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Sammanfattning 
Dagens internetreformerade samhälle leder till att allt fler företag väljer att 

internationalisera i ett tidigt skede och dessa tidigt internationaliserade företag har 

definierats som born global-företag. För att internationalisera i ett tidigt skede behöver 

born global-företag utveckla nya eller förbättra produkter i snabbare utvecklingstakt och 

med ett högre innovationsresultat.  Detta för att ha möjlighet att skapa konkurrensfördelar 

i och med dagens snabbföränderliga företagsklimat. Ett born global-företag som 

internationaliserar i ett tidigt skede saknar ofta nödvändiga resurser och för att 

kompensera för detta är nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling ett 

betydande hjälpmedel. Detta för att kompensera företagets befintliga resursutbud. Vid 

nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet finns förutom fördelaktigheter i form av ett 

utökat resursbud även problematiska faktorer. 

Denna studie är en flerfallstudie som med semistrukturerade intervjuer ämnar till att 

undersöka upplevda fördelar och problematik inom gemensamt produktutvecklingsarbete 

med externa partners och hur internet kan underlätta eller försvåra utvecklingsarbetet med 

nyttjande av externa partnerskap. Den teoretiska nyttan med studien är att bidra med en 

djupare förståelse av fördelar och problematik samt hur internet kan underlätta eller 

försvåra samarbetet med externa partners. Den praktiska nyttan med studien är att för 

entreprenörer som är intresserade av tidig internationalisering och organisationer som 

syftar att hjälpa dessa företag att skapa förbättrade förutsättningar att i ett tidigt skede 

internationalisera. Detta genom att skapa bidra med nya insikter och förståelse 

beträffande upplevda fördelaktigheter och problematiska aspekter vid nyttjande av 

partnerskap i utvecklingsarbetet. 

Vi har i denna studie funnit att samtliga undersökta företag upplever både fördelaktigheter 

och problematiska konsekvenser vid nyttjande av externa partnerskap i 

produktutveckling. Vidare har potentiella samband gällande fördelaktigheter, 

problematik samt viktiga kriterier vid val av partners funnits både inom produktsektorer 

och oberoende produktsektorer. Nyttjande av partnerskap har varit ytterst nödvändigt för 

att uppnå ett högre produktutvecklingsresultat. Internet har skapat förutsättningar för ett 

gemensamt utvecklingsarbete med geografiskt spridda samarbetspartners i och med 

förbättrad kommunikation och informationsspridning. Internet innebär dock problematik 

i form av bland annat osäkerhet i det gemensamma produktutvecklingsarbetet. 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka samtliga företag som deltagit i vår studie och visat ett stort 

engagemang. Detta har bidragit med värdefull information och möjliggjort genomförande 

av föreliggande studie. 

Vi vill även tacka vår handledare Ulrica Nylén för hennes värdefulla vägledning genom 

hela processen samt opponentgrupper för värdefull feedback. 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära för att de med support och omtanke bidragit till 

glädje under terminens gång. 
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1. Inledning 

1.1 Ett förändrat företagsklimat 
I dagens samhälle har förutsättningar för företag att vara operativ på en internationell 

marknad förändrats med avseende på reformerad internetinfrastruktur 

(Regeringskansliet, 2015, s.7-8). År 2007 använde ungefär 1 miljard människor internet 

och har år 2015 uppnått ungefär 3 miljarder i användarantal vilket innebär ett dubblat 

användarantal (ITU, 2016). I högre grad utvecklad och sofistikerad internetinfrastruktur 

bidrar till skapande av produkter med högre skalbarhets- och 

internationaliseringskapacitet (Regeringskansliet, 2015, s.7-8). Skalbarhet innebär att 

företag har möjlighet att använda samma affärsmodell på flera marknader utan större 

modifieringar (Jablonski, 2016, s.20-21). Detta innebär att det är möjligt att lansera 

produkter på ett okomplicerat sätt på flera internationella marknader till lägre kostnad. I 

och med detta bidrar skalbarhet till snabbare utvecklings- och lanseringstakt till lägre 

kostnad vilket skapar bättre förutsättningar att internationalisera i ett tidigt skede 

(Jablonski, 2016, s.20-21). En ökad användning av internet i samhället förväntas därmed 

bidra till ett större antal nystartade företag som från början har internationell 

affärsverksamhet – born global-företag (Knight och Cavusgil, 2004, s.124-125). Detta 

med avseende på att internet bidrar till effektivare resursutnyttjande på grund av lägre 

transaktionskostnader och bättre information- och kommunikationsöverföring (Knight 

och Cavusgil, 2004, s.125). 

Ett effektivare resursutnyttjande är betydande för ett born global-företag på grund av att 

föreliggande företag i de flesta fall har ett underskott av finansiella resurser, materiella 

resurser samt humankapital (Knight och Cavusgil, 2004, s.124). Trots effektivare 

resursutnyttjande har dagens samhälle bidragit till att det för företag är svårare att skapa 

konkurrensfördelar (Horn, 2012). Ett företag listat på S&P 500 Index har genom olika 

tidsperioder haft olika genomsnittlig livslängd (Gittleson, 2012). År 1920 var den 

genomsnittliga livslängden för ett företag 67 år medan den genomsnittliga livslängden år 

2012 var 15 år. Detta innebär att den genomsnittliga livslängden har förkortats med 

approximativt 80%. Vidare finns indikationer om att produktlivscykeln i många olika 

industrier har förkortats till att endast omfatta en tvåårig tidsperiod (Horn, 2012) och vid 

utveckling av produkter uppskattas ungefär 40% vara ett misslyckande (Castellion och 

Markham, 2013). En förkortad livslängd för både företaget och dess produkter samt högre 

sannolikhet att misslyckas i produktutvecklingsarbetet tyder på ett företagsklimat som 

karaktäriseras av många och snabba förändringar (Johnson et al., 2014, s.274-278; 

McKinsey & Company, 2016, s.1; McGrath, 2013, s.1-2). Det är därmed viktigt för 

företag att vara utrustade för att på ett effektivt sätt kunna anpassa verksamheten till ett 

intensivare företagsklimat. 

1.2 Externa partnerskap 
I enlighet med rådande företagsklimat ställs högre krav på produktutvecklingsarbetet 

(McGrath, 2013, s.1). Med avseende på att ett born global-företag har begränsade resurser 

till sitt förfogande kan det därmed vara nödvändigt att nyttja externa partnerskap i 

utvecklingsarbetet (Knight och Cavusgil, 2004, s.124). I denna studie beskrivs externa 

partnerskap som ett resursgivande samarbete såsom kund-, leverantörs-, konkurrent- eller 

forskningssamarbete. Partnerskap är särskilt kritiskt med hänsyn till att ett born global-

företag måste erbjuda ett innovativt produkterbjudande för att ha möjlighet att skapa 

konkurrensfördelar på en internationell marknad (Knight och Cavusgil, 2004, s.124). I 

och med ökad komplexitet inom produkter är det svårt för företag att skapa nya 
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produktinnovationer i egen regi (Cassiman & Veugelers, 2006). Nyttjande av partnerskap 

är därmed ett strategiskt hjälpmedel i utvecklingsarbetet.  

Fördelar med nyttjande av externa partnerskap i produktutvecklingsarbete omfattar 

åtkomst till kunskap och spetskompetens, snabbare utvecklingstakt, nya idéer samt 

kostnadsreduceringar (Edmondson och Nembhard, 2009, s.123-124). Åtkomst till 

kunskap och spetskompetens innebär att företaget har möjlighet att via partnerskap 

komplettera företagets befintliga internresurser med utomstående resurser där externa 

partners kan utveckla delar som innefattar dess specialistkompetens (Edmondson och 

Nembhard, 2009, s.123). I och med detta är det möjligt att uppnå snabbare utvecklingstakt 

(Edmondson och Nembhard, 2009, s.123). Nya idéer uppkommer som följd av en 

dynamisk utvecklingsprocess med olika partners involverade vilket bidrar till nya 

innovativa produkter (Edmondson och Nembhard, 2009, s.124). Föreliggande 

fördelaktigheter bidrar till reducering av utvecklingskostnader (Edmondson och 

Nembhard, 2009, s.123). 

Trots potentiella fördelar med nyttjande av externa partnerskap inom produktutveckling 

finns det likväl problematiska faktorer som påverkar nyttjande av partnerskap i 

utvecklingsarbetet (Cuijpers et al., 2011, s.565). Föreliggande problematiska faktorer 

omfattar koordination och kontroll för att uppnå förväntat resultat i enlighet med tidsplan, 

budgetöverskridande (Cuijpers et al., 2011, s.570), risk och osäkerhet kring 

offentliggörande av sekretessbelagda uppgifter vilket innebär att konkurrenter har 

möjlighet att få åtkomst till kritisk information (Kale et al., 2000, s.217), bristande 

transparens, kulturella skillnader samt avsaknad av nödvändiga resurser (Huggins, 2001, 

s.455). Vidare är längd på partnerskap en påverkande faktor på 

produktutvecklingsresultatet (Huggins, 2001, s.448). Ett långsiktigt partnerskap har i 

jämförelse med ett kortsiktigt partnerskap större sannolikhet för opportunistiskt beteende 

(Huggins, 2001, s.448).  

Föreliggande fördelaktigheter respektive problematiska faktorer påverkas av internet. 

Internet bidrar delvis till uppkomst av specifika fördelaktigheter och problematiska 

faktorer med avseende på att det både främjar och hämmar samarbete (Lindgren, 2011, 

s.50-56). Detta på grund av att internet är en strategisk komponent inom partnerskap 

(Lindgren, 2011, s.50-56). Potentiella fördelaktigheter med internet är att information, 

kunskap och andra resurser kan överföras enklare inom utvecklingsarbetet mellan 

respektive partner medan potentiell problematik med internet i utvecklingsarbetet är att 

partners har olika standarder, språk och sifferfunktioner (Lindgren, 2011, s.50-56). Detta 

är särskilt betydande att undersöka bland born global-företag med avseende på nyttjande 

av både nationella och internationella samarbetspartners i utvecklingsarbetet. 

1.3 Tidigare forskning 

Born global-företag är ett vedertaget forskningsområde (Madsen och Servais, 1997, 

s.561). Initialt fokuserade forskning på kännetecknande egenskaper för born global-

företag i jämförelse med egenskaper för företag som stegvis internationaliserar (Madsen 

och Servais, 1997, s.562). I och med skapande av diverse definitioner gällande born 

global-företag kunde föreliggande företag identifieras och särskiljas i förhållande till 

övriga företag (Rialp-Criado et al., 2010). Med avseende på möjlighet till identifiering av 

born global-företag utvecklades forskningsinriktningen mot att undersöka 

bakomliggande strategier och entreprenöriella aktiviteter i dessa företag (Rialp-Criado et 

al., 2010). Trots föreliggande forskning är förståelsen för born global-företag ej 

fullständig (Smith et al., 2012, s.567). Det saknas fortfarande forskning vad gäller 

betydelsen av de begränsade resurser som born global-företag har i jämförelse med stora 
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internationella konkurrenter och de metoder som born global-företag använder sig av för 

att i möjligaste mån kompensera för detta (Smith et al., 2012, s.567). Det har förekommit 

forskning för hur born global-företag tillgodogör sig resurser via samarbete men inte 

under vilka omständigheter samarbete kan vara fördelaktigt respektive problematiskt 

(Smith et al, 2012, s.567).  

Forskningsarbetet med inriktning mot hur internet används inom born globals-företag är 

anmärkningsvärt begränsat (Gabrielsson och Manek Kirpalani, 2012, s.105). Det har inte 

utförts en omfattande forskning gällande hur internet påverkar verksamheten bland born 

globals-företag. Kunskapen är begränsad både med avseende på internets fördelaktigheter 

respektive problematik på företagets verksamhet. Moen et al. (2003) har undersökt 

internets betydelse utifrån ett internationellt marknadsföringsperspektiv med avseende på 

mjukvaruföretag. Correia de Oliveira et al. (2013) har genomfört en studie omfattande en 

granskning av hur internet används i internationaliseringsprocessen. Gabrielsson och 

Gabrielsson (2011) har undersökt utnyttjandet av olika försäljningskanaler som har 

utvecklats med internet som en central utgångspunkt. Internets betydelse i och med den 

pågående digitaliseringen av samhället (Correia de Oliveira et al., 2013, s.441) innebär 

att dess innebörd i internationaliseringsprocessen bland born globals-företag kommer att 

bli alltmera konkret (Gabrielsson och Manek Kirpalani, 2012, s.121). Forskningsområdet 

omfattande internet och dess betydelse för born globals-företag är inte fullständig och 

behöver utvecklande undersökningar (Gabrielsson och Manek Kirpalani, 2012, s.121). 

1.4 Praktiskt bidrag 
En internationell marknad är i jämförelse med en nationell marknad i större utsträckning 

resurskrävande för det enskilda företaget (Regeringskansliet, 2015, s.8). Det finns ökad 

sannolikhet för ouppsåtliga kostnader och risker vilket är potentiellt avgörande för born 

global-företag på grund av begränsade finansiella resurser (Regeringskansliet, 2015, s.8). 

I överensstämmelse med nyetablerade born global-företag har små- och medelstora 

företag i de flesta fall begränsade kapitalresurser vilket innebär att föreliggande företag 

inte har möjlighet att befatta sig med konsulter (Regeringskansliet, 2015, s.8). I och med 

att born global-företag är operativ på en internationell marknad i ett tidigt skede har 

föreliggande företag omedelbar kontakt med internationella kunder (Regeringskansliet, 

2016). Detta innebär att föreliggande företag i större utsträckning eftersträvar stöd för att 

utveckla ett framstående kontaktnätverk för produkt- och affärsutveckling 

(Regeringskansliet, 2016).  

Det svenska samhället är i behov av nyetableringar av små- och medelstora snabbväxande 

och internationella företag för att ha möjlighet att minska rådande arbetslöshet 

(Regeringskansliet, 2015, s.7). Detta understödjs ytterligare med avseende på att 

nuvarande regering fram till 2019 har reserverat 7,5 miljoner kronor att årligen investera 

i utveckling för att skapa bättre förutsättningar för born global-företag (Regeringskansliet, 

2016). Det krävs emellertid ytterligare kompetens och resurser för att uppnå ett högre 

antal born global-företag gynnade av internationell framgång (Regeringskansliet, 2015, 

s.8). Förevarande studie ämnar därmedelst att undersöka på ett mer ingående sätt 

nyttjande av externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet bland born global-företag. 

Detta för att skapa en helhetsförståelse beträffande fördelaktigheter och problematiska 

konsekvenser med nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet. 

I och med att born global-företag har begränsade resurser och måste erbjuda ett innovativt 

produkterbjudande på en internationell marknad som är resurskrävande (Knight och 

Cavusgil, 2004, s.124) är nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet kritiskt. I 

förevarande studie undersöks mikro och små företag (se avsnitt 4.4) vilket i likhet med 
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små- och medelstora företag är ett betrakta som betydande utifrån ett framtida 

samhällsperspektiv. Detta på grund av att resursutbudet bland små och mikroföretag mest 

troligt är ännu mer begränsat i jämförelse med små- och medelstora företag vilket 

understödjer nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet. Vidare är framgångsrika små 

och mikroföretag en förutsättning för uppkommande av medelstora företag. En ingående 

förståelse beträffande fördelaktigheter respektive problematik med nyttjande av externa 

partnerskap i utvecklingsarbetet är därmed betydande med hänsyn till ett ännu mer 

begränsat resursutbud till sitt förfogande. 

1.5 Syfte och problem 
Syftet med undersökningen är att få en inblick och en förståelse för hur externa 

partnerskap kan vara fördelaktiga alternativt problematiska i produktutveckling bland 

born global-företag. Vidare är studien avsedd att undersöka hur internetanvändning 

underlättar respektive försvårar nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet. Studien är 

avgränsad till att endast omfatta små och mikro företag. Företagen skall även ha Sverige 

som utgångspunkt. Detta innebär att företagen har liknande förutsättningar och att 

resultatet i större utsträckning kan överföras mellan de undersökta företagen. Studien har 

därmed för avsikt att belysa följande problemformulering: 

Hur kan nyttjande av externa partnerskap med hjälp av internet vara fördelaktigt 

respektive problematiskt i produktutveckling bland born global-företag? 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel beskrivs ämnesval, forskningsperspektiv, ontologiska ståndpunkter, 

kunskapssyn, kvalitativ och kvantitativ metod, forskningsansats samt användning av 

litteratur. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse kring studiens förutsättningar. 

2.1 Ämnesval 
Ämnesvalet har baserats på både praktiska och teoretiska erfarenheter som erhållits bland 

studiens författare före och under studieperioden på Umeå Universitet. Båda 

medförfattarna har ett genuint intresse för entreprenörskap och dess underliggande 

faktorer som är avgörande för entreprenörskapsresultatet. Baserat på detta intresse har en 

förståelse kring vad som är relevant inom ämnesområdet framstått. Förutom att 

författarnas intresse inom ämnesområdet har bidragit till ämnesaktualitet har omfattande 

studier på civilekonomprogrammet bidragit till en förståelse kring att specificerat 

ämnesområde behöver ytterligare forskning. 

En av medförfattarna har praktiserat på en företagsinkubator under studieperioden. Med 

hänsyn till att en företagsinkubator hjälper nystartade företag att utveckla olika idéer till 

produkter och tjänster samt bidrar med hjälp inom kommersialiseringsprocessen 

utvecklades under praktikperioden förståelse kring vilka behov och förutsättningar som 

mikro- och små företag har. Det finns ett behov bland föreliggande företag att få åtkomst 

till diverse resurser såsom kompetens och finansiering. Detta är en av huvudorsakerna till 

att dessa företag i ett initialt skede väljer att söka hjälp och support hos en 

företagsinkubator i form av externa partnerskap. 

Förutom praktisk erfarenhet från en företagsinkubator under studieperioden har den andre 

medförfattaren arbetat på ett internationellt familjeföretag. Externa partnerskap har 

använts som ett hjälpmedel i internationaliseringsprocessen för att få åtkomst till diverse 

resurser. Det har i och med detta erhållits en mer ingående förståelse och kunskap 

beträffande betydelsen av externa partnerskap i ett nyetablerat företag. I och med att 

företaget är svenskbaserat och dess samarbetspartners internationella har olika 

företagsperspektiv beträffande behovet av resurser erhållits. Detta har skapat en praktisk 

förståelse och incitament till att mer ingående undersöka underliggande faktorer som 

påverkar samarbetsresultatet.  

Utifrån praktisk erfarenhet på både en företagsinkubator och ett internationellt 

familjeföretag samt studier inom produktutveckling, externa partnerskap och born 

globals-företag under studieprogrammet har det varit möjligt att konstruera en förbättrad 

helhetsbild beträffande ämnesområdet. Baserat på en förbättrad förståelse inom detta 

ämnesområde var det möjligt att hitta ett relativt outforskat nischområde inom 

produktutveckling, externa partnerskap och born globals-företag. Det har inte funnits en 

ingående förklaring till hur företagen arbetar med dessa partnerskap. Ovanstående 

faktorer har därmed bidragit till valet att undersöka nyttjande av externa partnerskap i 

produktutveckling bland born globals-företag. 

2.2 Forskningsperspektiv 
Ett externt partnerskap består av två eller flera olika samarbetspartners (Brettel och 

Cleven, 2011, s.255). Detta innebär att en undersökning inom detta ämnesområde 

innefattar flertalet olika företagsperspektiv. Ett perspektiv omfattar företaget som är i 

behov av externa partnerskap (köpande kontrahent) medan ett annat perspektiv omfattar 

företaget som är villig att erbjuda vad det eftersökande företaget behöver (säljande 

kontrahent). Förevarande studie omfattar ett perspektiv inriktat mot företaget som är i 

behov av externa partnerskap. Anledningen till detta är med hänsyn till tidigare ledmotiv 
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(begränsade resurser) gällande varför born global-företag tvingas att nyttja externa 

partnerskap i produktutveckling. 

Baserat på att born global-företag har begränsade resurser i förhållande till andra företag 

innebär detta avvikande och särpräglade förutsättningar för born global-företag. Det är 

därmed tillbörligt att endast fokusera på perspektivet inriktat mot företag som är i behov 

av externa partnerskap. Ett perspektiv inriktat mot köpande kontrahent är ytterligare 

motiverat med avseende på besvarande av studiens problemformulering. I och med att 

problemformuleringen består av tre integrerande faktorer – ”produktutveckling”, 

”externa partnerskap” samt ”internet” är det viktigt att fokusera på ett specifikt perspektiv 

och i förhållande till perspektivet ta hänsyn till egenartade förutsättningar i respektive 

företag. Detta för att få en ingående förståelse gällande hur externa partnerskap och 

internet är fördelaktigt respektive problematiskt i produktutveckling. Det finns i annat fall 

risk för ett felaktigt och missvisande resultat på grund av sämre helhetsförståelse. 

Vidare är studien avgränsad till att endast omfatta mikro- och små företag vilket innebär 

att åtkomsten av resurser mellan köpande kontrahent och säljande kontrahent kan vara 

olikartad. Med hänsyn till att born global-företag har begränsade resurser är det sannolikt 

att dess externa samarbetspartner har ett större utbud av resurser. Det är därmed olika 

förutsättningar vid nyttjande av externa partnerskap mellan företaget som är i behov av 

partnerskap och företaget som är villig att erbjuda vad det eftersökande företaget behöver. 

Dessa skiljaktigheter gällande tillgänglighet av resurser motiverar ett perspektiv inriktat 

mot köpande kontrahent. 

Förutom att studien är avgränsad till att endast omfatta mikro- och små företag omfattar 

avgränsningen att företaget måste ha Sverige som utgångspunkt. Detta innebär ytterligare 

en faktor som kan orsaka olika förutsättningar mellan köpande kontrahent och säljande 

kontrahent. Företaget som är villig att erbjuda vad det eftersökande företaget behöver har 

i studien inte avgränsats vilket innebär att det kan vara ett svenskbaserat företag i likhet 

med företaget som är i behov av externa partnerskap eller att det är ett utländskt företag. 

För att undersökta fallföretag skall ha liknande förutsättningar är det därmed viktigt att 

fokusera på ett specifikt perspektiv – köpande kontrahent. 

2.3 Ontologiska ståndpunkter 
Inom vetenskapliga arbeten finns det två vedertagna verklighetsperspektiv – 

konstruktionism (Bryman, 2011, s.37) respektive objektivism (Saunders et al., 2009, 

s.110). Ett objektivt perspektiv innebär en verklighet som inte påverkas av utomstående 

sociala företeelser (Saunders et al., 2009, s.110). Förevarande studie är baserad på ett 

konstruktionistiskt verklighetsperspektiv (Bryman, 2011, s.37). Detta innebär att 

verkligheten kan påverkas och omarbetas. Verkligheten skapas utifrån de människor som 

är aktiva inom den. Detta är i enlighet med studiens avsedda ämnesval där externa 

partnerskap utgörs av sociala strukturer – människor (Leenders och Dolfsma, 2016, 

s.123). Ett konstruktionistiskt perspektiv saknar objektivitet och är subjektiv i dess 

karaktär (Bryman, 2011, s.37). 

I och med att externa partnerskap utgörs av människor innebär detta subjektiva 

bedömningar gällande på vilket sätt nyttjande av externa partnerskap bidrar till utveckling 

av produkter. I och med dess subjektiva förhållningssätt är existerande omgivning 

uppfattad som dynamisk och inte statisk. Detta tyder på en verklighet som kan påverkas 

av företaget och dess människor. Detta motiverar tillämpande av ett konstruktionistiskt 

perspektiv. 
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Att respektive fallföretag som undersöks i studien har olika förutsättningar vid nyttjande 

av externa partnerskap innebär vidare olika förmågor att uppnå det förväntade 

samarbetsresultatet beträffande produktutveckling. Vid olika förutsättningar bland 

företagen skapas därmed olika potential att lyckas uppnå ett fördelaktigt respektive 

problematiskt resultat. Detta betyder att företagen har olika förmågor att påverka och 

omarbeta verkligheten. Ett konstruktionistiskt perspektiv tar hänsyn till detta vid 

genomförande av studien och besvarande av dess problemformulering utifrån insamlade 

data. 

Förutom detta bidrar ett konstruktionistiskt perspektiv till att studiens insamlade data 

tillåts få en mer ingående, relevant och förklarande karaktär på grund av att ett 

konstruktionistiskt perspektiv till viss del omfattar ett subjektivt förhållningssätt. Detta är 

ett nödvändigt krav med hänsyn till att studiens problemformulering har en komplex 

karaktär baserat på de tre huvudtemana ”produktutveckling”, ”externa partnerskap” samt 

”internet”. Det är därmedelst viktigt att ett konstruktionistiskt och inte ett objektivt 

förhållningsätt tillämpas på grund av att respektive tema måste sättas i förhållande till 

företagets unika förutsättningar. 

2.4 Kunskapssyn 

Ett vetenskapligt arbete kan genomföras genom två olika kunskapsperspektiv – 

positivism respektive interpretativism (Bryman, 2011, s.30-32). Inom positivism skall 

teoretiska begrepp kunna observeras i direkt anslutning till forskningsobjektet (Bryman, 

2011, s.30-32). Om inte detta är möjligt anses kriterierna för det positivistiska 

perspektivet inte vara uppfyllda. Det positivistiska perspektivet innebär ett 

tolkningsperspektiv som inte omfattar subjektiva bedömningar (Bryman, 2011, s.30-32). 

Det interpretativistiska perspektivet tillåter dock subjektiva bedömningar (Bryman, 2011, 

s.30-32). Det interpretativistiska perspektivet är att betrakta som mer lämplig för denna 

studie. 

Ett interpretativistiskt perspektiv är passande i förhållande till problemformuleringen som 

studien ämnar besvara. Med hänsyn till att problemformuleringen är indelad i tre faktorer 

”produktutveckling”, ”externa partnerskap” samt ”internet” är det viktigt att få en 

ingående förståelse kring hur dessa olika faktorer samspelar och integrerar med varandra. 

Det är därmed nödvändigt att tillämpa ett interpretativistiskt perspektiv för att dessa 

relationer är subjektiva. Resultatet gällande nyttjande av externa partnerskap påverkas av 

specifika förutsättningar och omständigheter inom respektive företag som undersöks. 

Förutom att problemformuleringen utgörs av olika integrerade faktorer är 

problemformuleringen utformad med en ”hur” – karaktär. En ”hur” – karaktär kräver ett 

beskrivande resultat på vilket sätt de integrerade faktorer som utgör problemet förhåller 

sig till det specifika företaget. Detta är subjektiva uppfattningar som måste tas hänsyn till. 

Ett positivistiskt perspektiv omfattande ett objektivt förhållningssätt innebär att 

subjektiva förutsättningar och upplevelser inte kan granskas på ett ingående sätt. Detta 

motiverar tillämpande av ett interpretativistiskt perspektiv vid tolkning av resultatet.   
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2.5 Kvalitativt respektive kvantitativt perspektiv 
Tabell 1. Vanliga implikationer av kvalitativ metod, kvantitativ metod och 

kvalitativ/kvantitativ metod. 

Kvalitativ metod Kvantitativ metod 
Kvalitativ/kvantitativ 

metod 

Subjektiva tolkningar  Objektivitet 
Subjektiva 

tolkningar/objektivitet 

Sociala betingelser Variabelsamband 
Sociala betingelser/ 

variabelsamband 

Specifikt 

undersökningsobjekt 
Förefintlig teori 

Specifikt 

undersökningsobjekt/ 

förefintlig teori 

Personliga relationer Opersonliga relationer 
Personliga relationer/ 

opersonliga relationer 

Personifierad data Numeriska data 
Personifierad data/ 

numeriska data 

Frågor med öppna svar Frågor med stängda svar 
Frågor med öppna/stängda 

svar 

I enlighet med Creswell (2014, s.46-48) finns det tre olika metodperspektiv att tillämpa 

vid insamling av data i en vetenskaplig studie. Dessa metodperspektiv omfattar 

”kvalitativ metod”, ”kvantitativ metod” samt ”kvalitativ/kvantitativ metod”. I tabell 1 

beskrivs vad som kännetecknar respektive metod och hur respektive metod förhåller sig 

till varandra. En kvalitativ metod tar hänsyn till att insamlade data består av subjektiva 

tolkningar (Creswell, 2014, s.47). Detta på grund av att data i större utsträckning har sitt 

ursprung i uppfattningar hos människor och inte är ett sifferbaserat resultat. Det är i och 

med detta personifierad data och inte numeriska data som utgör resultatunderlag 

(Creswell, 2014, s.47). Vidare beaktas endast ett specifikt undersökningsobjekt och dess 

sociala betingelser (Creswell, 2014, s.47). För att tillåta subjektiva tolkningar och 

beaktande av sociala betingelser består en kvalitativ metod av frågor med öppna svar och 

en personlig relation med undersökningsobjektet (Creswell, 2014, s.47). 

En kvantitativ metod tillåter inte subjektiva tolkningar och beaktande av sociala 

betingelser utan undersöker istället variabelsamband (Creswell, 2014, s.47). I och med att 

insamlade data därmed är ett resultat av siffror är resultatet av objektiv karaktär (Creswell, 

2014, s.47). För att uppnå objektivitet består resultatet av numeriska data vilket i större 

utsträckning innebär en opersonlig relation med undersökningsobjektet i jämförelse med 

en kvalitativ metod (Creswell, 2014, s.47). En kvantitativ metod består av frågor med i 

stor utsträckning stängda svar (Creswell, 2014, s.47). En kvantitativ metod relaterar i 

större utsträckning insamlade data i förhållande till förefintlig teori i jämförelse med en 

kvalitativ metod (Creswell, 2014, s.47). Förutom att tillämpa en kvalitativ och en 

kvantitativ metod vid insamling av data kan en kombination av dessa metodperspektiv 

tillämpas (Creswell, 2014, s.47). En kombination av dessa metoder innebär ett resultat 

bestående av konsekvenser baserade på både ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv 

(Creswell, 2014, s.47). 

