterende servicevirksomhed skal 

bruge for at gøre sin service tilgængelig på et udemarked. 

 

Grundlæggende betyder det, at Williamson og TCA, kan være problematisk til beskrivelse af en 

SME. Ser vi på det i lyset af Grönroos’ servicekarakteristika bestyrkes denne problematik overfor 

små og mellemstore servicevirksomheder, da disse per definition har en mere kompleks 

værdikæde og dermed kræver flere ressourcer at eksportere. Sammenholdt med, at ressourcer i 

mange SME’er er begrænsede stiller det TCA overfor en stor udfordring, når internationalisering af 

små og mellemstore servicevirksomheder skal beskrives; samtidig med at produktion af services til 

dels skal ske på udemarkedet, vil mange SME’er være så ressourcebegrænsede, at de ikke har 

muligheden for selv at varetage flere led af værdi-kæden udenfor hjemmemarkedet som det første 

internationaliseringsskridt. 

 

Ovenstående diskussion bringer os videre til TCA’s grundlæggende adfærdsantagelse – 

opportunismen. Vi har netop fastslået, at det sidste led inden forbrugeren tager et skridt tilbage i 

udbyderens værdikæde, og bliver en del af produktionen af servicen. Når dette er tilfældet, må vi 

logisk konkludere, at serviceudbyderen får sværere ved at kontrollere kvaliteten af servicen, da 

man ikke selv vil stå for hele produktionen. Det giver et væsentligt mere komplekst samarbejde 

mellem eksportør og eksportmellemled end ved de fleste produktionsvirksomheder. I den 

forbindelse kunne man argumentere for, at grundtanken om, at mennesker handler opportunistisk, 

bliver en væsentlig vigtigere faktor for eksporterende servicevirksomheder end for 

produktionsvirksomheder, da opportunistisk adfærd fra et eksportmellemled i høj grad kan 

kompromitere kvaliteten og homogeniteten af en service.  
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3.2.2 Den interne eksportentitets rolle 
I lyset af ovenstående diskussion er der endnu et punkt ved TCA, som kræves belyst; de interne 

transaction costs. Disse nævner TCA ikke, og Williamson har da også modtaget en hel del kritik for 

netop dette manglende punkt, jf. kapitel 2, afsnit 2.3.4.5. I den forbindelse tåler Hollensens citat en 

kort gentagelse: 

 

”...one can imagine severe friction between the head office of a firm (red. multinational firms) and 

its sales subsidiaries when internal transfer prices have to be settled.” (Hollensen, 2011:80) 

 

Williamson anerkender altså ikke, at der kan opstå transaction costs på tværs af afdelinger internt i 

en virksomhed. Hermed antager vi, at Williamson mener, at man helt eliminerer alle transaction 

costs såfremt, man vælger at eksportere via intern salgsafdeling - internalisering. Her vil vi gerne 

stille spørgsmålstegn ved hvorvidt Williamsons antagelse om ingen interne friktioner bør 

revurderes; såfremt at virksomhedens egen salgsafdeling på et eksportmarked glider delvist 

sammen med produktionen af servicen, må vi antage, at der ud fra Williamsons grundlæggende 

teori om opportunisme, må opstå flere friktioner end normalt, da de to afdelinger, som til en vis 

grad har hver sin agenda, er fælles om at producere servicen i sin helhed. 

 

Går vi ud fra ovenstående diskussion, må vi konkludere, at Williamsons grund-læggende opdeling 

af intern og ekstern varetagelse af forretningen udfordres. Såfremt de interne friktioner i en 

servicevirksomhed antages at være væsentlig bestyrkede i forhold til en produktionsvirksomhed, er 

forskellen mellem at varetage market-entry internt og eksternt ikke længere så skarpt opdelt. 

Dermed er det grundlæggende valg i TCA ikke længere så lige til, med mindre man omformulerer 

frameworket til at kræve en transaction cost analyse af både eksternalisering såvel som af 

internalisering. 

 

 

3.2.3 TCA-ligningen og nutidens informationsteknologi 
Da TCA er udviklet igennem ’70erne og ’80erne, kan det være interessant at kigge på nogle af de 

elementer, som ligningen består af. Ser vi på TCA ligningen, som er den der afgør de samlede 

transaction costs ved eksternalisering (Williamson, 1975), så består ex post blandt andet af mc; 

monitoring costs. Disse er, som beskrevet i kapitel 2, de omkostninger, der er forbundet med at 

overvåge en ekstern samarbejdspartner efter etableret partnerskab, og de udtrykker dermed de 

friktioner, der er forbundet med at kontrollere, at samarbejdet udføres som aftalt.  

 

Netop disse costs må antages at skulle ses i et noget andet lys i dag, end for 30 år siden, hvor 

informationsteknologien så markant anderledes ud. Udviklingen i dette felt har helt uden tvivl givet 

internationale forretninger vigtige værktøjer, som ikke blot letter internationalisering i sin helhed, 

men som gør det nærmest uundgåeligt. Globaliseringens drivkræfter fra slutningen af 1980erne op 

til i dag, har ændret en række grundlæggende forhold i forretningsvilkårene og været med til at 

skabe endnu større sammenhæng mellem forretningsmiljøer i forskellige lande. Her spiller ny 

teknologi en betydelig rolle for eksport-virksomheder og i år 2000 pegede Erhvervsministeriet på, 

at dette ville blive et vigtig parameter for konkurrenceevnen fremadrettet (Erhvervsministeriet, 

2000). Overordnet kan man sige, at informations-teknologien har haft en stor indvirkning på den 
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måde virksomheder drives på, hvor vital information omkring kunder, marked og leverandører, er 

meget lettere tilgængelige (Vahlnes og Johanson, 2002, 218).  

 

 

3.2.4 Hypotesedannelse 
På baggrund af ovenstående diskussion fremsætter vi her følgende hypoteser: 

 

H3 Kompleksiteten af servicevirksomheders værdikæde gør TCAs 

framework for market-entry-mode ufuldstændigt til beskrivelse af 

servicevirksomheders internationalisering 

H4 Høje transaction costs mellem eksportør og eksportmellemled har 

store konsekvenser for en servicevirksomhed, da servicens 

kvalitet i langt højere grad kan kompromitteres 

H5 TCAs syn på ressourcer gør teorien uanvendelig for service-

SMEer 
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3.3 The Network Model 
Da vi netop i afsnit 3.1 har gennemgået servicevirksomheders internationalisering gennem 

netværket, vil servicevirksomheders karakteristika ikke være genstand for diskussion i 

indeværende afsnit. Derimod vil service- og produktionsbranchens udvikling samt  internationale 

udsyn belyses.  

 

Eftersom Uppsala modellens netværksperspektiv bygger på mange af de samme antagelser som 

TNM, vil servicevirksomheders karakteristika ikke være genstand for diskussion i indeværende 

afsnit. Det vil derimod service- og produktionsvirksomheders branche, internationale udsyn og 

størrelse.  

 

Indledningsvist opridses en udvalgt del af kritikken på TNM, hvilket vil danne baggrunden for 

diskussionen i løbet af afsnittet. Herefter skitseres service- og produktionsvirksomheders seneste 

tendenser på baggrund af rapporter fra Dansk Erhverv og Dansk Industri (Dansk Erhverv, 2011 og 

Dansk Industri, 2010) Disse tendenser danner baggrund for diskussionen om, hvorvidt teorien 

kunne være ligeså anvendelig for servicevirksomheder som for produktionsvirksomheder. Videre 

diskuteres det om globaliseringen og informationsteknologien har gjort, at teoriens anvendelighed 

for SMEer er blevet mere udpræget end tidligere. Slutteligt testes det om teoriens matrix (figur 2.6), 

hvor der indgår fire mulige grader af internationalisering for en virksomhed, stadig er anvendelig og 

relevant i dag.  

 

Som nævnt i teoriafsnittet 2.4, er TNM helt overordnet blevet kritiseret for udelukkende at fokusere 

på LSEer, som ofte har en stor og bred kontaktflade. I den forbindelse kommer den ikke ind på, 

hvordan en SME enten kan arbejde med et mindre netværk, eller udbygge det eksisterende 

(Nummela, 2002). Slutteligt går kritikken på, at man ikke kan ændre virksom-hedens typologi eller 

internationaliseringsgrad, således at en Early Starter på længere sigt kan blive en International 

among others. 

  

 

3.3.1 Anvendelighed for service- og produktionsvirksomheder 
Teorien er udviklet med baggrund i en virksomheds position i hjemmemarkedet og relation til andre 

virksomheder heri. Herfra skabes der nye muligheder og indbyrdes afhængigheds-forhold, som 

virksomhederne kan kapitalisere på i forretningsøjemed (Hollensen, 2011). Således går den helt 

grundlæggende tanke i teorien på virksomhedens omverden og position heri, og søger at tegne et 

billede af, hvordan der kan navigeres og manøvreres, så man sikrer størst mulig succes af ens 

internationalisering. Dette fokus afviger fra det mere traditionelle markedsbaserede fokus, hvor 

selve markedet og produktet er mere i højsædet (Hollensen, 2011). Ud fra dette perspektiv har 

virksomhederne i markedet ikke umiddelbart noget indbyrdes afhængighedsforhold eller specifik 

relation til hinanden, andet end den konkurrencen giver dem gennem pris, udbud og efterspørgsel 

(Hollensen, 2011).  
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Den væsentligste forskel mellem disse to tilgange ligger i, at netværkstilgangen sammenkæder 

virksomheder gennem deres behov, kapaciteter og kompetencer, hvorimod virksomheder med 

markedstilgang er mere autonome. Dette understreger det faktum, at teorien centreres omkring 

virksomheders relationer til hinanden og dermed ikke omkring selve salgsobjektet. Ydermere 

behandler TNM ikke market-entry-mode, hvilket yderligere understreger teoriens anvendelighed for 

begge typer virksomheder. Derfor vil teorien overordnet blive holdt op imod servicevirksomheders 

nuværende branche, størrelse og tendenser.  

 

Eksemplificeret ville en produktionsvirksomhed som sælger hundemad, i ligeså høj grad som en 

servicevirksomhed, der udbyder rengøring, kunne benytte et allerede eksisterende forhold til sine 

partnere i hjemlandet land ”A”, som indgang til et nyt marked i land ”B”, givet at disse partnere er til 

stede (figur 2.5). Dog skal det påpeges, at selvom begge typer virksomheder i teoriens 

sammenhæng har lighed omkring brugen af netværket til udvælgelse af marked, differentieres 

dette i udpræget grad, når det kommer til den praktiske etablering på selve markedet.  

 

Kigger man på de seneste tendenser indenfor service og produktionsvirksomheder begynder der 

at tegne sig et mere nuanceret aftryk af teoriens anvendelighed, eftersom udviklingen siden 1988, 

hvor teorien blev skabt, har givet et nyt verdensbillede. Spørgsmålet er her, om dette 

verdensbillede giver ligeså gode forudsætninger for servicevirksomheders internationalisering 

gennem netværk, som tilfældet er for produktionsvirksomheder? Dette spørgsmål tager afsæt i en 

netop udgivet rapport fra Dansk Erhverv, der pointerer den stigende globale tendens, hvor 

servicevirksomheder repræsenterer en stadig større del af verdens private beskæftigelse- og 

bruttotilvækst. I Danmarks tilfælde repræsenterer servicesektoren således 60 % og har ydermere 

et ikke-realiseret eksport potentiale på minimum 25 mia. kroner (Dansk Erhverv, 2011). Videre 

konkluderer rapporten, at to ud af tre servicevirksomheder i dag har internationale aktiviteter og 

derfor et meget højt internationalt udsyn, som oftest bliver forstærket gennem deres store partnere 

og leverandører (Dansk Erhverv, 2011). Omsat i procent eksporterer omkring 67% af alle 

servicevirksomheder i Danmark varer eller serviceydelser til udlandet. Denne tendens fordrer et 

stærkt netværk og en høj intern parathedsgrad overfor internationalisering, hvilket skaber et stort 

potentiale til netop dette formål (Dansk Erhverv, 2011). 

   

Kigger vi herefter på produktionsvirksomheder viser tal fra Dansk Industri, at der ligeledes er øget 

udenlandsk aktivitet inden for denne sektor (Dansk Industri, 2010). Knap to ud af tre 

produktionsvirksomheder har således planer om at udvide aktiviteterne på den primære produktion 

i udlandet indenfor de kommende fem år, hvilket svarer nogenlunde til niveauet for det øvrige 

erhvervsliv (Dansk Industri, 2010). Den primære motivation for disse internationale aktiviteter ligger 

i Danmarks høje omkostningsniveau, samt det faktum at produktionsvirksomheder gerne vil 

tættere på nye markeder og kunder (Dansk Industri, 2010). Enhver form for succesfuld aktivitet og 

etablering på et nyt marked, må siges at bidrage til en styrket position i netværket. Så 

produktionsvirksomheders potentiale for internationalisering via netværk er ligeledes stort  

 

Selvom en tredjedel af både service- og produktionsvirksomheder har udenlandske aktiviteter, vil vi 

alligevel påpege, at servicevirksomheder har en lille fordel for vellykket internationalisering gennem 

netværket. Dette stadfæstes i argumentet om, at langt de fleste servicevirksomheder ikke kan 

undgå at gå udover egne grænser grundet det store internationale udsyn i verdens største 

erhvervssektor (Dansk Industri, 2010). En yderligere tendens, som understreger argumenterne er, 
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at hver fjerde af Danmarks produktionsvirksomheder udvider områder i udlandet, der er relateret til 

forskning og udvikling, således det nu mere er servicejobs, der bliver mål for nyoprettede 

arbejdspladser (Dansk Industri, 2010). Dermed bliver servicebranchen yderligere styrket og øget 

gennem produktionsvirksomheders udenlandske aktiviteter. På baggrund af ovenstående 

diskussion  antager vi, at servicevirksomheder har ligesågode, om ikke bedre, forudsætninger for 

at etablere sig globalt gennem sine partnere og netværk end produktionsvirksomheder.  

 

 

3.3.2 TNM i en globaliseret verden 
Et af de helt grundlæggende synspunkter i teorien er, at man kan skal etablere udenlandsk aktivitet 

gennem sit indirekte netværk af samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Dette må hænge 

sammen med, at få virksomheder i 1980erne havde direkte netværk, der nåede udover nationale 

grænser jf. afsnit 3.2.5. Derfor er hele essensen i teorien, at man kan benytte det direkte netværks 

kontaktflade til at etablere samarbejde i et nyt land eller marked. Eftersom vi af rapporterne fra 

Dansk Industri og Dansk Erhverv kan udlede, at næsten to ud af tre virksomheder har direkte 

internationale aktiviteter og forbindelser, argumenterer vi for, at denne del af teorien er yderligere 

relevant og forstærket i nutidens samfund. Dette er også grundet den gennemsigtighed, som 

internettet har bragt med sig, hvor specielt de digitale værktøjer har skabt nogle unikke muligheder 

for at sammenkæde virksomheder og folk på baggrund af det eksisterende netværk, hvorved 

antagelsen om teoriens anvendelighed er øget. (Datalogisk institut, 2010) 

 

I yderligere forlængelse går kritikken af teorien på, at den udelukkende fokuserer på LSEer og 

dermed helt overser SMEer, som ofte ikke har et ligeså stort og stærkt netværk. Det er 

uomtvisteligt, at der er klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse, antal ansatte og omfanget 

af internationale aktiviteter, men ud fra Dansk Erhvervs rapport kan vi se, at de helt små 

virksomheder følger godt med de store. Således er der blandt virksomheder med færre end 10 

ansatte, 61%, som har mindst én form for international aktivitet. For de større virksomheder med 

mere end 100 ansatte, er tallet 85% (Dansk Industri, 2010). Yderligere har 31% af virksomheder 

med færre end 10 ansatte direkte samarbejdspartner i udlandet, hvor tallet ligger på 72% for 

virksomheder over 100 ansatte (Dansk industri, 2010). Derfor må teoriens daværende kritik 

omkring begrænset anvendelighed for SMEer siges at være kraftigt nedtonet. Eftersom et stigende 

antal virksomheder med få ansatte har internationale aktiviteter, må dette være med til at forstærke 

hele teoriens grundlag og yderligere udfordre  denne del af kritikken. De teknologiske værktøjer 

har gjort anvendelsen og udvidelsen af et netværk mindre ressourcekrævende end nogensinde før, 

hvilket vil sige, at tiden har arbejdet for og ikke imod teoriens mekanismer.  

 

 

3.3.3 De fire grader af internationalisering 
Den tiltagende internationalisering af servicesektoren kommer stærkt til udtryk, da den gennem 

årene 1990 – 2000, stod for næsten 70% af de udenlandske investeringer til og fra Danmark 

(Erhvervsministeriet, 2000). Selvom denne kilde er 13 år gammel, må det antages    at udviklingen 

sidenhen er fortsat.  
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Ovenstående tendenser udfordrer de fire grader af internationalisering, som TNM foreskriver. 

Disse fire grader blev dannet på baggrund af Johanson og Mattssons observation af virksomheder 

med netværksfokus, der kunne identificere sine roller og positioner i forhold til netværket, samt de 

styrker og svagheder, der medfulgte. Dette gav virksomhederne en unik mulighed for at forstå 

begrænsningerne og udfordringerne, som lå indenfor dets virke (Johanson og Vahlne, 2002). 

Teoretikerne brugte dette framework til at opstille en internationaliseringstypologi. Denne typologi 

beskriver, hvordan graden af internationalisering kan blive konceptualiseret som fire brede 

situationsbeskrivelser for en virksomhed i international sammenhæng (Johanson og Vahlne, 2001). 

Her er der tale om The early starter, The late starter, The lonely international og The international 

among others. Disse fire typologier og situationer danner baggrunden for hver sin strategiske 

indsats, som forklaret i afsnit 2.4.3.2. Det er denne indsats, som holdes op imod de pointer og 

tendenser, der er beskrevet i den hidtidige diskussion. 

 

3.3.3.1 Early Starter 
Opsummerende omhandler dette virksomheder, der gerne vil internationalisere, men kun har 

meget lidt netværk i udlandet, hvilket også er gældende for dets nærmiljø. Da vi på baggrund af 

ovenstående har konkluderet, at 67 % af alle virksomheder har internationale aktiviteter, må det 

siges at være et fåtal af virksomheder i dag, som denne typologi vil være passende på. Hollensen 

skriver også, at situationen primært var tilfældet for de virksomheder, der internationaliserede i 

starten af det 20 århundrede (Hollensen, 2011). Da hverken informationsteknologien eller 

globaliseringen har gjort erhvervslivet mindre sammenkædet, konkluderer vi, at dette scenarie ikke 

i tilstrækkelig grad er generelt gældende i dag.  

 

Videre danner denne situation rammen om kunder, leverandører og konkurrenters manglende 

internationale forbindelser, som Early Starter derfor ikke kan drage nytte af eller starte samarbejde 

op omkring. Derfor er der ingen muligheder for erfaringsudveksling og internationalisering via sit 

indirekte netværk (Hollensen, 2011). Denne situation fordrer en meget lav grad af globalisering i 

forretningslivet og branchen, samt manglende mulighed for at hente data og informationer via 

andre kanaler end netværket. Da vi tidligere har slået fast, at virksomheders internationale udsyn 

er markant forhøjet de sidste 10-15 år samt, at informationsteknologien har gjort data let 

tilgængelige, ville heller ikke denne del af scenariet være generelt gældende i dag.  

 

3.3.3.2 Lonely International 
Dette omhandler virksomheder, der har en høj grad af internationalisering, mens dets omgivelser 

og marked ikke har. Dette sker, når en virksomhed går internationalt før dets konkurrenter og 

derigennem allerede har etableret et netværk og en position i det nye marked og land (Johanson 

og Mattsson, 1988). At en virksomhed går internationalt først og etablerer en position i et marked, 

hvor konkurrenterne ikke er til stede, kan uden tvivl forekomme i dag. Dette kan stadig være 

tilfældet for en del virksomheder, da hele situationen er influeret af markedets lave 

internationaliseringsgrad og der således stadig er  virksomheder, omend få, på disse markeder 

som har denne typologi. Disse markeder vil dog fremadrettet blive færre og derfor mener vi, at der 

indenfor en kort årrække kun vil være meget få markeder, hvor virksomheder kan 

internationalisere, uden tilstedeværelse af konkurrenter. Dette begrunder vi igen med 

erhvervslivets indikationer om, at tendenserne indenfor globalisering og IT fortsat vil stige og 
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servicevirksomheder vil optræde med endnu højere internationaliseringsgrad (Dansk Erhverv, 

2011).  

 

3.3.3.3 The late Starter 
Situationen for The late starter opstår når en virksomheds kunder og interessenter ”tvinger” den til 

at komme ud over egne grænser, for fortsat at opretholde en udbytterig relation (Johanson og 

Mattsson, 1988.) Dette sker fordi den pågældende virksomhed allerede har indirekte 

netværksforbindelser gennem dets nærmiljø, som har kontakt til et allerede tæt sammensat 

netværk af internationale spillere (Johanson og Mattsson, 1988). Som vi også konkluder under The 

early starter, har næsten 70% af alle virksomheder i Danmark internationale aktiviteter, så derfor 

må denne typologi siges stadig at være til stede i forretningslivet, selvom det med stor 

sandsynlighed ikke er samtlige af de tilbageværende  

30%, som står overfor internationalisering.  

 

Da et støt stigende antal virksomheder internationaliseres i disse år, leder denne proces til større 

indbyrdes afhængighed og opmærksomhed blandt markedets aktører. Dermed vil forventningen 

om international aktivitet for kunder og leverandører stige, hvorfor denne typologi fremadrettet vil 

blive mere aktuel for de resterende virksomheder uden internationalt virke (Danske Ledelses 

Akademi, 2008).     

 

3.3.3.4 The international among others 
The international among others beskrives som en virksomhed, der har en høj grad af 

internationalisering, hvilket også er tilfældet for markedet og dets nærmiljø. Denne type 

virksomhed kan bygge broer mellem sit netværk og kan udnytte synergieffekter fra ét marked til et 

andet. Af de fire internationaliseringstilfælde må dette siges at være fremtidens virksomhedstype. 

Alle indikatorer fra såvel Dansk Industri som Dansk Erhverv peger på en opadgående tendens, 

hvor flere og flere virksomheder vil anlægge udenlandske aktiviteter og dermed kontribuere til flere 

virksomheder og markeder med høj internationaliseringsgrad. Her taler vi i øvrigt ikke kun om store 

virksomheder, men også om små og mellemstore, som melder sig på den internationale bane. 

Mere end 60 % af Danmarks virksomheder har konkrete planer om at udvide den primære 

produktion af både varer og services frem til 2015, hvilket igen er med til at understrege tendensen 

omkring, at verden, marked og virksomheder bliver en mere sammensat størrelse. 
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3.3.4 Hypotesedannelse 
På baggrund af ovenstående diskussion dannes følgende hypoteser 

 

H6 På grund er servicesektorens internationale udsyn og store 

partnernetværk er TNM stærkt anvendelig for 

servicevirksomheder.  

H7 TNM er i dag lige så anvendelig for service SMEer, som for 

service LSEer. 
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4. ANALYSE AF 

HYPOTESER 
 

 

 

 

 

  

 

I indeværende afsnit følger en analyse af de syv hypoteser, som er resultatet af 

foregående teoridiskussion. Hypoteserne analyseres udfra afhandlingens to 

empiriske eksempler, som ligeledes præsenteres kort i begyndelsen af afsnittet. 

Hypoteserne analyseres på begge cases og afsnittet ender således ud i en af- eller 

bekræftelse af hypoteserne. 

 

Således danner dette afsnit det bærende grundlag for afhandlingens efterfølgende 

konklusion. 
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4.1 Casepræsentationer 
 

Følgende afsnit præsenterer indledningsvis afhandlingens to internationaliseringscases, som skal 

fungere som empiriske eksempler til analyse af de hypoteser, som er resultatet af den foregående 

komparative teoridiskussion.  

 

Casene bliver herefter analyseret i dybden ud fra ovenstående teoretiske hypoteser, med den 

hensigt at be- eller afkræfte dem, styk for styk.  
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4.1.1 Præsentation af SOS International 
Afhandlingens første empiriske eksempel er sammensat på baggrund af et interview med 

Executive Vice President, Frederik Bisbjerg, interne rapporter og MBA opgaver fra ansatte, som 

tidligere har skrevet om internationalisering af SOS. Ud fra vores teorietiske diskussion vil vi nu 

afprøve vores syv hypoteser på nedenstående case for at se, hvorvidt de kan be- eller afkræftes. 