Förevarande studie kommer att använda en kvalitativ metod för att insamla data. Ett 

kvalitativt perspektiv tillämpas med hänsyn till vad studien är avsedd att bidra med 

praktiskt och teoretiskt. Undersökningsproblemet är bestående av tre integrerade faktorer 

– ”produktutveckling”, ”externa partnerskap” och ”internet”. Detta skapar ett komplex av 

samspelande och integrerande faktorer. Ett externt partnerskap är bestående av sociala 

strukturer mellan människor inom vilket olika subjektiva uppfattningar hos respektive 
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partner uppkommer (Leenders & Dolfsma, 2016, s.123). För att undersöka ett externt 

partnerskap behövs därmed ett kvalitativt perspektiv med personifierad data för att få en 

ingående förståelse beträffande dess subjektiva och integrerande faktorer. 

Ett kvantitativt perspektiv innebär att subjektiva uppfattningar om det externa 

partnerskapet måste översättas till siffror. Förutom avsaknad av subjektiv uppfattning är 

detta problematiskt med hänsyn till att påverkan av ett externt partnerskap på 

produktutveckling inte kan fastställas till en specifik tidsperiod. Trots att ett externt 

partnerskap har nyttjats för att utveckla en specifik produkt behöver dess resultat inte 

uppkomma i direkt anslutning till att ett externt partnerskap påbörjas eller avslutas. Det 

är därmed inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma ett externt partnerskap och dess 

resultat. Detta är särskilt kritiskt i ett kvantitativt perspektiv på grund av dess 

”tunnelseende” perspektiv. 

Ett ”tunnelseende” perspektiv innebär att resultatet av ett externt partnerskap granskas på 

ett ensidigt sätt. Ett sifferbaserat resultat är en representativ beskrivning bestående av 

flertalet underliggande faktorer. Med hänsyn till att förevarande studie har för avsikt att 

på ett ingående sätt undersöka resultatet av ett externt partnerskap inom 

produktutveckling är det nödvändigt att granska dessa underliggande faktorer. Det är inte 

möjligt att inkludera subjektiva bedömningar i ett kvantitativt perspektiv vilket är en 

avgörande faktor för att få en helhetsförståelse. Ett specifikt fallföretag har unika 

förutsättningar vilket måste sättas i förhållande till det externa partnerskapet. 

Förevarande studie ämnar vidare granska specifika fallföretag (se avsnitt 4.2) och efter 

föreliggande granskning kartlägga potentiella kontextuella samband. Detta är 

sammanfallande med en kvalitativ metod med avseende på ett specifikt 

undersökningsobjekt. I enlighet med teoretiskt och praktiskt bidrag (se avsnitt 1.3 och 

1.4) förefaller det inte finnas fullständig förefintlig teori inom specifikt ämnesområde. 

Detta understödjer ytterligare ett kvalitativt metodval med avseende på användande av 

frågor med öppna svar. Det är på grund av ett begränsat teoriutbud nödvändigt att 

respektive respondent har möjlighet att obehindrat beskriva företeelser inom ett angivet 

ämnesområde. 

Ett integrerat metodperspektiv bestående av kvalitativ och kvantitativ data bidrar med 

både fördelaktigheter och problematiska konsekvenser med hänsyn till studiens syfte och 

problemformulering och med kvantitativ data är det möjligt att på ett mer trovärdigt sätt 

påvisa statistiska samband (Bryman, 2011). Problematiska konsekvenser med kvantitativ 

data är emellertid att det inte på ett trovärdigt sätt är möjligt att sammanföra resultatet av 

nyttjande av partnerskap till specifika tidsperioder. Detta bidrar potentiellt till högre 

felmarginaler vid fastställande av slutsatser i jämförelse med kvalitativ data. 

För att sammanföra resultatet av nyttjande av partnerskap i produktutvecklingsarbetet till 

specifika tidsperioder förutsätts en longitudinell studie som mäter resultatet under flera 

tidsperioder (Bryman, 2011, s.79). Detta är inte sammanfallande med förevarande syfte 

och problemformulering med avseende på att en longitudinell studie i detta fall måste 

mäta vederbörande fördelaktigheter och problematiska konsekvenser i förhållande till 

utvecklingsresultatet. Förevarande studie ämnar istället undersöka uppkommande av 

upplevda fördelaktigheter och problematiska konsekvenser vid nyttjande av partnerskap 

i utvecklingsarbetet och inte specifika resultatnivåer.  

2.6 Forskningsansats 
Vidare kommer studien att baseras på ett abduktivt angrepssätt som utgörs av både ett 

deduktivt och induktivt angreppssätt (Alvesson och Sköldberg, 2008, s.55). Ett induktivt 
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angreppssätt innebär att empiriska insamlade data utgör grunden för att skapa teori 

(Bryman, 2011, s.26). Detta är överensstämmande med vad förevarande studie har för 

avsikt att undersöka. I och med att det finns begränsad forskning inom ämnesområdet 

måste undersökningsdata användas för att få en mer ingående förståelse i hur det externa 

partnerskapet och internet påverkar produktutveckling inom born global-företag. Ett 

deduktivt angreppssätt innebär dock att befintlig teori appliceras på insamlade data 

(Bryman, 2011, s.26). För att besvara studiens problemformulering används befintliga 

teorier i ett utvecklande syfte. De befintliga teorierna utgör studiens grund i form av 

begreppsdefinitioner och grundläggande teoretiska ramverk. Teorierna måste dock 

utvecklas med hänsyn till insamlade empiriska data vilket motiverar både ett induktivt 

och deduktivt angreppssätt. 

2.7 Litteraturgranskning 
I denna studie har facklitteratur, vetenskapliga artiklar samt diverse andra skriftliga 

handlingar använts för att skapa en teoretisk och praktisk utgångspunkt. Facklitteratur har 

hämtats från universitetsbiblioteket, vetenskapliga artiklar har hämtats från universitetets 

databas samt dagsaktuell information som inte skrivits i facklitteratur eller vetenskapliga 

artiklar har hämtats från diverse internetkällor. 

Tabell 2 illustrerar en översikt gällande antal träffar vid respektive sökterm som mestadels 

använts vid sökning av litteratur och artiklar i databas. I ett initialt skede av 

litteraturgranskningen var antalet träffar vid en specifik sökterm stort. Antalet sökträffar 

vid respektive sökterm minskades dock med hänsyn till en större förståelse av vedertagen 

och återkommande terminologi som används i olika litteraturverk och artiklar. Detta 

bidrog till bättre precision vid framtida sökning av litteratur och artiklar. I och med 

förbättrad precision ökade antalet relevanta källor vid respektive sökning. Detta indikeras 

i tabell 2 där antalet träffar minskar längre ned i respektive underkategori på grund av 

bättre preciserad sökterminologi. 

Söktermen ”born-global’’ användes som första sökterm i litteraturgranskningen. Detta 

med hänsyn till att born global-företag är det centrala temat i undersökningen. Begreppet 

”born global-företag” utgör en fundamental grund inom vilket ”externa partnerskap”, 

”produktutveckling” samt ”internet” är kombinerad med. Det är därmed viktigt att få en 

förståelse kring born-globals och dess vedertagna terminologi innan ytterligare sökning. 

I och med att born globals-företag är ett internationellt fenomen användes 

engelskspråkiga söktermer och källor. Det saknas en vedertagen motsvararande 

översättning av born-globals på svenska. 

För att hitta relevanta källor inom övriga ämnesområden ”externa partnerskap”, 

”produktutveckling” samt ”internet” söktes både litteratur och artiklar inom respektive 

enskilt ämnesområde, med varandra och i kombination med begreppet ”born-globals”. 

Engelskspråkiga källor användes även inom föreliggande ämnesområden för att tillämpa 

ett internationellt accepterat forskningsperspektiv. Ytterligare relevanta söktermer att 

använda vid fortsatt litteraturgranskning hittades via nyckelord bland tidigare använd 

litteratur och artiklar. Det var även möjligt att hitta fördjupande källor från referenslistor 

i tidigare använd litteratur och artiklar inom ämnesområdet. 

Utifrån tabell 2 kan man utläsa att produktutveckling är relativt utforskat medan externa 

partnerskap och internet som hjälpmedel i produktutveckling och born-globals är relativt 

outforskat inom dessa sammanhang. Artiklar har därmed använts från de utforskade 

ämnesområdena för att bygga upp teori inom de outforskade ämnesområdena. Ingen 
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artikel har funnits med fullständig precision. Både smal sökning och bred sökning har 

därför anammats. Detta för att finna relevanta teorier som passar i sammanhanget. 
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Tabell 2. Litteraturgranskning i form av söktermer och antal träffar. 

Söktermer Antal träffar 

Born-globals  

Born global 175 508 

Born global partnership 14 198 

Born global external partnership 6 026 

Born global partnership in product 

development 
6 001 

Born global external partnership in 

product development 
3 224 

Product development in born globals 

with external partners 
280 

Product development in born globals 

with externa partners benefits 
196 

  

Externa partnerskap  

External partners 155 974 

External partnership 80 941 

External partnership in product development 33 405 

External partnership in product development 

problems 
25 363 

External partnership in product development 

benefits 
21 175 

External partnership in product development 

benefits and problems 
19 321 

External partnership in product development 

benefits and problems in born global 
80 

  

Produktutveckling  

Product development 1 881 444 

Product development with external 

partnership 
33 404 

Product development with external 

partnership in born global 
3224 

  

Internet  

Internet in product development 125 000 

Internet in product development with 

external partners 
14 935 

Internet in product development with 

external partners 
126 
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2.8 Källkritik 
Vid granskning av skriftliga handlingar tillämpas kriterier omfattande ”tid”, ”beroende”, 

”äkthet” och ”tendens” (Leth och Thurén, 2000, s.23). Tidskriteriumet innebär att källans 

datering är betydande att ta i beaktande för att förhindra användande av information som 

ej längre är gällande (Leth och Thurén, 2000, s.23). Beroendekriteriumet innebär att 

information i högre grad uppfattas vara sanningsenligt om samma resultat finns i olika 

källor som inte är relaterade till varandra (Leth och Thurén, 2000, s.23-24) 

Äkthetskriteriumet innebär att använd information är kontrollerad och autentisk (Leth och 

Thurén, 2000, s.24). Tendenskriteriumet innebär att information präglat av partiskhet 

måste hanteras med försiktighet (Leth och Thurén, 2000, s.26).  

I förevarande studie bedöms samtliga källkritikskriterier tas i beaktande. Tidskriteriumet 

tillfredsställs med avseende på att publikationsdatum bland skriftliga handlingar har tagits 

i beaktande. Detta i form av att när samtida företeelser skildras eller understödjs används 

endast skriftliga handlingar som nyligen utarbetats. Vid terminologi, vedertagna 

teoretiska ramverk eller liknande har emellertid i de flesta fall datering på skriftliga 

handlingar oansenlig betydelse. Detta på grund av att respektive terminologi eller 

teoretiska ramverk måste granskas i förhållande till specifik studie. Detta har jämväl varit 

fallet i förevarande studie med avseende på att vedertagen terminologi och teoretiska 

ramverk har återgivits från originalhandlingar. Detta för att använda ursprungliga och inte 

omskapade definitioner eller ramverk. 

Beroendekriteriumet beaktas med avseende på att flertalet olika källor som inte är 

relaterade till varandra har använts för att understödja specifika resonemang. Förutom 

detta har flertalet vetenskapliga artiklar som genomgått ”peer-reviwed” använts vilket 

innebär att föreliggande artiklar har granskats och godkänts av utomstående forskare. 

Detta sammanfaller vidare med uppfyllande av äkthetskriteriumet med avseende på att 

innehållet i artiklar har granskats och godkänts bland forskare med erforderlig kompetens 

inom specifikt ämnesområde. Detta understödjs ytterligare med hänsyn till att mestadels 

primärkällor använts vilket innebär att information inte har förvanskats på grund av 

hänvisning till ursprungliga resultat och slutsatser. 

En stor del av använda vetenskapliga artiklar har vidare refererats i många olika arbeten 

inom ämnesområdet. Detta tyder på att teorin är allmänt accepterad och därmed 

överensstämmande mellan olika arbeten vilket leder till att resultatet i högre grad kan 

tillämpas mellan olika studier. Sekundärkällor har endast använts vid ett fåtal tillfällen 

vid beskrivning av definitioner av born global-företag på grund av otillgängligt material. 

Föreliggande källor anses emellertid vara tillförlitliga på grund av att erkänd författare 

har refererat till egen tidigare forskning. Detta innebär att författaren bör ha vetskap och 

kännedom i hur tidigare resultat bör tolkas och uppfattas. Det är därmed låg risk att 

information och kunskap har använts på ett felaktigt sätt. Det använda materialet kan 

därmed anses vara relevant, trovärdigt och applicerbart på förevarande studie. 

Uppfyllande av tendenskriteriumet sammanfaller vidare med användande av 

primärkällor. Detta på grund av lägre sannolikhet att resultat och slutsatser inte 

förvanskats eller använts med ett felaktigt syfte. Vid primärkällor är det möjligt att få en 

helhetsförståelse kring genomförandet av specifik studie i motsats till sekundärkällor 

vilket inte nödvändigtvis beskriver kritiska aspekter som måste tas i beaktande för att få 

en förståelse. Trots detta finns det dock en potentiell risk att resultat och slutsatser 

fastställts med partiskhet. Sannolikheten är dock att betrakta som lägre vid användande 

av primärkällor och artiklar som granskats och godkänts via ”peer-reviewed”. Vidare har 

inte handlingar som skrivits från organisationer med ett synnerligen utpräglat syfte 
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använts vilket kan innebära förvanskning av information. En specifik källa som använts 

har dock skrivits av regeringskansliet. Denna källa bedöms dock vara av viktig karaktär 

och har endast använts vid beskrivning av praktisk nytta. Detta på grund av att 

informationen anses beskriva den praktiska relevansen med avseende på relevant kunskap 

som samhällsregeringen behöver ytterligare. 

Böcker som använts i studien anses innehålla källkritisk information med avseende på att 

föreliggande böcker författats av erfarna forskare inom ämnesområdet. Böcker har endast 

använts om information inte funnits i vetenskapliga artiklar samt när praktiska exempel 

illustrerats. Ett fåtal nyhetsartiklar har vidare använts för att beskriva samtida företeelser. 

Detta på grund av det berör ett begränsat ämnesområde och inte hunnit blivit beskrivet i 

vetenskapliga artiklar eller böcker. Majoriteten av inhämtad information i förevarande 

studie är emellertid baserad på primärkällor och vetenskapliga artiklar som genomgått 

”peer-reviewed” vilket innebär att studien är baserad på ett trovärdigt underlag. 

Vidare har en publikation från PwC använts för att stödja den praktiska nyttan med 

användande av partnerskap. Vi anser att denna källa är trovärdig med avseende på 

organisationens globala närvaro, erfarenhet samt acceptans inom ekonomiväsendet. 

Denna publikation anses komplettera befintlig teori med nya aspekter både teoretiskt och 

praktiskt. Förutom teoretiska aspekter anses praktiska aspekter vara viktigt i förevarande 

studie på grund av att undersökningen omfattar en fallstudie som undersöker praktiskt 

nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. 
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3. Teori  
Teoriavsnittet inleds med en generell beskrivning av ”born-global-företag” och 

”produktutveckling” vilka utgör fundamentala ämnesområden i 

undersökningsproblemet. Efter detta beskrivs externa partnerskap som tillämpas inom 

produktutveckling samt hur internet påverkar nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet. Avslutningsvis beskrivs en egenkonstruerad modell som 

förklarar hur föreliggande teori tillämpas och integreras i förevarande studie. 

3.1 Born global-företag 
Det har bedrivits en genomgripande forskning inom ämnesområdet born global-företag 

(Knight och Cavusgil, 1996; McKinsey och Company, 1993 – refererad i Gabrielsson et 

al., 2008, s.387; Oviatt och McDougall, 1994, s.49; Rennie, 1993 – refererad i 

Gabrielsson et al., 2008, s.387). I samband med detta har det uppkommit flertalet olika 

beteckningar för ett born global-företag (Luostarinen och Gabrielsson, 2004 – refererad i 

Gabrielsson och Manek Kirpalani, 2012, s.4). Ett born global-företag har under tidigare 

forskning betecknats i form av ”born globals”, ”nya teknikbaserade företag”, ”born 

internationals”, ”högteknologiska startups”, ”international new ventures”, ”global 

startups” och ”instant internationals”. I denna studie tillämpas den generella beteckningen 

”born globals” för att hänvisa till dessa företag. Förutom att det finns olika beteckningar 

för ett born global-företag finns det även flertalet olika definitioner som tillämpats för att 

beskriva och avgränsa ett born global-företag (Knight och Cavusgil, 1996; McKinsey och 

Company, 1993 – refererad i Gabrielsson et al., 2008, s.387; Oviatt och McDougall, 1994, 

s.49; Rennie, 1993 – refererad i Gabrielsson et al., 2008, s.387). Vidare är dessa 

definitioner baserade på ett kvantitativt respektive kvalitativt perspektiv. I påföljande 

underavsnitt beskrivs olika definitioner av ett born global-företag och i förhållande till 

detta motiveras valet av definition som kommer att användas i denna studie. 

3.1.1 Ett kvalitativt perspektiv 

Oviatt och McDougall (1994, s.49) beskriver born global-företag baserat på ett 

internationaliseringsperspektiv innefattande konkurrensfördelar. Ett born global-företag 

måste i ett initialt tidsskede vara internationellt inriktat genom att utnyttja nödvändiga 

kapitalresurser och ha försäljning i flera olika länder. Detta för att företaget skall ha 

möjlighet att skapa konkurrensfördelar. Enligt detta perspektiv är en avgörande faktor för 

att klassificeras som ett born global-företag i vilket tidsskede av företagets livscykel som 

företaget tillämpar en internationell verksamhetsstrategi (Oviatt och McDougall, 1994, 

s.49). Detta betyder att företagsstorlek inte påverkar fastställandet av om företaget är ett 

born-global. Företaget behöver inte i förhållande till dessa kriterier vara ägare till 

utländska tillgångar vilket innebär att det är möjligt att ingå i olika typer av utländska 

externa samarbetspartnerskap. Det är dock inte specificerat inom vilket tidsskede som 

företaget måste ha internationaliserat för att betraktas som ett born global-företag (Oviatt 

och McDougall, 1994, s.49). Gabrielsson et al. (2008, s.388) beskriver att ett företag 

måste ha utvecklat ett innovativt produkterbjudande för att klassificeras som ett born 

global-företag. Detta för att skapa möjlighet till globalisering och snabb internationell 

tillväxt från och med att företaget grundas. Förutom detta krävs det att företaget har 

samma förutsättningar i form av riskåtagande som ett startup-företag. 

3.1.2 Ett kvantitativt perspektiv 

I motsats till Oviatt och McDougall (1994, s.49) beskriver Knight och Cavusgil (1996, 

s.11 och s.18) ett born global-företag i förhållande till bransch och företagsstorlek. För 

att betraktas som ett born global-företag måste företaget vara litet och teknikfokuserat. 

Företaget måste dessutom ha implementerat en internationaliseringsstrategi från och med 
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att företaget startades och inom de två påföljande åren ha förmått exporterat en eller flera 

produkter. Det totala antalet exporterade produkter måste motsvara minst 25 procent av 

företagets totala produktionsantal. För att klassificeras som ett born global-företag är 

ytterligare riktlinjer att antalet anställda är mindre än 500 stycken och den årliga 

försäljningssumman lägre än 100 miljoner dollar (Knight och Cavusgil, 1996, s.12). 

McKinsey och Company (1993 – refererad i Gabrielsson et al., 2008, s.387) och Rennie 

(1993 – refererad i Gabrielsson et al., 2008, s.387) beskriver ett born global-företag 

utifrån att företaget inte bedriver affärsverksamhet på en nationellt inriktad och begränsad 

marknad. Företaget har från och med dess begynnelse istället en internationell 

marknadsinriktning för dess affärsverksamhet. För att betraktas som ett born global-

företag måste det dock förekomma en exportverksamhet inom en tidsperiod omfattande 

approximativt två år från och med dess begynnelse McKinsey och Company (1993 – 

refererad i Gabrielsson et al., 2008, s.387) och Rennie (1993 – refererad i Gabrielsson et 

al., 2008, s.387). Efter ungefär 14 års företagsverksamhet måste företagets 

exportverksamhet beräknas motsvara 76 procent av dess totala produkt- och 

tjänsteförsäljning. 

3.1.3 Definitionsval 

I förevarande studie tillämpas ett kvalitativt definitionsperspektiv i förhållande till Oviatt 

och McDougall vilket är i överensstämmelse med studiens kvalitativa karaktär. Ett 

kvalitativt datainsamlingsinstrument leder till kvalitativa data. Detta innebär att ett 

kvalitativt definitionsval skapar bättre förutsättningar för att ha möjlighet att tillämpa det 

insamlade resultatet. Förutom överensstämmelse mellan definition- och metodperspektiv 

tillämpas Oviatt och McDougalls beskrivning av born global-företag på grund av att 

studien ämnar undersöka externa partnerskap vilket uttryckligen är i överensstämmelse 

med dess acceptans att ingå i olika typer av utländska externa samarbetspartnerskap. Ett 

born global-företag har en internationell verksamhet vilket innebär möjlighet till 

nyttjande av både nationella och internationella externa partnerskap. I och med studiens 

problemformulering gällande hur nyttjande av externa partnerskap med hjälp av internet 

kan vara fördelaktigt respektive problematiskt vid utveckling av produkter är företagets 

produkterbjudande en oberoende parameter. Detta är överensstämmande med Oviatt och 

McDougalls beskrivning av born global-företag. Knight och Cavusgil förespråkar att 

företaget måste vara teknikfokuserat vilket denna studie inte tar hänsyn till. 

Oviatt och McDougalls beskrivning av ett born global-företag kommer dock till viss del 

att kombineras med Gabrielsson et al. I enlighet med Gabrielsson et al. måste ett företag 

ha utvecklat ett innovativt produkterbjudande för att klassificeras som ett born global-

företag. Detta överensstämmer med produktutveckling inom vilket innovation är en viktig 

del (Hadaya och Cassivi, 2009, s.73), se avsnitt 3.3. Förutom detta krävs det enligt 

Gabrielsson et al. att företaget har samma förutsättningar i form av riskåtagande som ett 

startup-företag. Denna del av definitionen kommer dock inte att inkluderas i den 

slutgiltiga definitionen av ett born global-företag som används i denna studie. 

Anledningen till detta beror på att det är svårt att jämföra riskåtagande mellan olika 

företag. Detta på grund av att risk är en subjektiv uppfattning och därmed behöver samma 

risk inte nödvändigtvis uppfattas på samma sätt bland olika företag. 
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3.2 Produktutveckling 
Definitionen av produktutveckling har ofta varierat innehåll och betydelse samt är 

beroende av dess kontext (Marxt och Hacklin, 2005). Det har gjorts många försök att 

förklara vilka situationer och aspekter som ingår i begreppet men ingen fullständig och 

komplett definition finns tillgänglig (Marxt och Hacklin, 2005, s.415). Begreppet 

produktutveckling täcker därför alltifrån vilka aktörer inom ett företag eller utanför ett 

företag som genomför produktutveckling (Marxt och Hacklin, 2005, s.415). 

Sammantaget utifrån denna beskrivning kan enligt Marxt och Hacklin (2005) 

produktutveckling beskrivas som skapande av en förbättrad eller ny produkt samt 

kommersialiseringen av produkten. Eftersom denna studie syftar till att undersöka hur 

produktutveckling genomförs med hjälp av externa partners är det därför viktigt att 

definiera detta ytterligare. Processen innehåller en rad olika aktiviteter och däribland 

skapande av nya produkter (Trott, 2017).  En ny produkt klassificeras inom olika 

kategorier – ny till världen respektive ny till företaget (Trott, 2017, s.498). Ny till världen 

innebär att produkten är ny av sin art och presenteras för första gången på marknaden. Ny 

till företaget innebär att produkten finns på marknaden men är ny inom företagets 

produktportfölj. Förbättring av en existerande produkt innebär att produkten genomgått 

förbättringar eller helt bytts ut av en annan produkt som motsvarar den gamla produkten 

men med ett bättre kundvärde (Trott, 2017, s.498). 

3.2.1 Produktutvecklingssteg 

Inom föreliggande produktutvecklingsdefinitioner – ny till världen, ny till företaget och 

förbättring av produkt finns det flertalet generella produktutvecklingssteg. Enligt Cooper 

(2008, s.214) är de viktiga aktiviteter som ingår i utveckling av en ny produkt idé- och 

konceptutveckling. Detta leder sedermera till att ett koncept accepteras och blir till en 

definierad produkt som slutligen kommersialiseras (Cooper, 2008, s.214). Enligt 

Durmusoglu och Barczak (2011) består produktutveckling av en trestegsprocess – 

upptäcksfas, utvecklingsfas samt kommersialiseringsfas (se figur 1). Upptäcksfasen 

består av att företaget finner möjligheter, analyserar kundmönster, genererar produktidéer 

och produktkoncept testas. Utvecklingsfasen består av design, prototyp, intern och extern 

produkttestning. Kommersialiseringsfas består av att produkten färdigställs, distribueras 

samt marknadsförs. I denna studie anammas definitionen i enlighet med Durmusoglu och 

Barczak (2011). Anledningen till detta beror på att föreliggande definition är tillämpbar 

bland samtliga produktutvecklingsdefinitioner och inte endast i förhållande till skapande 

av ny produkt. Detta är i överensstämmelse med definitionen av born global-företag som 

inte endast omfattar företag som skapar nya produkter. Definitionen omfattar både ny till 

världen, ny till företaget och förbättring av produkt. 

Inom föreliggande produktutvecklingsfaser kan resurser från externa partners tillföras 

(Knudsen, 2007, s.123-124). Med avseende på born global-företag kan det komma att 

spela en viktig roll att arbeta med partners i dessa aktiviteter eftersom partners möjligen 

besitter kunskap om en marknad eller information som born-global saknar (Chetty och 

Hunt, 2003, s.8). Detta är särskilt viktigt med hänsyn till att produktutvecklingsarbete 

består av flertalet olika faser och därmed kräver olikartade resurser. Studier har även visat 

att små företag (i överensstämmelse med mikro- och små företag i förevarande studie) 

har lyckats överkomma det faktum att de saknar resurser i form av kunskap och 

information om nya marknader de träder in på med hjälp av externa partnerskap (Chetty 

& Hunt, 2003, s.9). Detta är i enlighet med Yang och Yu (2002, s.219) som beskriver att 

utbyte av resurser medelst externa partnerskap är viktigt inom produktutveckling. 

Produktutveckling med externa partnerskap skapar en kunskapsintensiv och värdefull 

affärsprocess (Helander och Jiao, 2002, s.723). 
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Figur 1. Illustration av trestegsprocessen inom produktutveckling. 

. 

3.3 Produktinnovation 
I enlighet med Durmusoglu och Barczak (2011) och Cooper (2008, s.214) är generering 

av produktidéer ingående i upptäcksfas och därmed ett initialt steg i produktutveckling. 

Produktinnovation definieras som en framgångsrik exploatering av nya idéer i nya 

produkter (Hadaya och Cassivi, 2009, s.73). I och med detta är produktinnovation 

sammanfallande med generering av produktidéer i produktutveckling. Produktinnovation 

ämnar främst till att skapa nya produkter till kund (Marxt och Hacklin, 2005, s.416). Allt 

fler företag väljer idag att involvera kunder inom utvecklandet av en produkt (Enkel et al, 

2005, s.425). Det är ett nytt paradigm ”öppet innovationsnätverk” som förändrar 

konceptet att innovation sker som en intern process till att innovation är en interaktiv 

process som handlar om att upptäcka, utveckla och exploatera nya idéer mellan företags 

interna resurser och externa partners (Chesbrough, 2012, s.21). I jämförelse med ett 

företag som är operativ på en nationell marknad måste ett born global-företag med 

motsvarande resurser tillgodose en större marknad (Kleinschmidth et al., 2007, s.419-

420). Framgångsrik produktinnovation anses vara en förutsättning för företag att uppnå 

konkurrenskraft på en global marknad (Knight och Cavusgil, 2004, s.124). Detta för att 

hitta nya vägar till marknaden samt avancera idéer inom produkten (Chesbrough, 2012, 

s.22). Det bidrar även till att produkterna skall bli mer kundspecifika vilket är ett krav på 

den idag snabbföränderliga marknaden (Enkel et al., 2005, s.426). Ett innovativt 

produkterbjudande är svårt att skapa om företaget inte har kapacitet att tillräckligt snabbt 

lansera produkter överensstämmande med förändringar och trender i det intensiva 

företagsklimatet (Leithold et al., 2016, s.5). Det finns i annat fall risk att produkten inte 

motsvarar marknadens förväntningar (Leithold et al., 2016, s.5). Detta är i 

överenstämmelse med att born global-företag är operativ på en internationell marknad. 