 

 

4.1.1.1 Virksomhedspræsentation 
Siden opstarten har SOS leveret akut personlig assistance til rejsende i hele verden, hvor den 

eneste forudsætning har været, at de rejsende skulle have en gyldig rejseforsikring til at dække 

dem. Således blev SOS stiftet gennem en sammenslutning af 23 store nordiske 

forsikringsselskaber, som så en fordel i at gå sammen for at kunne tilbyde deres kunder 

verdensomspændende dækning til den lavest mulige pris. Disse forsikringsselskaber betragtes 

som SOS´ kunder.  Gennem dette samarbejde indså de, at den samlede sagsvolumen ville give 

SOS de laveste sagsomkostninger i markedet og herigennem skabe markante stordriftsfordele i 

alarmcentralen, hvor alle sagerne bliver behandlet. Netop adgangen til en sprogkyndig og 

kompetent alarmcentral, samt lægefaglig ekspertise, døgnet rundt, er en af hjørnestenene i SOS 

nuværende forretningsmodel i Travel. Heri indgår lægefaglig ekspertise og beredskab, 

patienttransport, logistik og leverandør netværk - en ’viden om verden’ altså, hvem er bedst, billigst 

og hurtigst i et givent leverandørfelt, hvilket er SOS´ core service. 

 
 
SOS består af tre strategiske forretningsenheder kaldet SBUer. 

Den første omhandler sundhedsydelser (SBU Health), den anden 

omhandler vejhjælp og bugsering (SBU Roadside) og den tredje 

omhandler rejse- og medicinsk assistance (SBU Travel). SBU 

Roadside har mindre end 3 % markedsandele i Norden, SBU 

Roadside har omkring 25% og SBU Travel har mere end 85 % 

(Bisbjerg, 2012: 2). På denne baggrund tages der udelukkende 

afsæt i beskrivelsen af SBU Travel, omend flere af de særpræg, 

som gør sig gældende for denne, også gør sig gældende for de 

øvrige to. Udover de fire nordiske hovedkontorer har SOS 

tilknyttet et verdensomspændende netværk af mere end 150.000 

partnere, regeringer, ministerier, hospitaler, servicekontorer etc. 

(Bisbjerg, 2012: 2) I denne forbindelse er det vigtigt at 

understrege, at dette netværk altså ikke tæller med i forhold til, 

hvor høj en grad af internationalisering virksomheden har. 

Internationaliseringsaktivitet ses, for SOS, udelukkende i forhold til 

to ting; i hvor høj grad virksomheden har egen forretning i udlandet og i hvor høj grad 

beslutningerne bliver truffet centralt eller decentralt (Bilag 1, linje 292). Da SOS altså ikke har 

global forretning, men globale leverandører skaber det en lav international parathedsgrad, hvilket 

gør dem relativt umodne overfor fremtidige internationale muligheder (Bisbjerg, 2012: 2). 

 

 
Kort om SOS 
International A/S 
 
Etableret i 1961 
970 ansatte 
 
Består af 4 Nordiske kontorer 
 
Ejet af 16 Nordiske 
forsikringsselskaber 
 
Startet op i Kina i 2010 
 
Startet op i Mellemøsten i 2011 
 
Mere end 150.000 
internationale leverandører  
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4.1.1.2 Vækst og øget konkurrence  
De efterfølgende år mistede SOS syv ud af deres 23 nordiske kunder og på denne baggrund 

iværksatte virksomheden en vækststrategi ved navn ”3in5”. Strategien går i al sin enkelthed ud på 

at tredoble omsætningen indenfor fem år, hvoraf målet er minimum 8 % organisk vækst, og resten 

skal være integrativ via strategiske opkøb eller partnerskaber (Hviid, 2012:  3). Hvis man ser på de 

seneste fem år, er der sket en tredobling af omsætningen – så ønsket er en bibeholdelse af den 

nuværende vækst i et ’mættet hjemmemarked’ (Hviid, 2012: 4). I 2012 leverede de 600 

medarbejdere i SBU Travel akut personlig hjælp for mere end 1,6. mia. DKK gennem 

alarmcentralen på Frederiksberg i København (SOS International, 12/13). 

 

Næsten 80 % af den totale omsætning kommer i dag fra kun 16 kunder, hvilket gør dem meget 

afhængige af denne lille kundeskare. Indtil 2009 havde SOS ikke oplevet nogen reel trussel fra 

konkurrenter, men virksomheden blev ramt af den benhårde virkelighed, da det danske selskab 

Falck tilbød kunder markant lavere sagsomkostninger og garanterede lavere sagsudgifter til 

forsikringsselskaberne (Bisbjerg, 2012: 2).  

 

En stor del af baggrunden for at udforme vækststrategien ”3in5” var med henblik på at identificere 

virksomhedens risikofaktorer, hvor én af de helt gennemgribende var, at det skulle sikres, at 

korthuset ikke ville falde sammen, hvis SOS mistede flere af sine store nordiske kunder. Derfor 

kom man frem til, at man var nødt til at fokusere forretningen internationalt for at sprede risikoen 

over en større del af verden, eftersom kundernes loyalitetsgrad også blev mindre og mindre (Bilag 

1, linje 47). Her er det smarte ved SOS´ netværk, størrelse og koncept, at forretningsmodellen kan 

kopieres uden de store problemer til næsten hvilket land det måtte være, da det er det samme 

netværk der bruges, men nu bare lokalt mandskab, som svarer telefonen i det pågældende land 

(Bilag 1, linje 34). 

 

 

4.1.1.3 SOS som internationaliseringscase 
I 2010 tog SOS det første skridt i deres internationaliseringsstrategi og etablerede sig på det 

kinesiske marked, der har oplevet stor vækst gennem de senere år. Markedet var interessant af 

flere årsager, men dog mest på grund af, at interessen for rejse-forsikringsbranchen var begyndt at 

vokse eftersom kineserne får lov til at rejse i stigende grad. Derfor var de også begyndt at fokusere 

mere på køb af rejseforsikringer, hvilket ikke har været tilfældet tidligere, da køb af forsikringer 

mange steder i Asien, betyder stort uheld (Bilag 1, linje 138). 

 

Herudover var det kinesiske marked, set ud fra et rent opportunistisk synspunkt, ”nemt” for SOS at 

komme ind på, eftersom de allerede havde nogle stærke partnere og leverandører derude, som 

kunne hjælpe med et indgående lokalkendskab og muligheder gennem netværket. Gennem denne 

brug af netværk og partnerskaber kunne man fra et meget tidligt tidpunkt allerede garantere, at 

forretningsudvidelsen ville give økonomisk ræson fra dag ét af, hvilket meget sjældent er tilfældet, 

når man skal etablere sig på et nyt og ukendt marked (Bilag 1, linje 65). I Shanghai, Kina, er der 

således etableret et nyt og lokaldrevet SOS kontor og SOS alarmcentral gennem et partnerskab 

med et af de største kinesiske forsikringsselskaber, PICC Insurance (Bilag 1, linje 207). Her bliver 

ca. 4500 af PICCs assistancesager til at begynde med behandlet gennem SOS´ nye kontor for at 
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se om de, indenfor de næste fem år, kan overtage en langt større del af forsikringsselskabets 

sager og dermed blive en dominerende spiller på markedet (Bisbjerg, 2012, s. 6). 

 

For SOS er ikke blot Kina, men også resten Asien og Mellemøsten interessant, da meget af 

netværket og partnerskabet hænger sammen på kryds og tværs, hvorfor mange nye muligheder 

utvivlsomt vil opstå derude. Derfor er det også her, at meget af tiden vil blive brugt fremadrettet i 

forhold til etableringen af endnu en alarmcentral og et SOS kontor, som skal gå under afdelingen 

”SOS Middle-East” (Bilag 1, linje 87; Bisbjerg 2012: 9). Fremgangsmåden for de nye markeder vil 

det være den samme, uanset land, da modellen med brug af lokal partner gennem SOS´ netværk 

har vist sig at virke (Bilag 1, linje 239). Strategien er fuldstændig afhængig af den volumen, aktivitet 

og netværk, som virksomheden har i dag og er den måde yderligere forretning skal etableres. 

Denne internationaliserings-strategi baserer sig primært på nye partnerskaber og muligheder og 

knap så meget kold analyse (Bilag 1, linje 78). Alternativet med etablering fra starten uden lokal 

partner ville i denne forbindelse være alt for risikofyldt og pengetungt, hvilket er grunden til at deres 

strategi for internationalisering giver mening for dem (Bilag 1, linje 243). 
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4.1.2 Præsentation af Sproom 
Her følger en kort præsentation af afhandlingens andet empiriske eksempel – Sprooms 

internationaliseringscase. Denne præsentation findes her højst nødvendig, da forretningsmodellen 

og ejerforholdet i Sproom samt EDI-branchens natur kræver korte indledninger, for at kunne forstå 

virksomhedens samlede internationaliseringsudfordringer. 

Præsentationen er sammensat udfra internt materiale fra Sproom, et interview med CEO Steen 

Haunstrup samt online tilgængeligt materiale, primært fra Sprooms egen hjemmeside.  

 

4.1.2.1 EDI-branchen 
Da fænomenet ikke er kendt af alle og har ganske særlige karakteristika, vil vi for forståelsens 

skyld her ganske kort gennemgå, hvad der forstås ved elektronisk fakturering og hvad der ligger i 

den service, som Sproom nu ønsker at tilbyde i Norge og Sverige.  

En elektronisk faktura er genereret, afsendt og modtaget som en elektronisk fil i et af de benyttede 

EDI formater (f.eks. OIOXML, OIOUBL, Edifact, E2b, Swefaktura, Paypal, ect.), og dermed 

afsendes, modtages og bogføres automatisk, hurtigt og uden menneskelige fejl eller økonomiske 

omkostninger. Fakturaen sendes til et EAN nummer, som er en slags elektronisk postnummer. En 

faktura i PDF- eller Microsoft Word format sendt via e-mail, er dermed ikke en elektronisk faktura. I 

Danmark skal elektroniske fakturaer sendes via en af de fem VANS operatører4, hvis den skal 

sendes til en privat virksomhed, og gennem NemHandel netværket, hvis den skal sendes til en 

offentlig institution. 

 

For at kunne håndtere denne , som modtager, afsender eller begge dele, skal man enten: 

 

 Betale sig fra at benytte et scanningsbureau, som konverterer fakturaen til elektroniske 

formater – fakturaen er dermed ikke født fuldelektronisk. 

 

 Manuelt indtaste sin faktura via en online portal. 

 

 Oprette en aftale med hver enkelt samhandelspartner omkring valg af netværk og format, 

samt opkoble sit ERP system til en af de førnævnte operatører – dette kan vel og mærke 

kun lade sig gøre såfremt ERP systemet er opdateret til at kunne generere et dokument i et 

EDI format. 

 

Samtlige af disse løsninger har det tilfælles, at de enten er ressourcekrævende og 

omkostningsfulde, eller at de ikke eliminerer menneskelige fejl og tager længere tid end traditionel 

fakturering.  

 

I Danmark har det siden februar 2005 været et krav, at man skal sende elektroniske fakturaer, hvis 

man handler med det offentlige5. Dette har placeret Danmark som et af de lande i verden, hvor 

elektronisk samhandel er mest udbredt, udviklet og effektivt. Det skyldes naturligvis, at langt 

                                                
4
 KMD, Logica, Evenex, CSC og IBM - http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Elektronisk-fakturering/Skal-du-sende-en-e-

faktura/VANS 
5
 www.100svar.dk/elektronisk-fakturering/ 
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størstedelen af de små og mellemstore danske virksomheder har en eller anden form for 

samhandel med det offentlige, og der har dermed ikke været nogen vej udenom. Det er i kølvandet 

på denne tendens, at der de seneste år er tilkommet mange flere lettere og billigere løsninger, som 

er henvendt til de små og mellemstore virksomheder, og Sproom er i dag den hurtigst voksende af 

disse i Norden6. 

 

4.1.2.2 Virksomhedspræsentation                                                          
Sproom leverer, som de eneste i Danmark, en gratis 

platform til elektronisk fakturering for små og mellemstore 

virksomheder, der sender færre end 3000 fakturaer om 

året. Man sender på denne måde fakturaer via Sprooms 

licenser hos VANS operatørerne og NemHandel, og man 

slipper dermed for dyre opkoblinger, vedligeholdelse af 

aftaler, bindinger, forskellige aftaler til hver enkelt kunde 

eller leverandør etc. Brugerne af denne service er 

Sprooms netværkskunder.  

 

Sproom har således to segmenter af kunder. For det 

første de store enterprisekunder som modtager rigtig 

mange fakturaer, og som ønsker at digitalisere denne 

proces helt ved at få alle deres leverandører til at sende 

elektronisk. Disse er traditionelt store LSE’ere med en stor 

leverandørdatabase. For det andet er det de små og 

mellemstore virksomheder, netværkskunderne, som har 

behov for en kanal, hvorigennem de kan sende 

elektroniske fakturaer til offentlige og store private kunder. 

Omsætningen kommer dels fra netværkskunder, som tilkøber en plus profil for at kunne sende 

flere fakturaer, eller for at få flere brugere på samme CVR nummer, men hovedsagligt kommer den 

fra Sprooms enterprisekunder, som traditionelt er LSEer med store mængder indkomne fakturaer 

fordelt over mange leverandører. Disse leverandører aktiveres af Sproom, og får stillet en gratis 

platform til rådighed, hvorigennem de både kan afsende og modtage elektroniske fakturaer. Dette 

sikrer kunden en høj adoptionsgrad blandt leverandørerne og dermed en meget kort ROI. 

 

Værdien ligger i, at de store virksomheder sparer enorme mængder tid og ressourcer på manuelle 

processer i deres bogholderi, da alt registreres og bogføres automatisk – Sprooms platform taler 

således ammen med kundens ERP- og IWF system7. Dermed får kunden også alle sine data ind 

på én enkelt måde i ét enkelt format. For leverandøren som sender fakturaen, har det den store 

værdi, at man sparer tid og penge på kuvertering og forsendelse, samt at man kan tracke alle sine 

sendte dokumenter og sikre sig, at fakturaen ikke blot er modtaget, men også bogført. På denne 

måde afkortes behandlingstiden og man er sikker på at få sin betaling til tiden, og dermed spares 

der også en del på rykkerafsendelse og fejlretning. 

 

                                                
6
 www.sproom.net/da/About/OurStory 

7
 Enterprise Ressource Planning (økonomisystemer) og Invoice Workflow (fakturagodkendelses system) 

KORT OM SPROOM ApS 
 
Startet i 2010 
 
26 ansatte 
 
Ca. 20.000 brugere 
 
Ca. 150 enterprisekunder 
 
Hovedkontor i København Ø 
 
Dele af den tekniske udvikling ligger i 
Kiev – Ukraine 
 
Startet op i Sverige i januar 2013 
 
Planer om opstart på flere nærmarkeder i 
løbet af 2013 og 2014 
 
Finansieret af venturekapitalfonden 
SEED Capital 
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På denne måde har grundlæggerne bag Sproom ønsket at ændre måden, hvorpå man 

samhandler, og de er på tre år vokset til at være Nordens førende online fakturanetværk. Sprooms 

misson er formuleret således: 

 

”Vores mission er konstant at udfordre status quo og finde enklere måder at samhandle på via 

udvikling af løsninger, der gør hverdagen lettere og frigør tid og penge for den enkelte 

virksomhed.”8  

 

4.1.2.3 Sproom som internationaliseringscase 
At Sproom ikke blot blev sat i verden for at blive en spiller på det danske marked, har ligget i 

virksomhedens dna fra begyndelsen (bilag 2, linje 78-83). Forretningsmodellen dikterer, at Sproom 

hurtigt skulle bygges op til en størrelse, hvor den kunne erobre signifikante markedsandele, og 

gøre branchens goder og services tilgængelige for de små og mellemstore virksomheder også. 

SEED Capital er hovedinvestor i foretagenet, og modellen om Sprooms udvikling er konstrueret 

således, at når forretningen kan finansiere sig selv, skal indskuddet fra SEED og andre investorer 

bruges på at entrere et nyt marked. Denne model bliver ved indtil investorerne vil have noget 

afkast, hvilket kan ske på en af to måder; enten bliver selskabet så stort og værdifuldt med tiden, at 

det børsnoteres, eller også købes det som led i en konkurrents eller partners strategiske vækst 

(bilag 2, linje 78-83). Dermed har internationalisering fra begyndelsen ligget i kortene og det ses 

som et strategisk middel til Sprooms vækst. 

 

Første skridt blev taget i januar 2013, hvor Sproom ansatte en svensk Account Manager 

stationeret i Stockholm. Dette valg af entry mode har dog siden vist sig ikke at være optimalt og 

ude af stand til at nå de mål, der er sat. Konsekvensen heraf er derfor allerede taget, og en ny 

Sales Executive med ansvar for det svenske marked er blevet ansat på kontoret i København pr. 

1. maj 2013 (bilag 4b). 

 

Sverige er som sagt Sprooms første udemarked, og planen for hvilke markeder, der bliver de 

næste ligger allerede klar (bilag 4c). Disse er alle, i geografisk forstand, nærmarkeder, men denne 

nærhed har intet med markedsudvælgelse at gøre. Grundet branchens tekniske karakter er 

markedsparathed suverænt det parameter, der vejer tungest, når Sproom vælger nye markeder at 

entrere (bilag 2, linje 131-136). Grundet servicens karakter og virksomhedens begrænsede 

ressourcer, ser Sproom ikke sig selv som dem, der skal ud og ”opdrage” nye markeder til at overgå 

til elektronisk samhandel; det giver meget mere mening at kigge mod de markeder, hvor 

virksomhederne allerede er bekendt med fænomenet elektronisk fakturering (bilag 2, linje 136-

140). 

 

Sproom vil etablere sig på nye markeder ved at skabe relationer til enterprisekunder med store 

mængder indkomne fakturaer fordelt over en stor mængde leverandører. Dermed er tanken mere 

eller mindre at kopiere den danske model til de nye markeder, med mindre det viser sig i Sverige, 

at det ikke kan lade sig gøre (bilag 2, linje 275-287). 

                                                
8
 www.sproom.net/da/About/MissionAndValues 
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For overskuelighedens skyld præsenterer vi herunder i figur 4.1 de syv hypoteser, som analyseres 

i dette afsnit.  

 

Fig 4.1. 

 

 

 

H1 

 

Uppsala modellens stage-udformning gør den utilstrækkelig til 

beskrivelse af eksport af services 

 

 

H2 

 

Udbydere af bløde services er i højere grad afhængige af 

relationen til netværket i forbindelse med internationalisering, 

end udbydere af hårde. 

 

 

 

H3 

 

Kompleksiteten af servicevirksomheders værdikæde gør TCAs 

framework for market-entry-mode utilstrækkelig til beskrivelse 

af servicevirksomheders internationalisering 

 

 

 

H4 

 

Høje transaction costs mellem eksportør og eksportmellemled 

har store konsekvenser for en servicevirksomhed, da 

servicens kvalitet i langt højere grad kan kompromitteres 

 

 

H5 

 

TCAs syn på ressourcer gør teorien uanvendelig for service-

SMEer 

 

 

 

H6 

 

På grund er servicesektorens internationale udsyn og store 

partnernetværk er TNM stærkt anvendelig for 

servicevirksomheder.  

 

 

H7 

 

TNM er i dag lige så anvendelig for serviceSMEer, som for 

service LSEer. 
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4.2 De to Uppsala-hypoteser 
 

4.2.1 H1 

 

- Uppsala modellens stage-udformning gør den utilstrækkelig til 

beskrivelse af eksport af services  

 

4.2.1.1 SOS International analyse 
Indledningsvist kategoriserer vi SOS som udbyder af en blød service, da deres produkt kræver en 

massiv lokal tilstedeværelse gennem kontorer, netværk og alarmcentral. Dette gør 

uadskilleligheden mellem forbrug og produktion for denne service meget høj, da den således ikke 

kan produceres på forhånd. Derfor er der et stort behov for egen tilstedeværelse lokalt, hvilket 

også primært er den måde, som SOS anlægger nye udenlandske aktiviteter på (Bilag 1, linje 201). 

Grunden til dette er, at leverandørnetværket, som SOS benytter, er hele kernen i deres service. 

Det er det første som kunden kommer i kontakt med, i det øjeblik der er brug for hjælp og servicen 

dermed forbruges. Hertil kommer adgangen til en sproglig samt medicinsk kyndig alarmcentral, der 

har kendskab til, hvem der er billigst, bedst og hurtigst indenfor et givent leverandørfelt. Netop 

dette kategoriseres som SOS´ core service.  

 

Den fysiske alarmcentral må kategoriseres som en facilitating service, da den i vid udstrækning, 

kun er med til at gøre ovennævnte core service tilgængelig på markedet.  I denne forbindelse er 

det kun SOS´ facilitating service, som bliver internationaliseret da det globale leverandørnetværk 

er det samme, som benyttes hver gang (Bilag 1, linje 37). Selve etableringen af alarmcentralen i 

det pågældende land foregår som et joint venture med en stærk lokal partner, hvor der købes et 

selskab, som skal være den nye SOS alarmcentral (Bilag 1, linje 142-143). Derfor er selve 

trappetanken i Uppsala meget udfordrende at anvende for SOS, eftersom der oftest springes 

direkte fra ”Ingen eksportaktivitet” til ”Etablering af eget datterselskab”. Således bliver fasen 

omkring ”Indirekte salg” og ”Salgsagentur” overflødig, da der er stort behov for en lokal og 

kompetent alarmcentral for at kunne gøre deres service tilgængelig (Bilag 1, 207-208).  Hvis ikke 

SOS etablerede egen alarmcentral med det samme, ville det besværliggøre at få deres service 

gjort tilgængelig lokalt, da der ville mangle et centrum for lokal viden, ekspertise og koordinering. 

Selve baggrunden for etableringen af alarmcentralen i Kina var gennem nogle uformelle møder, 

som pludseligt udviklede sig til muligheder omkring et samarbejde (Bilag 1, linje 101-102).  

 

”Det var jo Kina, der faktisk startede. De havde af andre årsager etableret et selskab derude. (..) vi 

tog så ud og kiggede på det selskab, og pludselig var der nogle kundemøder og så var der nogle 

muligheder, og så kørte det med satellitkontorer og hvad ved jeg. Der er ikke noget af det, der er 

baseret på, at vi har sat os ned ved skrivebordet og har sagt, hvilket land og hvorfor giver det 

mening?” (Bilag 1, linje 99-103). 

 

Dermed er trappetanken i Uppsala utilstrækkelig til beskrivelsen af SOS´ eksport til det nye 

marked. SOS kræver nemlig eget kontor i markedet for at kunne levere deres core service. Denne 

form for internationalisering er udelukkende mulig for virksomheden på grund af den indgang til 
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markedet, som de stærke partnere i netværket tilbyder gennem samarbejde. Alene af den grund 

kan SOS springe to eller tre trin over i Uppsala modellens ”trappetanke” og gå næsten direkte til 

lokalt ejede alarmcentraler.  

 
 

4.2.1.2 Sproom analyse 
Indledningsvist skal vi have kategoriseret hvilken type service, Sproom udbyder. Core servicen må 

betragtes som hård, da den for det første ikke nødvendigvis kræver lokal tilstedeværelse og for det 

andet til en vis grad kan ”produceres” i forvejen. Med dette skal forstås, at selve servicen er 

transporten og valideringen af elektroniske forretnings-dokumenter, og at dette udføres mere eller 

mindre automatisk, når koderne er skrevet og systemet er sat korrekt op. Hertil kommer så både 

facilitating services, leverandør-aktiveringen og supporting services, teknisk mail- og 

telefonsupport.  

 

Vi kan dermed fastslå, at Sprooms core service er hård, og deres facilitating- og supporting 

services har mere blød karakter. Måden hvorpå man ved Sproom har indledt sine internationale 

foretagener kan som sådan også understreges af disse hårde og bløde kategoriseringer; den 

hårde core service har ikke flyttet sig med indgangen på det svenske marked. Den styres over den 

samme server, som al andet trafik og platformen på websitet er den samme, blot oversat til 

svensk. Hvad de bløde services angår styres supporten og leverandøraktiveringen dog stadig fra 

det danske kontor, men af svenske medarbejdere bosat i København. Dette falder ikke helt i tråd 

med de kategoriseringer, Erramilli fremsætter, men ifølge CEO Steen Haunstrup er det tanken, at 

netop disse services med tiden skal varetages fra Sverige, og der er således en del learning by 

doing i det (bilag 2, linje 109-116). Netop denne tankegang stemmer ganske præcist overens med 

Uppsala modellens princip om, at en virksomhed tager ét skridt ad gangen for at tilegne sig den 

viden, som næste skridt kræver. 

 

Inden vi endeligt kan svare på hypotesen, skal vi have bestemt, hvor stor adskillelsen mellem 

produktion og forbrug af Sprooms service er. Ser vi på core servicen må den udtrykkes som 

automatisk afsendelse og modtagelse af validerede forretningsdokumenter mellem køber og 

sælgers respektive økonomisystemer med frigørelse af ressourcer for begge parter som resultat. 

Selve denne core service har meget hård karakter ud fra Eramillis kategorisering, men hvis vi 

kigger på Grönroos’ beskrivelse af servicekarakteristika, så kan man ved Sprooms service i mindre 

grad adskille produktion og forbrug. Den ligger ikke i samme kategori som et hotel eller en 

uddannelse, men produktion og forbrug kan ikke adskilles helt. Forudsætningen for, at servicen 

virker, er de koder, der ligger bag Sprooms platform, og disse er i høj grad produceret på forhånd, 

samt stabiliteten af de servere hvorigennem dokumenttrafikken foregår, men servicen i sin helhed 

”færdigproduceres” først i det øjeblik, hvor kunden sender sit dokument via den ene eller den 

anden kanal. De supporting services er i sagens natur den tekniske support, og her må 

”produktion” og forbrug siges at ske simultant, ligesom det er tilfældet for facilitating services; 

leverandøraktiveringen. Kvaliteten af disse services afhænger af kombinationen af de involverede 

medarbejderes tekniske viden og sprogkundskaber.    

 

Ser vi på essensen i denne hypotese, fokuserer den på Uppsala modellens ”trappetanke” hvor 

hvert skridt ad internationaliseringsstigen går forud for det næste, og ingen af disse kan springes 
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over. Det svenske marked er Sprooms første udemarked, og vi kan dermed ikke analysere på, 

hvor meget Sproom kan lære fra marked til marked, men vi kan derimod undersøge, hvorledes 

ledelsen ser den strategiske udvikling i virksomhedens internationaliseringsprojekt. Ifølge Steen 

Haunstrup er det en ren tilfældighed, at det er vores naboland Sproom er startet på. Sprooms 

indtrængen på dette marked har intet med den geografiske nærhed at gøre, men udelukkende 

med markedsparathed;  

 

”Det var udelukkende markedsparatheden, der gjorde det (…..) og der er markedsparatheden en 

meget stor faktor i det, for os. Vi kunne brænde 800 millioner af i Tyskland og ikke komme meget 

videre…” (bilag 2, linje 374-381) 

 

Ser vi på Sprooms planer om fremtidige markeder, som tænkes påbegyndt indenfor den nærmeste 

årrække, så ligger flere af vores nabolande deri; Storbritannien, Tyskland, Baltikum, Holland etc 

(bilag 4c). Baggrunden for disse beslutninger beror ligeledes på markedernes parathed, da 

Sproom ikke ser sig ressourcestærk nok til at varetage en ”opdragelse” af et marked. Hermed 

menes også, at de nære markeder ikke nødvendigvis bliver de næste, da lovgivning og tekniske 

forhold meget hurtigt kan ændre sig på forskellige nationale scener, og skabe et marked fra den 

ene dag til den anden. Steen Haunstrup udtrykker det således, i to bider: 

 

”men man kan sige en af de ting der har vægtet rigtig rigtig tungt i vores overvejelser, det er jo 

markedsparathed, øhm, vi mener ikke vi er dem der skal ud og opdrage et fuldkomment traditionelt 

marked der kun benytter papir og PDF, vi mener ikke, vi skal være dem, der tager investeringen i 

at fortælle folk; nu er der altså en anden måde man kan gøre det her på. Det er der andre, der har 

nogle væsentlig bedre fonding set-ups til at køre end vi har.” (bilag 2, linje 131-136) 

 

”.... man kunne også sagtens forestille sig at vi måske var ude i sådan noget Australien eller sådan 

noget, øh, man kunne lave nogle relativt hutige set-ups via nogle joint ventures, så vi er sådan 

rimelig åbne for de muligheder, det eneste vi skal være sikre på, det er at vi har snor i det, at den 

dag vi bliver så store, at det giver mening at trække salget hjem til sig selv, så skal vi have den 

mulighed uden det koster spidsen af en jetjager.” (bilag 2, linje 292-297) 

 

På baggrund af ovenstående kan vi hermed bekræfte, at Uppsala modellens stage-udforming, i 

Sprooms tilfælde, er utilstrækkelig til beskrivelse af virksomhedens internationaliseringsproces. 

 

 

4.2.1.3 Afrundning 

H1 Uppsala modellens stage-udformning gør den 

utilstrækkelig til beskrivelse af eksport af services 

Resultat Begge analyser viser, at virksomheden i højere eller mindre grad er 

nødsaget til at etablere lokale set-ups på udemarkeder, inden 

internationalisering kan finde sted. Da de to eksempler repræsenterer 

både en blød og en hård service, bestyrkes hypotesen om modellens 

utilstrækkelighed overfor servicevirksomheder. Dermed er hypotesen 

bekræftet. 
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4.2.2 H2 

 

- Udbydere af bløde services er i højere grad afhængige af relationen til 

netværket i forbindelse med internationalisering end udbydere af hårde. 

 

4.2.2.1 SOS International analyse 
SOS´ service har, grundet uadskilleligheden af forbrug og produktion, en stor kompleksitet i 

værdikæden, som gør det udfordrende at entrere nye markeder på egen hånd. Netop denne 

udfordring minimeres af virksomhedens fordelagtige strategiske udgangspunkt, hvor det enorme 

netværk af partnere, regeringer og servicekontorer benyttes til internationalisering. Således bliver 

alle markeder entreret ud fra en opportunistisk strategi, der fordrer stærke partnere, som sammen 

med SOS kan etablere en solid forretning i det pågældende land. Her er fordelen ved SOS´ 

koncept, at det verdensomspændende leverandørnetværk kan benyttes uanset, hvilket land man 

ønsker at entrere. Den eneste forskel er, at det er lokale, som svarer telefonen på alarmcentralen 

(bilag 1, linje 96-98). Yderligere er det virksomhedernes stærke positioner i netværket, som 

influerer på skabelsen et langvarigt og udbytterigt samarbejde. Herfra kan partneren drage nytte af 

SOS samlede sagsvolumen fra kunderne og SOS kan drage nytte af partnerens store 

lokalkendskab og markedserfaring.  

 

”Det er principielt sådan vi har gjort, nu ude i Kina ik? Der har vi nogle stærke partnere, som 

kender Kina og som har forretning i Kina, og hvis vi lægger vores to forretninger sammen, så har vi 

en fantastisk business case, der giver overskud fra første dag”. (Bilag 1, linje 67-70) 

 

Fremgangsmåden for hvert land har vist sig ekstremt fordelagtig, da de eksisterende relationer 

dannede baggrund for yderligere etableringer i Mellemøsten, hvor de største forsikringsselskaber 

kontaktede SOS og forhørte sig om muligheden for at lave forretning sammen (Bilag 1, 73-75). 

Dette er præcis denne måde virksomheden ønsker at internationalisere fremadrettet. SOS 

afhængighed af leverandørnetværket er i denne forbindelse meget stor og bedst illustreret ved, at 

deres core service ikke kan produceres eller gøres tilgængelig uden disse aktører. Det er netop det 

store leverandørnetværk og volumen på sagsbehandling fra kunderne, som skaber hele 

grobunden for virksomhedens kerneydelse og danner rammen om de strategiske partnerskaber og 

joint ventures, der yderligere hjælper med internationalisering af deres facilitating service  (Bilag 1, 

linje 277-281).  

 

”Den internationale strategi er fuldstændig afhængig af den volumen og det netværk, som vi har i 

dag, da vi faktisk går ud og handler med volumen og det er også derfor det gør det interessant for 

andre partnere at snakke med os” (Bilag 1, linje 277-280) 

 

Dermed er SOS, som udbyder af en blød service, meget afhængig af relationen til netværket i 

deres internationale strategi, da dette er med til at skabe succesen i den videre 

internationaliseringsproces.    
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4.2.2.2 Sproom analyse 
Inden vi indleder denne del af analysen, skal vi have fastslået, hvad Sprooms netværk består af. 

Først og fremmest beror hele Sprooms service på et solidt partnernetværk på operatørsiden og på 

integrationssiden – ERP- og IWF systemer. Hvis ikke Sproom havde et netværk af operatører, der 

dækkede branchen, ville servicen være ufuldstændig, og kunder ville stå i situationer, hvor de ikke 

kunne sende til, eller modtage fra, virksomheder der ikke havde en af Sprooms partnere som 

operatør. I Danmark er dette ikke den største udfordring, da vi har et centralt netværk for private og 

ét for offentlige – VANS og NemHandel. Dette er dog en helt speciel infrastruktur, som ikke findes 

mage andre steder i verden (Koch, 2012), og således er det en noget anden udfordring 

virksomheder som Sproom står i, når der skal ekspanderes til internationale markeder. I Sverige 

har det for Sprooms tilfælde været højeste prioritet fra starten at etablere stærke partnerrelationer 

med operatørerne og dermed sikre dækningen på markedet. 

 

Således har vi fastlagt Sprooms grundlæggende netværk, og vi må konkludere, at når det 

omhandler denne del af netværket, så er Sprooms service helt og aldeles afhængig heraf; uden 

dette netværk ville servicen være ufuldstændig. Hvis vi derimod ser på servicens tilgængelighed på 

markedet og kanaler til at udbyde servicen, så ser billedet lidt anderledes ud. Sproom har startet 

op i Sverige med egen ansat, som styrer salget til enterprise-kunderne, og den model Sproom 

kører i Danmark er således overført til Sverige, i første omgang i hvertfald. Herigennem skal der 

således skaffes svenske SME-brugere, som skal tilgås via leverandøraktiveringen og 

marketingtiltag fra kontoret i København. Her er vi tilbage ved tidligere nævnte opdeling af core-, 

facilitating- og supporting services.  

 

Vi kan hermed fastslå, at Sproom indirekte benytter sit operatørnetværk til at gøre servicen 

tilgængelig for kunderne, men at de har varetaget selve salgsprocessen selv indtil videre. Steen 

Haunstrup udtrykker dog, at dialogen med eksisterende kunder, som har meget forretning på et 

givent udemarked, giver oplagte muligheder for en markedsentré, hvor der ligger en direkte 

adgang til et større kundegrundlag. Hermed menes dog udelukkende SME-kunder, da disse kan 

tilgås via ekstra leverandøraktivering for en eksisterende kunde. Steen Haunstrup siger:  

 

”…og den anden ting er at vi jo idag har en række at enterprisekunder, som øh, hvor vi også er i 

tæt dialog med dem, hvor vi siger, jamen hvor er deres næste naturlige marked, øh, når vi taler om 

at få gang i nogle kunder eller nogle leverandører. Øh, og det lytter vi til, og det er jo altså bare 

sjovere at gå ind i et marked hvor der er x antal kunder, så det starter ud lidt mere smidigt, og det 

kan være med til at finasiere en del af den markedsintroduktion der er, ikke.” (bilag 2, linje 141-

145). 

 

Sprooms core service, som er hård, er således i funktionalitet fuldstændig afhængig af et stærkt 

operatør- og integrationsnetværk, både på hjemme- og udemarkeder. Når det kommer til 

salgsprocessen derimod, er det forholdsvis lige til at styre den selv på udemarkederne, som det er 

tilfældet i Sverige. Core servicen er ikke afhængig af Sprooms netværk i salgsprocessen, men som 

Steen Haunstrup udtrykker det herover, så ligger der nogle klare fordele i at benytte sig af sine 

etablerede kunder, hvor det er muligt. Når det kommer til Sprooms facilitating- og supporting 

services derimod, ville billedet se en del anderledes ud, såfremt disse i fremtiden også skal flyttes 
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udenfor hjemmemarkedet; de har begge, som tidligere beskrevet, en meget mere blød karakter 

end core servicen, og man kunne forestille sig, at varetagelsen af disses tilstædeværelse på et 

udemarked ville kræve mere af netværket. 

 

 

4.2.2.3 Afrundning 
 

H2 Udbydere af bløde services er i højere grad afhængige af 

relationen til netværket i forbindelse med 

internationalisering end udbydere af hårde. 

Resultat I lyset af ovenstående analyser er det tydeligt, at SOS som udbyder af en 

blød service er fuldstændig afhængig af relationen til netværket – uden 

netværk, ingen forretning. Dette gør sig specielt gældende ved 

internationaliseringen af deres core service, hvorimod deres facilitating 

service ikke har samme grad af afhængighed, omend brugen af partner 

faciliterer processen.  Sproom, som er udbyder af en hård core service, er 

grundet branchens infrastruktur, tekniske- og juridiske krav ligeledes 

fuldstændig afhængig af sit netværk på hvert enkelt marked. Ser vi 

derimod på Sprooms supporting- og facilitating services, som er bløde, 

ville disse kræve endnu mere af netværket, såfremt de skulle flyttes ud på 

udemarkedet. Dermed ses en tydelig stærk afhængighed af netværket for 

bløde services i begge cases tilfælde. Den hårde service er, i Sprooms 

tilfælde, ligeledes stærkt afhængig heraf, men da dette udelukkende 

skyldes branchens krav og karakter kan vi ikke konkludere, at det ville 

være tilfældet med alle hårde services. I disse to specifikke cases tilfælde 

kan hypotesen dermed ikke entydigt bekræftes, omend der er klare 

indikationer på generelle forskelle på graden af afhængighed i en 

internationaliseringssammenhæng mellem hårde og bløde services. 
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4.3 De tre TCA-hypoteser 
 

4.3.1.H3 

 

- Kompleksiteten af servicevirksomheders værdikæde gør TCAs 

framework for market-entry-mode ufuldstændig til beskrivelse af 

servicevirksomheders internationalisering 

 

4.3.1.1. SOS International analyse 
Leddene i SOS´ værdikæde har en høj grad af sammensmeltning grundet det bløde aspekt. Dette 

gør det yderligere svært for virksomheden at kontrollere graden af heterogenitet i udbydelsen af 

deres core service; altså, hvorvidt der leveres den samme kvalitet til alle tider. Som vi også 

behandlede i afsnit 4.2.1.1, er SOS´ facilitating service alarmcentralen og deres core service er 

indgående kendskab til det verdensomspændende leverandørnetværk. Hvis vi udelukkende 

anskuer kompleksiteten i forhold til core servicen, smelter leddene i værdikæden mere eller mindre 

helt sammen, eftersom der altid bruges lokal tredjepart i forbindelse med den akutte personlige 

assistance. Det er, som tidligere nævnt, det samme leverandørnetværk, der benyttes uanset hvor i 

verden alarmcentralen anlægges (Bilag 1, linje 37). 

 

Tager vi eksemplet i forhold til bugsering eller indlæggelse i udlandet, er bugseringsfirmaet eller 

hospitalet, således med til at producere servicen samtidig med den bliver konsumeret af 

slutbrugeren. Ud fra teoriens synspunkt har SOS eksternaliseret deres core service, da de 

anvender eksterne leverandøraftaler over hele verden (Bilag 1, linje 23). Ud fra SOS´ nuværende 

situation ville en internalisering af disse led ikke være mulig, da det ville blive for økonomisk og 

ressourcemæssigt tungt at opkøbe og drive hele leverandørnetværket, som består af mere end 

150.000 hospitaler, værksteder og klinikker (Bisbjerg, 2012). Så selvom der, i flere tilfælde, har 

været mange friktioner mellem leverandører i netværket og SOS, ville en internalisering ikke give 

mening, da omkostningen på flere områder ville være højere end de fordelagtige leverandøraftaler, 

som SOS benytter i dag (Hviid, 2011). Dette er fordi virksomheden lever af den volumen som 

kunderne giver, og den størrelse som netværket har. Derfor kan man trække på nogle 

stordriftsfordele, som ville være umulige at opretholde på egen hånd (Hviid, 2012).  

 

” (…) vi har jo en enorm volumen på sagsbehandling, vi har jo en top 5 eller 7 volumen på 

verdensplan. Selvom vi kun er, hvad er vi, hvis vi kun kigger på Travel så er vi en 700 

medarbejdere. De store konkurrenter de har måske samme volumen, som vi har og de er 20.000 

medarbejdere. Så der er vi lidt specielle og det er på grund af vores ejere og vores kunder, der 

gør, at vi har så stor en volumen” (Bilag 1, 228-232) 

 

Kigger vi på deres facilitating service er den internalisereret gennem etableringen af de lokale SOS 

alarmcentraler, som er muligt grundet de strategiske partnerskaber. Her kunne der sagtens opstå 

friktioner i samarbejdet omkring etableringen af SOS alarmcentralen, da vi har to virksomheder, 

som både arbejder med egen intern agenda og samtidig ligger langt fra hinanden, rent kulturelt 
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(Bilag 1, linje 270-271). I denne forbindelse beskriver TCA valget af market entry mode via en 

analyse af transaktionsomkostningerne ved at inddrage et eksportmellemled. Dog er det svært at 

tale om eksportmellemled i SOS sammenhæng, eftersom produktionen af servicen sker i samspil 

mellem den lokale alarmcentral, den lokale leverandør og forbrugeren. Ingen af leddene kan 

fjernes, så udover at det ikke er økonomisk muligt at internalisere alle disse, er det heller ikke et 

aktivt valg, da servicen ikke kan leveres, hvis man fjerner bare én af aktørerne (Bilag 1, linje 277-

279).  I forhold til SOS´ facilitating service kan man i højere grad tale om eksportmellemled, men 

det er mere som et joint venture med en stærk partner, der gør et større leverandørnetværk og 

marked tilgængeligt (Bilag 1, linje 243-245). Så modsat teorien har SOS ikke noget valg omkring 

mellemled i eksporten af deres core service. Det har de dog i eksporten af deres facilitating 

service, men en etablering på egen hånd ville minimere chancerne for succes i markedet, da 

markedskendskabet og kundefladen ville være signifikant lavere.  

 

”(…) hvis vi skulle ud og etablere os i et stort marked fra starten, så ville der gå fem år før man 

kunne se en ændring på bundlinjen. Plus, at det ville blive enormt markedsføringsmæssigt tungt og 

risikofyldt – derfor giver vores strategi mening” (Bilag 1, linje 243 – 245) 

 

På denne baggrund er SOS´ kompleksitet i forhold til ejerstrukturen og leverandørnetværket høj og 

dermed er hele frameworket omkring market entry mode ufuldstændigt til beskrivelse af deres 

internationaliseringsproces.   

 

 

4.3.1.2 Sproom anlyse 
Indledningsvist skal vi have kigget på Sprooms værdikæde, og vi skal have skabt et overblik over 

hvilke elementer, der udgør de enkelte dele af servicens tilblivelse. Vi vælger at tage 

udgangspunkt i en traditionel model, og giver her vores bud på hvilke dele værdikæden for 

Sprooms core service består af; 

 

Figur 4.1. 

 
9 

 

 

 

 

 

Hvad der ikke illustreres i ovenstående figur 4.1. er, hvorledes disse enkelte dele smelter sammen. 

Specielt operatører og programmering glider sammen og varetages i et gensidigt samarbejde. 

Figur 4.1. viser hvilke dele Sproom varetager fra Danmark og hvilke dele, der varetages fra 

Sverige. Som det ses er det salg- og operatørdelene, som foregår lokalt på udemarkedet. Her skal 

dog tilføjes, at salgsdelen pr. 1. maj 2013 styres fra kontoret i København, med en salgsansvarlig 

for det svenske marked, som vagetager det personlige salg i Sverige og dermed opholder sig 

delvist i Danmark og delvist i Sverige (Bilag 4b). Det oprindelige set-up med en svensk 

                                                
9
 Med ”partnerservice” forstås operatører samt ERP- og IWF-udbydere som gør Sprooms service funktionel og tilgængelig for 

forbrugeren 

Udvikling Programmering MarCom Salg Partnerservice 

Hjemmemarked Udemarked 
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medarbejder ansat i Stockholm fungerede ikke. Fra hovedkontoret i København havde man for 

dårlig styring med den retning salget udviklede sig i, og de opstillede mål blev ikke nået. Dermed 

blev det besluttet at rykke processen hjem til hovedkontoret grundet den geografiske nærhed. Det 

er i den forbindelse blevet synligt for ledelsen i Sproom, at visse andre salgsalternativer muligvis er 

væsentlig mere oplagte på mere fjerne markeder i fremtiden. Figur 4.1 viser dermed, hvorledes 

processen kommer til at se ud i fremtiden, da det i Sverige nu blot er det sidste led, operatørerne, 

som foregår lokalt. Steen Haunstrup udtrykker det således; 

 

Kristian: ”...nu har man i Sverige startet op med et forholdsvis lille set-up, men med egen mand, 

altså Sproomansat, øh, hvad er tanken bag det valg og var der alternativer ind over?” 

 

Steen: ”ja, øh, det var der. Øh, et meget klart alternativ, som måske i virkeligheden er blevet 

modnet endnu mere her efter vi er startet op i Sverige, det er at øh, der er nogle helt oplagte 

partnerrelationer, som i virkeligheden et langt stykke af vejen, kunne varetage salget, altså 

simpelthen åbne markedet for os, fordi de har allerede kunderelationer, og vi er et supplement til 

deres eksisterende produkt, og øh, vi løser en opgave som de ikke selv er rede til at løse”. (bilag 2, 

linje 245-253) 

 

Sproom har dermed internaliseret, når det kommer til salgsprocessen. Men som vi slog fast i 

Uppsala-analysen, så er Sprooms core service afhængig af operatør-, ERP- og IWF partnerne, 

som skal være lokale for at gøre servicen funktionel på udemarkedet. Fuldstændig internalisering 

er dermed ikke en praktisk mulighed for virksomheden. Dertil kommer, at der foreligger rigtig gode 

muligheder for at etablere salgssamarbejder med ERP-partnerne, og dermed eksternalisere via et 

led, som er en del af Sprooms egen værdikæde. Her udfordres TCAs framework i høj grad. 

 

I lyset af ovenstående analyse kan vi konkludere, at TCAs framework ikke i fuldstændig grad 

dækker beskrivelsen af Sprooms nuværende eller fremtidige internationaliseringsprocess, da de 

enkelte led i værdikæden til dels overlapper hinanden, og da core servicens grund-læggende 

funktionalitet er afhængig af eksterne operatører.  

 

 

4.3.1.3 Afrunding 
 

H3 Kompleksiteten af servicevirksomheders værdikæde gør 

TCAs framework for market-entry-mode ufuldstændigt til 

beskrivelse af servicevirksomheders internationalisering 

Resultat I begge analysers tilfælde tegnes et meget entydigt billede. Både de bløde 

og de hårde services er i disse to tilfælde fuldstændig afhængig af 

trejdepart for at servicen kan gøres tilgængelig på et udemarked. Ingen af 

de to virksomheder har mulighed for at internalisere alle led i værdikæden, 

og TCAs grundlæggende framework må dermed betragtes som ganske 

ufuldstændigt i disse to tilfælde, og således bekæftes hypotesen. 
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4.3.2. H4 

 

- Høje transaction costs mellem eksportør og eksportmellemled har store 

konsekvenser for en servicevirksomhed, da servicens kvalitet i langt 

højere grad kan kompromitteres 

 

4.3.2.1 SOS International analyse 
At SOS´ core service er eksternaliseret påvirker også heterogeniteten, da det således er svært at 

garantere den samme service i alle lande. Det eneste, som kan garanteres er, at de bedste 

leverandører fra hvert land bliver valgt, men derfor er der stadig væsentlig forskel på de bedste 

leverandører fra Tyskland og de bedste fra Brasilien (Bisbjerg, 2012). Dermed kan SOS sagtens 

have valgt de bedste leverandører fra alle lande, samtidig med at heterogeniteten stadig er 

kompromitteret. Denne del af forretningen styres af netværksafdelingen, som med jævne 

mellemrum rejser ud på markederne for at undersøge nye potentielle leverandører og herefter 

eventuelt forhandler en kontrakt, som pålægger dem at leve op til SOS standarder10. Dette danner 

tilsammen ”ex ante costs”, som består af search costs og contracting costs og er en væsentlig del 

af den måde som SOS arbejder på, da det er med til at sikre kvaliteten af deres core service til 

slutbrugeren.  