Produktutveckling och produktinnovationer är ofta huvudanledningar till samarbeten i 

externa partnerskap (Hadaya och Cassivi., 2009, s.73). Detta eftersom partnerskap har 
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bidragit till att tillförsel av kunskap för att lyckas med att utveckla produkter (Florén och 

Frishammar, 2012, s.22). Produkter behöver komma ut snabbare, vara allt 

konkurrenskraftigare samt vara mer nischade vilket bidragit till att i högre grad involvera 

kunder i produktutvecklingen (Enkel et al., 2005). Detta för att få feedback och värdefull 

information 

Produktinnovation beskrivs som en kreativ process som sker i samarbete mellan aktörer 

som tillsammans utvecklar produkter som introduceras på marknaden (Kock et al., 2011, 

s.29). Detta samarbete blir allt viktigare i och med en global produktutveckling vilket i 

sin tur sätter större press på samarbete med externa partners (Bstieler, 2012, s.1347). Detta 

sammanfaller med att born global-företag utvecklar globala produkter och i 

överensstämmelse med tillämpad definition av born global-företag kan ha internationella 

samarbetspartners. 

Ett exempel som kan illustrera produktutveckling och produktinnovation med hjälp av 

externa partnerskap i born global-företag är Snapchat och dess utveckling av glasögon. 

Snapschat är ett globalt företag klassat som born-global och är rankat som en av de mest 

nedladdade apparna i många länder (Ballve, 2014). Snapchat är en mobilapp som tillåter 

folk att dela och skicka bilder mellan varandra (Stark, 2016). Bilderna tas sedan bort av 

sig självt efter några sekunder. Sedan några år tillbaka har Snapchat jobbat med att 

utveckla just glasögon som de kallar för ”spectacles” (Snapchat, 2016). Dessa glasögon 

kan i samband med uppkoppling till Snapchat filma omgivningen i 3D format (Snapchat, 

2016.). Snapchat har därefter tagit hjälp av L’Oréal i Paris i kommersialiseringsfasen där 

personer fått följa med bakom kulissen med hjälp av dessa ”spectacles” (Duya, 2017). 

Snapchat har även tidigare haft ett samarbete med L’Oréal och detta innan utvecklingen 

av glasögonen. Då med att utveckla nya funktioner inom Snapchat med hjälp av L’Oréals 

varumärke (Duya, 2017). 

3.4 Externa partnerskap 
I enlighet med Brettel och Cleven (2011, s.255) finns det flertalet olika definitioner av 

externa partnerskap i produktutvecklingsarbete i form av kunder, leverantörer, 

konkurrenter eller forskningsinstitut. Kundpartnerskap innebär en konstruktiv dialog med 

produktanvändare i en initial fas i utvecklingsarbetet (Eslami och Lakemond, 2016, 

s.891). Kunder bidrar med kunskap gällande hur företagets produkter behöver utvecklas 

för att tillfredsställa marknadsbehov. Detta innebär att kunder i större utsträckning har en 

rådgivande roll i jämförelse med resterande samarbetspartners på grund av att kunder inte 

nödvändigtvis besitter ingående kunskap om företagets produktutvecklingsprocesser 

(Eslami och Lakemond, 2016, s.891). Leverantörspartnerskap innebär att företag 

använder tillverkade delkomponenter från leverantörer för att färdigställa företagets 

produkter (Jagdev och Thoben, 2001, s.443). Konkurrentpartnerskap innebär att företag 

som utvecklar liknande produkter och är inriktade mot samma kundsegment samarbetar 

i utvecklingsarbetet för att reducera tillverkningskostnader (Bourreau och Dogan, 2010, 

s.176-177). Detta samarbetspartnerskap omfattar vanligtvis endast utvecklingsarbete och 

inte försäljning av produkter. Forskningsinstitutspartnerskap används i flertalet 

utvecklingsdelprocesser (Buganza et al., 2014, s.83). Detta partnerskap omfattar ett 

gemensamt utvecklingsarbete mellan företaget och forskningsinstitut. 

Ett samarbete som baseras på föreliggande partnerskapsdefinitioner syftar till att 

tillvarataga och utbyta olika resurser samt kunskap som företaget internt saknar i 

produktutvecklingsarbete (Lopez et al., 2015, s.471). I detta arbete definieras externa 

partnerskap som ett resursgivande samarbete såsom kund-, leverantörs-, konkurrent- eller 
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forskningsinstitutssamarbete (Ren et al., 2013, s.18). Anledningen till att föreliggande 

partnerskapsdefinition tillämpas beror på att produktutveckling omfattar flertalet olika 

delprocesser (Durmusoglu & Barczak, 2011). I och med flertalet olika 

utvecklingsprocesser krävs varierande resurser och därmed olika typer av partnerskap. 

Vidare har inte studien avgränsats till att endast omfatta specifika marknader eller 

produkter. Tillämpad definition av born global-företag innebär att företag inte behöver 

vara operativ på specifika produktmarknader utan endast vara aktiv på en internationell 

marknad och därmed tillåter förevarande studie att företag utvecklar olika produkter. I 

och med detta är det inte möjligt att begränsa föreliggande partnerskapdefinition till att 

endast omfatta specifika typer av partnerskap beroende på att olikartade marknader och 

produkter vanligtvis innefattar skiljaktigheter i nyttjande av partnerskap (Jagdev och 

Thoben, 2001, s.442). 

I enlighet med föreliggande definitionsval av externa partnerskap och born global-företag 

är social nätverksanalys betydande för att undersöka dessa relationer och resurser. Social 

nätverksanalys undersöker hur dessa relationer är uppbyggda och under vilka 

förutsättningar resurser delas mellan och med varandra (Haythorntwaite, 1996, s.324-

325). Föreliggande definitionsval av partnerskap och born global-företag innebär således 

att varje relation utgör ett specifikt utbyte av resurser. Detta är i överensstämmelse med 

social nätverksanalys inom vilket relationer beskrivs i ett socialt sammanhang som två 

eller fler aktörer som delar något mellan varandra och som i detta sammanhang utgörs av 

resurser (Haythorntwaite, 1996, s.324-325). En social nätverksanalys kan omfatta 

undersökning av flertalet olika relationer. Det kan exempelvis omfatta en analys av 

grupper som arbetar tillsammans i ett innovationsprojekt, allianser, länder eller på olika 

individnivåer (Leenders & Dolfsma 2016, s.123). Sociala relationer i form av externa 

partnerskap beskrivs som resursvägar mellan aktörer (Haythornthwaite, 1996, s.324). 

Aktörernas relationer påverkar vilka resurser som delas till dem och från vem 

(Haythornthwaite, 1996, s.324). Sociala relationer i form av resursvägar mellan aktörer 

är i enlighet med förevarande studie som beskriver partnerskap omfattande köpande 

respektive säljande kontrahent. I och med att relationer kan skilja sig åt bör olika områden 

separeras och studeras olika (Leenders & Dolfsma 2016, s.123). Inom denna studie 

kommer därför partnerskap inom produktutveckling att analyseras i relation till 

kontextuella egenskaper hos varje specifikt born global-företag.  

3.5 Partnerskap inom produktutveckling 
Externa partnerskap nyttjas inom produktutveckling för att underlätta utveckling av 

produkter (Rehm och Goel, 2017, s.1). Detta genom att dela resurser mellan företaget och 

dess samarbetspartners. Nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbete innebär att företaget 

på grund av ett större resursutbud har bättre förutsättningar att uppnå ett förbättrat 

produktutvecklingsresultat (Tomilson och Fai, 2013, s.323). Idag möter som tidigare 

nämnt företag en snabbt förändrande marknad (Gittleson, 2012; Horn, 2012) och företag 

saknar i större utsträckning nödvändig kunskap i utvecklingsarbetet (Cowan et al., 2007, 

s. 1051). Det är därför nödvändigt för företag att nyttja partnerskap för att anpassas i 

förhållande till rådande företagsklimat. Utan nyttjande av externa partnerskap tvingas 

born global-företag att ständigt anställa kompetens i förhållande till ett snabbföränderligt 

företagsklimat vilket resulterar i högre kostnad (Beyerlein et al., 2006, s.16). Christensen 

et al. (2000) visar att få företag faktiskt utvecklar produkter ensamma. I en studie gjord 

1997 innehållande företag från Danmark, Norge, Spanien och Tyskland visades att 56 

procent av de undersökta företagen i Norge hade utvecklat en ny produkt. Detta inom de 

senaste två åren och att 75 procent av dessa företag nyttjade partnerskap med en eller fler 
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samarbetspartners i utvecklingsarbetet.  Vanligast i dessa länder var att involvera 

leverantörer och kunder. 

Företag nyttjar partnerskap i produktutveckling för att uppnå flertalet fördelaktigheter. 

Enligt Emden et al. (2006) är de största fördelaktigheterna med att integrera externa 

partners i utvecklingsarbetet att företag får åtkomst till ny kunskap, expertis, teknologi, 

möjlighet att outsourca delar av verksamheten samt snabbare produktlanseringstakt. 

Åtkomst till kunskap och expertis är i enlighet med Durmusoglu & Barczak (2011) 

betydande på grund av att produktutvecklingsarbete omfattar flertalet delprocesser vilket 

kräver nödvändig kompetens. Åtkomst till teknologi är betydande med avseende på att en 

del företag integrerar teknologi i dess produkter som företaget inte utvecklar självständigt 

(Riel et al., 2010, s.552). Vidare kräver ett innovativt produkterbjudande avancerad 

kompetens inom specifikt ämnesområde (Riel et al., 2010). Outsourcing bidrar till 

kostnadsbesparingar på grund av att företag via partnerskap har tillgång till billigare 

arbetskraft eller att företag har möjlighet att fokusera på specifik delprocess i 

utvecklingsarbetet (Jagdev och Thoben, 2001, s.442). Fokusering på specifik delprocess 

i utvecklingsarbetet innebär att det självständiga utvecklingsarbetet kan begränsas och 

istället kompletteras via partnerskap vilket leder till ett mindre behov av internresurser. 

Enligt Cuijpers et al. (2011) finns det dock problematiska aspekter med nyttjande av 

externa partnerskap inom produktutveckling. Dessa problematiska aspekter omfattar 

koordination, kontroll samt risk och osäkerhet. Koordinering innebär planering och 

integrering av olika partners för att skapa förutsättningar för ett effektivt 

utvecklingsarbete (Cuijepers et al., 2011, s.570). Kontroll innebär att företag på grund av 

känslig information i produktutvecklingsarbetet säkerställer att regler för hantering av 

information åtlyds (Kale et al., 2000, s.217), att budgetar inte överskrids samt att projekt 

inte drabbas av förseningar (Cuijepers et al., 2011, s.570). För att maximera antalet 

fördelaktigheter och minimera antalet problematiska aspekter finns det specifika faktorer 

som påverkar externa partnerskap och därmed måste tas i beaktande. 
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3.6 Faktorer som påverkar externa partnerskap 
Ett externt partnerskap kan vara fördelaktigt respektive problematiskt beroende på 

flertalet olika faktorer mellan företaget och dess samarbetspartner (Cummings och 

Holmberg, 2012, s.138; Kurt Salmon Associates Inc, 1993 – refererad i Whipple och 

Frankel, 2000, s.22; McGahan et al., 2016, s.16; (Sivadas och Dwyer, 2000, s.42). Vanligt 

förekommande faktorer som påverkar partnerskapet (se figur 2) anses vara förtroende 

(McGahan et al., 2016, s.16) och transparens (Parker, 2000), mål (Cummings och 

Holmberg, 2012, s.138) och förväntningar (McGahan et al., 2016, s.16), risk (Sivadas och 

Dwyer, 2000, s.42), kontroll (Hoffman och Schlosser, 2001, s.362) och information 

(Huggins (2001, s.455), ansvar (Sivadas och Dwyer, 2000, s.33)  och engagemang 

(Huggins, 2001, s.455) samt organisatoriska skillnader eller förändringar (Kurt Salmon 

Associates Inc, 1993 – refererad i Whipple & Frankel, 2000, s.22), kultur (Whipple och 

Frankel, 2000, s.27) och kommunikation (Sivadas och Dwyer, 2000, s.32). Det är kritiskt 

för ett företag att ingående granska föreliggande faktorer och få en förståelse gällande 

varför ett specifikt partnerskap uppfattas som fördelaktigt eller problematiskt (McGahan 

et al., 2016, s.15). Företaget har vid granskning av föreliggande faktorer möjlighet att 

minimera potentiell problematik som tillkommer vid ingående av ett partnerskap med en 

samarbetspartner. 

 

 

 

Figur 2. Vanligt förekommande faktorer som påverkar externa partnerskap. 
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Förtroende skapas genom att respektive partner som ingått ett samarbetsavtal uppfyller 

varandras förväntade förhandskrav på utlovat arbete (McGahan et al., 2016, s.16). En 

ständig kommunikation mellan respektive partner och transparens i arbetet underlättar 

uppfyllandet av förtroende. Mätbarhet innebär en transparens i respektive 

samarbetspartners utförda arbete genom att det är möjligt att mäta resultatet av det utförda 

arbetet (McGahan et al., 2016, s.16). Detta innebär att resultatet kan jämföras i 

förhållande till tidigare förväntade förhandskrav. Den organisatoriska faktorn omfattar 

kulturella skillnader mellan företaget och dess samarbetspartner (Kurt Salmon Associates 

Inc, 1993 – refererad i Whipple & Frankel, 2000, s.22). Förutom kulturella skillnader 

omfattar den organisatoriska faktorn förändringar gällande på vilket sätt verksamheten 

bedrivs. 

Huruvida det finns ett förhandsbestämt och gemensamt mål mellan företaget och dess 

samarbetspartner påverkar det slutgiltiga resultatet av samarbetet (Cummings och 

Holmberg, 2012, 138). Ett gemensamt mål främjar samarbetet medan ett icke gemensamt 

mål påverkar samarbetet negativt. Ytterligare en faktor som påverkar resultatet av 

samarbetet är hur stor riskandel respektive företag har i samarbetet (Sivadas och Dwyer, 

2000, s.42). Om företaget och dess samarbetspartner har samma riskandel anses detta leda 

till ett bättre resultat i motsats till om ett företag har högre eller lägre risk än det andra 

företaget. Förutom samma riskandel är det fördelaktigt för resultatet av samarbetet om 

respektive företag har samma berättigande att utöva kontroll (Hoffman och Schlosser, 

2001, s.362). Om ett företag har högre eller lägre kontroll än det andra företaget anses 

detta påverka resultatet på ett negativt sätt. Det är dessutom betydande att företagets 

samarbetspartner kan ställas till ansvar för dess handlingar och agerande (Sivadas och 

Dwyer, 2000, s.33). Om företagets samarbetspartner anses ha ett ansvar påverkar detta 

resultatet av samarbetet på ett positivt sätt i motsats till om samarbetspartnern inte har ett 

ansvar. 

Ytterligare problematik som påverkar samarbetet negativt är om optimistnivån i 

samarbetet mellan respektive partner är hög vilket inte leder till realistiska förväntningar 

på vad samarbetet skall fullgöra (Whipple och Frankel, 2000, s.25). En bristfällig 

kommunikation vilket innebär att nödvändig informationsöverföring mellan respektive 

partner inte är möjlig bidrar till sämre förutsättningar att lyckas upprätthålla ett gynnsamt 

samarbete (Sivadas och Dwyer, 2000, s.32). Sannolikheten att ett externt partnerskap 

skall misslyckas är ökad om det finns en bristande förståelse för dess partner (Yu, 2011, 

s.351). Detta bidrar till ett mindre framgångsrikt partnerskap. Kulturella olikheter mellan 

respektive samarbetspartner kan orsaka ett negativt resultat av samarbetet (Whipple och 

Frankel, 2000, s.27). Tidigare erfarenhet av partnerskap har en betydande roll och bidrar 

till ett bättre samarbete (Kale och Singh, 2009, s.51). 

Enligt Huggins (2001, s.455) finns det ett antal möjliga problematiska faktorer som gör 

att företag avstår att ingå partnerskap och detta grundas i att engagemang saknas och 

avsaknad av information angående potentiella partners. Huggins (2001, s.448) beskriver 

även att vissa problem inom partnerskap är relaterat till långsikt och kortsikt och menar 

att inom kortsiktiga partnerskap hinner företag inte uppleva att faktorer som förtroende 

är viktigt eftersom opportunistiskt beteende är något som kan upptäckas senare i ett 

samarbete (Huggins, 2001, s.448). 

I en kvantitativ studie gjord av Parker (2000) undersöktes externa partnerskap inom 

produktutveckling i textilbranschen. I denna studie ansåg 75% av respondenterna att 

transparens och förtroende var viktigt för att produktutvecklingsprojektet skulle vara 

fördelaktigt. Enligt undersökningens respondenter som upplevt brist i transparens hos en 
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extern partner upplevde även att partnern agerat med ett opportunistiskt beteende och 

därmed haft dolda motiv bakom arbetet. Andra faktorer som spelade stor roll för 

respondenterna var engagemang och att om detta saknades upplevde de undersökta 

företagen detta som mycket kritiskt i och med de pengar och investeringar som gjorts i 

samband med projektet (Parker, 2000). Detta ledde således till att förväntningarna av 

projektet sjönk drastiskt och gick ut över de förväntade resultatet. Vidare beskrevs 

öppenhet i relation med att dela information tidigt i projektet som en viktig faktor och att 

om detta inte uppnåddes kunde detta bidra till förlorad tid (Parker, 2000). Det var få 

företag – 25% som upplevde kulturella skillnader som problematiskt (Parker, 2000). 

Dock ansåg de företag som upplevt kulturella skillnader att kvalitetsförväntningar inte 

uppnåtts och att de i framtiden varit väldigt noga med att höja kraven på kvalitet hos 

partners. 

3.7 Viktiga faktorer vid val av partner inom produktutveckling  
För att partnerskap skall generera fördelaktigheter och reducera antalet problematiska 

konsekvenser med avseende på tidigare faktorer som påverkar externa partnerskap måste 

en ingående analys av valet av samarbetspartner utföras (Zolghadri et al., 2011, s.312). 

Enligt Cowan et al. (2007) söker företag partners som kan komplettera dess brist av 

resurser. Det finns risk att samarbetande företag kan bli alltför integrerade med varandra 

vilket kan bidra till att kunskap slutar att utvecklas på grund av redundans. Det är 

emellertid inte bra att företaget och dess samarbetspartners är alltför separerade (Cowan 

et al., 2007). Det kan i ett sådant fall istället bidra till att partners skiljer sig allt för mycket 

i kunskap och informationsdelande vilket bidrar till att kommunikation blir svårt. I 

enlighet med Emden et al. (2006, s.334) kan valet av partner vara avgörande för om 

utvecklingsprojektet blir fördelaktigt eller leder till ett misslyckande. Valet av partner 

måste därmed analyseras noggrant. Enligt Emden et al. (2006, s. 334) finns det tre viktiga 

kriterier för vad ett företag kan komma att väga in vid val av externa partners i 

produktutveckling. Dessa kriterier omfattar teknologisk anpassning, strategisk 

överenskommelse samt relationsöverenskommelse se figur 3.  

Teknologisk anpassning är kriterium ett och består av komplimenterande resurser, 

kunskap kring teknologiska faktorer samt överlappande kunskap (Emden et al., 2006, 

s.331). Med komplimenterande resurser avses att partners kan komplimentera med både 

teknologiska resurser och kunskap kring exempelvis marknaden som företaget saknar för 

egen del (Emden et al., 2006, s.335). Detta kan handla om att skapa nya marknader för 

produkten eller presentera produkten på en ny marknad som partnern redan har erfarenhet 

och kunskap om. Överlappande kunskap innebär att partners jobbar inom samma industri, 

har samma utbildning eller arbetat med liknande projekt (Emden et al., 2006, s.336). Det 

är även viktigt att partners ser värde inom samma typ av aktiviteter (Emden et al., 2006, 

s.336). Kriterium två  är strategisk överenskommelse och i detta  ingår överenstämmelse 

kring motivation och mål (Emden et al., 2006, s.337) Med motivation menas att företagen 

har samma avsikter med projektet och inte ingår i projektet av opportunistiska skäl. 

Målöverenstämmelse syftar till att partners inte har konkurrerande mål (Emden et al., 

2006, s.337). Partners behöver nödvändigtvis inte sträva mot samma mål med projektet 

men någon typ av överenstämmelse om syftet bakom projektet måste finnas (Emden et 

al., 2006, s.337).  Tidigare studier har visat att en hög grad av målöverenstämmelse ökar 

graden av symmetri inom projektet och bidrar till gemensamma förväntningar (Emden et 

al., 2006, s.337). 

I kriterium tre beskrivs relationsöverenskommelse som är bestående av kultur och 

kommunikation (Emden et al., 2006, s.337). Kultur beskriver hur företag gör beslut och 
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motiverar anställdas beteenden (Parkhe, 1991, s.580). Enligt Parkhe (1991, s.580) kan 

skild kultur i form av processer leda till negativa effekter och resultera i sämre resultat 

inom partnerskapet. För att möjliggöra effektiv kommunikation och utbyte av kunskap 

måste det finnas gemensamma värderingar och normer i förhållande till processen i form 

av sättet att göra saker (Emden et al., 2006, s.338). Partners behöver vidare kunna prata 

samma språk och förstå varandra för att möjliggöra samarbetet (Emden et al., 2006, 

s.338). 

 

 

Figur 3. Kriterier vid val av partner i produktutveckling. 
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3.8 Faktorer som påverkar företagets innovationsförmåga 

I och med att produktinnovation utgör en grundläggande del i produktutveckling är det 

viktigt att ta hänsyn till mer ingående och specifika faktorer som påverkar företagets 

innovationsförmåga. Ett företags förutsättningar att uppnå innovation beror på flertalet 

olika faktorer som är betydande att ta i beaktande vid produktutveckling (Govindarajan 

et al., 2011). Dessa faktorer omfattar kompetens, nyfikenhet, mod, gemensamt 

framtidsperspektiv samt gemensam grundstrategi. En del faktorer är överensstämmande 

med övergripande faktorer vid val av partner i produktutveckling. Det är dock 

betydelsefullt att beskriva vilka av föreliggande faktorer som påverkar företagets 

innovationsförmåga. Detta på grund av att innovation är en betydande aspekt i 

produktutveckling. Figur 4 illustrerar en schematisk bild gällande innovation och dess 

föreliggande faktorer. 

 

 

 

Figur 4. Faktorer som påverkar företagets innovationsförmåga. 

 

En av de utgörande faktorerna som påverkar företagets innovationsförmåga är vilken 

kompetens människorna har som arbetar med produktutveckling (Govindarajan et al., 

2011). Det finns två nyckelkompetenser som är särskilt betydelsefulla att en eller flera 

människor som är delaktiga i produktutvecklingsarbetet innehar. Ledarskapskompetens 

innebär att en specifik person innehar en ledarskapsroll och därmed ett befogande att vara 

beslutsfattare (Govindarajan et al., 2011). Specifik kompetens är allomfattande 

kompetens som är nödvändig för att bedriva produktutveckling (Govindarajan et al., 

2011). En nyfikenhet innebär att företaget måste ha en inställning att vilja anpassa 

produktutvecklingen i förhållande till hur framtiden kommer att utvecklas (Govindarajan 

et al., 2011). Det måste finnas en tillåtelse till att utnyttja nya, outforskade och oprövade 

möjligheter som uppkommer på marknaden. Dessa möjligheter omfattar förändrade lagar 

och regleringar, nya tekniska framsteg samt utveckling bland kunder och konkurrenter 

InnovationKompetens

Nyfikenhet

Mod

Gemensamt 
framtidsperspektiv

Gemensam 
grundstrategi



27 
 

till företaget (Govindarajan et al., 2011). För att lyckas utveckla en innovativ produkt 

krävs vidare att företaget har tillräckligt med mod (Govindarajan et al., 2011). Innovativ 

produktutveckling är ofta relaterad till hög risk vilket företaget måste vara beredd på att 

hantera. 

Det är viktigt att inblandade partners i produktutvecklingsarbetet har ett gemensamt 

framtidsperspektiv gällande hur framtiden kommer att utvecklas (Govindarajan et al., 

2011). Detta innebär dock inte ett arbete omfattande att framtiden skall försökas 

förutsägas utan istället att olika antaganden tillämpas om framtiden. Förutom ett 

gemensamt framtidsperspektiv är det viktigt att det finns en gemensam grundstrategi i 

produktutvecklingsarbetet (Govindarajan et al., 2011). Ett innovativt arbete innebär ett 

utnyttjande av nya, outforskade och oprövade möjligheter vilket leder till risk. Det är 

därmed viktigt att det finns gemensamma grundval i form av ”vilka produkter eller 

tjänster utgör företagets befintliga erbjudande och är det relevant att förändra detta 

produkt- eller tjänsteerbjudande?” och ”vilken risknivå är företaget inte beredd att 

överstiga?”. Föreliggande faktorer som beskrivits i detta avsnitt är därmed betydelsefulla 

att ta i beaktande vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling (Govindarajan 

et al., 2011). 

3.9 Internet ett medel för externa partnerskap i produktutveckling 
Produktutveckling är en informationskrävande process och att involvera externa partners 

i arbetet innebär ytterligare högre krav på att informationsflödet skall fungera (Clark och 

Fujimoto, 1991, s.140-142). När flera aktörer är involverade ökar således kravet på att 

selektera vilken information som skall delas och till vilka informationen skall vara 

tillgänglig (Fulk och DeSanctis, 1995). Plattformar för information och kunskapsutbyte 

är därför en viktig faktor eftersom dagens produktutveckling kräver kunskap och 

information på en betydligt högre nivå än tidigare (Nambisan, 2003, s.7-8). Inom dessa 

samarbeten spelar därför internet en stor roll (Rehm och Goel, 2017, s.1). Utvecklingen 

har lett till att företag använder internet som en huvudkomponent inom företaget och att 

man involverar internet i många olika aktiviteter och processer har blivit allt vanligare 

(Zhang, 2011, s.563). Ett internetsystem som erbjuder kunskap och informationsutbyte 

inom partnerskapet är därför en nyckelfaktor (Rehm och Goel, 2017, s.1). I och med 

internet öppnas nya möjligheter genom att företag kan nå ut till nya marknader och 

partners (Zhang, 2011, s.563). Detta på grund av att internet effektiviserar arbetet med att 

involvera externa partners inom produktutveckling via ett utvecklat samspel för 

kommunikation och informationsdelning (Vidas-Bubanja och Knezevic, 2010, s.1128). 

Det finns flertalet fördelar med användande av internet vid nyttjande av externa 

partnerskap i produktutveckling. Internet har bidragit till bättre förutsättningar att 

utveckla produkter anpassade för en internationell marknad (McDonough et al., 2001, 

s.110). Globala produkter är ofta resurskrävande vilket gör det svårt att begränsa 

deltagande partners inom produktutveckling till ett nära geografiskt område. Detta har 

medfört att användning av internet är ett hjälpmedel i utvecklingsarbete med avseende på 

att kunna tillgodogöra sig resurser som annars varit svåra att få tillgång till (Ozer, 2003). 

Internet möjliggör en allt bättre produktivitet (Ozer, 2000, s.388). Detta med hänsyn till 

att produktutveckling med partners kräver kommunikation på en hög nivå. Utan tillgång 

till internet skulle detta kunna leda till att information upprepas, slutar att utvecklas samt 

i utvecklingsprocessen inte tillför något nytt (Ozer, 2000, s.389). Med hjälp av 

internetverktyg kan företag dela information om problem som uppstått i form av 

exempelvis buggar i en databas och således undvika att den felaktiga informationen delas 

fram och tillbaka och ökar därför produktiviteten (Ozer, 2000, s.390). Vidare bidrar 
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internet till eliminering av geografiskt avstånd (Kaufmann & Tödtling, 2002, s.404) vilket 

leder till att geografiskt spridda produktutvecklingspartners kan kommunicera 

kontinuerligt med varandra utan tids- och kostnadskrävande resor. 

Trots fördelaktiga aspekter med användning av internet finns det problematiska aspekter 

med att använda internet inom produktutveckling med externa partners (Ozer, 2000, 

s.392). Enligt Ozer (2000, s.392) bör företag vara medvetna om två kritiska faktorer i 

samband med en ökad användning av internetbaserad kommunikation. Den första faktorn 

utgörs av kvalitén på dokumentationen i databaser. Det är viktigt att särskilja verifierad 

information och dokumenterad kunskap samt erfarenhet från informell, icke verifierad 

dokumentation (Ozer, 2000, s.393). Detta för att undvika situationer där externa partners 

utgår ifrån en situation där all tillgänglig information i databaserna antas vara verifierad. 

Den andra faktorn har att göra med säkerhet (Ozer, 2000, s.392) i och med möjlighethet 

till att antalet geografiskt spridda individer som deltar i produktutvecklingsarbetet ökar 

med internetbaserade kommunikationsmedel (Ozer, 2000, s.392).  Detta kan skapa 

problem gällande var information skall lagras. 
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3.10 Egenkonstruerad modell 
 

 
 

Figur 5. Ett översiktligt ramverk baserad på avhandlad teori. 