 

Set ud fra antagelsen omkring opportunisme er der yderligere friktioner i brugen af de globale 

leverandører, som er med til at kompromittere servicens kvalitet. Mange hospitaler vil nemlig 

forsøge at snyde slutbrugere og forsikringsselskaber for egen vindings skyld. Eksempler herpå er 

hospitaler, som overbehandler patienter for at kunne tage sig bedre betalt af 

forsikringsselskaberne for den service, som er leveret (Bilag 3a, linje 26-30). I denne forbindelse er 

det SOS´ job at skære i dette beløb på baggrund af vurdering fra egne læger, så man sikrer, at 

kunden, i.e. forsikringsselskabet, udelukkende betaler for retvisende behandling. Her findes 

eksempler på, at patienter er blevet direkte truet eller holdt tilbage af klinikker eller hospitaler, indtil 

de har betalt differencen mellem det beløb, som hospitalet selv har anmeldt og det beløb, som 

SOS mener, skal betales for behandlingen (Bilag 3a, linje 45-48). Dette varetages af ”Cost Control” 

afdelingen, hvis formål er at kostkontrollere alle regninger fra hospitaler og skære ned de steder, 

hvor regningerne er uforholdsmæssigt høje grundet overbehandling11. Dette er med til at skabe en 

høj ”ex post cost” for virksomheden, da disse monitoring costs og enforcement costs kræver 

mange ressourcer. Et leverandørnetværk, som dækker 96 % af hele verden er meget svært, 

næsten umuligt, at opretholde en heterogen service i, da de mange aktører handler efter eget 

bedste og dermed skaber store friktioner mellem eksportør, eksportmellemled og forbruger. Netop 

TCAs beskrivelse af opportunistisk adfærd er meget anvendelig for at forstå det syn som SOS er 

nødsaget til at anlægge, i samarbejdet med de mange eksterne leverandører. Dette syn varierer 

dog alt efter, hvilket land og hvilken leverandør, der er tale om, men kostkontrol er en hjørnesten i 

SOS´ forretning, da den er medvirkende til, at virksomheden kan imødekomme kravet fra kunderne 

om lave sagsudgifter (Bisbjerg, 2012). Derfor bliver tiltag mod denne opportunistiske adfærd 

                                                
10

 https://www.sos.dk/da/erhverv/partners/international-network/ 
11

 https://www.sos.dk/da/erhverv/services/cost-management/ 



 
 

 

4
. 

A
N

A
L

Y
S

E
 –

 H
4
 

82 
 

løbende foretaget i netværks- og cost control afdelingen. Imidlertid har hverken hospitaler, 

klinikker, luftfartsselskaber eller bedemænd, nogen særlig stor eller truende forhandlingskraft, 

hvilket gør deres evne til at presse SOS, ret begrænset (Hviid, 2011). 

  

Hvis man anlagde samme syn for samarbejdet mellem de kinesiske eller mellemøstlige partnere, 

kunne det skabe store problemer i forhold til internationaliseringen af deres facilitating service. 

Grunden hertil er, at disse kulturer bygger på personlige relationer og har dette som en 

altafgørende faktor for succes. Tilmed har de en væsentlig forhandlingskraft overfor SOS, da 

succesen i det nye marked i høj grad afhænger af dem (Bilag 1, linje 73-75). Heterogeniteten i 

SOS service kan yderligere kompromitteres gennem deres facilitating service, da de ansatte på 

alarmcentralen i høj grad er med til at bestemme, hvilken oplevelse  slutbrugeren får. 

 

På denne baggrund konkluderes det, at SOS´ brug af eksterne leverandører skaber nogle høje 

transaction costs, som kompromitterer den udbudte service. Det faktum, at flere led i værdikæden 

har en større eller mindre grad af opportunistisk adfærd, har nogle store konsekvenser for 

virksomheden, eftersom det skaber nogle høje ”ex post costs” og ”ex ante costs”. En 

internalisering af disse eksportled er ikke mulig, da brugen af netværket skaber nogle 

stordriftsfordele samt, at det ville være for omkostningstungt at etablere det hele selv. Slutteligt 

konkluderes det at internaliseringen af SOS´ facilitating service stadig skaber friktioner, som er 

med til at påvirke servicens heterogenitet. Denne form for interne transaction costs underkendes af 

Williamson og TCA.   

 

 

4.3.2.2 Sproom analyse 
Denne hypotese bygger på det grundlag, at da værdikæden i servicevirksomheder generelt er 

mere kompleks og uadskillelig end ved produktionsvirksomheder, vil TCAs antagelse om 

opportunisme, og deraf følgende transaction costs, potentielt have meget store konsekvenser for 

servicevirksomhedens internationaliseringsproces. Vi har netop fastslået, i analysen af H3, at 

Sproom er afhængig af eksterne partnere for at kunne udbyde sin core service på markedet. Disse 

partnere er til en vis grad også afhængige af Sprooms service, da den varetager opgaver for 

partneres kunder, som de ikke selv kan varetage (bilag 2, linje 249-253). Den gensidige 

afhængighed er således stor, men service providers som Sproom befinder sig dog i en noget mere 

afhængig situation end operatøren, da dennes service danner hele grundlaget for service 

providerens funktionalitet. I en fremtidig situation hvor Sproom påtænker at benytte en mere 

partnerorienteret strategi i salgsprocessen, kan dette have konsekvenser for måden, hvorpå 

partneren påvirker Sprooms service. Steen Haunstrup udtrykker det således; 

 

”Få identificeret hvad det er for nogle potentielle partnere, få taget dialogen med dem på sådan 

overordnet strategisk niveau, og få afklaret hvad det er vi kan gøre for hinanden. Øh, og så krydse 

fingre for at de så også løber efter det. Og det øh, det sidste der er, øh når man taler partnere, og 

hvad er det rigtige og så videre, så er det jo således at grunden til, de står op om morgenen er for 

at sælge egne produkter og egne løsninger. Så der er aldrig nogen garanti for, at de løber lige så 

stærkt og den retning, som du nu gerne vil have” (bilag 2, linje 260-266). 

 

Det er dog ikke blot ved eksternalisering, at dette kan være en udfordring. Vi er her tilbage ved de 

interne transaction costs, som Williamson ikke anerkender eksistensen af. Vi må dog også her 
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antage, i lyset af de foregående analyser, at det interne salgsled i Sprooms tilfælde, vil glide 

sammen med både MarCom og Partnerservice. Således vil friktioner mellem disse led ligeledes 

potentielt resultere i en kompromitering af core servicens kvalitet og heterogenitet, uagtet om 

salgsleddet er internt. Steen Haunstrup siger følgende om fænomenet; 

 

”... og der er det bare meget rart, allerede på forhånd at vide at; det kan godt være, du (en sælger, 

red.) mener, det er sådan, men nu viser analyserne altså, at det er sådan og sådan processen er, 

så skulle vi ikke holde os til det! Fordi ellers så har sælgere jo alle mulige undskyldninger, og en af 

dem kan være; jamen sådan handler vi ikke i Sverige eller Norge for eksempel, og det tager altså 

typisk otte år inden vi kommer igennem med et salg, og hvis man ikke er forberedt med 

dokumenterede modargumenter på det, jamen hvad skal man så sige? (bilag 2, linje 318-324) 

 

Her udtrykker Steen Haunstrup tydeligvis, at hver afdeling i en virksomhed til en vis grad har hver 

sin agenda, og skal man følge TCAs grundtanke om menneskers adfærd, vil det logisk set 

resultere i interne friktioner. Det synliggøres også ved, at man jo i de fleste virksomheder, også i 

Sproom, har mål for hvad sælgerne skal opnå, man pålægger dem at bruge bestemt materiale, 

man har kontrakter der fastlægger hvad man gør ved ikke opfyldte krav etc. Alle disse kan 

kategoriseres som transaction costs, og kan i princippet sættes ind i ligningen, selvom det er 

interne forhold. 

 

Vi kan i lyset af ovenstående analyse slå fast, at afhængigheden af partnerrelationerne er stor for 

Sproom, og at deres service i høj grad ville kunne kompromitteres i fald der opstår friktioner. Steen 

Haunstrup udtrykker ligeledes, at man aldrig kan være sikker på, i hvilken retning en partner 

arbejder, heller ikke i en situation de skal agere salgsled. Således mister Sproom meget kontrol 

med core servicens kvalitet og heterogenitet, og dermed med den grundlæggende funktionalitet af 

servicen. Hypotesen kan derfor bekræftes i Sprooms tilfælde.  

 

 

4.3.2.3 Afrunding 
 

H4 Høje transaction costs mellem eksportør og 

eksportmellemled har store konsekvenser for en 

servicevirksomhed, da servicens kvalitet i langt højere 

grad kan kompromitteres 

Resultat Begge virksomheder er afhængig af tredjepart for at kunne udbyde sin 

service på et udemarked, og der er i begge tilfælde identificeret konkrete 

eller mulige friktioner mellem eksportør og partner/eksportmellemled. Da 

den lokale tredjepart i begge tilfælde tager del i produktionen af servicen, 

vil friktioner i meget høj grad kunne kompromittere begge services kvalitet. 

Hypotesen må i disse to tilfælde dermed ses som entydigt bekræftet. 
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4.3.3. H5 

 

- TCAs syn på ressourcer gør teorien uanvendelig for service-SME’er 

Denne hypotese bliver i følgende afsnit kun analyseret på Sprooms case, da man ikke kan 

konkludere på hypotesen udfra en analyse af en LSE. Afsnittet indeholder dermed ikke en SOS 

analyse.  

 

 

4.3.3.1 Sproom analyse 
TCA antager, at en virksomhed har et frit valg imellem at internalisere eller eksternalisere. 

Williamson mener dermed, at virksomheder altid har mulighed for selv at varetage alle dele af en 

internationaliseringsproces uagtet størrelse, alder, branche etc. I interviewet med Steen Haunstrup 

bliver han ikke spurgt direkte ind til Sprooms ressourcebegrænsninger, men emnet cirkuleres af 

flere omgange. Han siger blandt andet; 

 

”... vi mener ikke, vi skal være dem, der tager investeringen i at fortælle folk; nu er der altså en 

anden måde man kan gøre det her på. Det er der andre, der har nogle væsentlig bedre fonding 

set-ups til at gøre end vi har.” (bilag 2, linje 133-136) 

 

Kristian: ”...der er altså nogle ressourcebegrænsninger der i forhold ti at tilegne sig den viden, der 

er nødvendig....” Steen: ”ja det er der i den grad, og vores produkt passer rigtig godt til markeder 

der har haft det her ind under huden i en årrække...” (…) ”Det der med at skulle starte helt fra 

skratch hvor hverken små eller store virksomheder nogensinde har kendt til elektronisk fakturering, 

det tror jeg ikke vi er særlig godt skruet sammen til at håndtere. ” (bilag 2, linje 163-174). 

 

Sprooms størrelse og finansiereingsmodel gør således, at virksomheden er begrænset i forhold til, 

hvilke markeder der kan entreres; markedsparatheden er essentiel, da Sproom ikke har 

ressourcerne til at ”opdrage” ellers oplagte markeder. Samtidig begrænser Sprooms størrelse og 

interne ressourcer virksomheden i at tilegne sig den nødvendige information, der skal til inden 

entre på hvilket som helst marked. Steen Haunstrup tilføjer; 

 

”vi står ikke øverst på skamlen med internationalisering i forhold til nogle af vores konkurrenter, det 

gør vi ikke. Og jeg kunne godt tænke mig at vi gjorde det lidt hurtigere, men det koster, tid, penge 

og ressourcer at gøre det, det gør det, og øh det er besluttet at vi kan ikke følge det tempo som 

nogle af vores konkurrenter”.   (.....)   ”...med mindre at man lidt nede af vejen siger, fra vores ejers 

side, at nu går vi ud og rejser en meget meget stor pose penge til at lave en væsentlig hurtigere 

udrulning. Så er sagen en anden, så vil vi stadig gå meget dybt, men så kan vi gøre det parrallelt, 

så kan vi starte flere markeder op ad gangen, men det koster bare boksen” (bilag 2, linje 181-192). 

 

Som han udtrykker her, og også udtrykker i andre sammenhænge i flere af de foregående 

analyser, så koncentrerer Sproom sig om ét marked ad gangen med et begyndende set-up, som 
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ikke er alt for ressourcekrævende. Således bliver lærestreger ikke for omkostnings-tunge, og 

Sproom kan gå dybt i et marked inden næste skridt tages. 

 

 

4.3.3.2 Afrunding 
 

H5 TCAs syn på ressourcer gør teorien uanvendelig for 

service-SME’er 

Resultat Sammenholder vi ovenstående konklusion om SMEers generelle 

ressourcebegrænsninger med det faktum, at vi tidligere i denne analyse, 

H4, har fastslået, at karakteristikken af servicens værdikæde gør TCAs 

framework ufuldstændigt til beskrivelse af Sprooms 

internationaliseringsproces, bestyrkes hypotesen om, at TCA ikke er 

anvendelig til beskrivelse af service-SMEer. Dermed bekræftes 

hypotesen i Sprooms tilfælde. 
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4.4 De to TNM-hypoteser 
 

4.4.1 H6 

 

- På grund af servicesektorens internationale udsyn og store 

partnernetværk, er TNM stærkt anvendelig for servicevirksomheder.   

 

4.4.1.1  SOS International analyse 
SOS´ internationale udsyn er meget stort da næsten alt, hvad der laves i Travel divisionen, foregår 

uden for Norden (Bilag 1, linje 205-206). Som tidligere konkluderet er deres udbudte service og 

internationaliseringsproces dybt afhængig af netværket, leverandørerne samt den volumen de 

skaber. Ydermere er der et krav fra kunderne om at have maksimal dækningsgrad i hele verden 

samtidig med de laveste sagsomkostninger – og begge ting kræver stor volumen fra det 

internationale netværk (Bilag 1, linje 125-127).  

 

I denne forbindelse skal det nævnes, at selvom SOS har et verdensomspændende 

leverandørnetværk, har de ikke en særlig høj internationaliseringsgrad. Uddybende forklarer 

Frederik Bisbjerg, at dette er en besynderlig modsætning, men også en ret vigtig forskel for 

indstillingen og mindsettet hos SOS International.  

 

”Vi er vant til at ringe ud i verden, men ikke vant til at verden ringer til os.” (Bilag 1, linje 298-300). 

 

Paratheden for internationalisering er dermed lav, selvom det internationale udsyn er højt. Denne 

modsætning stadfæstes i den måde, hvorpå virksomheden er sammensat og forklares således af 

Frederik Bisbjerg: 

 

”Det handler om i hvor høj grad virksomheden har egen forretning ude i verden og i hvor høj grad 

beslutningerne bliver truffet centralt eller decentralt ude ved de enkelte enheder. Der er ingen 

beslutninger, der bliver truffet uden for Norden. Så selvom vi er globale, og det er vi, så er vi det 

ikke alligevel. For vi har kun globale leverandører, vi har ikke en global forretning. Det er en ret 

vigtig forskel”  (Bilag 1, linje 295-296) 

 

Som beskrevet tidligere i analysen er det ikke et aktivt valg for SOS at have eksterne leverandører 

til at gøre deres core service tilgængelig globalt. Hvis netværket udelukkende opererede nationalt 

ville hele grundtanken om serviceydelse på verdensplan og volumen gennem 

forsikringsselskabernes samlede sager gå tabt, og eksistensgrundlaget ville ophøre. Derfor kan 

virksomheden, hverken operere, eksistere eller gøre sin service tilgængelig uden dette 

leverandørnetværk (Bilag 1, linje 18-22). Ydermere er hele internationaliserings-strategien både 

afhængig af netværkets dækning og forsikringsselskabernes volumen til etablering af nye 

forretninger på nye markeder. Det er nemlig volumen og dækningsgradens størrelse, som gør 

SOS interessant for nye partnere og kunder, i forhold til internationalisering af deres facilitating 

service; alarmcentralen (Bilag 1, 277-280). Dette understreger også anvendelsen af TNM for SOS, 
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da alle markeder bliver entreret gennem det direkte eller indirekte netværk, så man sikrer 

tilstedeværelsen af en lokalpartner, som kender markederne og de potentielle kunder (Bilag 1, 

147-148). Dermed benyttes både det direkte og indirekte netværk til at øge 

internationaliseringsgraden yderligere. 

 

”For os giver det langt bedre mening at finde nogen, der er der i forvejen, som har noget forretning 

og så join forces med dem.”  (Bilag 1, linje 245-247) 

 

Grundet virksomhedens høje internationale udsyn, store partner- og leverandørnetværk, må TNM 

siges at være stærkt anvendelig for SOS, da internationaliseringen foregår i samspil med, og på 

baggrund af, det samarbejde, der er mellem aktørerne i netværket. Det indirekte netværk spiller 

også en rolle, da det ligeledes kan være en kunde eller partners kontakter, som bidrager til SOS´ 

internationalisering og eksport.    

 

 

4.4.1.2  Sproom analyse 
Sprooms partnernetværk er i Danmark fuldstændig dækkende, og det er på vej til at blive det i 

samme i Sverige. Med dækkende menes i denne sammenhæng, at operatørnetværket er så stort, 

at alle brugere og kunder af servicen kan sende til og modtage fra hvilken som helst anden 

virksomhed på markedet. Som vi har fastslået flere gange, så er netop dette netværks størrelse og 

kvalitet en forudsætning for servicens funktionalitet. Sprooms internationaliseringsgrad er derimod 

ikke særlig høj, da de netop er startet op på det første marked. Ser vi dette i forhold til hvor andre i 

branchen er, så halter Sproom en smule efter på den internationale bredde, til gengæld vinder de 

på dybde på de to markeder, hvor de allerede er. Steen Haunstrup siger således herom; 

 

”...vi står ikke øverst på skamlen med internationalisering i forhold til nogle af vores konkurrenter, 

det gør vi ikke. Og jeg kunne godt tænke mig at vi gjorde det lidt hurtigere, men det koster, tid, 

penge og ressourcer at gøre det, det gør det, og øh det er besluttet at vi kanikke følge det tempo 

som nogle af vores konkurrenter. Til gengæld så kan vi gøre det, at vi gør det ordentligt, når vi så 

gør det. Vi sørger for at få fodfeste og vi er vedholdende i markedet, vi kommer dybt i markedet. 

Og så kan det godt være at øh, at øh vi om ti år siger at vi nåede kun seks markeder, eller syv 

markeder, til gengæld så ejer vi de markeder” (bilag 2, linje 181-188) 

 

Sproom fokuserer således på at være ledere på et marked inden man gør videre til det næste. Ser 

vi på, hvorledes de har gjort det, så har de jo indtil videre selv håndteret processerne, men 

virksomhedens eksisterende kunder har haft, og får i fremtiden, indflydelse på hvilke markeder, det 

giver mening at angribe i de første runder. Steen Haunstrup siger, at det er oplagt at tage fat i 

eksisterende kunder i Danmark, som har stort engagement i specifikke markeder, og rykke ind 

sammen med dem imod deres kunder og leverandører; 

 

”(…) og den anden ting er at vi jo idag har en række enterprisekunder, som øh, hvor vi også er i 

tæt dialog med dem, hvor vi siger, jamen hvor er deres næste naturlige marked, øh, når vi taler om 

at få gang i nogle kunder eller nogle leverandører” (bilag 2, linje 141-143). 

 

Dermed har Sprooms netværk helt klart indflydelse på, hvilke markeder de vælger i fremtiden, 

ihvertfald så længe markedsparatheden er der. 
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Virksomhedens mission er at ændre den måde verden samhandler på, og som beskrevet i 

præsentationen af virksomheden, er de finansieret med en model, som kræver, at de engagerer 

sig i flere og flere markeder. Sproom er altså ”født” med et internationalt udsyn og perspektiv, og 

servicen som sådan er via forholdvis simple funktioner anvendelig til afsendelse og modtagelse af 

fakturarer til og fra rigtig mange lande – og flere kommer hele tiden til. Der er ikke salg og 

forretning i disse markeder, men en Sproombruger kan sende til eller modtage fra for eksempel 

Storbritanien, Tyskland, Holland etc, såfremt modparten er bekendt med elektronisk fakturering og 

har de tekniske forudsætninger herfor. Så selvom Sproom ikke har forretning i mere end ét 

udemarked lige nu, så er det internationale udsyn forholdsvist stort, da man godt ved, at man i 

nutidens verden ikke kan forvente, at danske virksomheder kun samhandler med andre danske 

virksomheder. 

 

 

4.4.1.3  Afrunding 
 

H6 På grund er servicesektorens internationale udsyn og 

store partnernetværk er TNM stærkt anvendelig for 

servicevirksomheder. 

Resultat I begge virksomheders tilfælde er det en klar karakteristik, at deres 

internationale udsyn er meget højere end deres internationaliseringsgrad. 

Dette giver den fordel, at netværket i langt højere grad er anvendelig til 

internationalisering. De store partnernetværk faciliterer i begge tilfælde 

anvendeligheden af teorien, da det direkte såvel som indirekte netværk 

skaber yderligere internationlisering. På denne baggrund bestyrkes 

anvendeligheden af TNM i disse tilfælde og hypotesen må dermed 

bekræftes.  
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4.4.2 H7  

 

- TNM er i dag lige så anvendelig for service-SMEer, som for service-

LSEer. 

 

4.4.2.1 SOS International analyse 
Når man anskuer anvendeligheden af TNM i forhold til SOS som service LSE, er perspektivet 

omkring størrelse og ressourcer vigtigt at medtage. Dette er for at undersøge om disse 

perspektiver har indflydelse på et enten styrket eller svækket grundlag af teorien. I tiden da TNM 

blev udviklet, var det primært LSEer, som kunne drage fordel af denne tilgang, da den 

efterfølgende kritik gik på, at anvendeligheden for SMEer var ret begrænset (Nummela, 2002).    

 

I forhold til SOS´ brug af netværket til internationalisering, er det en klar fordel, at virksomheden 

har eksisteret siden 1961 og gennem mere end 50 år har opbygget den viden om verden og 

leverandørnetværket, som i dag er deres core service. Havde det ikke været for ressourcerne fra 

de dengang 23 ejere, var virksomheden aldrig nået op i nærheden af den volumen, som de har i 

dag (Bilag 1, linje 228-231). Tilmed er konkurrencen i branchen og specielt Asien, meget hård og 

her er SOS den eneste virksomhed, der har mellemstor karakter blandt de mange store aktører 

(Bilag 1, linje 226-228). Alligevel kan de stadig konkurrere på volumen, da konkurrenterne 

udelukkende servicerer deres egne direkte kunder (Bilag 1, linje 229-233). Denne mellemstore 

karakter skaber imidlertid begrænsninger i forhold til de økonomiske og mandskabsmæssige 

ressourcer, da virksomheden ikke har mulighed for at være til stede i alle de markeder de ønsker, 

grundet netop dette aspekt. Her er specielt Brasilien og Argentina lande med store muligheder, 

som ikke bliver udnyttet, da mandskabet og ressourcerne ganske enkelt ikke er til stede (Bilag 1, 

linje 177-179).   

 

”Her er svaret jo, at vi gør som vi gør fordi, vi ikke sætter os ned med 250 mio. kroner, da vi stort 

set kun sidder med mig og en håndfuld meget dygtige netværksfolk derude”  (Bilag 1 linje 62-64)  

 

I forlængelse heraf ligger fordelen for SOS dog i, at de allerede fra start var gearet til en så 

markant volumen og dækningsgrad, at det selv på fjerne egne gav mening at være til stede (Bilag 

1, linje 20-22). De ressourcestærke ejere, som er en stor del af SOS, danner rammen om de 

muligheder virksomheden har for at internationalisere og havde det ikke været deres stærke 

position på markedet, havde SOS haft væsentligt sværere ved at få adgang til det globale 

leverandørnetværk samt nye partnere og kunder. 

 

Som også konkluderet ved H2 og H6, er SOS´ bløde karakter heller ikke begrænsende for 

internationalisering gennem netværket, omend det skaber en stor kompleksitet i værdikæden ved 

etablering i nyt marked. Dette aspekt er udelukkende med til at forstærke hele tanken i TNM om 

internationalisering via netværk, da en blød service kræver samarbejde med en stærk lokal 

partner.  En servicevirksomheds internationale udsyn og stærke partnernetværk forstærkes 

yderligere i SOS´ tilfælde, da hele deres forretning og struktur bygger på en tæt og udbytterig 

relation til flere virksomheder på globalt og nationalt plan (Bilag 1, linje 60-70).  
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På denne baggrund konkluderes det, at teorien for SOS som serviceLSE er stærkt anvendelig, 

eftersom deres partnerskaber i alle tilfælde har fungeret som indgang til nye markeder og 

potentielle kunder. Selvom SOS betragtes som en LSE har størrelsen stadig nogle begrænsninger 

i forhold til skalaen som teorien kan anvendes på, da de i udvælgelsesprocessen har fravalgt flere 

lande med stort potentiale. Dette er dog ikke med til at begrænse teoriens anvendelighed, men 

udelukkende antallet af markeder, der kan entreres på samme tid. Hele SOS´ struktur er 

medvirkende til at forstærke den udbytterige relation, der er mellem de forskellige aktører og 

dermed også grundtanken med teorien.   

 

 

4.4.2.2 Sproom analyse 
Hypotesen bygger på diskussionen om servicesektorens store udbredelse de seneste 20-30 år, og 

dens generelt større internationale udsyn, samt det faktum, at informationsteknologien i dag gør 

det væsentlig mindre ressourcekrævende at opbygge et netværk end for 20-30 år siden. I Sprooms 

tilfælde er billedet langt hen ad vejen det samme på denne front. 

 

Sprooms netværk tæller som tidligere nævnt både det obligatoriske netværk af operatører, det 

faciliterende netværk af ERP- og IWF-udbydere samt naturligvis Sprooms egne kunder. Det 

obligatoriske operatørnetværk skal udbygges på hver enkelt marked helt i starten af 

virksomhedens entré, eller måske endda før, for at gøre servicen anvendelig, og ERP- og IWF-

partnerne skal i sagens natur opbygges med de udbydere der er på markedet. I den forbindelse 

står Sprooms eksisterende netværk temmelig stærkt i forhold til den nordiske ekspansion, da det i 

høj grad er de samme systemer, der benyttes på disse markeder og dermed er de store og vigtige 

udbydere allerede en del af Sprooms danske partnernetværk12. Denne form for ”genbrug” af 

partnere kan i meget begrænset omfang lade sig gøre udenfor Norden og i slet ingen grad lade sig 

gøre med operatørnetværket. At benytte sit eksisterende netværk til internationalisering er ikke 

voldsomt ressourcekrævende for Sproom, da det ofte blot vil kræve en teknisk udvidelse af 

samarbejdet til begge parters fortjeneste (bilag 2, linje 248-253). 

 

Måden hvorpå disse partnere findes og prioriteres foregår via internettet og online research og 

relationer fra Sprooms kontor i København, og det er dermed ikke videre ressourcekrævende, og 

de er i den forbindelse ikke begrænsede af deres størrelse og alder. Steen Haunstrup udtrykker 

det således; 

 

”Vi har nogle meget kompetente mennesker som har kunnet bruge noget tid på det, øhm, men det 

har været et mix af at vi målrettet har sat os ned sagt; jamen vi vil gerne vide noget om det og det 

og det og det, og hvordan gør vi det, jamen det gør vi ved at investere noget tid i at lave noget 

markedsresearch.” (.....) ”,det er typisk på markedsparathed, der er en del man kan analysere på 

der. Så er der hele den tekniske del af det. Der er nogle ting som bare skal være på plads inden vi 

kan gøre noget som helst. Der er nogle forbindelser, nogle netværk som bare skal være klar ved 

entre på markedet. Øhm, det analysearbejde, det er vi rigtig gode til at gøre selv, for vi kender jo 

rigtig mange af de aktører, der er i markedet, mange af de operatører vi gerne skulle være linket 

                                                
12

 www.sproom.net/da/Partners 
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op til for at være en ordentlig partner i det her marked, øhm, vi kender de der Invoice Workflow-

systemer,...” (bilag 2, linje 213-229). 

 

I forhold til selve researchen og brugen af det eksisterende netværk er Sproom altså ikke videre 

begrænset af sin størrelse og interne ressourcer. Sprooms størrelse begrænser dog stadig 

virksomhedens forhandlingskraft og dermed også hvad de kan tilbyde en partner i et udvidet 

samarbejde, men dette er i sagens natur et aspekt som mindskes i takt med Sprooms vækst. 

 

Til gengæld sætter branchen visse begrænsninger til hvor frit Sproom kan tillade sig at følge sine 

kunder ind på nye eller eksisterende markeder. Sproom kan ikke nødvendigvis følge alle kunder i 

alle markeder da virksomhedens profil og servicetype kræver en meget høj markedsparathed 

(bilag 2, linje 131-136), og dermed kan virksomhedens størrelse og interne ressourcer forhindre 

dem i at følge store og vigtige kunder ind på ellers oplagte markeder. Her begrænses TNM en 

smule i forhold til virksomhedens størrelse, men da dette aspekt hænger stærkt sammen med 

branchens tekniske karakter, afhængigheden af det obligatoriske netværk og markedernes 

parathed, vurderer vi, at det ikke er Sprooms størrelse alene, som begrænser dem i at benytte sit 

netværk fuldt ud. Hypotesen er dermed delvist bekræftet i Sprooms tilfælde. 

 

 

4.4.2.3 Afrunding 
 

H7 TNM er i dag lige så anvendelig for service-SMEer, som 

for service-LSEer. 

Resultat Eftersom virksomhedens størrelse og ressourcer har en klar effekt på 

opbygningen af relationer, må denne del af teorien siges at være 

eksponentielt anvendelig med størrelse og mængde af ressourcer. Til 

gengæld, jo mindre størrelse, desto vigtigere kan netværket være til 

varetagelse af dele af internationaliseringsprocessen, som man ikke selv 

har ressourcerne til. I lyset af disse to aspekter må hypotesen anses som 

bekræftet.     
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5. KONKLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dette afsluttende afsnit sammenholdes resultaterne af de syv hypoteseanalyser 
med det formål endeligt at konkludere på afhandlingens problemformulering. 
 
Der lægges videre op til, hvilke akademiske spørgsmål konklusionerne kan afføde til 
efterfølgende undersøgelse. 
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For at sikre at vi svarer på alle aspekter af afhandlingens overordnede fokus og for at synliggøre 

konklusionernes sammenhæng med opgavens formål gentages problemformuleringen herunder: 

 
"I hvor høj grad kan en eller flere af de tre mest accepterede internationaliseringsteorier, Uppsala, 

Transaction Cost og The Network Model, anvendes til beskrivelse af internationalisering af 

serviceydelser? Hvordan spiller virksomhedens størrelse og internationaliseringsgrad samt typen 

af udbudt service ind på, hvorvidt teorierne er anvendelige?" 

 

På baggrund af afhandlingens hypotesetest vil vi i indeværende afsnit konkludere på de tre 

hovedteoriers generelle anvendelighed til beskrivelse af servicevirsomheders internationalisering i 

et nutidigt perspektiv. Vi vil ligeledes konkludere på i hvor høj grad, servicevirksomhedens 

størrelse, internationaliseringsgrad og typen af udbudt service influerer på teoriernes 

anvendelighed. Slutteligt vil vi lægge op til, hvilke spørgsmål konklusionerne kan afføde til videre 

akademisk arbejde. 

 

Her vil vi konkludere på resultaterne af vores hypotesetest under hver enkelt hovedteori for til sidst 

at sammenholde disse i et endeligt svar på afhandlingens problemformulering. 

 

 

Uppsalamodellen 

I analysen af H1 og H2 synliggøres det at “trappetanken” i Uppsalamodellen er udviklet med afsæt 

i produktionsvirksomheder, der i høj grad kan producere en vare i ét marked og videredistribuere 

det til et andet uden lokal tilstedeværelse. I analysen af både SOS og Sproom konkluderes det, at 

begge virksomheder er nødsaget til fra begyndelsen at engagere sig lokalt i et udemarked inden 

egentlig eksport kan finde sted. Dermed udfordres modellens dynamiske opbygning, hvor 

resultaterne fra ét marked afgør hvor og hvordan næste marked skal entreres, da disse to 

virksomheder har ikke muligheden for trinvist at øge engagementet fra bunden af modellens 

”trappe”. 

 

SOS og Sproom repræsenterer henholdsvis en blød og en hård service. Ifølge den anvendte 

serviceteori af Erramilli vil en blød service i langt højere grad end en hård kræve lokal 

tilstedeværelse på et nyt udemarked, og dermed i teorien vil internationaliseringen af en hård 

service i langt højere grad kunne beskrives udfra Uppsala modellens dynamiske ”trappetanke”. I 

afhandlingens casestudie er dette dog ikke tilfældet, da det fremhæves af resultaterne i analysen 

af H1 og H2 at Sproom i lige så høj grad som SOS er afhængig af forskellige lokale set-ups selv i 

indledende eksportaktivitet, og dermed heller ikke kan beskrives udfra denne del af Uppsala 

modellen. I netop Sprooms tilfælde spiller branchen og servicetypen ind på modellens begrænsede 

anvendelighed, da det i vid udstrækning er disse, som kræver at Sproom skal etablere en vis grad 

af lokale set-ups inden indledende eksportaktivitet kan finde sted. Vi kan dermed ikke entydigt 

konkludere, at modellens begrænsede anvendlighed vil være gældende for alle typer udbydere af 

hårde services, men vi kan blot konkludere, at det er tilfældet for Sprooms intenationaliseringscase 

hvilket dog indikerer at denne del af Uppsala modellen er utilstrækkelig til beskrivelse af en lang 

række både bløde og hårde services.   
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I forlængelse af ovenstående differentiering mellem hårde og bløde services, betoner analysen af 

H2, at der ikke i samme grad som den teoretiske hypotese forudsagde er forskel på modellens 

anvendelighed overfor hårde og bløde services i et netværksperspektiv. Resultatet fremhæver, at 

det endnu engang er branchens og servicens karakter, der udfordrer hypotesen og dermed i et 

netværksperspektiv bestyrker Uppsala modellens anvendelighed overfor både hårde og bløde 

services. Dette peger umiddelbart i modsatte retning af, hvad ovenstående analyse af modellens 

”trappetanke” gør, men da disse to perspektiver i modellen kommer fra henholdsvis den originale 

og den reviderede model, er det ikke kompromiterende for analysens resultat. Da den reviderede 

model dog stadig tager udgangspunkt i ”trappetanken” kan vi endeligt konkludere at Uppsala 

modellen i sin helhed er utilstækkelig til beskrivelse af nutidige servicevirksomheders 

internationaliseringsproces, hvad end det er hårde eller bløde services.  

 

 

The Transaction Cost Approach 

Ud fra vores analyse af H3, H4 og H5 pointeres det at både SOS og Sproom er fuldstændig 

afhængig af tredjepart til at gøre deres service tilgængelig i det valgte marked. Da de 

repræsenterer henholdsvis en blød og en hård service udfordres hele grundtanken omkring 

fuldstændig internalisering betydeligt. Dette er hverken en mulighed for Sproom eller SOS. 

Ydermere er værdikæden for både hårde og bløde services i afhandlingens to eksempler lige så 

kompleks som serviceteorien foreskriver, hvilket gør det grundlæggende valg mellem 

internalisering og eksternalisering i en internationaliseringssituation teoretisk, men ikke praktisk 

muligt. Fuldstændig internalisering er ikke et reelt alternativ til etablering af eksternt samarbejde for 

hverken SOS eller Sproom. 

 

Det er dog i Sprooms tilfælde i endnu mindre grad en mulighed grundet virksomhedens størrelse 

og begrænsede interne ressourcer. Resultatet af H5 analysen betoner at selv på områder som ikke 

begrænses af branchens karakteristika har Sproom ikke muligheden for at internalisere 

fuldstændigt. Dette er ikke tilfældet for SOS hvilket indikerer at TCA er uanvendelig for alle typer 

SMEer, også for produktionsvirksomheder. Dette underbygger en del af den kritik, teorien har 

modtaget gennem tiden.  

 

Videre anerkender Williamson ikke, at der også internt kan opstå friktioner i et samarbejde, hvilket 

modsiges tydeligt i analysen af H4. Her belyses det, at værdikæderne i begge tilfælde gør interne 

friktioner sansynlige også i en internationaliseringssituation, da en eventuel ekstern 

samarbejdspartner i både i SOS og Sprooms situation vil træde tilbage i værdikæden og tage del i 

produktionen af servicen. Dette bevirker at eventuelle friktioner, interne som eksterne, potentielt vil 

have meget store konsekvenser for kvaliteten af begge virksomheders service, og det vil være en 

stor udfordring at styre resultatet af den endeligt udbudte service. I denne forbindelse vil 

uadskilleligheden af produktion og forbrug samt det faktum at eksterne led vil tage del i 

produktionen af servicen i sin helhed, vanskelliggøre kontrollen med kvaliteten af den endelige 

service. Dette kan jf. analysen af H4 i høj grad forklares udfra TCAs antagelse om friktioner mellem 

samhandlende, men ændrer dog ikke på den konklusion at det grundlæggende valg, som teorien 

foreskriver ikke er muligt i disse to tilfælde.  

 

Dermed er TCA frameworket, ganske ufuldstændigt til beskrivelse af 

internationaliseringsprocessen for både SOS og Sproom, da en analyse af 
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transaktionsomkostninger ikke kan bruges til at træffe det grundlæggende valg mellem 

internalisering og eksternalisering af hverken bløde eller hårde services.  

 

 

The Network Model 

På baggrund af analysen i H6 og H7 understreges det for afhandlingens empiriske eksempler, at 

servicebranchens karakter og størrelse fordrer et højt internationalt udsyn, som ses i både SOS og 

Sprooms tilfælde. Dette internationale udsyn gør, at teoriens grundlag omkring internationalisering 

gennem det indirekte netværk er særdeles anvendelig for begge typer virksomheder og services. 

Sammenholdt med  Sprooms case, hvor man  kopierer forretningsmodellen fra marked til marked 

benyttes netværkets netværk til at skaffe nye brugere og derigennem udbygge sit direkte netværk 

og internationalisere herigennem. Det samme aspekt gør sig gældende for SOS da deres globale 

partnernetværk fungerer som indgang til nye markeder, partnere og kunder hvorigennem 

internationaliseringsgraden øges.    

 

For begge virksomheder er afhængigheden af det internationale netværk af henholdsvis 

leverandører og operatører, ganske betragtelig for både funktionaliteten og udbydelsen af deres 

kerneservice - uden netværk ingen service. 

 

Det er en kendsgerning, at store virksomheder ofte har et større og stærkere netværk, som kan 

benyttes til internationalisering. I dette perspektiv er vigtigheden af interne ressourcer nødvendigt 

at understrege i forhold til opbygningen af nye internationale relationer da dette aspekt er med til at 

understøtte, hvor udbytterigt partnerskabet bliver. I denne forbindelse er selve opbygningen eller 

udvidelsen af netværket eksponentielt anvendelig med  mængden af ressourcer, som er 

tilgængelig, da det unægteligt vil skabe flere muligheder for virksomheden. Dog  konkluderes det i 

særdeleshed ved H7, at en SME med et lavere internationalt udsyn samt mængde af ressourcer i 

lige så høj grad kan benytte TNM til at beskrive sin internationaliseingsproces som en LSE. Dette 

er fordi, en SME i højere grad kan være afhængig af netværket til varetagelse af de dele af 

internationaliseringsprocessen, hvortil de selv mangler ressourcerne.       

 

Sammenholder man ovenstående to aspekter er teorien lige anvendelig for de to typer af 

virksomheder, men på forskellig vis. Dette forklares ved SOS´ volumen fra kunder og leverandører, 

som gør dem til en attraktiv partner og faciliterer etablereringen af nye internationale 

partnerskaber. Sproom, derimod, bygger sin forretning på at partnere varetager store dele af 

kerneservicen samtidigt med at de bruger deres nationale kundenetværk til etablering af 

international forretning. 

 

 

Afrunding 

Afhandlingens tre hovedteorier bærer tydelige præg af at være udfædiget på baggrund af 

produktionsvirksomheders internationaliseringsforløb. Ingen af modellerne tager højde for 

servicevirksomheders væsentligt mere komplekse værdikæde samt afhængighed af lokal 

tilstedeværelse på nye udemarkeder. Dog tydeliggøres det i både TNM og den reviderede Uppsala 

model, at jo stærkere netværksfokus en model har, desto større anvendelighed for 

servicevirksomheder - uagtet størrelse. Af de tre teorier viser denne afhandlings konklusion 

tydeligt, at TNM er væsentligt mere anvendelig til beskrivelse af casestudiets 
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internationaliseringsforløb end det to andre teorier. Den reviderede Uppsala models netværksfokus 

gør den mere anvendelig for SOS og Sproom, men den grundlæggende ”trappetanke” gør 

modellen uanvendelig i sin helhed. TCA er den teori, som har færrest lighedspunkter med casenes 

forløb, og den endelige konklusion gør TCA ganske uanvendelig til beskrivelse af forløbet for både 

SOS og Sproom. 

 

5.1 Videre akademisk arbejde 
 
Ovenstående konklusioner afføder nye ubesvarede spørgsmål til videre akademisk undersøgelse. 

Denne afhandling lægger tydeligt op til, at der mangler et komplet framework til analyse og 

forklaring af servicevirksomheders internationaliseringsproces, da ingen af de tre behandlede 

teorier entydigt kan forklare denne.  

 

Det ville være nærliggende at udføre et større empirisk studie af et bredt udvalg af servicetyper 

med fokus på entry-mode-strategi, da analysen konkluderer, at den eneste af de tre teorier som 

udelukkende koncentrerer sig om dette aspekt er TCA. Denne synliggør at friktioner i et 

internationalt samarbejde kan have store konsekvenser for kvaliteten og heterogeniten af den 

endelige service. Samtidig konkluderes det entydigt, at internationalisering af services kræver klart 

fokus på netværk.  

 

Disse to hovedkonklusioner om de tre teoriers anvendelighed skaber grobund for de primære 

fokusområder for en fremtidig udvikling af et nyt framework for servicevirksomheder. Dette skal 

ikke forstås som, at konklusionerne er genereliserbare, men mere som et tegn på tydelige 

tendenser omkring kompleksiteten i værdikæden, det klare netværksfokus og det faktum at 

servicevirksomheder i langt højere grad skal engagere sig lokalt i et marked fra begyndelsen.  
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Interview med Frederik Bisbjerg Executive 1 

Vice President, SOS International 2 

 3 

 4 

Introduktion 5 

Jeg introducerer til baggrunden for interviewet jf. Interviewguiden, bilag?? 6 

 7 

Tilstede 8 

Interviewere: Rasmus Offenberg og Kristian Gregers Bruun. 9 

 10 

Respondent: Executive Vice President for SOS Internatinal, Frederik Bisbjerg  11 

 12 

 13 

Transkribering af interview 14 

Rasmus: ”Helt indledningsvis, hvad er Internationalisering så for SOS International?” 15 

 16 

Frederik: ”Man kan sige, at der er to sider af den sag, eller i virkeligheden er der faktisk kun 17 

én side. Nu gider jeg ikke trætte jer med hele historien for SOS, men selskabet blev stiftet for 18 

at kunne yde service på verdensplan. Og grunden til at der var så mange 19 

forsikringsselskaber, der gik sammen, var for at få en tilstrækkelig volumen til at det rent 20 

faktisk gav mening at finde hospitaler på meget fjerne områder for med en stor volumen, så 21 

vil der være sager derude også. Så et af formålene med SOS det er jo egentlig at have et 22 

verdensomspændende netværk så man kan servicerer Nordiske forsikringstagere. Nu har vi 23 

så så stor en markedsandel i Norden, at vi ikke rigtigt kan få flere kunder og der er stadig et 24 

ønske om at vokse virksomheden samtidig med at vi kan se, at hvis vi skal blive ved med at 25 

have de her lave skadesudgifter, som jo er hele omdrejningspunktet for hvad vi laver, så er vi 26 

nød til at øge volumen i det her netværk. Det er klart med de helt store steder, som Spanien, 27 

Thailand, USA, Tyrkiet og så videre. Der er det godt nok, men der er en masse lande, som er 28 

de her sekundær lande altså, på nær top ti landene ik? Hvor vi er ved at få en større 29 

volumen gennem netværket. Der vil vi kunne få betydelige besparelser og vi kan ikke få det 30 
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fra Norden fordi vi har så stor en markedsandel, og i virkeligheden så øh, så tror vi, at vi 31 

kommer til at miste én eller to af de helt store kunder over de næste par år, hvilket vil betyde 32 

et enormt drop i vores netværk. Så for at opretholde den volumen på verdensplan så er vi jo 33 

nød til at finde kunder andre steder og det kan KUN være uden for Norden. Hrm, og det fine 34 

ved at have sådan et netværk og den måde, som vi arbejder på det er jo faktisk, at man kan 35 

kopiere konceptet stort set uden problemer i fx Kina eller Mellemøsten eller hvor vi nu har det 36 

henne og så sige, at det er det samme netværk vi bruger, men nu er det bare kinesere, der 37 

tager telefonen eller muslimer eller hvad fanden det er ing?  Så på den måde så kan man 38 

tage alarmcentralen og kopiere eller nationalisere den i virkeligheden og så bruge det 39 

samme netværk og få volumen i det samme netværk. Så det er jo egentlig, det er faktisk 40 

egentlig en af de rigtige formål med internationaliseringen det er at sikre, at det internationale 41 

netværk det bliver ved med at kunne levere både på coverage, altså over hele verden og så 42 

på volumen, som gør at vi kan få de lavest mulige omkostninger, skadesudgifter. Så kommer 43 

der selvfølgelig, at vi også skal tjene penge på det ved siden af, med de forretninger vi laver, 44 

det er fint nok, men det er, jo det er det også, det er også et formål, men det er ikke det 45 

vigtigste formål med det vi laver. Så, hvis du skal sætte sådan et, ”det er det her det er”, så 46 

for SOS, så er internationalisering risikospredning.   Ik? – fordi, at når vi begynder at få 47 

kunder ude i verden, så bliver vi mindre afhængige af de 85% markedsandele vi har her, og 48 

hvis vi begynder at få meget forretning i USA, Kina og Thailand ik? Så hvis vi mister én 49 

kunde her, så gør det avs, men det gør ikke nær så avs, som hvis vi ikke havde haft de 50 

andre.”  51 

 52 

Rasmus: ”Øhm, godt. Hvilke lande ser du som en del af internationaliseringen? – ville du 53 

kategorisere Norden som hjemmemarkedet og alt der er udenfor, er en del af 54 

internationaliseringen, eller ville det være alt udenfor Europa?” 55 

 56 

Frederik: ”Man kan sige, definitionen er jo, alt, hvad der ikke er Norden, Finland og 57 

Baltikum. Det er det internationale, og øh, hvad er det så er vi fokuserer på, øhm, jeg fik jo 58 

spørgsmålet her forleden dag også, ”hvad er det egentlig vi vil” og øhm, jamen det er jo et 59 

godt spørgsmål ik, og hvis man kigger sådan på det udefra så starter vi i Kina, fair enough, 60 

det giver god mening, for det gør alle andre også, men så kommer Mellemøsten, ”hvad skete 61 

der lige her” og så kommer Thailand, ”altså, hallo?!”. Her er svaret jo, at vi gør som vi gør 62 

fordi, vi ikke sætter os ned med 250 mio. kroner, da vi stort set kun sidder med mig og en 63 

håndfuld meget dygtige netværksfolk derude, men vores internationale strategi, det vil jo 64 

være en opportunistisk strategi, forstået på den måde, at vi siger, hvor er det vi kender 65 

nogen, som har et godt fodfæste i, hvaffor et land og hvor vi kan komme med der.   Det er 66 
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principielt sådan vi har gjort, nu fx ude i Kina ik? Der har vi nogle stærke partnere, som 67 

kender Kina og som også har forretning i Kina, ligesom os, og hvis vi lægger de to 68 

forretninger sammen, så har vi en fantastisk business case, der giver overskud fra første 69 

dag.  Så det er ikke sådan, at vi går ud og kigger på markedsvækst og muligheder og pest 70 

analyse og hvad har vi – det gør vi ikke. Det vi gør, det gør vi fordi det giver mening der her, 71 

og der kan vi lave en business case, der giver os penge fra starten. Det samme i 72 

Mellemøsten ik? Der har vi det største forsikringsselskab i Mellemøsten overhovedet, der har 73 

spurgt om ikke vi ville lave noget sammen med dem – og jo, det vil vi meget gerne. Fordi, vi 74 

går ind og laver noget, hvor successen næsten er garanteret fra starten, og risikoen er 75 

minimal, fordi vi har en meget meget stærk lokal partner med. Samme i Thailand, hvor en 76 

partner  har spurgt om ikke vi skulle lave noget sammen og jo, det kan vi godt. Så, det er 77 

mindre kold analyse og mere partnerskab og muligheder, som definerer, hvor vi løber hen 78 

ad. Det jo klart, at vi kigger selvfølgelig på det med alle mulige øjne, da vi ikke går ind i 79 

markeder, som bevidst er på vej nedad, men nu fx har IF spurgt os om vi vil være med til at 80 

lave noget i Rusland ik? Selvfølgelig vil vi det! Så det er meget at bruge, vores eksisterende 81 

forbindelser og relationer til at sige, hvor er det vi kan lave noget med en fornuftig 82 

sandsynlighed for succes og hvis vi skal trække stikket, så taber vi ikke så mange penge”   83 