 

Born global-företag saknar ofta resurser i form av kapital, kunskap och erfarenhet. Det är 

på en global marknad viktigt med en konkurrenskraftig produkt. Ett betydelsefullt 

hjälpmedel för att lyckas med detta är externa partnerskap vilket kan bidra med ökad 

tillgänglighet av resurser. Förutom åtkomst till resurser är det viktigt att snabbt kunna 

lansera och förbättra produkter på marknaden med hänsyn till förkortade 

produktlivscykler. I denna studie undersöks hur externa partnerskap kan nyttjas inom 

produktutveckling. Det är för ett born global-företag möjligt att nyttja externa partnerskap 

inom samtliga produktutvecklingsaktiviteter – upptäcktsfas, utvecklingsfas samt 

kommersialisering. Dessa partnerskap kan bidra med både fördelaktigheter och 

problematiska konsekvenser. I och med en internationell verksamhet har internet en 

betydande påverkan vid nyttjande av externa partnerskap. Detta på grund av lägre 

transaktionskostnader och förbättrad kommunikationsöverföring. Externa partners 

befinner sig inte alltid på geografiskt nära platser. 

Figur 5 illustrerar en egenkonstruerad modell baserad på avhandlad teori. Figuren är 

konstruerad i förhållande till vad förevarande studie ämnar undersöka. Born global-

företag förutsäges i och med ett begränsat resursutbud nyttja externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet. Det slutgiltiga produktutvecklingsarbetet förutsäges vara ett 

resultat av fördelaktigheter och problematiska konsekvenser. Pilarna representerar 

internet och visar kommunikation samt kunskapsdelning mellan born global-företag och 

externa partners och i produktutvecklingsarbetet. Internet förutsäges vara främjande 

respektive hämmande vid nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet. 
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4. Praktisk metod 
4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Tabell 3. Vanligt förekommande kvalitativa metoder. 

Observation Fokusgrupper Semistrukturerad intervju 

Direkt iakttagelse Diskussion mellan deltagare Öppna frågor 

Egna uppfattningar Fåtal deltagare Följdfrågor 

Tidskrävande Specifikt ämne Färre restriktiva riktlinjer 

Påverkande effekt Specifika karaktärsdrag Kräver förförståelse 

I enlighet med Andersson (2013, s.206) är observation, fokusgrupper och 

semistrukturerade intervjuer vanligt förekommande kvalitativa metoder. En 

observationsstudie innebär att resultatet insamlas genom direkt iakttagelse av företeelser 

(Andersson, 2013, s.207). I och med direkt iakttagelse är det möjligt för observatör att 

utveckla egna uppfattningar och reflektioner kring företeelser som uppkommer under 

observationstillfället (Andersson, 2013, s.207). Med avseende på närvaro av en 

observatör finns det risk för en påverkande effekt på observationsobjektet (Andersson, 

2013, s.207). En observationsstudie är med hänsyn till kravet på ständig närvaro 

tidskrävande (Andersson, 2013, s.207). I motsats till observationsstudier innebär 

fokusgrupper att ett fåtal deltagare utväljs (Andersson, 2013, s.418) och diskuterar ett 

specifikt ämne (Saunders et al., 2009, s.347). Deltagare utväljs med hänsyn till specifika 

karaktärsdrag som bestämts i förhållande till studiens syfte och frågeställning (Saunders 

et al., 2009, s.347) 

Vid semistrukturerade intervjuer är respondenten inte begränsad till att noggrant besvara 

ställda frågor (Bryman, 2011, s.415). Det är tillåtet för respondenten att besvara specifika 

frågor mer omfattande än vad som ursprungligen var tilltänkt. Förutom att respondenter 

har färre restriktiva riktlinjer har intervjuare tillåtelse att ställa följdfrågor (Bryman, 2011, 

s.415) vilket kräver förförståelse (Andersson, 2013, s.206). En semistrukturerad intervju 

är konstruerad utifrån olika huvudriktlinjer som är relaterad till studiens 

problemformulering vilket leder till en mer öppen intervju (Bryman, 2011, s.415). Varje 

intervjufråga behöver inte nödvändigtvis i detalj vara specificerad (Bryman, 2011, s.415). 

Trots det öppna intervjuklimatet används dock en intervjuguide vilket innebär att 

förberedda intervjufrågor i de flesta fall används (Bryman, 2011, s.415). En intervjuguide 

bidrar vidare till en planerad ordningsföljd gällande när de förberedda intervjufrågorna 

skall ställas till specifik respondent. En semistrukturerad intervju innebär därmed både 

ett kontrollerat och öppet intervjuklimat (Bryman, 2011, s.415). 

Förevarande studie tillämpar semistrukturerade intervjuer i enlighet med ett kvalitativt 

metodperspektiv. Studien ämnar undersöka hur nyttjande av externa partnerskap medelst 

internet kan vara fördelaktigt respektive problematiskt i produktutvecklingsarbetet. En 

”hur” – karaktär kräver att respondenten har möjlighet att beskriva på vilket sätt de 

integrerade faktorer som utgör problemet – ”produktutveckling”, ”externa partnerskap” 

och ”internet” förhåller sig till det specifika företaget. Varje företag har unika 

förutsättningar och omständigheter som skapar olika integrationer mellan respektive 

faktor. I och med att ett kvalitativt perspektiv tillämpas är detta subjektiva uppfattningar 

vilket innebär att respektive intervju delvis måste anpassas i förhållande till respektive 
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företag (Saunders et al., 2009, s.320). Detta försvårar att i förväg konstruera frågor som 

är överensstämmande med fallföretaget. Det är därmed inte möjligt att tillämpa 

strukturerade intervjuer vilket innebär att ställa exakt samma frågor till respektive företag 

som konstruerats i förväg (Saunders et al., 2009, s.320). 

En observationsstudie är i och med studiens syfte och frågeställning inte möjligt att 

genomföra med avseende på att nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet inte nödvändigtvis leder till ett omedelbart resultat. Det är inte 

möjligt att förutspå under vilka tidsperioder potentiella fördelaktigheter respektive 

problematiska konsekvenser observeras vilket därmed omöjliggör direkta iakttagelser. 

Ytterligare negativa konsekvenser med observationsstudier är möjligheten till påverkande 

effekter vilket kan bidra till fastställande av felaktiga slutsatser baserat på ett missvisande 

resultat. I och med detta i relation till kravet på egna uppfattningar via direkta iakttagelser 

ökar sannolikheten till ett missvisande resultat. Detta på grund av att studiens 

frågeställning består av flertalet integrerande faktorer som måste tas i beaktande i 

förhållande till företagets produktutvecklingsarbete, förutsättningar och omständigheter. 

Detta är inte möjligt att uppfatta på ett korrekt sätt för en utomstående observatör som 

inte har fullständig kunskap gällande diverse utvecklingsprocesser. Trots ett 

interpretativistiskt perspektiv i denna studie är det nödvändigt att ha en dialog med en 

representant med inblick i företaget för att få en förståelse för hur respektive integrerande 

faktor samspelar i specifikt företag. Detta på grund av att det inte är möjligt för en 

utomstående person att avgöra fördelar och nackdelar utan ingående förståelse i företaget. 

I en semistrukturerad intervju är det möjligt för en representant från företaget med god 

inblick och förståelse i diverse utvecklingsprocesser att beskriva hur samtliga 

integrerande faktorer som utgör frågeställningen samspelar i specifikt företag. Detta i 

kombination med öppna frågor och möjlighet till följdfrågor bidrar till en ingående 

helhetsförståelse vilket är nödvändigt för att besvara syfte och frågeställning. En ingående 

förståelse kan emellertid vara möjligt att uppnå i fokusgrupper. Detta på grund av ett fåtal 

deltagare som diskuterar ett specifikt ämne. Vidare är det i fokusgrupper i likhet med 

semistrukturerade intervjuer och observationsstudier möjligt att undersöka företag som i 

ett tidigare skede utvalts i förhållande till specifika urvalskriterier vilket är nödvändigt i 

denna studie (se avsnitt 4.4.). I och med att produktutvecklingsarbete diskuteras finns det 

emellertid med avseende på att det är en gruppdiskussion risk att företag inte vill avslöja 

ingående detaljer på grund av konkurrensfördelar. Fokusgrupper innebär därutöver 

samtidigt deltagande av flertalet företag vilket potentiellt leder till färre ingående detaljer 

i jämförelse med semistrukturerade intervjuer som är nödvändigt vid besvarande av syfte 

och frågeställning på grund av kontextbaserade samband. 

4.2 Flerfallsstudie 
En flerfallsstudie innebär att två eller fler fallföretag undersöks (Merriam, 1998, s.40). 

Företaget som intervjuas undersöks i och med en flerfallsstudie på ett minutiöst sätt vilket 

bidrar till förbättrad förståelse (Bryman, 2011, s.649). Detta är i enlighet med tillämpande 

av ett kvalitativt perspektiv vilket vanligtvis omfattar ett begränsat antal fallföretag 

(Silverman och Marvasti, 2008, s.14). En kvalitativ studie är i de flesta fall inriktad mot 

att ingående undersöka ett specifikt företag (Silverman och Marvasti, 2008, s.14). Detta 

är överensstämmande med en flerfallsstudie och vidare sammanfallande med syftemål i 

förevarande studie. 

I och med att undersökningsproblemet består av flera olika underliggande faktorer från 

olika ämnesområden – ”externa partnerskap”, ”produktutveckling” samt ”internet” är det 

viktigt med en ingående granskning av respektive företag som intervjuas. En jämförelse 
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mellan olika företag bidrar ytterligare till att det är möjligt att hitta samband gällande hur 

externa partnerskap med hjälp av internet påverkar produktutveckling. Trots att 

respektive företag har olika förutsättningar och omständigheter har de ett gemensamt mål 

i att vara verksam på en internationell marknad vilket skapar liknande förutsättningar och 

därmed potentiella samband. 

Förutom att undersökningsproblemet är konstruerat utifrån olika ämnesområden har 

undersökningsproblemet en ”hur” – karaktär. För att besvara detta krävs en omfattande 

granskning av respektive företag och dess unika förutsättningar och omständigheter. 

Detta motiverar tillämpande av en flerfallstudie för att få tillräckligt med kännedom om 

respektive företag. Det finns i annat fall risk att ett felaktigt resultat utvecklas på grund 

av ofullständig kännedom om potentiella faktorer gällande hur externa partnerskapet och 

internet påverkar produktutveckling. Detta motiverar valet av en ingående granskning och 

därmed en flerfallsstudie. 

4.3 Urval 
I denna studie kommer ett målinriktat urval att användas. Ett målinriktat urval innebär att 

specifika fallföretag kan utväljas baserat på olika förutbestämda kriterier (Bryman, 2011, 

s.392). Detta är en lämplig urvalsmetod för denna studie på grund av att specifika 

fallföretag kommer att väljas för ingående granskning i förhållande till specifika 

urvalskriterier. Studien är vidare avgränsad till att endast omfatta små- och mikro born 

global-företag i Sverige. Det måste därmed vara möjligt att välja dessa företag på förhand 

vilket är i enlighet med ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är därmedelst tillbörligt 

med hänsyn till de detaljerade specifikationer som utgör grunden i urvalsprocessen.  

En fördel vid genomförande av flerfallsstudier är att respektive företag som intervjuas har 

många liknande och olikartade egenskaper eller förutsättningar (Merriam, 1998, s.40; 

Miles och Huberman, 1994, s.29). Detta i kombination med ett största möjligt 

undersökningsantal bidrar till bättre resultat (Merriam, 1998, s.40). Ett målstyrt urval 

uppfyller denna nödvändighet i och med att företag som klassificeras som born-globals 

kan utväljas att deltaga i undersökningen. En born-global klassificering är den essentiella 

liknelsen mellan respektive företag som intervjuas. Med undantag av detta skiljer sig 

respektive företag gällande dess produkterbjudande, operationell marknad samt 

förfogande av resurser. 

Vidare är det viktigt att de personer som intervjuas har kunskap inom de angivna ämnen 

som studien är avsedd att undersöka det vill säga produktutveckling, externa partnerskap 

samt hur internet används. Detta för att undvika att frågor som ställs lämnas obesvarade. 

4.4 Urvalskriterier 
Vid utväljande av företag tillämpas specifika kriterier i förhållande till respektive företag. 

Företaget måste motsvara definitionen av ett born global-företag som utformats i enlighet 

med Oviatt och McDougall (1994) och Gabrielsson et al. (2008) Förevarande 

forskningsfråga utgörs av tre fundamentala faktorer – ”produktutveckling”, ”externa 

partnerskap” samt ”internet”. Det är därmed viktigt att motsvarande urvalskriterier 

omfattar föreliggande faktorer. Produktutvecklingskriteriumet innebär skapande av 

förbättrad eller ny produkt och kommersialisering av vederbörande produkt. Externa 

partnerskapskriteriumet innebär ett resursgivande samarbete såsom kund-, leverantörs-, 

konkurrent- eller forskningsinstitutssamarbete. I de flesta fall har born global-företag 

olikartade produkter (Knight och Cavusgil, 2004, s.128-129) vilket i flertalet fall kräver 

olika typer av partnerskap i produktutvecklingsarbetet (Schamberger et al., 2013, s.349). 
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Detta innebär att det inte är möjligt att tillämpa ett utförligare definitionsperspektiv 

gällande produktutveckling och externa partnerskap. 

Vidare ämnar studien undersöka hur internet påverkar nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet. I och med forskningsfrågans ”hur” – karaktär finns det 

möjlighet att internet har olika betydelse vid nyttjande av partnerskap i 

utvecklingsarbetet. Det är därmed inte ett krav att medverkande företag använder internet 

vid nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet. Detta på grund av att ”hur” – karaktär 

innebär att det finns möjlighet till att internet både används och inte används vid nyttjande 

av partnerskap i utvecklingsarbetet. Internet är därmed inte ett urvalskriterium som måste 

tas hänsyn till vid utväljande av företag. I enlighet med studiens avgränsning omfattar 

studien förutom detta endast mikro- och små företag (Europeiska kommissionen, 2006, 

s.14). Detta innebär att företagets omsättning måste vara inom intervallet 0 – 100 MSEK 

och antalet anställda inom intervallet 0 – 50 stycken (Europeiska kommissionen, 2006, 

s.14). Vidare måste företaget i enlighet med studiens avgränsning ha Sverige som 

utgångspunkt. Detta innebär att det måste vara ett svenskregistrerat företag. 

Initialt upptäckande av företag i förhållande till föreliggande urvalskriterier var möjligt 

på grund av lokal kännedom om existerande företag, läsning via nyhetssidor samt 

rapportering om företag som deltar i företagsinkubatorer med inriktning mot born global-

företag. För att säkerställa att respektive företag uppfyllde föreliggande urvalskriterier 

utfördes en övergripande granskning. Ytterligare information gällande nyttjande av 

externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet och internationaliseringsaspekter 

inhämtades via läsning på företagets hemsida och via samtal med potentiella 

företagsrespondenter. För att hitta information gällande omsättning, antalet anställda och 

tillhörande nationalitet användes offentligt tillgänglig företagsdata via 

”www.allabolag.se”.  

4.5 Urvalsstorlek 
I och med problemformuleringens undersökningskaraktär som ämnar besvara ”hur” 

externa partnerskap och internet kan påverka företagets produktutveckling är ett 

begränsat antal fallföretag motiverande. För att ha möjlighet att besvara ett problem av 

denna karaktär är det viktigt att underliggande faktorer unika för det specifika företaget 

undersöks på ett utförligt sätt. Det finns i annat fall risk att ett intetsägande ”symptom” 

beskrivs vara en reell orsak till det insamlade resultatet. Ett begränsat antal företag att 

undersöka bidrar till högre sannolikhet att detta undviks beroende på att en mer ingående 

undersökning innebär en genomgripande utvärderingsanalys av respektive underliggande 

faktor.  

Urvalet är begränsat till att endast omfatta nio företag. I och med att 

undersökningsproblemet är bestående av integrerande och samspelande faktorer krävs att 

respektive företag som intervjuas granskas på ett ingående sätt för att få en förståelse hur 

föreliggande faktorer förhåller sig till företagets unika förutsättningar och 

omständigheter. Det är därmedelst tillbörligt att endast undersöka ett begränsat antal 

företag för att ha möjlighet att få en tillräcklig förståelse för respektive företag som 

intervjuas. 

4.6 Bortfall 
I förvarande studie uppkom tre bortfall.  Ett av bortfallen uppkom i och med att en resa 

skedde och intervjupersonen föreslog att en intervju på flygplatsen skulle fungera. Vi 

föreslog däremot att boka fram intervjun vilket föreslagit datum var alldeles för sent för 

att acceptera. Andra bortfallet kom i och med ett oförutsett möte och intervjuobjektet hade 
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svårt att boka om intervjun innan vårt föreslagna sista datum. Tredje bortfallet fick vi 

aldrig svar på anledning men intervjun kunde inte äga rum. Vi anser dock inte att detta 

påverkat vår studie förutom att vi hade haft mer material att utgå ifrån. 

 

4.7 Intervjuobjekt 
Tabell 4. Använt medium, tidsomfattning, språk samt datum vid respektive intervju. 

Företag Medium Tidsomfattning Språk Datum 

Företag A Fysisk närvaro 40 min Svenska 2017-03-25 

Företag B Fysisk närvaro 40 min Svenska 2017-03-27 

Företag C Fysisk närvaro 45 min Svenska 2017-03-30 

Företag D 
Telefon – via 

ljud 
35 min Engelska 2017-03-31 

Företag E Skype – via ljud 40 min Svenska 2017-04-03 

Företag F 
Skype – 

videosamtal 
45 min Svenska 2017-04-07 

 

Tabell 4 visar att en intervju genomförts via telefon, två intervjuer via Skype samt hälften 

av antalet intervjuer med fysisk närvaro. Det uppfattas inte ha påverkat det insamlade 

resultatet negativt beroende på om intervju genomfördes med fysisk eller icke fysisk 

närvaro. Vid fysisk närvaro var det dock möjligt att i större utsträckning bilda en 

uppfattning om företagets verksamhet som det insamlade resultatet kunde relateras till på 

grund av att dessa intervjuer genomfördes på företagets arbetsplats. Vid intervjuer som 

genomfördes utan fysisk närvaro beskrevs dock företagets verksamhet utförligt vilket i 

efterhand inte anses ha påverkat resultatet på ett negativt sätt. Tidsomfattningen för 

respektive intervju varierade mellan 35 minuter och 45 minuter. Samtliga intervjuer 

genomfördes på svenska förutom med företag D som hade en engelskspråkig respondent.    

4.8 Intervjuguide 
En intervjuguide används vid genomförande av intervjuer. Trots att semistrukturerade 

intervjuer används vid insamling av data används en intervjuguide som ett hjälpmedel. 

En intervjuguide används som en grundläggande mall för att en intervju skall vara 

fokuserad inom ämnesområdet och därmed besvara vad studien ämnar undersöka 

(Bryman, 2011, s.415). En intervjuguide och dess frågor används som en grundläggande 

riktlinje medan intervjuare har möjlighet att ställa följdfrågor om ett mer ingående svar 

behövs vid en specifik ställd fråga (Bryman, 2011, s.415). Appendix 1 visar en 

sammanställning av intervjuguiden som användes vid genomförande av intervjuer i denna 

undersökning. 

För att intervjupersonen inte skall bli påverkad av de ställda frågorna på ett negativt sätt 

har frågorna formulerats med en öppen och opartisk karaktär (Bryman, 2011, s.415). 

Detta istället för att respektive fråga som ställs skall vara väldigt ingående och specifik. 

Det skapar till följd av detta istället möjlighet för intervjuare att ställa följdfrågor för att 

få ett mer ingående och specifikt svar inom ett relevant ämnesområde (Bryman, 2011, 

s.415). Detta är viktigt med hänsyn till respektive fallföretags unika förutsättningar och 

möjligheter vid nyttjande av externa partnerskap. För att erhålla en ingående förståelse 

beträffande externa partnerskap krävs det att respondenten har möjlighet att beskriva den 

företagsspecifika situationen. 
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Intervjuguiden har konstruerats med olika utvalda teman – ”externa partnerskap och 

produktutveckling”, ”innovation och produktutveckling” samt ”internet inom externa 

partnerskap och produktutveckling” vilket är centrala ämnesområden som behöver 

besvaras i förhållande till syfte och frågeställning. Anledningen till att ”externa 

partnerskap”, ”produktutveckling” samt ”internet” inte har behandlats som separata 

teman beror på att det är svårt för företaget som intervjuas att berätta om nyttjande av 

externa partnerskap om det inte relateras till produktutveckling. Istället behandlades 

”innovation och produktutveckling” som ett enskilt tema beroende på att innovation utgör 

en specifik faktor i produktutveckling och därmed är möjligt att behandlas separat. 

Internet behandlades både i relation till externa partnerskap och produktutveckling 

beroende på att det är ett övergripande hjälpmedel som innefattar nyttjande av partnerskap 

i utvecklingsarbetet. Innan frågor ställdes utifrån föreliggande teman ställdes dock 

övergripande frågor om företaget i form av djupare beskrivning av produkt och 

internationaliseringsprocess. Detta på grund av att en ingående förståelse för företagets 

produkt anses vara viktigt för att få en helhetsförståelse beträffande 

produktutvecklingsarbetet. Internationaliseringsprocess anses vara viktigt på grund av att 

det utgör grunden i ett born global-företag. 

4.9 Access 
För att få tillgång till intervjuer följdes förslag av Saunders et al. (2009, s.173) där 

strategier för åtkomst till access beskrivits. En av dessa strategier innebär att vara i god 

tid med att samla potentiella företag och skaffa sig en bra uppfattning om företaget 

(Saunders et al., 2009, s.74). För att uppfylla detta skickades mail med förfrågningar om 

intervju till potentiella företag i ett tidigt skede. Detta bidrog till att intervjuobjektet fick 

god till att förbereda sig på att bli intervjuad medan vi som författare hade tid att läsa på 

om företaget för att få en ingående förståelse om hur företaget arbetar. Vi skickade i 

samband med förfrågningarna ut ett översiktligt mail av vad vi skall undersöka och därav 

vissa krav såsom att partnerskap fanns inom produktutveckling. Vi informerade även om 

hur länge det skulle kunna tänkas ta att genomföra intervjun. Detta för att företagen skulle 

få en uppfattning om vad studien handlade om och dess tidsomfattning för att ha möjlighet 

att planera i förväg. 

En annan strategi för att uppnå access är sekretess (Saunders et al., 2009, s.173). I och 

med detta är det insamlade resultatet anonymt vilket även beskrevs när potentiella företag 

kontaktades. Detta är särskilt kritiskt med avseende på att produktutveckling kan innebära 

känslig information som är betydande för företagets verksamhet. Vidare är förtroende och 

seriositet viktigt för att uppnå access (Saunders et al., 2009, s.172). I förfrågningar som 

skickades bifogades utöver en beskrivning av studien och anonymitet telefonnummer, 

bild och våra LinkedIn profiler för att inge förtroende och ett seriöst syfte. framstå som 

seriös. Vi var även noga med att i poängtera att vi kommer från ett universitet. Detta 

eftersom att risken att mail inte når den person som är tänkt genom att kundservice eller 

annan potentiell enhet inom företaget inte avser mailet som viktigt om inte vikten av 

mailet framgår (Saunders et al., 2009, s. 178). Vi upplevde således att fick en hög respons 

på de mail vi valde att skicka ut. 

Vid alla intervjuer har vi i högsta mån försökt att besöka de företag som vi valt som 

intervjuobjekt. När avståndet varit för långt eller när intervjuobjekten inte haft möjlighet 

att ta emot oss har Skype och telefon dock använts. Vi har dock inte sett detta som ett 

hinder i och med att företagare som intervjuats varit väldigt bekväma och vana med att 

genomföra möten via elektroniska hjälpmedel.  Intervjuerna har genomförts med 

lämpliga personer som har kunskap kring undersökande ämnesområde. I vårat fall har 
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ofta intervjuer skett med företagets VD. Dessa personer har ansetts av företaget själva att 

passa vår undersökning bäst.  Innan intervjuerna genomförts har vi valt att berättat mer 

grundligt om vad vår studie kommer att avhandla. Detta för att förstärka förståelsen om 

vad det är studien omfattar och deras roll i studien.  Vi har även erbjudit att skicka studien 

när den är färdig. Detta för att förstärka motivationen att svara så utförligt som möjligt. 

Intervjufrågorna har valts ut utifrån vår grundläggande kunskap inom ämnesområdet samt 

våran teoretiska referensram och syftet med studien.  Enligt Saunders et al. (2009, s.328) 

är det viktigt att vara förberedd innan semistrukturerade intervjuer skall genomföras 

genom att skapa sig en förståelse kring företaget som man valt att intervjua. Det är även 

viktigt att välja rätt miljö där intervjun skall ske. I förvarande studie har en djupgående 

förståelse av företaget och dess produkt gjorts. Detta för att visa på förståelse för företaget 

och därför visat intresse. Vidare menar Saunders et al., (2009, s.329) att ibland kan 

intervjuaren inflika med kommentarer. Detta har även har gjorts i förvarande studie, vi 

har dock aldrig påpekat utan summerat det intervjuobjektet talat om vilket bidragit till att 

intervjupersonen haft chans till att förklara något ytterligare eller inflika om något har 

tolkats fel. Vidare har vi efter varje intervju gått igenom frågorna och sett till att vi fått 

utfyllda svar kring varje område. Intervjuobjekten har vidare varit positiva till att om 

något behöver tilläggas så har vi fått en möjlighet att kontakta dem ytterligare vilket dock 

inte behövts då vi varit noga med att samla in djup förståelse kring ämnet redan från 

början.  

4.10 Tematisk analys 
En tematisk analys innebär att det empiriska materialet kategoriseras i olika teman och är 

en vanligt förekommande metod vid kvalitativ data (Attride-Stirling, 2001, s.387). Vidare 

används en tematisk analys för att skapa en ingående förståelse till ett forskningsproblem 

(Attride-Stirling, 2001, s.387). Detta undviker en ytlig förståelse i och med granskning 

av underliggande reella faktorer och inte potentiella symptom. En tematisk analys är ett 

tillbörligt val vid analys av det insamlade materialet i denna studie med hänsyn till 

undersökningskaraktären i förevarande forskningsproblem. I och med att 

forskningsproblemet består av tre underliggande faktorer – ”externa partnerskap”, 

”produktutveckling” samt ”internet” är det viktigt att få en ingående förståelse kring hur 

de olika faktorerna samspelar. Förutom att en tematisk analys är överensstämmande med 

undersökningskaraktären av forskningsproblemet är detta i enlighet med valet av en 

flerfallsstudie. Företaget som intervjuas undersöks i och med en flerfallsstudie på ett 

minutiöst sätt (Bryman, 2011, s.649) vilket är överensstämmande med en tematisk analys. 

Det inledande tillvägagångssättet vid en tematisk analys omfattar flertalet olika faser 

(Attride-Stirling, 2001, s.390-394). Det första steget innebär att insamlade data 

transkriberas och delas upp i en logisk struktur (Attride-Stirling, 2001, s.391). Detta 

innebär i denna studie att det inspelade materialet översätts till textformat från ett digitalt 

ljudformat. Det andra steget innebär att ett ramverk skapas genom att insamlade data 

kategoriseras till olika teman (Attride-Stirling, 2001, s.391). I denna studie innebär detta 

att de tre olika ämnesområdena i forskningsproblemet – ”externa partnerskap”, 

”produktutveckling” samt ”internet” kommer att utgöra de olika temana som det 

insamlade intervjuresultatet kommer att förhållas gentemot. I denna studie lyssnades 

intervjuerna igenom i nära anslutning till att var och en av intervjuerna skett. Först 

lyssnades intervjuerna igenom en gång där vi skrev ned det som sagts i intervjun. Därefter 

delades intervjun in under olika teman med avseende på de tre olika ämnesområdena i 

forskningsproblemet ”externa partnerskap, ”produktutvecking” samt ”internet”. Vi 

använde oss av färgkoder inom ämnen så att material kunde länkas till vartdera temat. 
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Det tredje steget utgör en mer detaljerad kategorisering av de befintliga temana (Attride-

Stirling, 2001, s.391). Detta innebär att respektive tema kategoriseras i logisk ordning 

utifrån forskningsproblemet. I denna studie innebär detta att externa partnerskap och 

produktutveckling avhandlas först och sist internet. Anledningen till detta beror på att 

externa partnerskap och produktutveckling är de centrala delarna i 

undersökningsproblemet och internet är ett ”verktyg” som tillämpas inom både 

partnerskap och produktutveckling. 

Efter den inledande fasen påbörjas slutfasen i den tematiska analysen. Steg 4 vilket är det 

första steget i slutfasen innebär att det empiriska resultatet beskrivs på ett mer ingående 

sätt (Attride-Stirling, 2001, s.391. I denna studie innebär detta att beskriva vad respektive 

företag har svarat på respektive fråga på ett mer ingående sätt. Först bearbetades varje 

företag enskilt för att få en kontextuell förståelse för vilka faktorer som varit 

problematiska respektive fördelaktiga hos varje enskilt företag. Därefter delades alla 

företags resultat in i lika och skilda faktorer för att få en översiktlig bild om mönster och 

skiljaktigheter. Efter att detta gjorts lyssnades intervjuerna igenom ännu en gång för att 

säkerställa att inget material missats. Detta skiljer sig i jämförelse med stegen i den 

inledande fasen där utformning av teman är huvudfokus (Attride-Stirling, 2001, s.391). 