 84 

Rasmus: ”Okay, så internationalisering er ikke et mål i sig selv?” 85 

 86 

Frederik: ”Nej. Altså, nej, vi skal jo ikke bare være der for at være der. Vi skal være der for 87 

at skabe den her forretning i netværket og for at skabe yderligere forretninger og reducere 88 

afhængigheden af de Nordiske kunder.”  89 

 90 

Rasmus: ”Godt, hvordan – nu har du selvfølgelig også været lidt inde på det - men sådan 91 

helt fra bunden, hvordan starter du så internationaliseringsprocessen? Hvordan researches 92 

der i den forbindelse og hvordan får du den viden du skal have for at starte? Eller var det 93 

bare noget med at tage fat i en masse eksisterende netværk og partnere? 94 

 95 

Frederik: ”Jeg tror du øhm, I langt de færreste tilfælde vil se, at sådan nogle ventures de 96 

startes op på research. Selvfølgelig skal vi have et mindset der sige, ja, vi vil gerne kigge 97 

udover Norden, altså, det er en forudsætning ing? Men så begyndte det så at røre på sig 98 

med – det var jo Kina, der faktisk startede, der af andre årsager havde etableret et selskab 99 

derude, og så da jeg kom til, var det i 09 eller 10, Frederik kan du ikke lige kigge på det 100 
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selskab? Så tager vi ud og kigger på det selskab, pludselig var der nogle kundemøder og så 101 

var der nogle muligheder og så kørte det. Der er ikke noget af det, der er baseret på, at vi 102 

har sat os ned ved skrivebordet og har sagt, ”Hvaffor et land og hvorfor giver det mening?”. 103 

Altså, der er baseret på…. Jo, det er der, altså det jeg startede med at sige, hele vores 104 

strategi, det stykke arbejde, altså den ”3In5” vi lavede i 2009 ik? Den fandt jo, hvad er vores 105 

risikofaktorer ik, og én af dem var at miste de store kunder i Norden for hvis vi gør det, så 106 

falder hele korthuset til jorden. Og det var med baggrund i det, at man sagde, jamen, 107 

hvordan man vi sprede risikoen og det var faktisk baggrunden for at gå internationalt. Så det 108 

var egentlig hele baggrunden for det. Hvor starter vi så henne, ja, det gør vi, hvor det er 109 

nemmest for os at komme ind? ”    110 

 111 

Rasmus: ”Så der var heller ikke et krav fra kunderne om, at I skal udbrede jeres aktiviteter?” 112 

 113 

Frederik: ”Kunderne? Nej, overhovedet ikke. Kunderne har det krav, at I skal kunne 114 

håndtere vores forsikringstagere alle steder i verden, til den lavest mulige omkostning – slut 115 

færdig.  Og så spoler vi jo tilbage og siger, hvad kræver det? Jamen, det kræver egentlig at 116 

vi har en meget meget stor volumen i netværket. For hvis ikke vi har en tilstrækkelig stor 117 

volume, så har vi én sag hver fjerde år i Nepal, fx og det duer ikke, for så kender vi ikke 118 

Nepal. Så vi er nød til at have den her volumen, som gør vi har fire sager om måneden, vi 119 

har faktisk flere, men det er en helt anden historie, men altså så kender vi hospitalerne og 120 

ved at man skal ikke flyve for meget for de skvatter ned hele tiden de fly (det er rigtigt 121 

desværre), og så ved vi ligesom noget om det land. Så vi er nød til at opretholde det volume 122 

tryk i netværket. Når vi så samme tid ser, at vi begynder at risikere at miste nogle af de store 123 

kunder i netværket, fordi Falck igen er på krigsstien og mange historier ik? Så kan vi ikke få 124 

dem fra Danmark eller Norden, vi kan kun få dem internationalt. Så kunderne siger ”Dæk 125 

verden og vi skal have det så billigt som muligt, og de to ting kræver begge, at der er en 126 

volumen. ”  127 

  128 

Rasmus: ”Al den viden får når I, fx starter op I Kina, er der noget af den viden I også kan 129 

bruge på andre markeder? Eller skal der ligesom startes forfra hver gang?” 130 

 131 

Frederik: ”Der er massere af viden du kan genbruge, men det er mest juridisk faktisk. Det er 132 

klart, at forretningsmodeller og prismodeller i Asien, er relativt ens. Så det har været nyt for 133 

os at skulle lave,  men så har du kulturforskelle ik? Til eksempel, jo dyrere en forsikring er i 134 
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Kina, jo mere sælger den. For i Kina i øjeblikket, der er det sådan, at hvis det er dyrt, så må 135 

det jo være godt og så sælger det. Og folk de kender ikke til rejseforsikring, så de skal også 136 

uddannes i det, det er det kinesiske marked, det er så én måde at gå til markedet på, det 137 

skal vi lære. I store dele af Asien, jamen, der bringer det uheld at købe en forsikring – så er 138 

det satme svært at sælge forsikringer ik?! Så kommercielt er hvert land meget meget 139 

forskelligt, selvom du er i Asien. Der er slet ikke den der samme rationelle tankegang, som 140 

der er i Norden eller Europa i det hele taget.   Så man kan sige, at kommercielt skal du lære 141 

hvert eneste marked at kende igen. Men så kiggede vi på, så laver vi et joint ventures med 142 

store selskaber for at købe selskab i landet, det er jo det vi gør i Kina lige i øjeblikket. Hele 143 

det juridiske, der trækker tænder ud hver eneste gang, fordi det er jo bunker af papir, som 144 

skal laves mellem to virksomheder, som så køber en tredje virksomhed, der kan jeg set der 145 

er meget at genbruge. Det er egentlig i min verden endnu bedre fordi, det er det der er svært 146 

at forhandle om Altså og markederne, der har vi en lokalpartner, som kender markederne og 147 

kunderne, så der skal vi ikke lære så meget nyt. Så der er massere af synergier” 148 

 149 

Rasmus: ”Fint, nu har du jo været inde på det før også, men hvorfor er det lige netop de 150 

markeder I har valgt, som er valgt?” 151 

 152 

Frederik: ”Det har jeg svaret på. Rent opportunistisk – det er der, hvor det er nemmest at 153 

komme ind. ” 154 

 155 

Rasmus: ”Godt - hvordan ser du den fremtidige udvikling i forhold til nye lande fremover?” 156 

 157 

Frederik: ”Jeg ser, vi kommer til at bruge meget tid i Asien og Mellemøsten. Her kommer vi 158 

nok til at fravælge Brasilien og Argentina, men jeg er ikke helt sikker endnu.” 159 

 160 

Rasmus: ”Der har da også været snakket om USA på et tidspunkt har der ikke?”  161 

 162 

Frederik: ”Jamen USA, er der egentlig altid snak om. Der er jo nogle muligheder op og ned 163 

der, men det er nok mere produktsalg. Jeg tror ikke vi kommer til at etablere et selskab på 164 

samme måde, som vi gør i Asien lige i øjeblikket, derovre. Der er selvfølgelig hele vores PCP 165 

produkt portefølje, som vi kunne sælge derovre, men jeg tror ikke, at øhm – jo så skulle vi 166 
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selvfølgelig købe nogle derovre, men hmm. Altså, det er et meget modent marked og jeg er 167 

ikke sikker på det giver mening for os at købe noget i USA. Fordi, så bliver det de store 168 

investeringer ik? Altså, det er nemmere i Asien og Mellemøsten, hvor vi kan nøjes med at 169 

smide en 8-10 mio. efter dem. I USA er det 80-100-150 mio. kroner. Sådan en stor 170 

investering, kræver et helt nyt setup omkring det og så er det ikke nok med, at man sender 171 

mig ud, så er det jo et helt hold du skal sende derover. Så det er et andet mindset og der er 172 

vi bare ikke.” 173 

 174 

Rasmus: ”…og I fravælger Brasilien?” 175 

 176 

Frederik: ”Nej, ikke fravælger men… udskyder. Altså, lige nu er det i hvert fald fravalgt. Her 177 

og nu så er det Asien, men Brasilien og Argentina vokser jo også. Så det kan godt ske vi 178 

misser bussen der, det ved jeg ikke. Fordi vi kigger på Mellemøsten og Asien, men altså vi er 179 

jo kun dem vi er. ” 180 

 181 

Rasmus: ”Var der en klar plan fra start, i forhold til da du startede denne proces – altså, vi 182 

skal nå de her mål på denne måde? Og er den plan og de mål så blevet modificeret 183 

undervejs? ” 184 

 185 

Frederik: ”Nej og nej, altså den klare plan var hele tiden, som jeg sagde, vi skal ud for at 186 

sikre volumen i netværket – slut. Det er en klar plan og så er vi tilbage til det her 187 

opportunistiske, hvor vi har sagt, jamen, hvor er det vi gør det nemmest og hurtigst. Og det 188 

er faktisk umuligt at lave en klar plan, med de ressourcer vi har for et enkelt land. Fordi vi kan 189 

sagtens lave en plan for Kina, hvor vi siger, nu gør vi sådan, sådan og sådan, men når så vi 190 

kommer derud, så finder man ud af, at sådan er verden bare slet ikke i Kina. Så er vi nød til 191 

at starte forfra. Det samme gør sig gældende i Thailand,  du tror du gør sådan her, men så 192 

kommer du derud og så finder du ud af, at det gør man bare SLET ikke. Så planen kommer i 193 

det sekund vi har en partner, hvor vi har været derude og sagt, jamen vi vil gerne danse 194 

sammen – og så laver vi planen. Lige i øjeblikket, der sidder vi og laver strategi for Kina, i 195 

Kina sidder de og laver den, samme med Thailand, det er i Thailand vi sidder og laver den – 196 

altså, den bliver lavet at de folk, som ved noget om det. Jeg ved kun noget om strukturen, 197 

men vi er nød til at bruge nogle lokale, så vi ved noget om landet  til at lave selve planen kan 198 

man sige. Så det sidder de og gør, as we speak.       199 
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 200 

Rasmus: Hvordan ser du SOS´ grad af internationalisering i forhold til hjemmemarkedet? 201 

 202 

Frederik: Der er vi overhovedet ikke endnu – altså, 10 %. Altså, mentalt er vi der ikke,  det 203 

er jo sjovt, at det er egentlig en sjov modsætning ikke. Vi har jo nemlig et netværk, der er 204 

verdensbaseret og næsten alt, hvad vi laver i Travel divisionen, det er jo krafteddemig uden 205 

for Norden ik? Men, alt foregår jo alligevel i Norden alligevel, hvis I forstår, hvad jeg mener. 206 

Vi ringer bare ud, men nu begynder vi at få de her sattelitkontorer, som vi ejer og bliver 207 

selvstændige alarmcentraler, så det bliver noget andet. Jeg tror ikke man kommer til at 208 

mærke det særlig meget her – ikke i starten i hvert fald. Der kommer selvfølgelig til at være 209 

lidt flere kinesere og arabere og sådan, der kommer til at rende rundt for at se, hvad vi laver, 210 

men forretningen bliver meget lokaldrevet.  211 

 212 

Rasmus: ”Hvordan ser konkurrencen egentlig ud i Kina?” 213 

 214 

Frederik: ”Det er International SOS, det er Mondial, AXA, EuropeAssistance. Det er de helt 215 

store koncerner. ” 216 

 217 

Rasmus: ”Så den er hård? ” 218 

 219 

Frederik: ”Den er okay hård, men det vil den jo så være i hele verden.” 220 

 221 

Kristian: ”Det er måske også sådan, at det er et karakteristika, at det er meget store 222 

operatører, eller hvordan?” 223 

 224 

Frederik: ”Det sjove er faktisk, at SOS er den eneste, som er sådan midt imellem. Enten så 225 

er de meget små og så er det sådan en lille sidegade virksomhed, der sidder og håndterer et 226 

lille område, eller også så er det de helt store. SOS er sådan lidt midt imellem fordi, vi har jo 227 

en enorm volumen, vi har jo en top 5 eller 7 volumen på verdensplan. Selvom vi kun er, hvad 228 

er vi, hvis vi kun kigger på Travel så er vi en 6-700 medarbejdere. De store, som AXA og 229 
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Mondial de har måske samme volumen, som vi har og de er 20.000 medarbejdere. Så der er 230 

vi lidt specielle og det er på grund af vores ejere og vores kunder, der gør, at vi har så stor 231 

en volumen. Hvor AXA og Mondial og alle de andre, der er det jo primært deres egne kunder 232 

de servicerer.”  233 

 234 

Rasmus: ”I forhold til de fremtidige markeder, der er, vil det så være samme model du 235 

bruger, altså en lokal partner, en lokal agent og så den vej igennem ind? Altså, det vil ikke 236 

divergere i forhold til nyt marked?” 237 

 238 

Frederik: ”Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, for det har vist sig at virke.” 239 

 240 

Rasmus: ”Så er det selvfølgelig også dumt at ændre på det” 241 

 242 

Frederik: ”Ja, fordi alternativet er, hvis vi skal ud og etablere os i et stort marked fra starten, 243 

så ville der gå fem år før man kunne se en ændring på bundlinjen. Plus, at det ville blive 244 

enormt markedsføringsmæssigt tungt og risikofyldt og så videre, så for os giver det langt 245 

bedre mening, at finde nogle, der er der i forvejen, som har noget forretning og så join forces 246 

med dem.”            247 

 248 

Rasmus: ”I hvor høj grad ser du SOS egen service, som en outsourcing fra kundens side?”  249 

 250 

Frederik: ”Høj grad da. Vi ville jo gerne endnu mere outsourcing, da vi tror på, at lige præcis 251 

de specialer vi har, du ved, skadeshåndtering, assistance, det tror vi på, at vi kan gøre bedre 252 

end stort set alle andre. Så jo mere vi kan få ud fra forsikringsselskaberne til os, jo bedre er 253 

det både for os, men også for forsikringsselskaberne. Du så det på Tryg ik? De sparede 254 

næsten 25 mand, ved at vi overtog deres alarmcentral. Så det synes jeg egentlig er et af de 255 

bedste beviser overhovedet for, at det giver mening for dem at outsource.”  256 

 257 

Rasmus: ”Så man kunne sige, at de godt kunne håndtere de samme ting vi gør, men de 258 

kunne ikke gør det til den pris?” 259 
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 260 

Frederik: ”Ja, præcis.” 261 

 262 

Rasmus: ”Har kultur og sprogbarrierer spillet ind på valget af udemarked?” 263 

 264 

Frederik: ”På valget af udemarked? Nej, taget det absolut hårdeste marked at komme ind 265 

på rent kulturmæssigt. Så det havde ikke været så godt tænkt, hvis det var tilfældet. ” 266 

 267 

Rasmus: ”Har det været en udfordring?” 268 

 269 

Frederik: ”Nej, det har simpelthen været så nemt Rasmus  Selvfølgelig – det er op ad 270 

bakke hver eneste dag, men det er jo også det, som gør det spænende.  271 

 272 

Rasmus: Godt, jeg har faktisk ikke flere spørgsmål, da du starter et sted og kommer omkring 273 

andre i løbet af ingen tid. Da de resterende kommer ind på, i hvor høj grad du har benyttet 274 

netværk og partnerskaber og det har du jo svaret på.  275 

 276 

Frederik: Men du skal også vide, at den internationale strategi eller etablering ude i verden 277 

er fuldstændig afhængig af den volumen og det netværk, som vi har i dag, så det hele 278 

hænger jo sammen. Fordi, vi går jo faktisk ud og handler med volumen og det er også derfor 279 

det gør det interessant for andre partnere at snakke med os, da vi  kommer med 8000 sager 280 

i Kina og hvis vi laver et kontor i fællesskab, jamen så kommer de 8000 sager ind gennem 281 

det kontor. Så kommer partneren måske med hans sager og så har vi måske 20.000 i Kina 282 

og derved en skide god forretning for en alarmcentral.  Det er jo sådan vi kan lave dem. Og 283 

når jeg siger volumen – så er det kun på sagsbehandling.  284 

 285 

Kristian: Jeg tænkte på, helt i starten, da du startede med at sige, hvad internationalisering 286 

er for SOS, og vi går helt tilbage, så har I jo et globalt leverandørnetværk. Det er vel en 287 

forudsætning fra start af, altså, ser du det som en del af internationalisering?  288 

 289 
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Frederik: Nej, det er et leverandørnetværk. For i min verden, hvis man kigger på de her 290 

forskellige modeller, jeg tror, hvad hedder han øh, er det ikke Solberg og hans ni strategiske 291 

vinduer, den er ret god til lige at forklare det der i virkeligheden. Hvis du ser på, hvordan 292 

internationalisering bliver opfattet, så er det jo i hvor høj grad, virksomheden har egen 293 

forretning ude i verden og i hvor høj grad beslutningerne bliver truffet centralt eller decentralt 294 

ud ved de enkelte enheder. Der er ingen beslutninger, der bliver truffet uden for Norden. Så 295 

selvom vi er globale, og det er vi, så er vi det ikke alligevel. For det er jo kun en global, altså 296 

vi har kun globale leverandører, vi har ikke en global forretning. Det er en ret vigtig forskel – 297 

også for mindsettet ing, fordi vi er vandt til at ringe ud til verden, men vi er ikke vandt til, at 298 

verden ringer til os. Hvis vi nu var 100% internationale,  så ville vi i højere grad være vandt til 299 

at verden ringede til os. For så ville det være ligegyldigt om vi sidder på Nitivej eller Kuala 300 

Lumpur, eller hvor man nu sad henne, men i vores tilfælde er det slet ikke ligegyldigt.  301 

 302 

Rasmus: ”Frederik, ved du, hvor mange sager I har I Kina i øjeblikket? ” 303 

 304 

Frederik: ”Ja, det er ca. 4500 sager. ” 305 

 306 

Rasmus: ”Tak -  og du har ikke yderligere vel Kristian?” 307 

 308 

Kristian: ”Nej, det var det eneste jeg lige havde. Så det synes jeg ikke.” 309 

 310 

Rasmus: ”Jamen, så vil jeg siger tusinde tak fordi du gad tage dig tid til at tale med os.”  311 

 312 

Frederik: ”Jamen, det var da så lidt. Jeg vil egentlig lige finde en rapport, som jeg tror I 313 

måske kunne bruge til jeres speciale og jeg sender den til dig så snart jeg finder det.  Der 314 

skulle i hvert fald være noget om branchens globaliseringsgrad og SOS parathed for 315 

internationalisering.”      316 
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Interviewguide  

- interview med Executive Vice President for 

SOS International D. 17/4 – 2013 

 

Herunder ses en oversigt over de emner og områder som interviewet var planlagt at 

indeholde. Interviewguiden fungerede som rettesnor og huskeliste gennem hele processen 

og det overordnede spørgsmål er markeret med bold, mens de supplerende er  

understillede. 

 

Introduktion  

 

 Mange tak fordi du tog dig tiden til at mødes med os.  

 

 Har du mulighed for at vi kan få tilgang til noget af det indledende arbejde I har lavet i 

denne forbindelse såsom undersøgelser, baggrund for markedsvalg, rapporter 

analyser, andet? 

 

 Hvis der er noget, som er fortroligt og som ikke må komme med må du sige til. Det 

samme gælder for det eventuelle materiale du ville kunne levere. 

 

 Der kan være ting vi spørger om, som virker åbenlyse, men vi er nød til at have 

kilderne på.  

 

 

Spørgsmål 

 

1. Hvad er Internationalisering for jer? 

 

2. Hvilke lande ser du som en del af internationaliseringen? 

a. Hvordan spiller det ind i servicen I udbyder? 

 

3. Hvorfor Internationalisering?  

a. Mål i sig selv? 

b. Middel til vækst?  

c. Krav fra kunde eller aktiv søgen efter nye markeder?  
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d. Mættet hjemmemarked? 

 

4. Hvordan startede I jeres internationaliseringsproces? 

a. Hvorledes researches der i denne forbindelse?  

b. Er det noget man gør ”forfra” ved hvert marked? Er der noget learning by 

doing i det?  

c. Hvordan får I den nødvendige viden og hvilken slags viden er det? 

 

5. Hvordan har udvælgelsesprocessen været?  

a. Hvorfor er det lige netop de markeder der er valgt?  

b. Hvordan ser I den fremtidige udvikling  

c. Er der andre markeder under opsejling?  - hvorfor dem? 

 

6. Var der en klar plan fra start?  

a. Er den blevet modificeret undervejs? Hvorfor og hvordan? 

 

7. Hvordan ser I jeres grad af internationalisering i forhold til hjemmemarkedet?  

a. Er I alene, én blandt få eller én blandt mange?  

b. Hvordan ser branchen/konkurrencen ud på det nye marked og har dette spillet 

ind på udvælgelsesprocessen? 

 

8. Hvordan ser i graden i forhold til konkurrenterne? 

 

9. Hvad er målet med internationaliseringen?  

a. Indenfor hvor lang tid skal det mål nås? 

 

10. Hvad er tanken for de fremtidige markeder og hvordan skal de entreres (egne 

ansatte eller lokal agent?)  

a. Har I tænkt jer at bruge samme model for hvert marked? Hvordan hvordan 

opererer I på det – hvordan får I servicen udbudt i Kina.  

 

11. I hvor høj grad ser SOS-I deres egen service som en outsourcing fra kundens 

side?  

a. Er den service de sælger noget som kunden selv kunne have varetaget?  

 

12. Har kultur- og sprogbarrierer spillet ind på valget af første udemarked?  

a. Har geografisk afstand været en faktor i beslutningsprocessen? 

b. Hvad har bevæggrundene egentlig været for at vælge Kina – hvorfor nu og 

ikke tidligere eller senere? (SOSI) Er der andre markeder under opsejling? 

Hvorfor dem? 

 

13. I hvor høj grad har I benyttet jeres netværk til at entrere de forskellige markeder  

a. På hvilken måde er netværket benyttet? (direkte/indirekte)  
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Interview med Steen Haunstrup, 1 

Chief Executive Officer, Sproom 2 

 3 

 4 

Introduktion 5 

Vi introducerer til baggrunden for interviewet jf. Interviewguiden, bilag?? 6 

 7 

Tilstede 8 

Interviewere: Rasmus Offenberg og Kristian Gregers Bruun. 9 

 10 

Respondent: Chief Executive Officer ved Sproom, Steen Haunstrup  11 

Interviewet varer 32,56 minutter. 12 

 13 

 14 

Transkribering af interview 15 

Kristian: Øhm, du har lige kort fået det her (Kristian holder et printet outline over interviewets 16 

forløb op), øhm ja, for det første så er der nogle af spørgsmålene som godt kan virke meget 17 

indlysende, specielt når det er mig, der stiller dem, men vi skal jo have en kilde. Derudover 18 

skal vi lige diskutere brugen af, selvfølgelig det du siger her, men vigtigst af slt af skriftlig 19 

materiale, vi eventuelt kan benytte os af, hvor meget af det vi kan, altså hvor følsomt det er. 20 

Det gør nemlig en ret stor forskel i den måde vores afhandling behandles på bagefter, altså 21 

om den er fortrolig eller ej, men det kan vi vel lige tage bagefter. 22 

 23 

Steen: Ja, jo, den tager vi bagefter 24 

 25 

Kristian: Godt. Men sådan helt grundlæggende, hvis jeg siger internationlisering her i 26 

Sproom, hvad tænker du så, hvad er det for Sproom? 27 

 28 

Steen: Jamen det har en meget stor rolle, for man kan jo sige, at det vi gør, der er to måder 29 

vi kan vokse på. Vi kan gå meget længere ned i værdikæde ved de kunder vi allerede har i 30 



BILAG 2 

18 
 

det danske marked, eller vi kan spræde os og så sige; vi gør det samme som vi gør i dag, 31 

men bare i andre geografiske områder. Og øh umiddelbart, så har vi fundet en model for at 32 

være rigtig gode til at gøre det vi gør i dag, og det virker fulkommen galematias ikke at tage 33 

det ud til nye markeder. Så internationalisering er et vigtigt parameter, fordi vi øh, med vortes 34 

go-to-market model som den er i dag, så er der en eller anden øvre grænse for hvor meget 35 

markedsandele vi kan få, og det vil sige, hvis vi ikke går ud (red. På internationale 36 

markeder), så vil vi opleve en stagnering af det vi gør, og det er der jo ikke nogen, der synes 37 

er særlig sjovt. Så internationalisering er væsentligt, og der er også væsentlig iforhold til hele 38 

den her netværkstanke, at det ikke bare er et eller andet dansk set-up, men at man faktisk til 39 

at starte med er dansk selvfølgelig, og så bliver man måske nordiske og så arbejder man sig 40 

ud i verden derfra. 41 

 42 

Kristian: så du tænker lige så meget, at det er en brancheting, at man... 43 

 44 

Steen: den er jo ikke branchespecifik, forstået på den måde at de kunder vi binder sammen 45 

er brancherelevante, men det er mere i forhold til at de brancher som vi er rigtig stærke i, 46 

dem kan vi bruge som, om jeg så må sige bowling ally til at gå ind på nye markeder, vi kan 47 

fex sige at vi er fuldt dækkende på alt hvad der hedder (støj, 02:47) i Danmark, det vil give 48 

god mening at kigge på det i Sverige også, eller sådan i den stil. Øh men det er sådan lidt 49 

mere markedsstrategisk hvordan man går ind tror jeg, hvad det er for en argumentation man 50 

bruger mere end det er altså, det skal være det. 51 

 52 

Kristian: Ja okay, øhm, og det er selvfølgelig lidt i samme boldgade, om hvorfor 53 

internationalisering. Du var lidt inde på det her med at det er for at undgå et mættet 54 

hjemmemarked, øhm, det er måske det....? 55 

 56 

Steen: Ja, det er det ene af dem, og det andet er at øh, der ligger jo et kæmpe uudnyttet 57 

potentiale indenfor det vi gør, øh i andre lande, vi er jo formodentligvis, hvis ikke det førende 58 

land i verden i vores branche, så er vi et af dem, qua noget lovgivning og sådan nogle ting, 59 

og hvis vi kigger på det område, vi er inde og bearbejde, øh som er at få fakturaer 60 

konverteret fra noget papir og nogle PDF’er til noget elektronisk i B2B og B2G, jamen øh, så 61 

har vi dag allerede en dækning i Danmark, som er væsentlig over det du kan forveente at 62 

finde i andre lande, og det vil sige at vi er jo allerede i en eller anden modningfase, hvor man 63 

er i en premodningsfase i rigtig mange andre lande, og derfor giver det rigtig god mening, at 64 

kigge på hvordan kan vi afhjælpe det faktuelle set-up der hedder at ni ud af ti fakturaer der 65 

bliver processeret i B2B og B2G i Europa i dag er papir eller PDF faktuarer. Markedandel, 66 

eller de potentielle markedsandele der ligger og venter på os er jo kæmpe store. (...støj...). 67 

Så øh man kan sige at den her udviklling med at flytte fra noget analogt til noget digitalt, den 68 

er igang. Så derfor så kan man sige, vi kan jo vælge at være konserviative og være glade for 69 

det vi har, øh, det tror jeg ikke der noget der bliver rige, tykke og fede af, så øh jeg synes 70 

også at vi har også en opgave i at kigge ud over landet grænser og være med til at skabe en 71 

væksvirksomhed som kan give nogle arbejdspladser og .... 72 

 73 
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Kristian: ja, spændende. Der ligger vel også noget i, i forhold til måden forretningen er 74 

stykket sammen på, også sådan rent finansieringsmæssigt, der ligger vel også noget i 75 

forhold til internationalisering!? 76 

 77 

Steen: Ja det er klart. Altså det er jo ikke nogen hemmlighed at vi er venturekapital fondet, 78 

og der ligger jo også nogle ambitioner i det, det er klart at som venturekapital fond er man jo 79 

ikke interesseret i at få en lille lokal spiller i et lille lokalt marked, der har man jo nogle 80 

ambitioner i at man skal ud og lave den store blockbuster, og så kan jeg ikke sige det på den 81 

helt hårde klinge ikke. Så der er selfølgelig fra vores bestyrelse men også nogle investorers 82 

side en idé om at vi kan tage den her model med ud i verden  83 

 84 

Kristian: ja okay, så det har ligesom ligget i kortene fra..... 85 

 86 

Steen: ja det har ligget der fra dag ét af. 87 

 88 

Kristian: den plan der så er, siger jeg så og går ud fra at der er en plan, processen som jo 89 

først er helt spæd og igang nu her, hvordan har den været idtil videre, og den plan der 90 

ligesom har været er den blevet fulgt, eller modifiseret, eller hvorledes er det forløbet? 91 

 92 

Steen: ja altså, der har været lidt, vi har måtte gå hurtigere ind i et nyt, eller det vil sige det 93 

var sådan set planen hele tiden, vi var bare ikke så klar til at gå ind nu som vi havde håbet 94 

på, vi havde været, pga. der har været noget på bemandingssiden, og der har også været 95 

noget rent teknisk, som har gjort at vi ville gerne have været lidt længere fremme inden vi tog 96 

investeringent il at gå ind i et nyt land, men omstændighederne gjorde at den luksus havde vi 97 

ikke, at vi kunne tillade os at vente. Men vi er blevet meget klogere på med det næste land 98 

hvad der skal være, af anlyser der skal være på plads, og hvad det er for et teknisk set-up 99 

der skal være på plads inden at man begynder på et nyt marked. Så øh, vi har lært meget af 100 

at gå ind på et nyt marked nu, selvom det ligger lige herovre på den anden side af sundet. 101 

 102 

Rasmus: Det er Sverige der er det første og nye land, ikke? 103 

 104 

Steen: Jo, det er det! 105 

 106 

Kristian: Godt.  107 

 108 

Steen: ...så øh man kan sige at vi kunne godt, sådan set i bakspejlet, have været klar, vi 109 

vidste godt, vi ikke var  procent klar, øh, men men der er helt klart nogle processer som kan 110 
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optimeres voldsomt i forhold til at gå ind i nye områder fremover, hvor vi kan være væsentlig 111 

mere klare og væsentlig mere effektive. 112 

 113 

Kristian: Så der er en del learning by doing i det? 114 

 115 

Steen: det er der ingen tvivl om, ingen tvivl. 116 

 117 

Kristian: nej okay.  118 

 119 

Steen: men heldigvis har det ikke været så tungt rent omkostningsmæssigt at lave fejl, eller 120 

hvad man skal kalde det, i det det er et relativt simpelt set-up, man skal, det er heldigvis ikke 121 

den store forkromede model med lokalt kontor og fem mand, så det er ikke så afsindigt inden 122 

det begynder at bidrage til forretningen, sådan økonomisk, så på den måde har det været en 123 

billig indlæring, der har foregået. 124 

 125 

Kristian: ja okay. Øhm, og selve udvælgelsesprocessen, sådan helt i starten, når nu man 126 

har valgt at gå internationalt, har det så været sådan på fornemmelsen  været; vi skal helt 127 

klart køre nordisk først, eller har man taget den helt fra begyndelsen, ved at anlysere sig 128 

frem til, hvor skal vi begynde, og hvor er det ideelt at starte osv.? 129 

 130 

Steen: lidt en kombination vil jeg sige, men man kan sige en af de ting der har vægtet rigtig 131 

rigtig tungt i vores overvejelser, det er jo markedsparathed, øhm, vi mener ikke vi er demd er 132 

skal uf og opdrage et fuldkomment traditionelt marked der kun benytter papir og PDF, vi 133 

mener ikke vi skal være dem der tager investeringen i at fortælle folk; nu er der altså en 134 

anden måde man kan gøre det her på. Det er der andre, der har nogle væsentlig bedre 135 

fonding set-ups til at køre end vi har. Så det vi kigger på, det er måske en lidt mere 136 

pragmatisk tilgang til det, og siger; okay der er allerede nogle bevægelser igang, indenfor 137 

elektronisk fakturering og EDI, som gør at vi ikke skal ud og opdrage markedet helt fra 138 

begyndelsen af, men hvor der allerede er en eller anden foratåelse for det, og hvor der 139 

allerede er et eller andet latent behov der ligger og venter på os. Øh, og det er den ene ting, 140 

og den anden ting er at vi jo idag har en række at enterprisekunder, som øh, hvor vi også er i 141 

tæt dialog med dem, hvor vi siger, jamen hvor er deres næste naturlige marked, øh, når vi 142 

taler om at få gang i nogle kunder eller nogle leverandører. Øh, og det lytter vi til, og det er jo 143 

altså bare sjovere at gå ind i et marked hvor der er x antal kunder, så det starter ud lidt mere 144 

smidigt, og det kan være med til at finasiere en del af den markedsintroduktion der er ikke. 145 

Så øh, så det er ikke grebet ud af den blå luft. Vi bruger rimelig meget krudt på at finde ud af, 146 

hvbordan udviklingen er, det eneste der kan være øh, en ubekendt i den ligning, det kan 147 

være at der ligepludselig kan være nogle lovgivninger, ligesom vi har set det i for eksempel 148 

Mexico eller ... som sådan næsten over gør at man øh, at man øh ikke kan håndtere det. 149 

Eller det kan man godt men så skal det være elektronisk hvor det for eksempel er således at 150 

alle fakturaer uanset hvor de kommer fra og til, så skal de ind over et statsapperat, for at 151 



BILAG 2 

21 
 

undgå øh, øh tax fraud. Og øh, og det er jo sådan nogle lovgivninger; man begynder at høre 152 

et nys om det, og så går der tre måneder så er lovgivningen der, og det vil sige at vi kan ikke 153 

engang nå, selvom vi ville, ville vi ikke kunne nå at være der. Og øh, jeg er heller ikke sikker 154 

på, at det er en proces som vi i virkeligheden vil gå ind i. For øhm, vi kan ikke styre det, altså 155 

vi kan ikke bare åbne et kontor i Mexico og så smile og håbe på det går godt. Vi kender 156 

ingenting til markedet, eller vi har ikke formaterne på plads, vi kender ikke lovgivningen, vi 157 

kender ikke økonomisystemerne der, vi kender ikke øh, vi har ikke en ærlig chance for at 158 

sætte nogle priser på vores produkter, vi ved ikke hvad markedspriserne er eller hvordan 159 

konkurrencesituationen er på markedet, øh, det ville være, med den størrelse vi trods alt har 160 

lige nu, ville det være totalt overkill at begynde at jagte nogle af de der nye markeder. 161 

 162 

Kristian: ...der er altså nogle ressourcebegrænsninger der i forhold ti at tilegne sig den 163 

viden, der er nødvendig.... 164 

 165 

Steen: ja det er der i den grad, og øh vores produkt passer rigtig godt til markeder der har 166 

haft det her ind under huden i en årrække... 167 

 168 

Kristian: ...som kender lidt til branchen... 169 

 170 

Steen: ja præcis, som kender lidt til det, og hvor øh, hvor at den her lange hale af små og 171 

mellemstore leverandører bare mangler at komme i gang. Det der med at skulle starte helt 172 

fra skratch hvor hverken små eller store virksomheder nogensinde har kendt til elektronisk 173 

fakturering, det tror jeg ikke vi er særlig godt skruet sammen til at håndtere.  174 

 175 

Kristian: nej, godt, øhm. Hvordan ser man her ved Sproom sin egen 176 

internationalieringsgrad, altså hvor internationale man er, sådan i forhold til hjemmemarkedet 177 

og de konkurrenter der nu er her, og i forhold til, hvad kan man sige, normen i branchen som 178 

sådan? 179 

 180 

Steen: øhhhm, altså vi er jo ikke øh, vi står ikke øverst på skamlen med internationalisering 181 

iforhold til nogle af vores konkurrenter, det gør vi ikke. Og jeg kunne godt tænke mig at vi 182 

gjorde det lidt hurtigere, men det koster, tid, penge og ressourcer at gøre det, det gør det, og 183 

øh det er besluttet at vi kan ikke følge det tempo som nogle af vores konkurrenter. Til 184 

gengæld så kan vi gøre det, at vi gør det ordentligt, når vi så gør det. Vi sørger for at få 185 

fodfeste og vi er vedholdende i markedet, vi kommer dybt i markedet. Og så kan det godt 186 

være at øh, at øh vi om ti år siger at vi nåede kun seks markeder, eller syv markeder, 187 

tilgengæld så ejer vi de markeder, sådan i gåreøjne de seks eller syv markeder. Det øh, det 188 

er den model, med mindre at man lidt nede af vejen siger, fra vores ejers side, at nu går vi ud 189 

og rejser en meget meget stor pose penge til at lave en væsentlig hurtigere udrulning. Så er 190 

sagen en anden, så vil vi stadig gå meget dybt, men så kan vi gøre det parrallelt, så kan vi 191 

starte flere markeder op ad gangen, men det koster bare boksen. Mit bedste bud er at det 192 
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ville koste tæt på 50 millioner at starte op og være så agressiv i markedet, om året ikke, så 193 

det kræver en god pose penge. Så øh så længe den ikke er der, så er det en lidt mere 194 

organisk vækst, eller hvad man skal kalde det, en lidt mere kontrolleret vækst, eller 195 

internationalisering, og det er jo også en model... 196 

 197 

Kristian: ...bestemt, og så er vi jo også tilbage ved det du startede med at sige; en ad 198 

gange, og så lærer man noget man kan bruge videre... 199 

 200 

Steen: ...ihvertfald de første, det viser sig jo historisk set, når man taler om andre 201 

virksomheder, der har været igennem proces, at de første par markeder, den er enormt 202 

vigtigt den learning man tager der, for den videre proces. Øh jeg tror det er rigtig farligt at 203 

sige; nu tager vi ti markeder i løbet af øh, en sommerferie, for så får man bare ti gange 204 

learning til den tidobbelte pris, øh og det øh, der skal man virkelig have den store tegnedreng 205 

med, for at kunne på det til at give mening. 206 

 207 

Kristian: ja det er klart. Øhm, nu skal jeg lige se, nu er vi sprunget en lille smule, lad mig se 208 

her, øhm ja vi er tilbage ved det der med den interne viden og den research man laver forud 209 

for hvert marked man entrer på. Hvordan griber i den proces an? Er det noget i selv 210 

håndterer, eller...? 211 

 212 

Steen: ja, ja det har det været. Vi har nogle meget kompetente mennesker som har kunnet 213 

bruge noget tid på det, øhm, men det har været et mix af at vi målrettet har sat os ned sagt; 214 

jamen vi vil gerne vide noget om det og det og det og det, og hvordan gør vi det, jamen det 215 

gør vi ved at investere noget tid i at lave noget markedsresearch. Vi ved godt at der er andre 216 

muligheder, man kan for eksempel bruge ambassaderne og sådan, men vi fornemmelse er, 217 

at for det første så koster det en hulans masse penge, det er den ene ting, og det andet er at 218 

øh, øh det kræver altså lidt en forståelse for hvad det er vi løser. Jeg tror at hvis man skal 219 

lave sådan en analyse (red. produceret af eksempelvis en ambassade) så enten skal vi 220 

bibringe med hele analysegrundlaget; hvem er det vi skal spørge, hvad er det vi skal vide, og 221 

så har vi jo ikke vundet noget vel, så, men selvfølgelig kan man outsorce det, men det koster 222 

rigtig mange penge. Det er den ene del af det, det er typisk på markedsparathed, der er en 223 

del man kan analysere på der. Så er der hele den tekniske del af det. Der er ogle ting som 224 

bare skal være på plads inden vi kan gøre noget som helst. Der er nogle forbindelser, nogle 225 

netværk som bare skal være klar ved entre på markedet. Øhm, det analysearbejde, det er vi 226 

rigtig gode til at gøre selv, for vi kender jo rigtig mange af de aktører, der er i markedet, 227 

mange af de operatører vi gerne skulle være linket op til for at være en ordentlig partner i det 228 

her marked, øhm, vi kender de der Invoice Workflow-systemer, som kan være (....støj, 229 

15:29)... så øh, så der er helt klart en kombination af, dicideret at sætte sig ned og sige, 230 

jamen vi skal have lavet noget markedsresearch på det her marked, og så hvad er det så for 231 

nogle tekniske krøller vi ser der skal løses, og det kan man sætte igang relativt hurtigt, ved at 232 

få øh, igen for at vende tilbage til Sverigeseksemplet; der var der nogle tekniske ting, som 233 

simpelthen ikke var på plads, og det gør jo at man bliver lidt mere vævende i, hvad er det så 234 

vi løser. Og hvordan gør vi det sådan helt banalt, røvballeagtigt ned i praksis ikk’, øhm, og 235 

det kan man gøre væsentlig mere smidigt fremadrettet, øh.. 236 
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 237 

Kristian: ...man har fået kastet lys over nogle ting som bare skal være på plads fra starten 238 

næste gang? 239 

 240 

Steen: ja præcis, som bare skal være på plads. Der er sådan nogle tjeckmarks; de her fire 241 

elementer de skal bare være der, før det overhovedet giver mening at gå ind.  242 

 243 

Kristian: ja, det er jo brugbart, at vide den slags. Øhm, i forhold til måden man sådan har 244 

entreret markedet på, også sådan helt praktisk, nu har man i Sverige startet op med at 245 

forholdsvis lille set-up, men med egen mand, altså Sproomansat, øh, hvad er tanken bag det 246 

valg og var der alternativer ind over? 247 

 248 

Steen: ja, øh, det var der. Øh, et meget klart alternativ, som måske i virkeligheden er blevet 249 

modnet endnu mere her efter vi er startet op i Sverige, det er at øh, der er nogle helt oplagte 250 

partnerrelationer, som i virkeligheden et langt stykke af vejen, kunne varetage salget, altså 251 

simpelthen åbne markedet for os, fordi de har allerede kunderelationer, og vi er et suplement 252 

til deres eksisterende produkt, og øh, vi løser en opgave som de ikke selv er rede til at løse. 253 

Øhm og sidst men ikke mindst, hvis man prissætter det rigtigt, så er der også nogle 254 

muligheder for at give noget (støj, 17:15). Og summen af det gør at de, ihverfald i teorien 255 

ville være ret motiverede for at bære os hurtigere igennem, og det vil sige at vi i 256 

virkeligheden ville kunne åbne et marked ét eller to år før vi selv har nogle planer om at gå 257 

ind i det, overhovedet. Øhm, fordu vi har nogle partnerrelationer, som vil gå ud og tæske 258 

døre ned for os, og det er den suverent billigste måde at åbne et land op på. Så det tror jeg 259 

faktisk vi vil benytte os ret hårdt af fremadrettet. Få identificeret hvad det er for nogle 260 

potentielle partnere, få taget dialogen med dem på sådan overordnet strategisk niveau, og få 261 

afklaret hvad det er vi kan gøre for hinanden. Øh, og så krydse fingre for at de så også løber 262 

efter det. Og det øh, det sidste der er, øh når man taler partnere, og hvad er det rigtige og så 263 

videre, så er det jo således at grunden til, de står op om morgenen er for at sælge egne 264 

produkter og egne løsninger. Så der er aldrig nogen garanti for, at de løber lige så stærkt og 265 

den retning, som du nu gerne vil have.  Øhm så kombinationen af det, hvor man siger; nu 266 

lader vi en partnerrelation løbe et år, eller et alvt år, vi tager nogle learnings, sådan nærmest 267 

free of charge på den konto, og så kan vi så i den periode begynde at kigge på, hvad er det 268 

for et rekruttering vi skal have, og hvad er det for et set-up vi skal have her. Det kunne jo vise 269 

sig at X antal partnere i Tyskland for eksempel, de stormer derudad, og vi kommer aldrig til 270 

at være lige så effektive, så giver det ingen mening, selv at starte op først i Tyskland. 271 

 272 

Rasmus: var det Tyskland så, der var landet, eller.... 273 

 274 

Steen: nej nej altså det var bare et eksempel, altså det kunne det være, men øh man kan 275 

sige, at nogle af de parterrelationer vi sidder med lige pt, de sidder for eksempel i Sverige, og 276 

vi har haft en del kontakt i Sverige, og det kan der være masser af årsager til, men øh det 277 

har jo også gjort at vi har været nødt til at kigge på; det her med selv at bære salg igennem, 278 
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hvis vi kigger på den måde vi gjorde det på i Danmark så har en del af det været 279 

partnerrelateret, så det er bare et spørgsmål om, hvad kan man sige øh, vægtningen af hvor 280 

meget af det skal være eget salg og hvor meget skal være partnerbåret. Og den vægtning 281 

kan jo være forskellig fra land til land, og nogen landet vil se at alt hvad der hedder partnere, 282 

de er ikke eksisterende, og så skal man jo selv være meget aktiv i det direkte salg, og i andre 283 

lande vil man kunne sige; jamen vi kommer aldrig til at kunne løbe lige så stærkt som de der 284 

tyve repræsentanter der nu er i øh, Tyskland for eksempel. Eller det vil sige det kan vi godt, 285 

men igen, det koster boksen, og det giver ingen mening, så hellere give dem den 286 

omsætninger der nu er, og så lade dem løbe for os... 287 

 288 

Kristian: ...men simpelthen se dem mere som forhandlere som sælger produktet som 289 

komplementer for sit eget....? 290 

 291 

Steen: ja præcis, og øh, jeg er sådan rimelig åbent af sind, så man kunne også sagtens 292 

forestille sig at vi måske var ude i sådan noget Australien eller sådan noget, øh, man kunne 293 

lave nogle relativt hutige set-ups via nogle joint ventures, så vi er sådan rimelig åbne for de 294 

muligheder, det eneste vi skal være sikre på, det er at vi har snor i det, at den dag vi bliver så 295 

store, at det giver mening at trække salget hjem til sig selv, så skal vi have den mulighed 296 

uden det koster spidsen af en jetjager. Så typisk den måde man gør det på, det er at man 297 

laver for eksempel en tiårig kontrakt, øh og så efter det er det så indbygget i en kontrakt at 298 

man kan handle den hjem til et eller andet givent beløb, eller man kan genforhandle 299 

kontrakten selvfølgelig. 300 

 301 

Kristian: ja, spændende. I forhold til øh, markedsvalg, øh ja nu kan man sige at Sverige 302 

måske er et dårligt eksempel, men øh har kultur- og sprogbarrierer været noget, som man 303 

overhovedet har overvejet udfordringerne i? 304 

 305 

Steen: Øh ja man har da overvejet det, men du har da fulkommen ret, at Sverige synes man 306 

jo et eller andet sted, den ligger lige til, men selv der bliver man jo overrasket over at deres 307 

beslutningsprocedurer er anderledes længere, mere demokratiske om man vil, meget mere 308 

demokratiske; folk er simpelthen så bange for at tage en beslutning, øh, så selvom jeg godt 309 

vidste det, så er jeg stadig blevet overrasket over, at det er så konformt, et eller andet sted. 310 

Øhm, og det er ihvertfald en af de ting, hvor, der hvor vi selv går ind på nye markeder 311 

fremover, der skal en del af det analysearbejde der skal ligge være, at der simpelthen skal 312 

ligge en analyse af; hvad er den gennemsnitlige gennemløbstid på et lidt mere komplekst 313 

produkt, og hvad er øh, hvad er mentaliteten, altså hvordan handler man og med hvem. I 314 

Tyskland for eksempel, der kan du kun handle med den der er Ph.D.’ere ikke; glem alle 315 

andre de har ikke noget at skulle sige alligevel, så der er helt klart nogle kulturelle forskelle, 316 

som man skal være ret spids på. Fordi risikoen er at du ligger ansvaret over på en sælger, 317 

og siger den tager du, og de kan nogle gange godt være lidt forudantaget i; jamen sådan gør 318 

vi i land X... og der er det bare meget rart, allerede på forhånd at vide at; det kan godt være 319 

du mener det er sådan, men nu viser analyserne altså at det er sådan og sådan processen 320 

er, så skulle vi ikke holde os til det! Fordi ellers så har sælgere jo alle mulige undskyldninger, 321 

og en af dem kan være; jamen sådan handler vi ikke i Sverige eller Norge for eksempel, og 322 
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det tager altså typisl otte år inden vi kommer igennem med et salg, og hvis man ikke er 323 

forberedt med dokumenterede modargumenter på det, jamen hvad skal man så sige? Man 324 

kan jo ikke bare sige; nå, jamen det kan jeg ikke forstå. Eller det kan man godt sige, men det 325 

bringer jo ikke forretningen tættere på noget som helst, så øh, så øh hele den her kulturelle 326 

del, det er en del af den markedsanalyse, der skal ligge klar tidligt i processen, når man går 327 

ind i et nyt land. Fordi klart altså, hvis sådan en anlyse siger; jamen det tager altså tre år at 328 

komme igennem med et salg til en CFO i Tyskland, jamen øh så ved man jo, at så er det 329 

ihvertfald ikke egensalg, så er det partnerstrategien, man skal køre den igennem, ikk’. 330 