Steg 5 är en summering av steg 4 där olika samspel mellan de olika temana kan upptäckas 

(Attride-Stirling, 2001, s.394). I denna studie innebär detta att en helhetsförståelse försöks 

utvecklas mellan respektive tema. De olika temana undersöks i ett gemensamt 

sammanhang istället för att avhandlas separat i förhållande till respektive företag.  Steg 6 

innebär att en förståelse försöks hittas gällande hur de olika temana är integrerade och 

samspelande med varandra kopplat till teorier (Attride-Stirling, 2001, s.394). I denna 

studie innebär detta att respektive tema undersöks i förhållande till utvecklade teorier som 

behandlats i arbetet (se avsnitt 3). 

4.11 Reliabilitet och validitet 
Vid semistrukturerade intervjuer används reliabilitets- och validitetskriterier för att 

bedöma trovärdighet i genomförande av studie (Saunders et al., 2009, s.326). Reliabilitet 

innebär i vilken utsträckning utomstående forskare har möjlighet att ånyo utföra 

förevarande studie med samma förfaringssätt och fastställa samma slutsatser (Saunders 

et al., 2009, s.326) För att bedöma detta måste hänsyn tas till intervju- och responsbias 

som är underliggande och påverkande faktorer (Saunders et al., 2009, s.326). Intervjubias 

innebär att intervjuare kan påverka respondenten att svara på ett specifikt sätt genom att 

intervjuare använder en viss tilltalston eller kroppsspråk (Saunders et al., 2009, s.326). 

Intervjubias innebär att insamlade data kan tolkas på ett felaktigt sätt i förhållande till vad 

respondenten ursprungligen menade (Saunders et al., 2009, s.326). Med responsbias 

avses hur intervjupersonen väljer att besvara frågor som ställs (Saunders et al., 2009, 

s.326-327).  Detta kan innebära att vissa frågor som ställs kan upplevas innehålla känslig 

information och därav innebär att intervjupersonen väljer att avstå berätta om viktiga 

aspekter som förevarande studie ämnar att avhandla. 

I förevarande studie anses reliabilitetskriteriumet tillfredsställas. Reliabilitet tillgodoses 

med avseende på ingående beskrivning av medverkande företag gällande vilka kriterier 

som använts vid utväljande av företag, företagsspecifika egenskaper (sektor, omsättning, 

internationaliseringsprocess, vem som intervjuats) som påverkar resultatet, antal företag 

som medverkar och bifogande av intervjuguide som beskriver vilka frågor som ställts till 

respektive företag. För att motverka intervjubias har respondenter indirekt fått leda 

samtalet. Detta genom att grundläggande inledande frågor har ställts varefter intervjuare 

har ställt följdfrågor för att få en djupare förståelse. Detta innebär att respektive intervju 
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i största möjliga utsträckning har genomförts på liknande sätt för att undvika potentiella 

skiljaktigheter som kan påverka resultatet. En potentiell negativ påverkan på intervjubias 

är dock att intervjuer genomförts både med fysisk närvaro och endast via ljud vilket kan 

bidra till feltolkning av vad respondenten menar. Detta på grund av att intervju via endast 

ljudsamtal inte innebär möjlighet att tolka eventuella gestikuleringar eller ansiktsuttryck. 

Vidare genomfördes en intervju på engelska vilket kan innebära feltolkningar med 

avseende på ej full förståelse för vissa vedertagna uttryck. Vi anser dock att detta inte 

påverkat intervjubias på grund av att om missförstånd misstänkts har vi varit noga med 

att förtydliga eventuella oklarheter. Vi anser oss även ha god förståelse för det engelska 

språket. För att motverka responsbias är resultatet anonymt med avseende på att studien 

behandlar information som kan upplevas vara känslig. 

Validitet syftar till att bedöma studiens relevans (Saunders et al., 2009, s.394). Detta 

genom att säkerställa att intervjufrågor som ställs är möjliga att besvara och relevanta i 

förhållande till syfte och frågeställning som studien ämnar besvara (Saunders et al., 2009, 

s.394). I förevarande studie genomfördes en pilotstudie innan intervjuer påbörjades för 

att uppnå högre validitet. Detta för att säkerställa att frågorna var förståeliga och 

genomförbara. Pilotstudien genomfördes på samma sätt som om intervjun skulle 

användas i studien. Detta i form av ett företag som i likhet med intervjuföretag har 

internationell verksamhet, avsedd omsättning, antal anställda, nationalitet samt nyttjar 

externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet. Detta inbringade förståelse gällande 

tidsomfattning för genomförande av intervju, besvarande av syfte och frågeställning, hur 

respondenter upplever frågor som är känsliga samt frågors svårighetsgrad. Efter 

genomförd pilotstudie ändrades vissa specifika frågor som upplevdes bidra till lägre 

validitet. Validiteten kan dock ha påverkats negativt av att vi inte besitter fullständig 

kunskap om respektive sektor vilket därmed innebär potentiell risk gällande att vissa 

frågor som standardiserats till varje intervju för att kunna besvara syfte och frågeställning 

inte var helt överensstämmande med respektive sektor. Detta kan ha bidragit till att viss 

information om produktutvecklingsprocessen utelämnades vilket kan ha påverkat 

studiens relevans på ett negativt sätt. 

4.12 Generaliserbarhet 
Förevarande urvalskriterier medför svårigheter att skapa en omfattande förståelse 

beträffande populationen som urvalet förväntas representera. Detta på grund av att urvalet 

baseras på flertalet integrerade kriterier vilket leder till ett sammansatt urval. Det finns 

inte tillräckligt med statistiska data som överensstämmer med samtliga urvalskriterier för 

att kunna skapa en helhetsförståelse om populationen. Ett ofullständigt vetande gällande 

populationen innebär att det till viss del inte är möjligt att generalisera resultatet på grund 

av bristfällig information kring vilka företag som ingår i populationen. Insamlat resultat 

från företagen som utvalts i förhållande till dessa urvalskriterier har därmed sämre 

möjligheter att generaliseras på populationen som urvalet förväntas representera.  Det är 

dock indirekt möjligt att tillämpa resultatet om tillräckligt med information finns gällande 

vilka företag som utgör den totala populationen. Det är inte det insamlade resultatet som 

är bristfälligt utan istället informationen kring populationen. 

Begränsad information beträffande populationen som urvalet förväntas representera 

behöver nödvändigtvis inte bidra till sämre möjligheter att tillämpa resultatet på företag 

som inte varit deltagande i undersökningen. Detta på grund av att om ett utomstående 

företag har liknande förutsättningar som ett företag deltagande i undersökningen är det 

möjligt att tillämpa resultatet i förhållande till det specifika företaget (Bryman, 2011, 

s.355). Förevarande studie förefaller därmed vara en referenspunkt gentemot 
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utomstående företag med liknande förutsättningar. Detta kan vidare uppfattas vara 

överensstämmande med valet av en kvalitativ studie omfattande en flerfallsstudie. 

Företaget som intervjuas undersöks i och med en flerfallsstudie på ett minutiöst sätt vilket 

bidrar till förbättrad förståelse (Bryman, 2011, s.649). Detta är i enlighet med tillämpande 

av ett kvalitativt perspektiv vilket vanligtvis omfattar ett begränsat antal fallföretag 

(Silverman och Marvasti, 2008, s.14). 

Förutom ett ofullständigt vetande beträffande populationen i förevarande studie utgör 

frågeställningen en särskild problematik. I och med att frågeställningen består av tre 

olikartade och integrerade faktorer – ”produktutveckling”, ”externa partnerskap” och 

”internet” skapas ytterligare oklarheter beträffande populationen. Det finns olika typer av 

produktutveckling och externa partnerskap samt olika användningsområden av internet 

inom produktutveckling och externa partnerskap. Detta är i synnerhet påfallande med 

hänsyn till att studien inte ingående avgränsat företagen som undersöks till att endast 

omfatta en särskild typ av produktutveckling, externa partnerskap och internet. Det är 

därmed inte möjligt att få en helhetsförståelse kring en fullständig population utan istället 

avser studieresultatet kunna tillämpas på företag med liknande förutsättningar. 

4.13 Etiskt förhållningssätt 
I enlighet med Bryman (2011, s.131-132) beskrivs etiska åtaganden i form av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att medverkande respondenter måste få en beskrivning 

gällande vad studien ämnar undersöka, medvetenhet om att de inte är förpliktade att 

medverka i föreliggande studie samt förståelse för intervjuns tillvägagångssätt (Bryman, 

2011, s.131). Samtyckeskravet innebär att alla som tillfrågats att ingå i studien väljer 

enskilt om de väljer att ingå i studien eller inte (Bryman, 2011, s.132). 

Konfidentialitetskravet handlar om att värna om deltagandes integritet (Bryman, 2011, 

s.132). Nyttjandkravet innebär att data som framkommer får endast användas i studiens 

syfte (Bryman, 2011, s.132). 

Förevarande studie betraktas i största möjliga utsträckning ha tillgodosett föreliggande 

etiska krav. Informationskravet anses ha tagits i beaktning med avseende på att respektive 

tillfrågad respondent initialt bifogades en beskrivning gällande vad studien ämnar 

undersöka (presentation av ämne, varför relevant och varför företaget tillfrågats) och 

tillvägagångssättet för undersökningen. Vidare beaktades informationskravet och 

samtyckeskravet i och med att potentiell respondent tillfrågades om hen var villig och 

hade möjlighet att deltaga. Konfidentialitetskravet har tagits i beaktande med avseende 

på att redan från början när första kontakt etablerades med potentiell respondent beskrevs 

att det insamlade resultatet kommer att vara anonymt. I förevarande studie anser vi att 

fördelaktigheter respektive problematik vid nyttjande av externa partnerskap i 

produktutveckling är ett känsligt ämne. Anonymitet anser vi därmed ha förstärkt 

motivationen. Detta för att intervjuade personer ska känna att de kan tala öppet och fritt 

om dessa fördelaktigheter respektive problematik trots att det mest troligt är betydande 

för företagets verksamhet (Andersson, 2013, s.197). Nyttjandekravet beaktades med 

avseende på att data har hanterats mycket noggrant. Endast författare av studien har haft 

tillgång till data som lagrats i en lösenordskyddad molntjänst. Transkriberingen 

genomfördes avskilt för att motverka att icke behöriga personer hörde det inspelade 

ljudmaterialet. 
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras det insamlade resultatet från medverkande företag som 

intervjuats. Empiri är indelad utifrån respektive tema som tidigare utvalts – 

”produktutveckling”, ”externa partnerskap” samt ”internet”. Resultatet från respektive 

företag presenteras individuellt och i förhållande till vederbörande tema. Initialt 

presenteras resultatet inom produktutveckling, sedan inom externa partnerskap och 

slutligen inom internet. 

5.1 Övergripande företagsinformation 
Tabell 5. Övergripande information om respektive företag som intervjuats. 

Namn Befattning Sektor Registreringsår Internationalisering Länder 

Företag 

A 
VD Bygg 2012 Från start 

Främst 

Nordamerika 

Företag 

B 
VD IT 2010 Två år från start 

Fokus USA 

& Sverige 

Företag 

C 
VD Media 2003 Från start 

Flertal 

länder 

Företag 

D 
VD IT 2009 Från start       

70 olika 

länder 

Företag 

E 
VD IT 1999 Från start 

6 olika 

länder 

Företag 

F 

Operativ 

chef (OC) 
Media 2015 Från start 

Flertal 

länder 

 

I tabell 5 beskrivs övergripande information om respektive medverkande företag som 

intervjuats i förevarande studie.  

Företag A är placerat i Sverige men har även kontor i Kanada. Företaget erbjuder 

teknologiska lösningar inom byggindustrin. Företaget tillverkar kundspecifika lösningar 

i och med kundens uppkommande behov. Företaget hade redan från start planerat att gå 

internationellt och detta på grund av grundarens tidigare erfarenheter av den 

internationella marknaden inom samma sektor. Som första steg utvecklade de teknologi 

och sökte sedan samarbetspartners, främst på den nordamerikanska marknaden. Detta på 

grund av att företaget scannat olika kundmarknader och antog att den nordamerikanska 

marknaden skulle återhämta sig snabbt efter finanskrisen som drabbat byggsektorn hårt. 

Vidare vill de hitta en ny kundmarknad och partner som kunde komplettera dess produkt. 

Företaget omsätter ca 5 mkr och startade sin verksamhet år 2012. Personen som 

intervjuades hade befattning som VD och har i sin roll ansvar över affärsutveckling och 

kundrelationer. Idag har företaget kunder i flera länder med störst fokus på Nordamerika 

där deras främsta samarbetspartner är bosatt och driver sin verksamhet. 

Företag B är placerat i Sverige och all affärsverksamhet sker utifrån Sverige. Företaget 

erbjuder standardiserade IT-lösningar. Företag B började sin verksamhet i Sverige men 

såg snabbt en möjlighet att internationalisera. Inom deras bransch var Sverige i framkant 

och de såg att andra delar av världen skulle behöva liknande lösningar och började därmed 

att fokusera på USA som kundsegment. Deras internationaliseringsprocess började två år 

efter start, det vill säga deras första utländska kund. Även företag B hade en internationell 

marknad i sikte redan från början. Företaget omsätter 17 mkr och startade sin verksamhet 

år 2010.  Personen som intervjuades i företag B har befattning som VD.  
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Företag C är placerat i Sverige men har även kontor i USA. Företaget erbjuder hjälp med 

att designa produkter och tjänster med specifika kundanpassade behov beroende på 

projekt. Företag C startade sin verksamhet i Sverige men insåg snabbt att de svenska 

budgetarna för den typ av arbete de ville göra var betydligt lägre än i exempelvis USA. 

Deras internationalisering kom sig av att de fick uppdrag från andra länder som sökt deras 

tjänster och de ser deras internationalisering som en slump blandat med skicklighet. De 

har partners och kunder i flertalet länder. Det är sällan företaget själv som söker upp 

kunder. Företag C omsätter cirka 55 mkr och startade sin verksamhet år 2003. Personen 

som intervjuades i företag C har befattningen VD. 

Företag D är ett mjukvaruföretag och verksam inom en högteknologisk industri där de 

erbjuder en produkt som är enkel att använda för alla och kräver inte någon anpassning 

till kund för att kunna användas. Företaget var internationell från start. Detta eftersom 

företaget är pionjärer inom sin produktnisch och den svenska marknaden var inte mogen 

för produkten som företaget erbjuder. De sökte sig därför ut mot andra marknader och 

kunder. Huvudkontoret är placerat i Sverige men de har även kontor i bland annat Kanada, 

USA och Indien. Företaget omsätter ca 6 mkr och startade sin verksamhet år 2007, De 

har kunder i 70 olika länder. Personen som intervjuades har befattningen VD. 

Företag E är ett mjukvaruföretag och är verksam inom molntjänster. De erbjuder 

lösningar för lagring av dokument inom olika länder och passar alla slags företag som 

avser att använda tjänsten. De startade sin internationalisering från början genom att ett 

av deras första projekt var ett EU-projekt. De har idag återförsäljare i Norge, Danmark, 

England, Beneluxländerna och till viss mån även Indien som aktivt försöker att sälja 

företagets produkt.  De har sitt huvudkontor placerat i Sverige där försäljningen sker ifrån.  

Företaget omsätter ca 8 mkr och startade sin verksamhet år 1999. Personen som 

intervjuades har befattning som VD  

Företag F utvecklar en IT-tjänst som erbjuder kunden support för att bygga sitt digitala 

varumärke och marknadsstrategi. Tjänsten är anpassad för ett särskilt kundsegment och 

är till för att varje individuell person skall kunna bygga sitt eget varumärke online. De 

startade sin internationalisering redan från start. Först och främst via sociala medier där 

kunder tipsade om tjänsten och spred sig så vidare till kunder i andra länder och så har 

det fortsatt. Företag F har sitt kontor i Sverige. Företaget omsätter idag 0 mkr och 

registrerade sitt företag år 2015 (offentliga finansiella data har inte uppdaterats, företaget 

bedriver dock en verksamhet och har kunder). Personen som vi intervjuade har befattning 

som grundare och operativ chef.  
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5.2 Företag A 

5.2.1 Produktutveckling 

Under intervjun berättade företagets VD att de använder externa partnerskap inom många 

olika delar av produktutvecklingen. Vi beskrev därför samtliga 

produktutvecklingsprocesser som vi valt att definiera enligt följande: ”upptäcktsfas”, 

”utvecklingsfas” och ”kommersialiseringsfas”. Vi beskrev därefter vilka aktiviteter som 

ingick i respektive fas. Inom upptäcksfas berättade VD att de arbetar tillsammans med 

dess partners i form av tillverkare och kunder för att få information om utländska 

marknader och utveckla nya produktidéer. Inom ”utvecklingsfasen” berättade VD att de 

arbetar tillsammans med partners inom produktdesign och produkttestning. Inom 

kommersialiseringsfasen berättade VD att de använder en partner för försäljning, 

distribution och marknadsföring. När vi frågade VD om hen tror att företaget skulle ha 

uppnått samma utvecklingsresultat utan användande av partners svarade VD att utan 

användande av dess partners hade företaget inte haft möjlighet till att uppnå samma 

resultat med produktutvecklingen. VD berättade att utvecklingskostnaderna hade blivit 

alltför höga och att de tidigare testat att utveckla produkter själva men att det kräver 

mycket kapital, kompetens och andra fysiska resurser såsom maskiner och lokaler. VD 

beskrev då att dessa problem kunde dess partners lösa. 

”Det var ett genidrag att slå ihop våra verksamheter och utveckla en produkt 

tillsammans. Vi hade en lösning på deras problem och de hade en lösning 

på våra problem” 

   -VD 

Vi frågade därefter om VD kunde utveckla vilka resurser som företaget använder via 

externa partnerskap. VD svarade då att de från början hade i åtanke att produktionen 

skulle ske i Sverige men upptäckte i ett tidigt skede att resurser i form av främst kapital 

saknades för att utföra detta. Istället valde företaget att tillverka produkten via 

partnerskap. VD beskrev att detta innebär att företaget har möjlighet att begränsa dess 

resursutnyttjande till att endast omfatta produktion vilket skapar möjlighet för företag A 

att koncentrera sig på sin nyckelkompetens vilket är teknologi. I och med detta sker 

tillverkning av företagets produkt i ett utländskt land medan teknologi överförs från 

företaget i Sverige till dess partner i det utländska landet. Vi frågade därefter om företaget 

upplevt att de uppnått ett högre innovationsresultat med hjälp av partnerskap varefter VD 

berättade att framförallt under workshops med kompetenta kunder som hade lång 

erfarenhet inom branschen har de fått mycket idéer och inspiration om hur produkten kan 

förbättras. Detta med hjälp av kunder som har stort kunnande om användarbehov, 

säkerhet, kvalitet samt teknologi. 

”När flertalet professionella personer med olika kulturell bakgrund och 

erfarenhet inom olika branscher möts sker innovation som en naturlig del” 

       -VD 

5.2.2 Externa partnerskap 

När vi frågade hur det externa partnerskapet varit fördelaktigt beskrev VD att användande 

av externa partnerskap på många olika sätt har varit fördelaktigt. VD berättade att de fått 

tillgång till fler resurser som företaget i annat fall saknat. Vi frågade därmed om en mer 

ingående beskrivning av vilka typer av resurser varefter VD berättade att dessa resurser 

omfattar marknadskompetens, försäljningskanaler vilket innebär tillgång till nya kunder, 
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lokaler, maskiner, fabrik. VD berättade att detta bidrar till en otroligt hög flexibilitet i och 

med att företaget och dess partner kan fokusera på vad de gör bäst. När vi sedan frågade 

hur partnerskapet kan ha varit problematiskt berättade VD att användande av externa 

partnerskap i produktutvecklingsarbetet inte är helt enkelt och därför leder till 

problematik. Detta i form av att företaget i och med samarbetskontraktet skall sköta 

affärsutveckling och försäljning. I motsägelse till kontraktet vill företagets 

samarbetspartner dock deltaga i beslutsprocessen gällande val av operativa marknader för 

egen del vilket har skapat tendenser till ett opportunistiskt beteende.  

’’Visst är det opportunistiskt beteende det kallas, det låter lite hemskt men 

det är sant’’ 

   -VD 

VD berättade därmed att kontraktet hade behövts utformats på ett tydligare sätt för att 

tydliggöra respektive företags befogenheter. VD berättade även att genom åren som gått 

har företagets framtida mål och dess partners mål blivit väldigt olika. Det som en gång 

var tänkt att fungera på ett sätt fungerar bara för företag A och detta har lett till att dess 

partner gör saker som är ”bakom ryggen” utan att vara tydlig med informationen. VD 

berättade vidare att företaget och dess samarbetspartner i och med detta inte alltid har 

överensstämmande syn på vad respektive partnerskap skall göra och hur arbetet skall 

utföras. 

Efter att vi behandlat problematik med användande av externa partnerskap i 

utvecklingsarbetet frågade vi om det fanns några kritiska faktorer vid val av företag som 

nyttjas via partnerskap. VD berättade att de kriterier som de anser vara viktiga är 

samarbetspartnerns position, marknad, varumärke, kvalitetsnivå, företagskultur, 

gemensamt framtidsperspektiv samt god kommunikation. Företagets samarbetspartner 

måste vara verksam på en marknad som företaget är intresserad av och ha ett varumärke 

med bra rykte. Vidare beskrev VD att samarbetspartnern måste motsvara dess 

förväntningar på kvalitet med hänsyn till att företaget tillverkar väldigt kundanpassade 

produkter. Det innebär att de måste kunna tillverka och förstå produktens olika delar 

vilket kräver likartad kompetens och att de skall förstå teknologin som utgör produkten 

för att kunna integrera varandras produkter och teknologi med varandra. Företag As kultur 

måste vara överensstämmande med dess samarbetspartner och tillsammans måste 

företagen ha ett överensstämmande framtidsperspektiv vilket beskrevs vara att företagen 

måste ha en gemensam vision. 

Vi frågade därefter vad företaget tror är viktigast för att samarbetet skall lyckas varefter 

VD berättade att det är viktigt som kriterier vid val av partner att det finns ett delat ansvar 

i form av att ha förtroende för partnern samt viktigt att kommunicera och därmed 

upprätthålla varandra om vad som sker. När vi frågade om företaget mestadels jobbat med 

kortsiktiga eller långsiktiga relationer berättade VD att de har haft ett långsiktigt kontrakt 

med sin leverantör och både långsiktiga och kortsiktiga relationer med sina kunder 

beroende på projektets storlek. VD tror att relationen blivit långvarig i och med att 

företagen passar så bra ihop på många plan. VD berättade vidare att trots företagets 

komplexa produkter som kräver att många personer inom både marknadsfunktionen, 

inköpsfunktion, design samt beräkning har den teknologiska anpassningen (möjlighet att 

integrera varandras produkter och teknologi) överträffat alla förväntningar. 
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”Det var bulls-eye på första pilen. Samarbetet har överskridit alla våra 

förväntningar” 

   -VD 

5.2.3 Internet 

När vi frågade hur företaget arbetar med internet berättade VD att internet har stor 

betydelse i företags externa partnerskap och produktutvecklingsarbete. VD beskrev att 

företaget utan internet inte hade haft möjlighet att uppnå samma resultat. Företaget 

använder gemensamma teknologidatabaser tillsammans med dess samarbetspartner för 

att kunna dela information med varandra och göra det möjligt för konstruktörer att i CAD-

program arbeta tillsammans.  Vidare beskrev VD att det är möjligt för företaget att via 

möten över internet arbeta med teknologi och ha affärsledningsmöten. Internet minimerar 

de geografiska avstånden. 

”Att åka över Atlanten inför varje möte hade aldrig varit en tanke” 

       -VD 

Vi frågade därefter om företaget trots dessa fördelar upplevt problematik med att använda 

internet i externa partnerskap i produktutveckling. VD berättade att det kan vara svårt 

under utvecklingsarbetet att ha fullständig kontroll vad gäller behörigheter, ansvar och 

befogenheter. Detta i form av upphovsmän till ritningar och beräkningar vilket medför 

potentiella risker och oklarheter vad gäller produktansvar. I och med att produkten kräver 

fullständig kontroll över risker måste detta helst ske vid fysiska möten. 

Tabell 6. Sammanställning av fördelaktigheter, problematik samt kriterier vid val av 

partner vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling för företag A. Vidare 

beskrivs fördelaktigheter och problematik gällande internet i partnerskap och 

produktutveckling. 

Fördelaktigheter  Problematik  
Kriterier vid val av 

partner 

Kostnadsbesparingar  
Ej gemensamt 

framtidsperspektiv 
 Teknologisk anpassning 

Möjlighet att fokusera på 

kärnkompetens 
 Ej samsyn på arbetet  Kvalitet 

Flexibilitet  
Ej optimal 

kontraktsform 
 Varumärke 

Inspiration  Bristande transparens  Position på marknad 

Kompetens  
Opportunistiskt 

beteende 
 Kultur 

Skaffa nya kunder    Likartad kompetens 

Innovation    
Överensstämmande 

framtidsperspektiv 

Fysiska resurser    Förtroende 

    God kommunikation 
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Tabell 6. Fortsättning. 

 

 

  

Internet i partnerskap och produktutveckling 

Fördelaktigheter Problematik 

Reducerar geografiskt avstånd Kontroll 

Underlättar kommunikation  

Informationsbärare  
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5.3 Företag B 

5.3.1 Produktutveckling 

VD berättade att företaget använder externa partnerskap vid ett flertal olika processer 

ingående i produktutvecklingsprojekten. Vi gjorde likt förra intervjun och förklarade 

definitionerna som vi arbetar med för att förenkla svaret på frågan varav VD beskrev att 

de använder följande produktutvecklingsprocesser – ”utvecklingsfas” och 

”kommersialisering” för att få tillgång till resurser. Inom ”utvecklingsfas” beskrev VD 

att de får åtkomst till en del komponenter från andra företag. Detta för att uppnå en 

snabbare utvecklingstakt och därmed ha möjlighet att lansera produkten på en marknad i 

ett tidigare skede i jämförelse med om företaget självständigt utvecklat varje komponent. 

”Det gäller att vara snabb när man skall göra någonting. Time to market är 

viktigt” 

       -VD 

VD beskrev vidare att de därtill använder en molntjänst som tillhandahålls av ett 

utomstående företag via ett externt partnerskap. All drift av systemet som företaget 

erbjuder hanteras hos merparten av dess kunder med hjälp av molntjänsten. VD beskrev 

att denna molntjänst innebär att företaget inte behöver hålla på med serverinstallationer 

runtom i världen utan kan istället ange vilka molnresurser företaget behöver varefter detta 

tillförses av det utomstående företaget som utvecklat molntjänsten. 

”Vi sätter upp molntjänster som också behöver vara placerad på olika 

ställen. En svensk myndighet vill inte ha sina grejer i USA. Det finns olika 

lagar som gäller för hur man får gå in och titta på saker som finns” 

       -VD 

Vid fråga om företaget uppnått högre innovation med hjälp av partners beskrev VD att 

det stämmer och detta med hjälp av både leverantörer och kunder. Allra mest med hjälp 

av kunder som bidragit med värdefull feedback. VD beskrev att i och med feedback 

uppkommer inspiration och nya insikter i hur företaget kan förbättras på olika sätt. Detta 

bland annat i nya releaser där företaget får en förståelse gällande vad som kan förändras 

och förbättras.  Inom kommersialisering beskrev VD att företaget nyttjar externt 

partnerskap vid försäljning av produkter. Detta i och med att det finns företag som skapar 

fördel genom att använda företag Bs produkter som ett resultat av bland annat ökad 

försäljning vilket även bidrar till nya kunder för företaget. Vidare beskrev VD att de även 

har partnerskap med utomstående företag som de själva har uppsökt för att komplettera 

företagets produkter. 

5.3.2 Externa partnerskap 

Nyttjande av externa partnerskap har varit fördelaktigt i produktutveckling för företaget 

berättade VD. VD berättade att användande av partnerskap har bidragit till tillgång till 

resurser för att uppnå en snabbare utvecklingstakt, reducerad tid till marknad för lansering 

av produkt, en större skalbarhet gällande hantering av företagets system till kunder samt 

utökat nätverk för försäljning av dess produkter till nya kunder. Vidare berättade VD att 

användande av partnerskap har skapat möjligheter för utveckling av ett starkare 

produkterbjudande i och med större flexibilitet av resurser och ett större antal resurser.  

Detta har hjälpt företaget som har begränsade resurser i förhållande till dess storlek att 

kunna vara verksam på en världsmarknad. När vi sedan frågade om företaget upplevt 
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någon problematik med användande av externa partnerskap i produktutveckling beskrev 

VD att det har bottnat i att företaget och dess samarbetspartner inte har haft samsyn hur 

arbetet skall fungera. 

”Man känner att man inte riktigt kan komma överens och då rinner 

samarbetet ut i sanden” 

       -VD 

Vidare berättade VD att de och dess samarbetspartner ibland inte har haft 

överensstämmande mål. En del partnerskap tror de dock i framtiden kan vara mer 

fördelaktigt än vad partnerskapet hittills har resulterat i. Trots avsaknad av bland annat 

gemensamma mål kan systemen mellan företag B och dess samarbetspartner passa bra 

ihop. När vi frågade VD om hen tror att företaget hade uppnått samma resultat i 

produktutveckling utan dess partners berättade VD att de inte hade uppnått samma 

resultat. Det handlar mycket om att få trovärdighet på marknaden vilket är viktigt för ett 

litet företag. 