 331 

Kristian: Ja, det er klart. Vi har været lidt inde på det her med netværket, øh. I forhold til det 332 

marked i så har valgt nu, Sverige, hvor man er gået ind med sig egen Sproom-mand, 333 

hvordan har man så benyttet sit netværk både i forhold til at rekruttere, men også i forhold til 334 

hele det her med at facilitere en del af salgsprocessen? 335 

 336 

Steen: altså vi har jo kigget på vores danske kundebase, og set på hvem der har noget 337 

forretning i Sverige, og vigtigst hvem der har datter- eller moderselskaber, og prøvet at se 338 

om man ikke kunne lave en eller anden bro mellem dem, for det ville være cherry-picking, 339 

hvis du spørger mig. Øh, det har vist sig, ikke at være specielt lukrativt, ihvertfald ikke indtil 340 

videre, og mange gange så sker der det, at vi i virkeligheden bare afvikler processen herfra, 341 

det vil sige, der bliver ikke tale om et decideret salg i Sverige, det bliver bare en opgradering 342 

af den danske aftale. Øhm, så det er den ene når nu du taler netværk, og den anden er at 343 

kigge på nogle af de partnerrelationer vi har brugt i Danmark, som vi ved er repræsenteret i 344 

Sverige også, det er dem vi kører rigtig hårdt på nu, og trækker det netværk igang. På 345 

rekruteringssiden har vi ikke brugt netværket, øhm, men jeg udelukker ikke, at det kunne 346 

man gøre en anden gang, øh, det kunne man sagtens forestille sig, øhm, der vil stadig ligge 347 

lidt med at prøve af, men vi har nogle rigtig gode idéer om, hvor vi skal plukke fra, altså i 348 

hvilke virksomheder, i hvilke af vores konkurrenter, de sidder, og det tror jeg vil benytte mere 349 

aktivt, end at tage en der måske er fra en anden branche, eller som på eller, ja, som bare har 350 

søgt. 351 

 352 

Kristian: ja, ja, okay, og det er vel også en branche, kunne man forestille sig, hvor 353 

vigtigheden af kendskab til branchen er meget stor? 354 

 355 

Steen: ja, det vil jeg ihvertfald antage, øhm, erfarringerne siger jo at man kan sagtens lære 356 

en, som har være inde at berøre det i et eller... det der er ved den fødekæde i virkeligheden, 357 

det er at det er sådan en kæde af virksomheder, som er indvolveret i at flytte en faktura fra a 358 

til b, fra et ERP system i den ene ende til at ERP system i den anden ende. Der er jo ERP 359 

udbydere som har en eller anden berøring med elektronisk fakturering. Så er der jo nogle 360 

opperatører og nogle andre, som man kunne finde nye kollegaer i. Så er der jo os selv og 361 

den type industri vi repræsenterer, der er der sikkert også nogle konkurrenter, hvor man 362 

kunne finde nogle i, hvis det endeligt var. Og så er der jo IWF, som sidder og modtager, de 363 

har også en forståelse for industrien, og så er der ERP udbyderne i den sidste ende, hvor 364 

der også er noget forståelse for det her med at importere og eksportere filer. Så i de der fem-365 

seks industrier, ville det være oplagt, at søge sælgere, fremadrettet. 366 
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 367 

Rasmus: Jeg kunne egentlig lige godt tænke mig at spørge lidt ind til, øh, det her med 368 

kultur- og sprogbarrierer. Nu sagde du før, at i blev overrasket over stor forskel, der alligevel 369 

kan være på den danske og den svenske kulur, men jeg tænkte, så omvendt har den 370 

geografiske og kulturelle nærhed der er, har den været med til at man tænkte; det er Sverige 371 

vi går efter, den ligger jo lige til? 372 

 373 

Steen: nej, det var ikke derfor. Det var udelukkende markedsparatheden, der gjorde det. Og 374 

så er der, hvad kan man sige sådan rent strategisk, er signalværdien i at sidde med det at 375 

man kan sige, at man er markedsleder i Norden, er øh, er godt. Fordi øh, alle kan jo, øh, 376 

man skal jo ikke have gpet særlig lang tid i skole for at kunne se at Norden repræsenterer 23 377 

millioner mennesker – hvorfor ikke bare gå til Tyskland første gang, der er 80 millioner 378 

mennesker, ik’, det er bare derudad ik’, øhm, og øh der er markedsparatheden en meget stor 379 

faktor i det, for os øh. Vi kunne brænde 800 millioner af i Tyskland og ikke komme meget 380 

videre, øh. Og noget andet i det er øh, altså i og med at vi er et VC-game, altså vi er et 381 

venturekapital game ik’, så skal vi jo på et tidspunkt, eller det er ihvertfald det, der er lagt i 382 

kortene, så skal vi jo kunne vise noget på investeringen, det vil sige; vi skal enten sælges 383 

eller på børsen. Og øh, derfor er der jo også noget strategisk/taktisk i at sige; jamen hvad er 384 

det så for en historie vi gerne vil ud og fortælle, og der det jo at vi vil for eksempel gerne ud 385 

og fortælle, at vi er markedsledende. Og skulle der ske en konsoludering, sådan 386 

nærtstående, med en af vores udenlandske ”konkurlegaer” der siger; jamen vi vil ind og have 387 

noget andel her, så kunne det jo være et strategisk køb, hvor de siger, jamen vi køber 388 

Sproom, for de er de største. Så øh, det har selvfølgelig også en indflydelse på, hvad for en 389 

prioritering tager man.  390 

 391 

Kristian: Ja, spændende. Jamen sidste lille ting, sådan mere i forhold til hvad det er for en 392 

service, der udbydes her ved Sproom; i hvor høj grad ser i det som en outsorsing fra 393 

kundens side? 394 

 395 

Steen: det kommer meget an på hvem kunden er; om det er den lille tømmermester, der skal 396 

øh til at øh..... 397 

 398 

Kristian: ...jeg tænker mere på enterprisekunder!? 399 

 400 

Steen:...enterprisekunder, jamen det ser vi i høj grad som en outsoursing. Og de er jo, hvis 401 

man kigger lidt på enterprisesegmentet som helhed, så har man jo i 90’er, særlig i 402 

produktionsvirksomheder, brugt meget krudt på, at outsource til Kina ik’, men det var jo 403 

typisk den måde man lavede lean-ledelse på, hvor man kiggede på produktionen og sagde; 404 

hvor er det vi producerer vores stumper henne? – ud til Kina med det! – alle er glade! Øh, vi 405 

fornemmer nu at der er sådan en bølge igang, hvor man siger; jamen hele den her 406 

administrative byrde, der typisk ligger i store virksomheder; hvor meget af det kan man øh, 407 

ja, lægge ud, alstå outsource ik’. Og der er økonomifunktionen en af dem, det ser vi også 408 
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rundt omkring ved vores kunder, at man simpelthen laver shared servicecenters, så Phillips 409 

for eksempel, eller hvem det nu er, jamen de har ikke en økonomiafdeling i hvert land, ja de 410 

har måske én enkelt medarbejder, som kan sidde og lave nogle tabeller i excel, øh, men 411 

selve den her handling af account-payables, den ligger man simpelthen ud til et 412 

servicecenter, som kan ligge i Polen eler Bulgarien, eller hvor det nu måtte være ik’, så 413 

terminologien og tankegangen har jo været igang et stykke tid ik’. Og den første fase i det er 414 

jo så at man siger, nu reducerer vi blot vores lønomkostninger ved at lægge det ud til et 415 

østland, for eksempel – de seneste historier vi hører er jo at det bliver lagt til Indien ik’, øh, så 416 

det er simpelthen bare manpowermæssigt – det kan gost være der er lige så mange ansatte, 417 

men den samlede lønseddel er væsentlig lavere ergo sparer vi. Nu er man efter ved at 418 

komme til erkendelse også at; jamen det er fint nok, men der er altså også nogle muligheder 419 

for at lave fejlminimering, altså på den helt hårde klinge, øh og en del af det er jo så at sørge 420 

for at de får så valide data ind som muligt. Så det kan godt være at de stadig sidder i Indien 421 

eller Polen, men hvis vi samtidig kan gøre den datamængde der kommer ind væsentlig 422 

bedre, så hele det øh, den øh, for de udfordringer de oplever, når der så er fejl i fakturaen, 423 

det er stadig en meget tung og manuel proces, uanset hvem det så er der skal håndtere det, 424 

og typisk så havner det hos en eller anden indkøber, som skal redegøre for; jamen var det 425 

nu 12 eller 16 jeg købte ik’. Og det forstyrrer resten af organisationen, så ved at kigge på at 426 

få tingene ind elektronisk, så spaerer man ikke bare nogle hoveder ude i Polen eller hvor de 427 

nu sidder, men man sparer i virkeligheden organisationen for en masse følgeomkostninger 428 

for at tingene ikke er iorden. Så øh, vi betragter da i aller højeste grad det her, som en del af 429 

den proces det er at outsource account-payables til andre eksterne... Jeg tror at det næste vi 430 

kommer til at se, det er at de her shared servicecenters de ikke bare laver det for Carlsberg 431 

eller hvem det nu er, men at de simplethen slår sig sammen, og så sidder der sådan et hus 432 

med 2000 regnskabsfolk, som løser opgaven for en masse virksomheder. Og så på et 433 

tidspunkt, så bliver det hele så effektivt, at det ikke giver mening at du har din funktion 434 

siddende i Polen; det kan bedre betale sig at trække den hjem, for man kan have fire mand til 435 

at køre det, og så har man den inhouse og tæt på og alt det der, men det kræver jo at 436 

antallet af elektroniske kommer op og ligge meget højere... 437 

 438 

Kristian: ja, ja, men overordnet så ser du den service i udbyder her, som en del af den 439 

proces, hvor man outsourcer...? 440 

 441 

Steen: Ja nemlilg, og så er vi jo en del af dem der siger; i stedet for at du har en hel flok 442 

siddende til at godkende og sikre fakturaer, så sørger systemet for at stoppe fejl undervejs, 443 

og det vil sige at du ligger opgaven tilbage til leverandøren. Det må være dem der, det er jo 444 

dem der vil have penge – så må de også være klare i spyttet om hvad det er det fakturerer 445 

for, og sørger for at de krav der nu er til et fakturagrundlag, i virkeligheden også er opfyldt. 446 

Det er jo egentligt, hvis man kigger sådan helt oppefra og ned, at man siger; jamen hvis du 447 

vil have dine penge, så må du også i det mindste aflevere de informationer, der skal til for at 448 

jeg kan aflevere dem til dig. Så den tankegang er jo også øh, altså en ting er at vores kunder 449 

betragter det som værende en outsorcing til os, men i virkeligheden så outsourcer de den jo 450 

tilbage til leverandøren. Vi er bare platformen. Vi er dem der faciliterer at de nu lige pludselig 451 

kan gøre det uden at de skal have fat i hver enkelt leverandør hver eneste gang, nu er det 452 

systemet, der sørger for at informere leverandører om, hvad der eventuelt mangler for at den 453 

går igennem.  454 
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 455 

Kristian: Ja, cool. Jamen Rasmus, har du noget du vil tilføje, noget jeg har overset 456 

undervejs? 457 

 458 

Rasmus: der var en enkelt ting, men den er røget, nej det synes jeg ikke jeg har... 459 

 460 

Steen: ...ellers må vi lige rappe-up på det senere, hvis det er. 461 

 462 

Kristian: ja præcis, lad os sige det. Jamen ved du hvad, så tror jeg det var det. Mange tak 463 

for din tid Steen. 464 
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Interviewplan for Sproom – fredag den 19.04.13, kl. 10:30 
 
Respondent: Steen Haunstrup, CEO, Sproom 
Interviewere: Rasmus Offentberg og Kristian Bruun, stud.cand.ling.merc, CBS 
 
Inden interviewet påbegyndes, aftales rammer for brug af navne, tal og intern information i 
afhandlingen, og der aftales, om der eventuelt skal udarbejdes en fortrolighedserklæring.  
 
Interviewet optages til transkribering og vedlægges som bilag til afhandlingen! 
 
 

1. Hvad er internationalisering for jer? Hvilken rolle spiller det i forretningsmodellen og 

servicen I udbyder?  

 

2. Hvorfor Internationalisering? Middel til vækst? Krav fra kunde eller aktiv søgen efter 

nye markeder? Mættet hjemmemarked? Er det Sproom selv, der aktivt søger nye 

markeder fordi internationalisering i sig selv er et mål, eller er det i højere grad 

branchens udvikling og kunderne man følger?. 

 

3. Hvordan har processen været? Var der en klar plan fra start? Er den blevet 

modificeret undervejs? Hvorfor og hvordan? 

 

4. Hvordan har udvælgelsesprocessen været? Hvorfor er det lige netop de markeder 

der er valgt?  

 

5. Hvordan ser I jeres grad af internationalisering i forhold til hjemmemarkedet? Er I 

alene, én blandt få eller én blandt mange? Hvordan ser branchen/konkurrencen ud 

på det nye marked og har dette spillet ind på udvælgelsesprocessen? 

 

6. Hvordan ser I udviklingen i internationaliseringsprocessen internt i Sproom? Hvad er 

målet? Indenfor hvor lang tid skal det mål nås? Er der markedsspecifikke mål? 

 

7. Hvorledes researches der i internationaliseringsprocessen? Foretages det internt i 

virksomheden? Er det noget man gør ”forfra” ved hvert marked? Er der noget 

learning by doing i det? 

 

8. I har startet op i Sverige med egen mand. Hvad er tanken bag dette valg? Var der 

alternativer til dette valg? Hvad er tanken for de fremtidige markeder? Samme model 

eller skal der opbygges mellemhandlerled (eksterne salgsagenter)?  

 

9. Har kultur- og sprogbarrierer spillet ind på valget af første udemarked? Har 

geografisk afstand været en faktor i beslutningsprocessen? 

 

10. I hvor høj grad har I benyttet jeres netværk til at entrere de forskellige markeder – og 

på hvilken måde er netværket benyttet? (direkte/indirekte)  

 

11. Hvordan spiller partnerskabsstrategi i internationaliseringen? 
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12. I hvor høj grad ser Sproom sin egen service som en administrativ outsourcing fra 

kundens side? Er den service I sælger noget som kunden selv kunne have 

varetaget?  
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- Case til kunder: ”SOS Creates Value”



BILAG 3a 

33 
 

SOS Creates Value 

 

 

 

 

 

Marianne, Carsten and their two children 

have travelled to Greece in their car to visit 

Marianne’s parents who live 100 

kilometres outside Athens. They are 

supposed to stay there for about one and 

a half months. 

One day during their stay, Carsten sprains 

his knee while swimming. 

Carsten’s parents-in-law take him to the 

hospital, and it is quickly established that 

he has suffered a serious injury to his 

knee. The doctors point out that knee 

arthroscopy is necessary. 

 

Consequently Carsten contacts SOS to 

get help to pay for the surgery. 

SOS quickly assigns a doctor to the case. 

On the basis of the information from 

Carsten and the hospital, the doctor 

assesses that it is important that Carsten 

is operated on immediately. 

It turns out that the hospital in question 

does not have the capacity to perform 

knee surgery within the next three days. 

Furthermore, preliminary treatment price 

estimates are high, and in addition to that 

there is a risk of ‘surprises’ on the final 

invoice. 

The case is handed over to SOS’ Service 

Office in Greece. Here they have a 

thorough knowledge of the local conditions 

and consequently they have the possibility 

of reacting quickly during the case 

processing. 

As immediate surgery is not possible and 

the price for treatment will be high, SOS 

chooses to transfer Carsten to a hospital 

in Athens. SOS often uses the hospital 

and is familiar with its standard of quality 

and price level. 

Carsten can be operated on immediately 

in the hospital which is consistent with the 

recommendation of SOS’ doctor. 

SOS examines the possibility of 

transporting Carsten home for surgery. His 

wife, Marianne, does not have a driving 

license so she cannot drive their car 

home. In other words, it would be 

necessary to have the car transported 

home. All in all, an expensive solution and 

not necessarily the best one for Carsten. 

Despite the costs of transferring Carsten 

to another hospital in Athens, the total 

costs will be far lower than the costs 

incurred for surgery at the local hospital. 

And besides, the quality of treatment is 

higher. 

And finally, Carsten gets ready to drive the 

car home himself on the originally planned 

date – two weeks after the operation. This 

means that great costs for the repatriation 

of the family as well as their car are saved. 



BILAG 3a 

34 
 

SOS’ efforts 
By considering various alternative 

solutions in each case, SOS saves a lot of 

costs for its customers – without 

compromising on quality. Rather the 

reverse. 

Our large network and our constant focus 

on developing cooperation with the best 

providers mean that we can offer our 

customers lower claims costs and our 

policy-holders better treatment. 

SOS’ service offices also play an 

important role in relation to ensuring fast 

and competent case handling as well as 

low claims costs. 
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2012 is about to close - 2013 is coming 

 
Dear Sproomers, 
 
I would like to take this opportunity to thank you all for your giant effort in 2012. It 
has been another terrific year with exciting things going on but also a tough year. 
Let’s have a look at the actuals. 
 
2012 – what have we achieved? 

New colleagues - we have gone from 15 to 22 (-/+) 

More than a 5-fold increase in the number of users. From 2718 to 14,212 

Over double the number of Enterprise agreements from 46 to 106 

In December 2011, we sent 34,337 invoices - in December this year, we have sent 

134,234 invoices (163,692 in November) 

A number of improvements Sproom solution that allows us to grow Sproom that we 
have and even more in 2013 

A new branding platform, new fancy colors and the coolest brand promise in town 


 
The growth rates are not many others can boast – and make us truly the fastest 
growing transactions network in the Nordics. 
 
What will 2013 bring? 
It's hard to make predictions - especially about the future, but here comes an offer 
from my chair. 
 

10 new colleagues at least 

A 4-fold increase of new users – around 45,000 or so 

A 1,5 increase in new customer agreements - 230-140 pieces 

A 30-fold increase in the number of sending documents 

A lot of new features in Sproom which means that our users can send and receive, 

manage and approve documents, easy pay services, reversed factoring, etc. 
A great head start in Sweden and Norway with new Enterprise deals and users and 

heading on towards markets like Germany, UK etc. 
 
The conclusion is simple - we do not get less busy in 2013. So enjoy your "New Year 

holiday" and let us kick some ass in 2013 in the magical Sproom roller-coaster . 
 
Yours truly 
Steen 

 

Steen Haunstrup <sha@sproom.net> 
fr 28-12-2012 17:57 
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Announcement from management 

 
Dear all, 
 
Due to a restructuring process in Sproom I’m sad to announce that we been forced to dismiss 2 
of our dear colleagues. Anne and Usman will stop working in Sproom over the next 3 months. 
 
We have learned that we are not good enough to support Anne on a satellite in Stockholm and 
will therefore approach Sweden differently directly from Copenhagen and through partners. Anne 
has therefore stopped right away. 
 
In tech we have been evaluating the resources as well compared with all the new development 
that is needed to win the market. In order to reach that, we need to adjust the teams skills and 
profiles. Usman will still be around for the next 3 months. 
 
We are all obligated to make the best of the situation and help our colleagues the best we can. 
Med venlig hilsen / Kind regards 
_________________________________________ 
Steen Bøttzau Haunstrup | CEO & Co-founder 
Stockholmsgade 41 | DK-2100 København Ø | Phone: +45 88 20 20 40 | Mobile: +45 21 25 54 88 
www.sproom.net 
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Co-founder and CEO: Steen Bøttzau Haunstrup, age 40
- 6+ years of sales & management experience in the EDI industry

- Seasoned entrepreneur (Jehps Company, KAOS Wear, Sproom)

- B.Sc International Marketing and Service

2
Company founded July 2010 - 23 (15 full time) employees in Copenhagen/Ukraine

CO-founder and Product Manager: Thomas Permin Berger, age 30
- 10+ years of web development experience (2+ years in the EDI sector)
- Master’s thesis: “Diffusion of electronic document interchange among small and medium-sized enterprises”
- M.Sc. Business Economics and Computer Science (CBS)

Chief Sales Officer: Uno Vinding, age 52
- 4 years of senior sales experience in the EDI industry (Evenex, Sproom)
- 8+ years of sales and sales management experience (enterprise)
- 10+ years as Chief Accountant  and Finance Manager
- Bachelor in Accounting

COO: Jesper Houlind, age 47
- 22 years of experience
- Previous: TIA Technology, Accenture, McKinsey
- MBA, Finance and Strategy

 

24 minutes to process one paper invoice, at a cost from 11€ to 31€

10% of all invoices contain mistakes; 10% to 40% of invoices are disputed and more than 
90% of all companies re-issued invoices last year 

Companies get a phone call for 1 out of every 10 invoices with the most common request 
being: “Have you received my invoice?” 

Paper is out of sync. It often takes more than 5 days before paper invoices are registered 
and up to 14 days before they appear in management reports

12,000 paper invoices cost the environment 57.6 trees, 14.4 tons of CO2 and 180,000 liters 
of water

3

Source: enlivensoftware.com, European Commission, freelancesupermarket.com, Creditsafe, EzineMarket.com, Business Database Indicator, bottomline.com, payontime.co.uk

 

90% of invoices B2B and B2G are paper or PDF

20 million companies in EU send

30 billion invoices per year

4

Internet availability SaaS technology (easy to use)Financial crisis
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• Sproom offers a SaaS platform & transaction network enabling any business to 
send/receive electronic documents for free and providing users a range of value 
add services like Archive, Invoice Approval, Reverse Factoring, Debt collection, … 

5
* Survey with 844 respondents done in Aug/Sept. 2012

Kia, Bryggeriet Skands A/S

92%

8%

Yes No

Would you recommend Sproom to others?*

 

• Sign large corporates to drive free network adoption
• Supplier activation program
• Automatic outbound conversion

• Use partners to further strengthen, integrate and push the platform 
• Invoice Workflow Solution, Operators & ERP providers

• Value added services move Sproom from an imposed requirement to core business 
functionality for SMEs

• Main long term revenue driver

• This will create viral spread of the services
• Invoices are per default viral in its DNA and this will happen exponentially when value is higher doing it 

compared with not doing it

• Country by country internationalization
• Going deep in each market before going global – over 90% of all SME invoices have local/national recipients

66  

0
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Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Average number of documents sent from users signed up in 
January 2012

7

 



BILAG 4c 

42 
 

– Active

– Trading regularly 

– More than 250 non EDI suppliers

– More than 10,000 non electronic 
invoices per year

– More than 20,000 non EDI outbound 
invoices per year to 500+ customers

8

Denmark Sweden Norway

Enterprise total* 1,000 1,500 1,000

Enterprise target 500 1,000 500

SME total 201,578 522,895 195,000

*  Revenue above 250 mDKKSource: Eurostat SBS data base, 2004 and 2005 data

 

9

Source: Industry knowledge

Enterprise focus

Open networkClosed Network

SME/Network focus

Traditional EDI

Operators

SproomTradeshift

Banks

Maventa

Inexchange

ERP

Pagero

SaaS ERP

 

• Enterprise market
• DK: We seldom meet TS and when we do we win

• SE/NO: Our partners never meet TS

• DE/UK: Our partners seldom meet TS

1010

Sproom Maventa Tradeshift

Users 12,000 15,000 120,000

Countries 4 30 190

Traffic per month 130,000 300,000 *100,000

Source: Arcticstartup, Sept. 25. 2012, Tradeshift marketing material Aug. 2012

*Estimation

Differentiators Sproom Tradeshift

Market penetration Deep Wide

Activation model Real activation Mail

Partner model Cooperation Own the full chain

Full coverage EDI, Smart mail (PDF), Print EDI, PDF
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11

 

•

•

•

•

 

• Expand SME revenue line – substantiate business model and prove viral 
spread
• Add value add services
• Build marketing platform for driving free-fee - and viral acceleration

• International expansion - driven by market maturity and leveraging 
customer base – proving Go To Market model outside DK
• Nordics in 1. half 2013 (SE)
• Kick started using existing customer base
• Driven by local enterprise sales units 

• Invest in IT infrastructure
• International formats, integration options, going mobile, app store
• Scalability

13  
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14

• Market leader in DK, SE and NO

• Expansion  
– UK / Germany – 2.Half 2014

– Poland / Benelux -1. Half 2016

– France 2. Half 2015

KPI 2011 2012 2013 2014

SME users 2,700 15,500 34,000 70,000

Corp Customers 45 110 170 250

- - - -

 

• Full service outbound (beta) launched summer 
2012

• 2000 outbound smart mail invoices from 
Enterprise/SME to SME

• +20% conversion to Sproom users 

15

• Too early to measure SME to SME conversion
• 92% of SME users will recommend Sproom to 

others
• SME focused marketing to boost outbound 

traffic to non Sproom users (print and smart 
mail / PDF invite)
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• Say ”Check” to:

• Governmental initiatives?

• One or more partnerships established (Operators)?

• Sproom transactions established?

• Enterprise requirement for roll-out in new country?

17  

18

Political EDI drivers

The Single Euro Payment Area

Financial crisis

1

2

3

 

19  
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