”Skall man kunna vinna lite större kunder och vinna kunder internationellt 

så måste man upplevas och vara lite större än vad man själv klarar av” 

       -VD 

Vid val av partners i produktutveckling beskrev VD att globalhet, skalbarhet, tid till 

marknad samt möjlighet till komplettering av företagets egna produkter är kriterier som 

företaget tar hänsyn till. VD beskrev att med globalhet avses att företaget eftersträvar en 

partner som fungerar på varje plats. Vid valet av företag att ingå ett externt partnerskap 

med gällande molntjänst berättade VD att storlek och skalbarhet är viktigt. Detta för att 

företaget måste ha möjlighet att tillföras efterfrågad kapacitet. Vid val av andra företag 

att nyttja via externa partnerskap anses deras förmåga att komplettera företagets egna 

produkter vara viktigt. Med tid till marknad beskrev VD att de via partnerskap måste 

uppnå en snabbare utvecklingstakt och ha möjlighet att lansera produkten på en marknad 

i ett tidigare skede i jämförelse med om företaget självständigt utvecklar varje komponent. 

När vi frågade VD om vad hen tror bidrar till ett lyckat samarbete beskrev VD att det är 

viktigt med vissa kriterier vid val av partner i form av att produkterna mellan företaget 

och dess samarbetspartner stämmer överens med varandra (i form av bland annat 

teknologi) och egentligen inte bara produkterna utan de måste även ha en 

överensstämmande vision med arbetet. Det måste finnas förutsättningar till att 

upprätthålla en god och kontinuerlig affärs- och teknisk kommunikation mellan företaget 

och dess samarbetspartner. Vidare måste samarbetet gynna båda parter som ingår i det 

externa partnerskapet. Det måste även finnas ett engagemang hos partners. När vi frågor 

om företaget mestadels ingått långsiktiga eller kortsiktiga samarbeten beskrev VD att de 

har både djupa och mindre djupa samarbeten med respektive partner. 

”Vi ingår inte i djupa samarbeten med alla företag. Vi vill ju känna att det 

här är något vi tror på” 

      -VD 

Med detta beskrev VD att förtroende är ett viktigt kriterium vid val av partner. 
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5.3.3 Internet 

Angående användning av internet i externa partnerskap och produktutveckling beskrev 

VD att alla deras kontakter är via internet. Detta gäller både när de muntligt 

kommunicerar med varandra och när de arbetar med varandra i olika projekt i olika 

länder. VD beskrev att internet är en bärare av information och alla deras tjänster har 

utvecklats med molnet som central utgångspunkt. Företaget kan planera struktur med 

kunder i och med att molntjänster, installation och kontrakt är via internet. Internet 

underlättar kommunikation med hänsyn till företagets internationella marknad och 

internationella samarbetspartners. VD beskrev sedan att vid kommunikation används 

olika internetbaserade tjänster. 

”Internet är vår själ och hjärta” 

   -VD 

När vi frågade om det finns problematik med användande av internet vid användande av 

externa partnerskap och produktutveckling beskrev VD att det ibland är svårt att endast 

ha en muntlig kommunikation i ett partnerskap och affärer. Det kan i vissa tillfällen vara 

nödvändigt att träffa varandra fysiskt. VD beskrev att det i annat fall kan uppstå osäkerhet 

kring processer då företagen är spridda internationellt. 

Tabell 7. Sammanställning av fördelaktigheter, problematik samt kriterier vid val av 

partner vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling för företag B. Vidare 

beskrivs fördelaktigheter och problematik gällande internet i partnerskap och 

produktutveckling. 

Fördelaktigheter  Problematik  
Kriterier vid val av 

partner 

Reducerad tid till 

marknad 
 

Ej gemensamt 

framtidsperspektiv 
 Teknologisk anpassning 

Flexibilitet  Ej samsyn på arbetet  
Överensstämmande 

framtidsperspektiv 

Inspiration    Engagemang 

Skaffa nya kunder    Förtroende 

Innovation    God kommunikation 

Skalbarhet    Globalhet 

    Skalbarhet 

    Tid till marknad 

    
Komplettering av 

företagets produkt 

    Gynna båda parter 

 

  



49 
 

Tabell 7. Fortsättning.  

Internet i partnerskap och produktutveckling 

Fördelaktigheter Problematik 

Underlättar kommunikation Osäkerhet 

Informationsbärare  
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5.4 Företag C  

5.4.1 Produktutveckling 

VD beskrev utifrån vår förklarade definition av produktutveckling att de använder externa 

partnerskap i ”upptäcksfas” och ”utvecklingsfas”. Inom upptäcksfas beskrev VD att 

partnerskap används för att utveckla produktkoncept. Inom utvecklingsfas beskrev VD 

att partnerskap används inom design, teknik, programmering samt filmning. En tredjedel 

av företagets produktutvecklingsarbete är outsourcat via externa partnerskap. Varje 

produktutvecklingsprojekt har initialt en individ med grundläggande nyckelkompetens. 

Beroende på vilken typ av kompetens som produktutvecklingsarbetet kräver utökas 

antalet kompetensresurser via externa partnerskap. VD beskrev att samarbeten är likt 

lagspel och respektive part fokuseras på vad de har kompetens inom och är duktiga på. 

Antalet externa partnerskap varierar därmed mellan olika projekt med hänsyn till hur 

mycket resurser som behövs för ett specifikt produktutvecklingsarbete. 

”Ibland måste vi koppla på kompetens, eller ja ganska ofta. Det kan vara 

mycket 3d, programmering. Och det är då vi kopplar på partner” 

 

   -VD 
 

Angående om företaget har uppnått högre innovation inom produktutvecklingsarbetet 

beskrev VD att vid varje användande av externt partnerskap uppnås en högre innovation 

i jämförelse med om företaget inte använt ett externt partnerskap. I 

produktutvecklingsarbetet är samtliga parter involverade vilket skapar en interaktiv 

utvecklingsprocess. Problemet undersöks tillsammans med kunden i en så kallad 

workshop och därmed uppstår nya idéer och inspiration. VD beskrev att de inte accepterar 

projekt där det på förhand är beslutat i detalj om hur den slutgiltiga produkten skall 

fungera. 

”Vi tar inte på oss projekt där kunden direkt bestämmer vad vi ska göra, det 

är inte så vi jobbar” 

   -VD 

Därefter beskrev VD att det är en gemensam utvecklingsprocess inom vilket den 

slutgiltiga produkten i efterhand uppkommer. När vi frågade om företagets nyttjande av 

externa partnerskap har varit kortsiktigt eller långsiktigt berättade VD att samarbetet både 

varit långsiktigt och kortsiktigt. Nackdelen med kortsiktiga samarbeten beskrev VD vara 

att det kan vara jobbigt om man i nya projekt ständigt måste lära känna nya människor 

för första gången. I och med att företaget har existerat under en längre tid tar personerna 

inom företaget för givet att man har förståelse om varandras processer gällande hur de 

andra personerna inom företaget arbetar. 

5.4.2 Externa partnerskap 

Vad gäller användande av externa partnerskap i produktutveckling beskrev VD att det har 

varit fördelaktigt utifrån flertalet perspektiv. Vid utveckling av produkter har användande 

av partnerskap varit ett sätt att kunna hantera en varierad försäljning. VD beskrev att de 

under vissa perioder har mer produktutvecklingsprojekt och under andra perioder har 

färre produktutvecklingsprojekt. Det är därmed viktigt med flexibilitet gällande diverse 

resurser som krävs vid olika utvecklingsprojekt. 
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”Vi har en tanke att vi inte skall vara duktiga på allt, vi vill lära oss av andra 

också” 

      -VD 

VD beskrev i och med detta att företaget har möjlighet att fokusera på det företaget gör 

bäst och har kompetens inom. VD beskrev att externa partnerskap bidrar med 

komplettering av resurser (bland annat kompetens som beskrivits i produktutveckling) 

och inspiration. Inspiration beskrivs vara en viktig del inom branschen som företaget är 

verksam inom. 

”Jag tror att inspirationsbiten är lätt att glömma bort. I vår bransch är det 

viktigt” 

      -VD 

När vi frågade om företaget upplevt problematik med nyttjande av externa partnerskap i 

produktutveckling beskrev VD att de upplevt problematik. Detta i form av att en extern 

partner inte hade uppnått företagets förväntningar gällande bland annat kvalitet. Det 

förekommer ibland även kulturskillnader mellan företaget och dess samarbetspartner. 

Ibland har företaget tvingats byta ut en samarbetspartner halvvägs in i ett projekt. Det kan 

även uppkomma problematik om affärsmodell mellan företaget och dess 

samarbetspartner inte kan integreras med varandra. Vidare beskrev VD att det blir 

problem när man inte har förståelse för varandras processer och därmed vill göra arbetet 

på olika sätt. Även när det blir för mycket affärsansikte och inte transparens i 

partnerskapet uppkommer problematik. VD beskrev att det är väldigt viktigt att agera som 

en enhet. Försöker man vara för mycket ”det här är vi” och ”det här är ni” kan det bli 

svårt att få partnerskapet att fungera. Därefter beskrev VD att problematik kan uppstå om 

det är för mycket affärsfolk emellan som försöker optimera fakturering av tid och därmed 

gynna sig själva. 

När vi sedan frågade VD om hen tror att företaget hade uppnått samma resultat utan 

nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling beskrev VD att resultatet inte hade 

uppnåtts utan användande av partnerskap. Företaget använde redan från start partnerskap 

i form av specialister, forskare och lokala aktörer för att kunna leverera dess produkt. Vi 

frågade därefter om det finns kritiska faktorer när de väljer partner varefter VD beskrev 

att kvalitet och förväntningar är väldigt viktigt på grund av att företaget har ovanligt höga 

krav. 

”En jämförelse skulle kunna vara att om några från Djurgården skulle spela 

med några från Barcelona, då skulle det bli problem. Inget ont sagt om 

Djurgården, men de spelar på olika nivåer” 

       -VD 

Vidare beskrev VD att det är viktigt att ha kulturell överensstämmelse och att man har 

förståelse för processerna bakom arbetet vilket beskrevs vara att man är kompetent inom 

området och har liknande kompetens för att kunna samarbeta. VD beskrev även att det är 

viktigt att ha ett gemensamt framtidsperspektiv och att företagets samarbetspartner har 

lika stort engagemang som företag C i projekt. Vi frågade därefter vad företaget anser 

vara kritiska faktorer för att lyckas med partnerskapet. VD beskrev att det är viktigt att 

dess samarbetspartner har förståelse för utvecklingsprocessen och att partners inte har ett 
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alltför stort ”affärsansikte”. Ett alltför stort ”affärsansikte” innebär försök att optimera 

fakturering av tid vilket förstör transparens och ger en uppfattning om att partnern gynnar 

sig själv. Transparens beskrivs vara viktigt och innebär att agera som ett team och inte att 

vara indelad i ”vi” och ”ni”. 

5.4.3 Internet 

När vi frågade hur internet användes inom externa partnerskap och produktutveckling 

beskrev VD att allt företaget gör är uppbyggt kring internets infrastruktur. 

”Den frågan blir lite som att fråga hur ni använder verkligheten” 

   -VD 

Företaget skulle inte existera utan internet. Dagligt projekthanteringsarbete hanteras i 

molntjänster eller andra internetbaserade tjänster. Internet är en kommunikationskanal 

vilket gör att människor från olika delar av världen kan samarbeta. Detta är viktigt på 

grund av att i dagens samhälle blir fler produkter digitala och en social plattform. Vidare 

beskrevs att företagets relationer med partners ökar i och med internet. Internet underlättar 

hantering av långsiktiga relationer. 

”Allt det vi gör är ju uppbyggt kring internet, vi skulle inte finnas utan 

internet” 

   -VD 

Förutom att internet underlättar hantering av relationer beskrevs internet bidra till kortare 

lanseringstid för produkter. Därefter frågade vi om företaget upplevt problematik med 

internet varefter VD beskrev att det ibland kan vara svårt att få all teknik att fungera. 

’’Det är väl som med all teknik att få det att fungera. Ibland jobbar vi också 

med delar av världen som inte har så bra uppkoppling’’ 

    

          -VD 

 
Under vissa perioder beskrev VD att företaget arbetar med företag lokaliserade på ställen 

där internetuppkopplingen är dålig eller inte fungerar. Detta skapar en viss osäkerhet med 

tanke på att internet kan behövas för åtkomst till filer och dokument eller skickande av 

dessa filer och dokument mellan varandra. Internet är ett krav för att företaget skall kunna 

arbeta. 
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Tabell 8. Sammanställning av fördelaktigheter, problematik samt kriterier vid val av 

partner vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling för företag C. Vidare 

beskrivs fördelaktigheter och problematik gällande internet i partnerskap och 

produktutveckling. 

Fördelaktigheter  Problematik  
Kriterier vid val av 

partner 

Möjlighet att fokusera på 

kärnkompetens 
 

Ej uppnådda 

förväntningar 
 Kultur 

Flexibilitet  Ej samsyn på arbetet  Likartad kompetens 

Inspiration  Kulturella skillnader  
Överensstämmande 

framtidsperspektiv 

Innovation  Olika affärsmodeller  Engagemang 

Kompetens  Bristande transparens  Kvalitet 

  
Opportunistiskt 

beteende 
  

     

Internet i partnerskap och produktutveckling 

Fördelaktigheter  Problematik   

Reducering av 

geografiskt avstånd 
 Tekniska svårigheter   

Underlättar 

kommunikation 
 Osäkerhet   

Snabbare 

produktlansering 
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5.5 Företag D 

5.5.1 Produktutveckling 

Likt vid föregående intervjuer började vi med att definiera produktutveckling. Detta för 

att klargöra vilka delar inom produktutvecklingen vi är intresserade av att avhandla. Efter 

begreppet produktutveckling beskrivits frågade vi VD inom vilka delar externa 

partnerskap har använts i produktutvecklingen. VD beskrev att företaget har nyttjat 

externa partnerskap vid flera delar i produktutvecklingsprocessen – både vad gäller 

”utvecklingsfas” och ”kommersialiseringsfas”. Inom ”utvecklingsfas” beskrev VD att 

företaget med hjälp av användande av externa partnerskap i flera projekt fått åtkomst till 

nödvändiga resurser som de i annat fall saknat för produktutvecklingsarbetet. Dessa 

resurser har varit användbara inom bland annat produktstrategi, användarupplevelse samt 

grafisk design. Vidare beskrev VD att partnerskap har bidragit till ett högre 

innovationsresultat inom utvecklingsarbetet. 

”They have been critical, especially with suggesting ideas, creating a 

solution that fits with the need of the market” 

  -VD 

Inom ”kommersialiseringsfas” beskrev VD att partnerskap använts för distribution. När 

vi frågade om partnerskapet varit långsiktigt eller kortsiktigt beskrev VD att användande 

av externa partnerskap har varit både långsiktigt och kortsiktigt. Inom 

”kommersialisering” beskrev VD att partnerskapet har varit långsiktigt på grund av att 

företaget har för avsikt att bygga ett företag som är framgångsrikt i ett långsiktigt 

perspektiv istället för ett företag som endast har kortsiktiga vinster. Vid en långsiktig 

relation beskrev VD att det är då det byggs ”verkligt värde”. Inom ”utvecklingsfas” har 

kortsiktiga relationer ibland använts på grund av att alternativa partners har kunnat 

erbjuda bättre tjänster.  

5.5.2 Externa partnerskap 

Gällande fördelaktigheter med nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling 

beskrev VD att det har varit fördelaktigt utifrån flertalet perspektiv. Vid utveckling av 

produkter har användande av externa partnerskap varit kritiskt. Partners gör det möjligt 

att utveckla och leverera företagets produkter i snabbare takt på marknaden och gör att 

dess produkter i större utsträckning motsvarar förväntningar hos användare och kunder. 

Vidare beskrev VD att användarna bidrar med idéer som företaget inspireras och 

använder sig av och att företaget fått åtkomst till kompetens som tidigare beskrivits. När 

vi frågade hur det externa partnerskapet kan ha upplevts problematiskt beskrev VD att 

det i vissa situationer inträffat att företag Ds team och dess samarbetspartners team inte 

kulturellt passar ihop med varandra. Trots att respektive team inte passade ihop beskrev 

VD att företaget genomförde partnerskapet på grund av de behövde åtkomst till resurser 

vilket i slutändan innebar att partnerskapet inte var optimalt och inte uppnådde det 

förväntade resultatet. 

“The solution was to have to see a lot of the partners shortcomings through 

the fingers and be less demanding, which was only a part solution. Also more 

effort had to be placed from our end on communication” 

 

  -VD 
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VD beskrev vidare att för att lösa denna problematik var företaget tvungen att ha lägre 

förväntningar och i och med detta ställa lägre krav genom att till viss del bortse från dess 

partners brister och att de i större utsträckning behövde kommunicera. Slutligen 

avslutades samarbetet och företag D valde istället andra externa partners. När vi frågade 

om företaget tror att samma resultat hade uppnåtts utan användande av externa 

partnerskap i produktutveckling beskrev VD att resultatet inte hade uppnåtts utan 

användande av dessa partnerskap. VD beskrev att partners de samarbetat med bidragit 

med idéer. 

“… some of the partners had direct connections with the users with 

extremely useful feedback. It would have taken us a long time to make these 

connections ourselves.” 

      -VD 

När vi frågade om det finns några kritiska faktorer för att partnerskapet skall lyckas 

beskrev VD att företaget vid val av företag som används via externa partnerskap har olika 

kriterier använts beroende på om det är inom ”utvecklingsfas” eller 

”kommersialiseringsfas”. Inom ”utvecklingsfas” beskrev VD att tidigare erfarenhet, pris, 

kvalitet och magkänsla gällande hur de utomstående resurserna passar med egenskaperna 

av företag Ds team är viktiga kriterier. Inom ”kommersialiseringsfas” beskrev VD att 

förmågan för finansiell investering/åtagande, storlek på team samt storlek och räckvidd i 

distrubtions-/återförsäljningsnätverk (beskrevs vara sammanhängande med position på 

marknad) är viktiga kriterier.  Vidare beskrev VD att de externa partners som företag D 

väljer att samarbeta med har väldigt olika karaktär. Företaget har valt att arbeta med både 

nationella och internationella partners inom både ”utvecklingsfas” och 

”kommersialiseringsfas”. Inom ”utvecklingsfas” är företagets partners huvudsakligen 

frilansare och i vissa fall mediaföretag. Inom ”kommersialiseringsfas” är företagets 

partners företag som säljer teknologiska lösningar och erbjuder företag Ds programvara 

med deras lösningar. Viktiga kriterier beskrevs även vara i form av att det är viktigt att 

båda parter åtar tid, pengar, engagemang och resurser. Vidare beskrev VD att det är viktigt 

med förtroende, att man gillar varandra, har liknande företagskultur och eftersom företag 

Ds produkt har en viss kvalitet och funktion är det viktigt att partners är kompatibla. 

5.5.3 Internet 

VD beskrev att internet används i företaget i relation till produktutveckling med externa 

partners varje dag i form av Slack, e-post, Skype och molntjänster för att utveckla 

produkten gällande kodning, användarupplevelse samt grafisk design. VD beskrev vidare 

att kommunikation via Slack, e-post och Skype reducerar det geografiska avståndet. När 

vi frågar om internets problematiska faktorer beskrev VD att trots dessa fördelar med 

internet finns även en problematik med att använda internet vid användande av externa 

partnerskap och produktutveckling. Ibland är det svårare att förklara saker och ting om 

personer inte är fysiskt närvarande och samtidigt har möjlighet att gestikulera. VD 

beskrev vidare att den största utmaningen med Slack och Skype är att personer på ett 

personligt sätt tolkar varandra fel med hänsyn till att man inte ser personens ansiktsuttryck 

eller hör röstton. Detta innebär att det ibland är svårt att se när personer exempelvis är 

seriösa, skojande eller irriterade. 

”Sometimes things are harder to explain, if people are not physically there, 

pointing at the same item.”  

  -VD 
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Tabell 9. Sammanställning av fördelaktigheter, problematik samt kriterier vid val av 

partner vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling för företag D. Vidare 

beskrivs fördelaktigheter och problematik gällande internet i partnerskap och 

produktutveckling. 

Fördelaktigheter  Problematik  
Kriterier vid val av 

partner 

Reducerad tid till 

marknad 
 

Ej uppnådda 

förväntningar 
 Kvalitet 

Inspiration  Kulturella skillnader  Pris 

Kompetens    Kultur 

Innovation    Engagemang 

    Förtroende 

    Position på marknad 

     

Internet i partnerskap och produktutveckling 

Fördelaktigheter  Problematik   

Reducerar geografiskt 

avstånd 
 Missförstånd   

Underlättar 

kommunikation 
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5.6 Företag E 

5.6.1 Produktutveckling 

I enlighet med tidigare intervjuer introducerade vi produktutveckling enligt vår använda 

definition varav VD beskrev att de använder externt partnerskap i ”upptäcksfas” och 

”utvecklingsfas”. VD beskrev att de har provat att outsourca en del av verksamheten till 

Indien men var inte nöjda på grund av de inte arbetade på samma sätt och hittade sedan 

istället en resurs i Vitryssland. Individen har bidragit med kunskap inom arkitektur som 

VD beskrev är ett vanligt ämnesområde inom systemutveckling som företaget arbetar 

inom. Individen har hjälpt med programmering i utvecklingsfasen och även varit 

huvudarkitekt i upptäcksfasen vid utveckling av företagets två nya produkter. När vi 

frågade om företaget upplevt att det externa partnerskapet har bidragit till ett högre 

innovationsresultat beskrev VD att dess resurs i Vitryssland bidragit med som tidigare 

nämnt arkitektur vilket har varit avgörande för produktinnovation. 

5.6.2 Externa partnerskap 

När vi frågade om användande av externa partnerskap har varit fördelaktigt beskrev VD 

att de har upplevt fördelar i form av snabbare lanseringstakt, tillgång till 

specialistkompetens och kostnadsbesparingar. VD beskrev att företaget kom i kontakt 

med en individ som tekniskt sätt blev underleverantör men agerade som anställd. 

Individen besatt specialistkompetens inom företagets ämnesområde och var billigare i 

jämförelse med motsvarande kompetens inom Sverige. Trots att det i slutändan var en 

kombination av kompetens och pris anser VD att den främsta fördelaktigheten med detta 

partnerskap var att företaget fick åtkomst till specialistkompetens. 

”Han var så pass duktig att vi skulle kunna ha kvar honom under svenska 

förhållanden” 

      -VD 

När vi sedan frågade VD om företaget upplevt problematik inom partnerskapet beskrev 

företaget att problematiken inom partnerskapet främst varit i form av bland annat 

kulturskillnader med dess indiska samarbetspartner. VD beskrev att man går in med 

inställningen att samarbetspartner från andra länder kommer att bete sig i likhet med 

inhemska ingenjörer. VD upplever dock inte att detta varit resultatet i och med att dess 

samarbetspartner dels hade en organisationsstruktur som var svårförståelig och ett 

annorlunda arbetssätt.  Underanställda ifrågasätter inte chefens ord eller order. I Sverige 

är man van vid att kommunikation av problem inte sker på samma sätt. Detta leder till 

förlorad tid och ”tjafs” vilket i slutändan resulterar i dålig kvalitet. 

”De har en hierarkisk uppbyggnad som vi har svårt att förstå oss på” 

        -VD 

Vidare beskrev VD att förutom icke överensstämmande kultur mellan företaget och dess 

samarbetspartner har det varit problematiskt att använda rätt kontraktsform vid 

användande av externa partnerskap. Företaget upplevde att dess samarbetspartner strävat 

efter att vara resursoptimerande för att gynna sig själv. I och med dålig transparens och 

att förväntningar inte uppnåddes på grund av dålig kvalitet var det heller inte möjligt för 

företag E att i detalj veta vilka resurser som användes. 

”Det blir ett projekt med dålig insyn” 

   -VD 
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När vi frågade om produktutvecklingsarbetet hade uppnått samma resultat utan dess 

partner svarade VD att resultatet som uppnåtts med hjälp av externa partnerskap inte hade 

uppnåtts utan användande av dessa partnerskap. VD beskrev att företaget utan 

partnerskap inte skulle ha haft möjlighet att utveckla samma mängd funktioner på samma 

tid som de uppnått i och med användande av partnerskap. Trots att företaget varit tvungna 

att bland annat ”rätta till” dålig kod efter att ha använt externa partnerskap beskrev VD 

att det inte varit möjligt att uppnå resultatet om de inte fått åtkomst till resurser. 

På frågan om företaget använder några specifika kriterier vid val av partner i 

produktutveckling beskrev VD att teknologisk anpassning, pris och förtroende för de som 

offererar är viktiga kriterier. Med teknologisk anpassning beskrev VD att detta avser att 

företagets samarbetspartner har förmågan att skapa det som företag E har i åtanke. 

Förutom detta beskrev VD att nationalitet spelar roll gällande vilken kompetens som 

anlitad partner besitter.  

”Vår känsla är att utbildning och kompetensnivå är bättre i Östeuropa än i 

Indien” 

   -VD 

I enlighet med upplevd problematik i Indien beskrev företagets VD att företaget även tar 

hänsyn till var potentiell partner befinner sig beträffande nationalitet och marknad. När 

vi sedan frågade företaget om vad de tror är viktigt för att ett samarbete skall lyckas 

beskrev VD att det framförallt är kompetensnivå som kriterium vid val av partner som är 

avgörande för hur lyckat samarbetet kommer att vara. Med detta beskrev företagets VD 

att företaget och dess samarbetspartner måste ha liknande kompetens för att kunna 

samarbeta. Resultatet kommer inte att bli tillräckligt lyckat oavsett pris såvida inte rätt 

kompetensnivå finns hos respektive samarbetspartner. Vi frågade därefter om företagets 

partnerskap mestadels varit långsiktigt eller kortsiktigt varefter VD beskrev att 

användandet av partners mestadels varit kortsiktigt med hänsyn till att företaget inte varit 

tillfredsställd med resultatet. Om partnerskapet endast omfattar ett enstaka projekt är 

relationen dock kortsiktig. 

5.6.3 Internet 

VD beskrev att företaget använder internet vid externa partnerskap och 

produktutveckling.  Det är en absolut nödvändighet med internet och företaget hade inte 

varit möjligt att bedriva utan internet. Internet är ett medel för kommunikation vilket 

möjliggör för företaget att ha kommunikation med stora delar av världen.  

”Ibland har jag reflekterat över om vi stängde av internet. Bolaget skulle dö 

omedelbart inom någon dag”. 

       -VD 

 

Vi frågade därefter om företaget trots föreliggande fördel med internet upplevt 

problematik med internet vid externa partnerskap och produktutveckling. VD beskrev ett 

exempel på problematik med avseende på vilket land som data är lagrat i (bland annat om 

det är ett land inom EU eller inte) vilket kan skapa osäkerhet. En del företag (företag E 

arbetar inte med privatpersoner utan istället med företag – B2B) har som krav att 

installation skall vara på egna servrar.  Företaget har dock inget problem med detta med 

hänsyn till att företaget har goda referenser vilket leder till att kunden känner sig trygg. 
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Tabell 10. Sammanställning av fördelaktigheter, problematik samt kriterier vid val av 

partner vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling för företag E. Vidare 

beskrivs fördelaktigheter och problematik gällande internet i partnerskap och 

produktutveckling.  

Fördelaktigheter  Problematik  
Kriterier vid val av 

partner 

Kostnadsbesparingar  
Ej uppnådda 

förväntningar 
 Teknologisk anpassning 

Reducerad tid till 

marknad 
 Ej samsyn på arbetet  Likartad kompetens 

Kompetens  
Bristande 

kommunikation 
 Förtroende 

Innovation  Kulturella skillnader  Pris 

  
Ej optimal 

kontraktsform 
 Position på marknad 

  Bristande transparens   

  
Opportunistiskt 

beteende 
  

     

Internet i partnerskap och produktutveckling 

Fördelaktigheter  Problematik   

Reducerar geografiskt 

avstånd 
 Osäkerhet   

Underlättar 

kommunikation 
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5.7 Företag F 

5.7.1 Produktutveckling 

Likt föregående intervjuer beskrev vi definitionen av produktutveckling varefter operativ 

chef (OC) beskrev att företaget använder externt partnerskap i ”utvecklingsfas”. Företaget 

har anlitat utvecklare i Polen under ledning av en svensk IT-chef. Företaget anvisar dessa 

utvecklare med instruktioner om vad som skall göras. Den svenska IT-chefen har kunskap 

inom programmering och leder därmed arbetet och processen. Förutom detta partnerskap 

beskrev OC att de har andra partnerskap som bland annat kompletterar företagets 

befintliga produkt med diverse resurser från utomstående produkter. Företaget utvecklar 

en plattform och integrerar via partnerskap utomstående företag som erbjuder hög 

kvalitet. OC beskrev att de fokuserar på sitt expertisområde medan företaget via 

partnerskap kompletterar med utomstående företag som har expertis inom ett specifikt 

område som skiljer sig gentemot företag F. 

”Vi är egentligen inte ute efter att bygga en helt ny Volvo. Det finns många 

som bygger bra appar och funktioner. Vi vill bygga en plattform för sport – 

allt på ett ställe” 

         -Operativ chef 

När vi frågade om företaget uppnått innovation inom sitt partnerskap svarade OC att i och 

med användande av externa partnerskap har högre innovation uppnåtts inom 

produktutvecklingsarbetet. Detta i form av workshops med företagets utvecklingspartner 

vilket bidragit till större kreativitet, mer givande diskussioner samt inspiration i 

jämförelse med om endast företaget Fs anställda deltagit. Partners bidrar med input som 

företaget inte själv tänker på och får därmed förslag på idéer både från sina utvecklare 

och kunder. 

5.7.2 Externa partnerskap  

OC beskrev att nyttjande av externa partnerskap har varit fördelaktigt för företaget utifrån 

flertalet perspektiv. Vid utveckling av produkter bidrar användande av externa 

partnerskap till att företaget tillåts vara mer kritisk än om företaget utvecklat produkten 

själv. Det är enklare att säga till partners att arbetet inte är tillräckligt hög kvalitet i 

jämförelse med att säga detta till egna anställda.  OC beskrev att externa partners har ett 

ansvar om att leverera ett arbete med tillräckligt hög kvalitet annars får de inte betalt. En 

anställd har dock en månadslön oavsett om de gör ett bra eller dåligt arbete. Vidare 

beskrev OC att de haft möjlighet att komplettera sin egen produkt med diverse resurser 

från andra utomstående produkter, möjlighet att avsluta ett samarbete om det är 

nödvändigt vilket skapar flexibilitet, åtkomst till tillförande kompetens till en låg kostnad 

via partnerskap med utvecklare i ett utländskt land samt som tidigare beskrivits kunnat 

fokusera på företagets kärnkompetens. När vi frågade om företaget upplevt problematik 

inom partnerskapet svarade OC att detta endast inträffat med en specifik partner. OC 

beskrev att det problematiska inte var att denna partner utförde ett dåligt arbete utan 

istället att det innebar dubbelarbete med vad företag F arbetade med. Samarbetet med 

denna partner genererade därmed för lite nytta för företag F i förhållande till vad företaget 

på förhand förväntat sig. 

”Vi gjorde slut men båda var överens om att vi inte var rätt för varandra, 

ingen dålig break-up” 

          -Operativ chef 
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En anledning till att företag F endast haft problematik med en partner är att OC anser att 

de har varit duktiga i förarbetet till att hitta en passande partner. När vi frågade OC om 

hen tror att företaget hade uppnått samma produktutvecklingsresultat utan nyttjande av 

partnerskap beskrev OC att resultatet inte hade uppnåtts utan användande av dessa 

partnerskap. Företaget hade tvingats spendera mer pengar i synnerhet gällande 

utvecklingen och hade inte kommit såhär långt om de utfört arbetet själva. 

När vi frågade OC vilka kriterier som varit viktiga vid val av partner i produktutveckling 

beskrev OC att kvalitet, kultur samt värdegrund är viktiga kriterier. Företaget har beslutat 

att hålla en hög kvalitet och kan inte dess samarbetspartner uppfylla detta utför företag F 

inte arbetet förrän önskvärd kvalitet kan uppfyllas. OC beskrev att samma krav om 

kvalitet som företaget har på sig själva ställer de även på sina partners. Förutom ett 

kvalitetskrav vill de att deras partners sammanstämmer med företagets egen värdegrund 

för att få en trovärdighet genom hela ”kedjan”. 

”Det är som att inleda en fysisk relation, att man delar samma värderingar 

och vill samma saker i livet annars kommer man köra i diket. Väljer man fel 

så går det fel”. 

         -Operativ chef 

Vi frågade därefter vad företaget anser vara viktigt för ett lyckat samarbete varefter 

företaget beskrev att viktiga kriterier vid val av partner är att man delar värdegrunder och 

menar samma sak med det man gör. Med värdegrund menas att man har ett förtroende 

för varandra och engagerar sig lika mycket i projektet. Vi frågade därefter om 

partnerskapet varit kortsiktigt eller långsiktigt varefter OC beskrev att företagets 

användande av externa partnerskap mestadels varit långsiktigt vilket är 

överensstämmande med att hela ambitionen med företaget är långsiktig. En relation tros 

bli mest produktiv om man har ett långsiktigt perspektiv. En relation behöver 

nödvändigtvis inte generera nytta i början men kan göra det i framtiden. 

5.7.3 Internet 

När vi frågade hur företaget använder internet inom produktutvecklingen med externa 

partners beskrev OC att internet har en betydande påverkan i företagets externa 

partnerskap och produktutvecklingsarbete. Företaget använder Hangout, Slack, Skype 

och videosamtal och väldigt sällan e-post för att lättare kommunicera i arbetet. OC 

beskrev att detta underlättar kommunikation mellan olika människor i världen och 

därmed reducerar det geografiska avståndet. 

”Skickar någon mail internt blir det spöstraff. Folk har så dålig mailkultur” 

         -Operativ chef 

Företaget planerar även att installera en interaktiv whiteboard både på det svenska 

kontoret och hos partnern som de anlitat för utveckling av dess produkt för att bättre 

kommunicera/rita. Vi frågade därefter om företaget upplevt problematik med att använda 

internet varefter OC svarade att det ibland kan vara svårt att förstå vad en person 

egentligen menar om man inte har fysisk kontakt. Detta kan därmed leda till missförstånd 

om sändaren av information är stressad och därför utrycker sig kortfattat vilket kan 

uppfattas som negativt av mottagaren. Trots internets fördelar har de ändå valt att 

samarbeta med ett Östeuropeiskt land på grund av tidsskillnader. 
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”Vi skall inte ha någon borta i Indien. Dom kan vara hur bra som helst men 

det här med att vi skickar iväg i slutet av dagen att det här vill vi att ni gör. 

Sedan kommer man tillbaka till kontoret dagen efter och de har jobbat hela 

dagen. Det är inte bra. Att leva i samma tidszon gör det mycket enklare” 

         -Operativ chef 

Tabell 11. Sammanställning av fördelaktigheter, problematik samt kriterier vid val av 

partner vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling för företag F. Vidare 

beskrivs fördelaktigheter och problematik gällande internet i partnerskap och 

produktutveckling. 

Fördelaktigheter  Problematik  
Kriterier vid val av 

partner 

Kostnadsbesparingar  
Ej uppnådda 

förväntningar 
 Kultur 

Möjlighet att fokusera på 

kärnkompetens 
   Engagemang 

Flexibilitet    Förtroende 

Inspiration    Kvalitet 

Kompetens     

Innovation     

Kan vara mer kritisk     

     

Internet i partnerskap och produktutveckling 

Fördelaktigheter  Problematik   

Reducerar geografiskt 

avstånd 
 Missförstånd   

Underlättar 

kommunikation 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras det insamlade resultatet från medverkande företag som 

intervjuats. Analysen är indelad utifrån respektive tema som tidigare utvalts – 

”produktutveckling”, ”externa partnerskap” samt ”internet”. Initialt analyseras hur 

nyttjande av externa partnerskap är fördelaktigt respektive problematiskt i 

produktutveckling, sedan viktiga kriterier vid val av partner och slutligen hur internet 

påverkar nyttjande av externa partnerskap. Baserat på det insamlade resultatet i 

empiriavsnittet sammanställer tabell 12, 13, 14 samt 15 specificerade fördelaktigheter 

och problematik med nyttjande av partnerskap i produktutveckling, viktiga kriterier vid 

val av partner hos respektive företag samt hur internet påverkar nyttjande av 

partnerskap. Föreliggande tabeller är baserade på respektive sammanställande tabell i 

empiriavsnittet. En del faktorer har utelämnats vid sammanställning av tabell 12, 13, 14 

samt 15 med avseende på att det inte fanns något potentiellt samband att analysera samt 

att det därav vid inkluderande av föreliggande faktorer hade blivit överflödigt. 

Sammanfallande och avvikande samband har baserat på resultatet iakttagits mellan 

företag och i förhållande till diskuterade teorier i teoriavsnittet. 

6.1 Produktutveckling 

6.1.1 Fördelaktigheter 

Baserat på resultatet i tabell 12 nyttjar born global-företag externa partnerskap för att få 

åtkomst till diverse resurser i produktutvecklingsarbetet. Ett born global-företag har 

begränsade resurser och måste erbjuda ett innovativt produkterbjudande för att ha 

möjlighet att skapa konkurrensfördelar på en internationell marknad (Knight och 

Cavusgil, 2004, s.124). Baserat på resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt 

”produktutveckling”) och i enlighet med Durmusoglu och Barczak (2011) och Knudsen 

(2007, s.123) nyttjas partnerskap för att få åtkomst till resurser inom olika delar av 

produktutvecklingsarbetet beroende på företagets förhandenvarande resursutbud till sitt 

förfogande. Det insamlade resultatet beskriver att externa partnerskap nyttjas i olika 

produktutvecklingsprocesser vilket innebär att det finns resursskiljaktigheter mellan 

respektive företag. Detta innebär att ett born global-företag har medelst partnerskap 

möjlighet att komplettera befintliga resurser i förhållande till det pågående 

produktutvecklingsarbetet. 

I förhållande till att born global-företag nyttjar externa partnerskap inom olika delar av 

produktutvecklingsarbetet visar det insamlade resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt 

”produktutveckling”) att samtliga företag utom företag F nyttjar partnerskap i enlighet 

med Durmusoglu och Barczak (2011) i minst två av tre produktutvecklingsprocesser –  

”upptäcksfas”, ”utvecklingsfas” samt ”kommersialiseringsfas” vilket understödjer 

behovet av utomstående resurser. I enlighet med tabell 12 nyttjar därmed föreliggande 

born global-företag partnerskap i produktutveckling med flertalet varierande 

fördelaktigheter. Det förekommer emellertid inte dominanta fördelaktigheter med 

nyttjande av partnerskap utan istället bidrar partnerskap med flertalet vanligt 

förekommande fördelaktigheter i produktutvecklingsarbetet. Detta understödjer i enlighet 

med Knudsen (2007, s.123-124) ett mångskiftande tillämpande av partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet vilket skapar förutsättningar för potentiella samband med 

fördelaktigheter mellan och inom produktsektorer.  

Ett mångskiftande tillämpande av partnerskap i produktutvecklingsarbetet sammanfaller 

vidare med ett mångskiftande tillämpande av specifika produktutvecklingsprocesser 

bland olika produktsektorer. Det förefaller inte baserat på det insamlade resultatet i 

empiriavsnittet (se avsnitt ”produktutveckling”) finnas ett potentiellt samband mellan 
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Tabell 12. Fördelaktigheter vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling hos respektive företag. 

 

 Fördelaktigheter 

 
Kostnads- 

besparingar 

Möjlighet att 

fokusera på 

kärnkompetens 

Reducerad 

tid till 

marknad 

Flexibilitet Inspiration Kompetens 
Skaffa nya 

kunder 
Innovation 

Företag A 

(bygg) 
O O  O O O O O 

Företag B 

(IT) 
  O O O  O O 

Företag C 

(media) 
 O  O O O  O 

Företag D 

(IT) 
  O  O O  O 

Företag E 

(IT) 
O  O   O  O 

Företag F 

(media) 
O O  O O O  O 
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produktutvecklingsprocess och produktsektor förutom att medieföretag inte nyttjar 

externa partnerskap inom ”kommersialiseringsfas”. Både bygg- och IT-företag nyttjar 

partnerskap inom ”upptäcksfas”, ”utvecklingsfas” samt ”kommersialiseringsfas”. En 

potentiell anledning till detta beror på att bygg- (delvis kundanpassade lösningar) och IT-

företag utvecklar baserat på det insamlade resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt 

”övergripande företagsinformation”) en i större utsträckning standardiserad produkt som 

sedermera säljs till kunder. Medieföretag utvecklar produkter med avseende på att kunder 

i större utsträckning kontaktar dem för att utveckla diverse produkter. Det är därmed mer 

betydande för bygg- och IT-företag med partnerskap i ”kommersialiseringsfas” på grund 

av att dessa företag självständigt måste initiera nya marknader i motsats till medieföretag 

där initiering av nya marknader i större utsträckning verkställs medelst initiativ från nya 

kunder. 

Nyttjande av externa partnerskap i minst två av tre produktutvecklingsprocesser i enlighet 

med resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt ”produktutveckling”) är i överensstämmelse 

med ett företagsklimat som karaktäriseras av många och snabba förändringar (Johnson et 

al., 2014, s.274-278; McKinsey & Company, 2016, s.1; McGrath, 2013, s.1-2) och att ett 

born global-företag under dessa omständigheter måste erbjuda ett innovativt 

produkterbjudande trots begränsade resurser (Cassiman och Veugelers, 2006; Knight och 

Cavusgil, 2004, s.124). Tabell 12 beskriver att nyttjande av externa partnerskap kan bidra 

till kostnadsbesparingar oberoende produktsektor. I och med kostnadsbesparingar är det 

möjligt för born global-företag med begränsade resurser att tillgodose en internationell 

marknad. 

I jämförelse med ett företag som är operativ på en nationell marknad måste ett born 

global-företag med motsvarande resurser tillgodose en större marknad (Kleinschmidth et 

al., 2007, s.419-420). Detta ställer högre krav på företagets produktutveckling med 

avseende på ett innovativt produkterbjudande (Kleinschmidth et al., 2007, s.419-420; 

Knight och Cavusgil, 2004, s.124). Utan nyttjande av externa partnerskap tvingas born 

global-företag att ständigt anställa kompetens i förhållande till ett snabbföränderligt 

företagsklimat vilket resulterar i högre kostnad (Beyerlein et al., 2006, s.16). Nyttjande 

av partnerskap bidrar enligt tabell 12 vanligtvis bland föreliggande företag till större 

flexibilitet med avseende på att dessa företag kan skaffa nya alternativt avsluta 

partnerskap med hänsyn till uppkommande behov. 

Tabell 12 visar att flexibilitet vid nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet kan relateras till möjlighet att fokusera på kärnkompetens och 

att företaget därmed har förutsättningar att i större utsträckning fokusera på ett 

ämnesområde inom vilket företaget internt har specialistkompetens till sitt förfogande. 

Flexibilitet innebär att företaget har ett dynamiskt resursutbud vilket sammanfaller med 

rådande företagsklimat som enligt (Johnson et al., 2014, s.274-278; McKinsey & 

Company, 2016, s.1; McGrath, 2013, s.1-2) karaktäriseras av många och snabba 

förändringar. Det behövs under vissa tidsperioder ett större antal resurser och under 

övriga tidsperioder ett mindre antal resurser. Företag behöver därmed inte vara 

avtalsmässigt förbunden till ett specifikt antal resurser. 

Företagsklimatet ställer varierande krav på företagets resurser (Johnson et al., 2014, 

s.274-278; McKinsey & Company, 2016, s.1; McGrath, 2013, s.1-2) och i och med att ett 

born global-företag måste erbjuda ett innovativt produkterbjudande (Knight och 

Cavusgil, 2004, s.124) är det därmed viktigt att resursutbudet anpassas i förhållande till 

förändrade krav i företagsklimatet. I och med flexibilitet kan företaget ha möjlighet att 

internt ha specifika kärnresurser och i förhållande till förändringar i företagsklimatet 
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utöka det befintliga resursutbudet med avseende på nya behov. Tabell 12 och resultatet i 

empiriavsnittet (se avsnitt ”produktutveckling”) visar att detta är ett potentiellt samband 

som uppkommer bland bygg- och medieföretag som i större utsträckning utvecklar 

kundanpassade produkter i motsats till IT-företag som i större utsträckning utvecklar 

standardiserade produkter. Detta kan bidra till att vid varje projekt behövs företagets 

unika kompetens vid utveckling av kundanpassade produkter och medelst partnerskap har 

företaget möjlighet att fokusera på dess kärnkompetens. 

Enligt tabell 12 finns ett potentiellt samband mellan kostnadsbesparingar och åtkomst till 

kompetens gällande fördelaktigheter med nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet. Ett innovativt produkterbjudande är svårt att skapa om 

företaget inte har kapacitet att tillräckligt snabbt lansera produkter överensstämmande 

med förändringar och trender i det intensiva företagsklimatet. Det finns i annat fall risk 

att produkten inte motsvarar marknadens förväntningar (Leithold et al., 2016, s.5). Med 

hänsyn till ett rådande företagsklimat som karaktäriseras av många och snabba 

förändringar (Johnson et al., 2014, s.274-278; McKinsey & Company, 2016, s.1; 

McGrath, 2013, s.1-2) tvingas ett born global-företag att ständigt utveckla dess produkter. 

Ett ständigt produktutvecklingsarbete är kostsamt och kompetenskrävande vilket 

föranleder nyttjande av externa partnerskap i olika produktutvecklingsprocesser för att 

uppnå ett högre innovationsresultat i snabbare utvecklingstakt till lägre kostnad 

(Beyerlein et al., 2006, s.16). 

Utan nyttjande av externa partnerskap tvingas born global-företag utföra likvärdigt 

produktutvecklingsarbete till högre kostnad eller inte uppnå likvärdigt 

produktutvecklingsresultat på grund av företagets begränsade resurser. Ytterligare ett 

potentiellt samband mellan kostnadsbesparingar och kompetens är baserat på resultatet i 

empiriavsnittet (se avsnitt ”externa partnerskap”) att föreliggande företag har outsourcat 

delar av dess utvecklingsarbete. Detta sammanfaller med Jagdev och Thoben (2001, 

s.442) som menar att outsourcing bidrar till kostnadsbesparingar på grund av att företag 

via partnerskap har tillgång till billigare arbetskraft eller att företag har möjlighet att 

fokusera på specifik delprocess i utvecklingsarbetet. Detta tyder på att outsourcing till 

utländska länder bidrar till kostnadsbesparingar på grund av billigare likvärdig kompetens 

i jämförelse med inhemsk kompetens. Företag E outsourcade företagets utveckling till 

Indien och företag F outsourcade företagets utveckling till Polen. Båda dessa företag 

nyttjade kompetens till lägre kostnad. Ingen av dessa företag förespråkade dock Indien. 

Företag E förespråkar inte Indien på grund av annorlunda samhällshierarki i förhållande 

till Sverige och företag F på grund av skilda tidszoner vilket försvårar samarbete. 

Vid ingående jämförelse mellan fördelaktigheter med nyttjande av partnerskap och 

egenheter hos respektive företag framträder i enlighet med tabell 12 potentiella samband 

med avseende på reducerad tid till marknad och produktsektor. Reducerad tid till marknad 

med hjälp av snabbare utvecklingstakt i produktutvecklingsarbetet är i enlighet med tabell 

12 och empiriavsnittet bland IT-företag en vanligt förekommande fördelaktighet med 

nyttjande av externa partnerskap. En potentiell förorsakande anledning till detta 

sektorberoende utfall är att IT-företag i motsats till bygg- och medieföretag baserat på det 

insamlade resultatet (se avsnitt ”produktutveckling” och ”företagsinformation”) utvecklar 

produkter som i större omfattning kräver snabbare lanseringstakt. IT-företag utvecklar 

produkter med större skalbarhet vilket innebär bättre spridningsmöjligheter med hänsyn 

till att endast datakapacitet behöver justeras. Bygg- och medieföretag har lägre skalbarhet 

vilket innebär att produkter i större utsträckning är kundanpassade. Baserat på 
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”företagsinformation” skapas i och med skalbarhet större konkurrens med avseende på 

att det är lägre inträdesbarriärer på internationella marknader. 

I enlighet med tabell 12 har respektive företag som nyttjar externa partnerskap uppnått 

högre innovationsresultat i produktutvecklingsarbetet. Detta understödjer att born global-

företag med begränsade resurser via nyttjande av partnerskap tillförses resurser att skapa 

ett innovativt produkterbjudande. Ett vanligt förekommande samarbete mellan diverse 

samarbetspartners är i enlighet med (Chesbrough, 2012, s.21) rådande trend om ett öppet 

innovationsnätverk. Detta på grund av att företag har öppenhet med att ta hjälp av 

utomstående företag. Det insamlade resultatet tyder därmed på att ett öppet 

innovationsnätverk bidrar till ett högre innovationsresultat i produktutvecklingsarbetet 

vilket är betydande för ett born global-företag med avseende på ett innovativt 

produkterbjudande (Knight och Cavusgil, 2004, s.124). Enligt det insamlade resultatet i 

empiriavsnittet (se avsnitt ”produktutveckling”) har kunder varit en bidragande orsak till 

att företag har uppnått ett högre innovationsresultat. Kunder har bidragit med nya idéer 

och värdefull feedback vilket är överensstämmande med Enkel et al. (2005, s.425-426) 

och Chesbrough (2012, s.22). 
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6.1.2 Problematik 

Baserat på resultatet i tabell 13 upplever born global-företag varierande problematik med 

nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. Det finns ett potentiellt samband 

mellan bristande transparens och opportunistiskt beteende. Detta är i enlighet med Parker 

(2000) som i genomförd undersökning upptäckte ett samband mellan bristande 

transparens och opportunistiskt beteende. Tabell 13 visar vidare ett vanligt potentiellt 

samband mellan bristande transparens, opportunistiskt beteende och ej optimal 

kontraktsform. Det är därmed vederbörligt att betrakta ej optimal kontraktsform som 

eventuellt bidragande orsak till bristande transparens och opportunistiskt beteende. 

Föreliggande problematiska aspekter i form av bristande transparens och opportunistiskt 

beteende med nyttjande av partnerskap i produktutveckling drabbar baserat på tabell 13 

både bygg-, medie- och IT-företag vilket innebär att det är sektoroberoende. En 

iakttagelse är att två (företag C och E) av de tre företag som upplevt förekommande 

problematik har högst omsättning vilket tyder på att större företag kan ha högre 

sannolikhet för bristande transparens och opportunistiskt beteende. 

Det finns emellertid skiljaktigheter baserat på resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt 

”externa partnerskap”) gällande bristande transparens och opportunistiskt beteende vid 

nyttjande av externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet. Byggföretaget beskriver 

bristande transparens och opportunistiskt beteende i form av att dess samarbetspartner 

inte delger företaget en fullständig redogörelse om rådande utvecklingsarbete. Detta 

skapar bristande transparens i samarbetet med avseende på att företaget inte har 

förtroende för att dess samarbetspartner delger sanningsenliga uppdateringar om 

utvecklingsarbetet. Medie- och IT-företag beskriver bristande transparens och 

opportunistiskt beteende i form av resursoptimering gällande tidsfakturering. Detta i form 

av att företagets samarbetspartner under vissa tidsperioder i för stor omfattning har ett 

affärsinriktat perspektiv. Detta leder till sämre förtroende och sämre förutsättningar att 

uppnå ett gynnande samarbete i produktutvecklingsarbetet.   

Förutom samband mellan bristande transparens och opportunistiskt beteende visar tabell 

13 att föreliggande företag upplever problematik med ej samsyn på arbetet och kulturella 

skillnader (två av tre företag). Detta innebär att kulturella skillnader, ej samsyn på arbetet 

samt ej optimal kontraktsform kan vara potentiellt bidragande orsaker till uppkommande 

av bristande transparens och som ett resultat opportunistiskt beteende. I och med att det 

är flera potentiella orsaker till uppkommande av bristande transparens och opportunistiskt 

beteende är det inte möjligt att fastställa en definitiv orsak till bristande transparens. Detta 

på grund av att det kan vara endast en specifik orsak som leder till bristande transparens 

och opportunistiskt beteende, en integration av flera av föreliggande orsaker eller en 

kombination av föreliggande orsaker i förhållande till företagets kontextuella 

förutsättningar. Beträffande kontextuella förutsättningar tyder det insamlade resultatet i 

empiriavsnittet (se avsnitt ”externa partnerskap”) på att bristande transparens och 

opportunistiskt beteende i företag E (IT) är relaterat till nationalitetskultur (hierarki). I 

företag A (bygg) verkar föreliggande problematik vara relaterad till brytande av 

kontraktsform och i företag C organisatorisk kultur. 

I förhållande till Govindarajan et al. (2011) är god samsyn på arbetet en förutsättning för 

ett högre innovationsresultat. Detta är dock i motsats till det insamlade resultatet i enlighet 

med tabell 12 och 13 med hänsyn till att samtliga företag som upplevt problematik med 

att företaget och dess samarbetspartner ej har samsyn på arbetet har via nyttjande av 

externa partnerskap uppnått ett högre innovationsresultat i produktutvecklingsarbetet. 

Baserat på det insamlade resultatet är samsyn på arbetet därmed inte att betrakta som en 
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Tabell 13. Problematik vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling hos respektive företag. 
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framträdande faktor som påverkar företagets innovationsresultat. Det behöver dock inte 

betyda att samsyn på arbetet inte har en påverkande effekt på innovationsresultatet i 

produktutvecklingsarbetet. Det är dock inte möjligt i denna studie att mäta om god 

samsyn på arbetet har en fördelaktig effekt på resultatet på grund av integration med 

övriga faktorer.  

I enlighet med tabell 13 upplever ett par företag kulturella skillnader vid nyttjande av 

externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet. Detta är dock endast förekommande 

bland företag C, D och E. Baserat på resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt ”externa 

partnerskap”) nyttjade företag E partnerskap både i ett utomeuropeiskt och europeiskt 

land. Kulturella skillnader uppstod dock endast i det utomeuropeiska landet i form av 

annorlunda hierarkiskt samhällsperspektiv. Företag E hade emellertid vid samarbete med 

det utomeuropeiska landet inte möjlighet att i samma utsträckning ha en konstruktiv 

dialog med dess samarbetspartner med avseende på det geografiska avståndet. I företag 

C och D uppstod istället kulturella skillnader mellan företagskulturer oberoende 

nationalitet. Detta indikerar på att kulturella skillnader är både relaterad till nationalitet 

och skillnader i företagskultur.   

En vanlig förekommande problematisk aspekt med nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet är baserat på resultatet i tabell 13 ej samsyn på arbetet. I 

enlighet med Whipple och Frankel (2000, s.25) är företagets möjligheter att uppnå ett 

högre samarbetsresultat relaterat till dess samarbetspartners förmåga att uppnå samsyn på 

arbetet. Det insamlade resultatet i empiriavsnittet beskriver att företag B och E har valt 

att avsluta nyttjande av externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet vid ej samsyn på 

arbetet. I och med detta framstår ej samsyn på arbetet därmed i enlighet med Whipple och 

Frankel (2000, s.25) som en framträdande faktor som påverkar företagets 

samarbetsresultat. Detta resultat har dock endast uppkommit bland IT-företag som valt 

att avsluta dessa partnerskap.  

Resultatet i tabell 13 beskriver att ett par företag upplever ej gemensamt 

framtidsperspektiv respektive kulturella skillnader som problematiskt vid nyttjande av 

externa partnerskap. Dessa företag har dock vid nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet uppnått ett högre innovationsresultat. I likhet med ej samsyn 

på arbetet påverkar ett icke gemensamt framtidsperspektiv (Govindarajan et al., 2011) 

och kulturella skillnader (Emden et al., 2006, s.334) företagets innovationsresultat i 

produktutvecklingsarbetet på ett negativt sätt. I och med resultatet framstår 

framtidsperspektiv och kulturella aspekter som icke framträdande faktorer som påverkar 

företagets innovationsresultat i motsats till Govindarajan et al. (2011) och Emden et al. 

(2006, s.334). 

Med avseende på ej samsyn på arbetet, ej gemensamt framtidsperspektiv och kulturella 

skillnader är det viktigt att ha i åtanke att det inte är möjligt att mäta föreliggande faktorer 

individuellt i förhållande till uppnått innovationsresultat. Detta på grund av att respektive 

faktor integrerar med varandra vilket därmed leder till ett felaktigt mätresultat. Tabell 13 

beskriver att oavsett upplevd problematik med avseende på föreliggande faktorer har 

respektive företag uppnått ett högre innovationsresultat i produktutvecklingsarbetet. 

Detta innebär att vid nyttjande av externa partnerskap i utvecklingsarbetet överträffar 

fördelaktigheter med partnerskapet dess negativa effekter på innovationsresultatet. Det är 

i och med detta möjligt för företag att medelst externa partnerskap uppnå ett högre 

innovationsresultat trots uppkommande av problematiska aspekter. 
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I enlighet med empiriavsnittet anser dock samtliga företag att trots upplevd problematik 

hade de inte självständigt uppnått produktutvecklingsresultatet. 

6.2 Externa partnerskap 
Baserat på resultatet i empiriavsnittet uppkommer flertalet indikerande orsaker till att 

nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling leder till fördelaktiga respektive 

problematiska konsekvenser. Vid en ingående granskning av dessa orsaker förefaller det 

potentiella samband mellan föreliggande konsekvenser, viktiga kriterier vid val av partner 

och i förhållande till kontextuella förutsättningar. Tabell 14 visar att born global-företag 

använder flertalet varierande kriterier vid val av samarbetspartner i 

produktutvecklingsarbetet. Vanligt förekommande kriterier är förtroende, kultur samt 

engagemang. Dessa kriterier förekommer bland både bygg-, medie- och IT-företag och 

är därmed att betrakta som övergripande kriterier för born global-företag (dock ej 

engagemang i byggföretaget). Detta innebär att föreliggande kriterier är betydande vid 

val av samarbetspartner oberoende produktsektor. Detta resultat tyder på att viktiga 

kriterier innefattar mänskliga och inte materiella faktorer. 

Tabell 14 visar att likartad kompetens är ett förekommande kriterium vid val av partner 

oberoende produktsektor. I enlighet med empiriavsnittet kräver byggföretaget i 

utvecklingsarbetet tillämpande av avancerad teknologi. Medieföretaget använder i 

utvecklingsarbetet flertalet varierande verktyg vilket kräver integrering vid slutförande 

av dess produkt. IT-företaget använder i utvecklingsarbetet likaledes sofistikerad 

teknologi inom arkitektur och programmering. Detta beskriver att samtliga medverkande 

born global-företag i utvecklingsarbetet kräver kvalificerad kompetens. En potentiell 

anledning till detta är företagets produktutvecklingsarbete. Ett innovativt 

produkterbjudande kräver avancerad kompetens inom specifikt ämnesområde (Riel et al., 

2010). Likartad kompetens som ett kriterium indikerar på att det är nödvändigt för 

företagets samarbetspartner att ha likartad kompetens på grund av att det i annat fall är 

problematiskt att ha en gemensam utvecklingsprocess. Det måste vid användande av 

avancerad kompetens finnas förståelse för varandras utvecklingsarbete för att det skall 

vara möjligt att komplettera varandras utvecklingsarbete. 

I relation till transparens och opportunistiskt beteende har företag som upplevt 

problematik med kontraktsform i enlighet med tabell 13 och 14 beskrivit att likartad 

kompetens är ett viktigt kriterium vid val av samarbetspartners i 

produktutvecklingsarbetet. I motsats till företag som drabbats av bristande transparens 

och opportunistiskt beteende beskriver samtliga företag (medie- och IT-företag) utom ett 

som inte drabbats av föreliggande problematik att engagemang är ett betydande kriterium 

vid val av samarbetspartner i produktutvecklingsarbetet. Detta tyder på att enbart likartad 

kompetens till dess samarbetspartner kan leda till bristande transparens och ett 

opportunistiskt beteende. Engagemang kan baserat på resultatet och i enlighet med Parker 

(2000) därmed betraktas som en bidragande faktor till att undvika bristande transparens 

och opportunistiskt beteende vid nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet. I enlighet med (Parker, 2000) är transparens betydande för att 

uppnå ett fördelaktigt samarbete inom produktutveckling.
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Tabell 14. Viktiga kriterier för ett fördelaktigt partnerskap i produktutveckling hos respektive företag. 
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I enlighet med tabell 14 är kultur ett vanligt förekommande kriterium som bygg- och 

medieföretag anser vara betydande vid val av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet. En potentiell anledning till detta beror på att dessa företag 

baserat på resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt ”övergripande företagsinformation”) 

utvecklar produkter som är kundanpassade. Byggföretaget utvecklar en produkt som 

måste installeras på ett specifikt sätt i förhållande till respektive kund. Medieföretag 

utvecklar produkter tillsammans med respektive kund. Detta kan innebära att kultur är en 

påverkande faktor för ett gynnande samarbete. Om företaget och dess samarbetspartner i 

form av kunder inte kommer överens är det inte möjligt att ha ett utvecklingssamarbete. 

IT-företag utvecklar istället produkter i större utsträckning i förhållande till uppfattningar 

och tankar som uppkommer inom företaget och därmed inte i samma utsträckning med 

kunder. IT-företag erbjuder kunder en färdig produkt i motsats till medieföretag där 

kunden efterfrågar en specifik produkt. 

Skiljaktigheter i samarbete med avseende på nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingssamarbetet understödjs vidare baserat på tabell 14 som visar att bygg- 

och IT-företag anser att position på marknad hos dess samarbetspartner är ett betydande 

kriterium vid val av samarbetspartner. Detta är sammanfallande med företagens 

produkterbjudande. Baserat på det insamlade resultatet i empiriavsnittet (se avsnitt 

”övergripande företagsinformation”) utvecklar bygg- (delvis kundanpassade lösningar) 

och IT-företag en standardiserad produkt som sedermera säljs till kunder. Medieföretag 

utvecklar produkter med avseende på att kunder i större utsträckning kontaktar dem för 

att utveckla diverse produkter. Det är därmed mer betydande för bygg- och IT-företag 

med position på marknad på grund av att dessa företag självständigt måste initiera nya 

marknader i motsats till medieföretag där initiering av nya marknader i större utsträckning 

verkställs medelst initiativ från nya kunder. 

Tabell 13 och 14 visar ett potentiellt samband mellan företag som anser att likartad 

kompetens är ett viktigt kriterium vid val av samarbetspartner i produktutveckling och 

antalet uppkommande problem med nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet. 

Företag som inte har angivit likartad kompetens som ett viktigt kriterium vid val av 

partner har upplevt färre antal problem i jämförelse med företag som angivit likartad 

kompetens som ett viktigt kriterium. Detta är i motsats till Cowan et al. (2007, s.1053) 

som menar att företag som har allt för olikartad kunskap bidrar till problematik. Vidare 

visar tabell 13 och ”övergripande företagsinformation” (se avsnitt 5.1) att företag F som 

upplevt minst antal problem har varit operativ som företag under kortast tidsperiod. 

Företag som upplevt flest antal problem hade varit operativ under längst tidsperiod vilket 

är i motsägelse till Kale och Singh (2009, s.51) som menar att erfarenhet inom externa 

partnerskap är betydande för ökad sannolikhet till ett lyckat partnerskap. 

Vidare visar tabell 13 och 14 att företag A, B och C har överensstämmande 

framtidsperspektiv som ett viktigt kriterium vid val av partner. Samtliga av dessa företag 

har dock upplevt problematik i form av ej samsyn på arbetet vid nyttjande av externa 

partnerskap. Detta är i motsats till Emden et al. (2006, s.337) som hävdar att tidigare 

studier har visat att en  hög grad av målöverensstämmelse ökar graden av symmetri inom 

produktutvecklingsprojektet. Resultatet visar dock att förväntningar uppnås i företag A 

och B  som har överensstämmande framtidsperspektiv som ett viktigt kriterium vid val 

av partner. Detta sammanfaller med Emden et al. (2006, s.337). Ytterligare ett potentiellt 

samband baserat på tabell 13 och 14 är att företag som har upplevt problematik i form av 

ej uppnådda förväntningar har inte angivit att god kommunikation är ett viktigt kriterium 

vid val av partner. Samtliga två företag som angivit att god kommunikation är ett viktigt 
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kriterium har inte uppnått problematik i form av ej uppnådda förväntningar. Detta tyder 

på att kommunikation i större utsträckning bör användas som ett kriterium för att undvika 

att förväntningar inte uppnås i utvecklingsarbetet. Detta är i överenstämmelse med 

(Sivadas och Dwyer, 2000, s.32) som beskriver att god kommunikation leder till att 

förväntningar har större sannolikhet att uppnås. 

6.3 Internet 
Internet har för born global-företag en betydande funktion vid nyttjande av externa 

partnerskap i produktutvecklingsarbetet. I enlighet med tabell 15 bidrar internet till 

underlättande av kommunikation, reducering av geografiska avstånd, snabbare 

utvecklingstakt samt till informationsbäring. Detta innebär att internet utgör ett 

framträdande hjälpmedel inom flertalet samarbetsaktiviteter i produktutvecklingsarbetet.  

I och med att företag har internationella samarbetspartners baserat på resultatet i 

empiriavsnittet är internet ett nödvändigt kommunikationsmedel. Internet bidrar till att 

det är möjligt att samarbeta genom molnbaserade tjänster som lagrar, delar och integrerar 

information och kunskap mellan respektive partner. Detta fördelaktiga utfall (utom 

informationsbäring) är förekommande bland bygg-, medie- samt IT-företag vilket innebär 

att internet är en avgörande faktor för ett gynnande partnerskap oberoende produktsektor. 

En vanligt förekommande fördelaktighet med internet vid nyttjande av partnerskap i 

produktutveckling är att det bidrar till bättre kommunikationsmöjligheter. Ett born global-

företag är operativ på en internationell marknad och arbetar baserat på resultatet i 

empiriavsnittet med internationella samarbetspartners i utvecklingsarbetet. Det är 

därmedelst betydande att företaget har möjlighet att via diverse informationskanaler 

kommunicera effektivt. Detta i form av röst- och videosamtal eller molnbaserade tjänster 

som lagrar, delar och integrerar information. Det är i detta fall möjligt för företag 

tillsammans med dess samarbetspartner att delge nödvändig information och kunskap i 

utvecklingsarbetet oavsett geografiskt avstånd. I och med att internet i form av 

molnbaserade tjänster skapar bättre kommunikationsmöjligheter leder detta till bättre 

förutsättningar att skapa transparens i samarbetet. 

I enlighet med resultatet i tabell 12 är reducerad tid till marknad avgörande för born 

global-företag inom IT i produktutvecklingsarbetet. Internet bidrar baserat på resultatet i 

empiriavsnittet och i överensstämmelse med (Kaufmann och Tödtling, 2002, s.404) till 

att geografiskt avstånd är utan betydelse vilket skapar bättre förutsättningar för samarbete 

med avseende på kommunikationsmöjligheter. I och med bättre 

kommunikationsmöjligheter är det möjligt att på kort varsel vara i kontakt med diverse 

samarbetspartners och på daglig basis utan fysisk närvaro ha en konstruktiv dialog 

gällande utvecklingsarbetet. Med internettjänster som lagrar, delar och integrerar 

information och kunskap mellan respektive partner är det möjligt att i enlighet med 

resultatet och Vidas-Bubanja och Knezevic (2010, s.1128) utveckla produkter i ett öppet 

innovationsnätverk. Ett öppet innovationsnätverk bidrar till ett större resursutbud vilket 

gynnar innovationsresultatet (Chesbrough, 2012, s.21-22). 
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Tabell 15. Fördelaktigheter respektive problematik med internet vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. 

 
Internet 

 
Fördelaktigheter Problematik 

 Reducerar 

geografiskt 

avstånd 

Underlättar 

kommunikation 
Informationsbärare 
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Företag 
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(bygg) 

O O O 

 

 O  
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 O O 
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Företag 
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(IT) 

O O  

 

O   

 

Företag 
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(IT) 

O O  
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Företag 
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Baserat på resultatet i empiriavsnittet har born global-företag internationella 

samarbetspartners. Utan internet vid nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet hade det därmed inte varit möjligt för kommunikation på ett 

likartat effektivt sätt. Detta hade sannolikt resulterat i att företag tvingats begränsa antalet 

potentiella samarbetspartners i förhållande till ett kortare geografiskt avstånd. I enlighet 

med tabell 12 är ett större resursutbud en betydande fördelaktighet med nyttjande av 

externa partnerskap. Ett större resursutbud är baserat på resultatet i empiriavsnittet 

fundamentalt för att uppnå ett högre innovationsresultat. För att tillvarataga resurser från 

internationella samarbetspartners krävs förutsättningar som underlättar samarbete vilket 

internet bidrar med vid nyttjande av partnerskap. Nyttjande av externa partnerskap utan 

internet hade därmed i motsats till användande av internet troligtvis frambringat färre 

fördelaktigheter. 

Tabell 15 visar att uppkommande problematik med internet vid nyttjande av externa 

partnerskap i produktutveckling varierade. Företag A beskrev problematik med avseende 

på kontroll vilket är överensstämmande med Fulk och DeSanctis (1995) som menar att 

kravet på vilken information som skall delas och till vilka är viktigt. Företag D och F 

beskrev problematik med internet i form av ökad risk till missförstånd. Detta främst med 

hänsyn till att samtalston, ansiktsuttryck och gestikulering kan misstolkas vilket beskrivs 

i empiriavsnittet. Företag B, C och E beskrev problematik i förhållande till osäkerhet. 

Detta med avseende på var information och dokument lagras vilket är i enlighet med Ozer 

(2000, s.392) som menar att en av två problematiska faktorer är osäkerhet i och med att 

antalet geografiskt spridda individer som deltar i produktutveckling ökar med 

internetbaserade kommunikationsmedel. Detta skapar osäkerhet var information skall 

lagras. 
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt belyses slutsatser gällande teoretiska och praktiska implikationer baserat 

på resultatet i empiriavsnittet, resonemang i analysavsnittet och tidigare teman som 

utvalts – ”produktutveckling”, ”externa partnerskap” samt ”internet” i förhållande till 

studiens syfte och frågeställning: 

”Hur kan nyttjande av externa partnerskap med hjälp av internet vara fördelaktigt 

respektive problematiskt i produktutveckling bland born global-företag?” 

7.1 Produktutveckling 

7.1.1 Fördelaktigheter 

Born global-företag nyttjar externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet med flertalet 

varierande fördelaktigheter i form av kostnadsbesparingar, möjlighet att fokusera på 

kärnkompetens, reducerad tid till marknad, skaffande av nya kunder, större flexibilitet av 

resurser, inspiration samt ett högre innovationsresultat i utvecklingsarbetet. Partnerskap 

nyttjas därmedelst i samtliga produktutvecklingsprocesser – ”upptäcksfas”, 

”utvecklingsfas” samt ”kommersialiseringsfas” som är en gemensam process med 

partnerskap som oumbärligt hjälpmedel. Ett born global-företag har begränsade resurser 

och kompletterar medelst partnerskap förhandenvarande resursutbud med ytterligare 

resurser i utvecklingsarbetet. Detta är avgörande för att skapa ett innovativt 

produkterbjudande i förhållande till ett rådande företagsklimat som kräver fortlöpande 

utvecklingsarbete och varierande resurser till sitt förfogande. 

Inget företag (förutom företag F) har endast använt ett specifikt partnerskap i samtliga 

produktutvecklingsprocesser. Ett mångskiftande tillämpande av partnerskap tyder på att 

företag nyttjar partnerskap i förhållande till förhandenvarande resursutbud till sitt 

förfogande och vilka nödvändiga resurser som behövs för specifik utvecklingsprocess. 

Företag som självständigt arbetar med ”utvecklingsfas” behöver stundom resurser inom 

”kommersialiseringsfas” medan företag som är väldigt kompetenskrävande under vissa 

omständigheter behöver komplettera befintliga resurser för att fullgöra 

utvecklingsarbetet. Samtliga företag beskriver att ett likvärdigt 

produktutvecklingsresultat inte hade varit möjligt att uppnå utan nyttjande av partnerskap. 

Detta innebär att partnerskap har en betydande påverkan i utvecklingsarbetet och är en 

nödvändighet för att bedriva produktutvecklingsarbete inom ett born global-företag. 

Föreliggande fördelaktigheter med nyttjande av externa partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet är både sektorberoende och sektoroberoende. En vanligt 

förekommande fördelaktighet med nyttjande av partnerskap är bland IT-företag 

reducerad tid till marknad. IT-företag utvecklar i högre grad standardiserade produkter 

vilket bidrar till större skalbarhet i jämförelse med bygg- och medieföretag som utvecklar 

i högre grad kundanpassade produkter vilket bidrar till lägre skalbarhet. I och med 

skalbarhet skapas större konkurrens med avseende på lägre inträdesbarriärer. IT-företag 

är därmed i större utsträckning beroende av reducerad tid till marknad för att ha möjlighet 

att skapa konkurrensfördelar med ett innovativt produkterbjudande. En långsammare tid 

till marknad innebär lägre sannolikhet att skapa ett innovativt produkterbjudande på 

grund av motsvarande produktlanseringar bland konkurrenter i ett tidigare skede. 

Kostnadsbesparingar beskrivs oberoende sektor vara en betydande fördelaktighet med 

nyttjande av externa partnerskap bland born global-företag. Detta på grund av att ett born 

global-företag har begränsade resurser och är operativ på en internationell marknad vilket 

kräver mer resurser i jämförelse med att vara operativ på en nationell marknad. Vidare 

måste företaget skapa ett innovativt produkterbjudande vilket kräver kostnadskrävande 
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resurser. Förutom att flexibilitet av resurser innebär att företaget har möjlighet att anpassa 

resurser i förhållande till rådande företagsklimat bidrar flexibilitet till 

kostnadsbesparingar. Detta på grund av att företaget inte alltid behöver anställa 

internkompetens utan har möjlighet att under specifika omständigheter komplettera 

befintliga resurser med utomstående resurser vilket bidrar till lägre kostnad om företaget 

besitter grundläggande nyckelkompetens inom företaget. 

7.1.2 Problematik 

Förutom att nyttjande av externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet bidrar med 

flertalet varierande fördelaktigheter uppkommer varierande problematiska konsekvenser 

med nyttjande av partnerskap. Föreliggande problematiska konsekvenser omfattar ej 

gemensamt framtidsperspektiv, ej uppnådda förväntningar, ej samsyn på arbetet, 

bristande kommunikation, kulturella skillnader, ej optimal kontraktsform, bristande 

transparens samt opportunistiskt beteende. Respektive företag som nyttjar externa 

partnerskap uppnår emellertid ett högre innovationsresultat i produktutvecklingsarbetet i 

jämförelse med utan nyttjande av partnerskap. Detta innebär att fördelaktigheterna med 

nyttjande av partnerskap överväger föreliggande problematiska konsekvenser. 

Föreliggande problematiska konsekvenser är mestadels branschoberoende utom under 

specifika omständigheter som mest troligt har ett samband med i förhållande till 

resterande företags avvikande omständigheter. Ett samband som iakttagits i bygg-, medie- 

och IT-företag är mellan transparens och opportunistiskt beteende. Det förefaller att 

bristande transparens potentiellt bidrar till opportunistiskt beteende i samarbetet. 

Transparens har vidare ett potentiellt samband med kontraktsform vilket innebär att ej 

optimal kontraktsform är en potentiellt bidragande orsak till bristande transparens. 

Förutom att transparens och kontraktsform är relaterade till varandra har ett potentiellt 

samband iakttagits mellan bristande transparens och ej samsyn på arbetet. 

Vanligaste förekommande problematiska konsekvenser vid nyttjande av partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet är ej uppnådda förväntningar och ej samsyn på arbetet. Ej 

uppnådda förväntningar är sektorberoende och uppkommer bland medie- och IT-företag. 

I motsats till ej uppnådda förväntningar uppkommer ej samsyn på arbetet bland bygg-, 

medie- och IT-företag och är därmed sektoroberoende. 

7.2 Externa partnerskap 
Vid en ingående granskning av fördelaktigheter respektive problematiska konsekvenser 

som uppkommer vid nyttjande av externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet 

förefaller det samband mellan föreliggande konsekvenser, hur partnerskap är konstruerat 

och i förhållande till kontextuella förutsättningar. För att maximera antalet 

fördelaktigheter och minimera antalet problematiska konsekvenser granskar ett born 

global-företag potentiella samarbetspartners i förhållande till flertalet kriterier. 

Föreliggande kriterier omfattar teknologisk anpassning, överensstämmande kultur, 

likartad kompetens, överensstämmande framtidsperspektiv, engagemang, förtroende, 

pris, kommunikation, position på marknad samt krav på kvalitet. För att ha möjlighet att 

skapa ett gynnande partnerskap i produktutvecklingsarbetet och uppnå ett högre 

innovationsresultat måste föreliggande faktorer tas i beaktande i förhållande till företagets 

förutsättningar och anledning till nyttjande av partnerskap. 

Vid val av samarbetspartner att nyttja i produktutvecklingsarbetet förefinner ett 

sektoroberoende samband mellan relationslängd och utvecklingsresultat. Kortsiktiga 

relationer medför ett större antal problematiska konsekvenser i jämförelse med 

långsiktiga relationer som medför fler fördelar och färre problematiska konsekvenser. 
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Detta innebär att ett långsiktigt relationsbyggande bidrar till i högre grad ett gynnsamt 

utvecklingsresultat vid nyttjande av partnerskap. Ett vanligt förekommande kriterium 

oberoende sektor är likartad kompetens mellan företaget och dess samarbetspartner. Detta 

med avseende på att ett born global-företag vanligtvis utvecklar nischade och 

kundanpassade produkter och därmed är i behov av avancerad kompetens i 

utvecklingsarbetet. I och med avancerad kompetens är det därmed viktigt att företagets 

samarbetspartner har likartad kompetens som företaget för att ha möjlighet till en 

helhetsförståelse och integrering av varandras utvecklingsarbete. 

Vidare är kultur ett betydande kriterium vid val av partners bland bygg- och medieföretag 

på grund av kundanpassade produkter. Om inte företaget och dess samarbetspartner i form 

av kunder har överensstämmande kultur är det problematiskt att ha ett gemensamt 

utvecklingssamarbete med ett gynnande resultat. Bygg- och IT-företag betraktar position 

på marknad som ett betydande kriterium. Detta på grund av att bygg- (delvis 

kundanpassade lösningar) och IT-företag utvecklar standardiserade produkter som 

sedermera säljs till kunder.  Medieföretag utvecklar produkter med avseende på att kunder 

i större utsträckning kontaktar dem för att utveckla diverse produkter. Position på 

marknad är därmed mer betydande för bygg- och IT-företag på grund av att dessa företag 

självständigt måste initiera nya marknader i motsats till medieföretag där initiering av nya 

marknader i större utsträckning verkställs medelst initiativ från nya kunder. 

Ett annat betydande kriterium vid val av samarbetspartner är bland bygg- och IT-företag 

teknologisk anpassning. Detta kan bero på att byggföretaget och IT-företag utvecklar 

produkter som oberoende kund kräver liknande teknologi. Det är därmedelst 

fundamentalt att samarbetspartners har liknande teknologi för att skapa förutsättningar 

till ett gemensamt utvecklingssamarbete. Detta är i motsats till medieföretag som 

utvecklar produkter med flertalet varierande teknologier i förhållande till i större 

utsträckning kundanpassade produkter. Vidare är engagemang oberoende sektor ett 

betydande kriterium vid val av samarbetspartner för att undvika bristande transparens och 

opportunistiskt beteende. Detta i motsats till likartad kompetens som inte är ett betydande 

kriterium för att undvika bristande transparens och opportunistiskt beteende. Likartad 

kompetens kan skapa problematik med optimering av kontraktsform vilket bidrar till 

bristande transparens och opportunistiskt beteende. 

7.3 Internet 
Internet är en betydande faktor för born global-företag vid nyttjande av externa 

partnerskap i produktutvecklingsarbetet. Born global-företag är operativ på en 

internationell marknad och har internationella samarbetspartners. Detta innebär att 

samarbetet är beroende av en kommunikationsinfrastruktur som eliminerar geografiskt 

avstånd. Internet bidrar till skapande av föreliggande infrastruktur i form av röst- och 

videosamtal eller molnbaserade tjänster som lagrar, delar och integrerar information och 

kunskap mellan respektive partner. Förutom att internet skapar förutsättningar för ett 

gynnande samarbete kan internet bidra till ett högre innovationsresultat i 

produktutvecklingsarbetet. Detta på grund av att föreliggande 

kommunikationsinfrastruktur leder till större resursutbud med avseende på förbättrade 

kommunikations- och utvecklingsmöjligheter. Internet innebär att företag har möjlighet 

till produktutvecklingsarbete i öppet innovationsnätverk i och med eliminering av 

geografiskt avstånd och tjänster som lagrar, delar och integrerar information och kunskap 

mellan respektive partner. 
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Trots uppkommande av problematiska konsekvenser med använda av internet i form av 

osäkerhet, missförstånd, kontroll samt tekniska svårigheter är samtliga sektorer direkt 

beroende av internet vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. 
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7.4 Praktiska rekommendationer 
Baserat på resultatet i empiriavsnittet, analysavsnittet samt föreliggande slutsatser 

förefaller specifika sektorberoende och sektoroberoende aspekter vara betydande för ett 

born global-företag vid nyttjande av externa partnerskap i produktutvecklingsarbetet. För 

att uppnå fördelaktigheter och reducera antalet problematiska konsekvenser med 

nyttjande av externa partnerskap i utvecklingsarbetet är följande aspekter betydande: 

7.4.1 Sektoroberoende: 

✓ Likartad kompetens möjliggör integration av utvecklingsprocesser i 

utvecklingsfas. Detta på grund av möjlighet att komplettera varandras 

utvecklingsarbete på ett optimalt sätt. 

✓ Ej samsyn på arbetet är ett framträdande problem och bör tas i beaktning innan 

val av partner. Detta i och med att flertalet företag vid nyttjande av externa 

partnerskap i utvecklingsarbetet har upplevt denna problematik. 

✓ God kommunikation kan vara en potentiell lösning för att uppnå förväntningar 

av samarbete. Detta på grund av att företag som haft god kommunikation som 

ett kriterium vid val av partner inte har upplevt problematik med ej uppnådda 

förväntningar. 

✓ Längre verksamhetsperiod kan potentiellt leda till fler problem. Detta i och med 

att företaget som har haft längst verksamhetsperiod har upplevt flest antal 

problem till skillnad från företag som haft kortast verksamhetsperiod som 

upplevt minst antal problem. 

✓ Kontraktformssäkerställande leder potentiellt till högre transparens och minskat 

opportunistiskt beteende. Detta i och med att företag som upplevt problematik 

med kontraktsform också har haft problem med bristande transparens och 

opportunistiskt beteende. 

✓ Bristande transparens och opportunistiskt beteende tenderar att framkomma i 

företag med högre omsättning. Företag kan därmed ta i beaktning när företaget 
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växer att på olika sätt försöka förebygga bristande transparens och 

opportunistiskt beteende. 

7.4.2 Bygg- och medieföretag: 

✓ Sektoroberoende kriterier 

✓ Överensstämmande kultur anses vara viktigt för ett gemensamt 

utvecklingssamarbete i utvecklingsfas. Detta bland företag som utvecklar 

kundanpassade produkter. 

7.4.3 Bygg- och IT-företag 

✓ Sektoroberoende kriterier 

✓ Position på marknad är viktigt för initiering av nya marknader i 

kommersialiseringsfas. Detta för företag som aktivt söker nya kunder. 

✓ Teknologisk anpassning är viktigt för ett gemensamt utvecklingssamarbete i 

utvecklingsfas. Detta kan bero på att bygg- och IT-företag i större utsträckning 

utvecklar produkter som oberoende kund kräver liknande teknologi. 

7.4.4 Medie- och IT-företag 

✓ Engagemang hos samarbetspartner leder potentiellt till högre transparens och 

minskat opportunistiskt beteende. Det är därmed viktigt att företagets 

samarbetspartner är engagerad. 
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7.5 Samhällelig och praktisk nytta 
I förhållande till praktiskt bidrag (se avsnitt 1.4) beskrivs att born global-företag i större 

utsträckning eftersträvar stöd för att utveckla ett framstående kontaktnätverk för produkt- 

och affärsutveckling. Förevarande studie har bidragit till detta med avseende på en mer 

ingående beskrivning av uppkommande fördelaktigheter respektive problematik vid 

nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. Förutom detta har potentiella 

samband iakttagits bland föreliggande fördelaktigheter och problematik i förhållande till 

produktsektor och andra företagsegenskaper. Detta innebär att born global-företag utifrån 

resultatet har bättre förutsättningar att uppnå ett lyckat partnerskap i 

produktutvecklingsarbetet. 

Vidare beskrivs i praktiskt bidrag (se avsnitt 1.4) att det svenska samhället är i behov av 

nyetableringar av små- och medelstora snabbväxande och internationella företag för att 

ha möjlighet att minska rådande arbetslöshet. Det krävs ytterligare kompetens och 

resurser för att uppnå ett högre antal born global-företag gynnade av internationell 

framgång. I och med en mer ingående undersökning av potentiella faktorer som påverkar 

nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling gällande när och hur partnerskap är 

fördelaktigt respektive problematiskt i utvecklingsarbetet bidrar förevarande studie med 

insikter hur samhället kan skapa bättre förutsättningar för born global-företag att hitta en 

passande partner vid utveckling av produkter som är kritiskt för born global-företag. 

Inom denna studie framkommer att samtliga undersökta företag anser att de inte hade 

uppnått samma resultat utan nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. Det är 

därav viktigt för samhället att förstå vikten av partnerskap hos born global-företag. Detta 

kan ge insyn i åtgärder för att utveckla infrastruktur som reducerar problematik som 

framkommit bland born global-företag i denna studie. I avsnitt praktiskt bidrag beskrivs 

att nuvarande regering fram till 2019 har reserverat 7,5 miljoner kronor att årligen 

investera i utveckling för att skapa bättre förutsättningar för born global-företag. 

Resultatet i denna studie bidrar därmed med en inblick i potentiella problem som detta 

kapital bör används till för att förebygga. 

I och med ett allt större fokus på företag som satsar på att direkt från start etablera en 

global verksamhet kan denna studie bidra med nytta för startups såväl som etablerade 

företag som vill utveckla en ny eller förbättra en befintlig produkt, men som saknar 

resurser och därav behöver hjälp av externa partners. Genom att undersöka både 

fördelaktigheter och problematik med externa partnerskap hos redan etablerade born 

global-företag kan både nya och etablerade företag få en mer ingående förståelse gällande 

nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. 

7.6 Teoretisk nytta 
I förhållande till Smith et al. (2012) i avsnitt 1.3 bidrar förevarande studie med ytterligare 

teoretiska insikter gällande hur born global-företag medelst externa partnerskap i 

produktutveckling har möjlighet att utöka det befintliga resursutbudet. Det beskrivs att 

ytterligare teoretiska insikter behövs inom forskningsområdet beträffande under vilka 

omständigheter samarbete kan vara fördelaktigt respektive problematiskt. I och med att 

förevarande studie bidrar med en ingående beskrivning av fördelaktigheter och 

problematiska konsekvenser i förhållande till företagsspecifika egenskaper såsom 

produktsektor, omsättning och produktutvecklingsarbete har denna förståelse utökats. 

Vidare har potentiella samband mellan problemformuleringens ämnesområden – 

”produktutveckling”, ”externa partnerskap” samt ”internet” undersökts i förhållande till 

föreliggande företagsegenskaper. 
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7.7 Framtida studier 
Born globals-företag och externa partnerskap är relevanta forskningsområden i dagens 

snabbförändrande samhälle. Allt fler företag väljer att internationalisera i ett tidigt skede 

och att ständigt utveckla och förbättra produkter är ett krav på den snabbt föränderliga 

marknaden. Det är därmed för dessa företag viktigt att nyttja utomstående partnerskap 

inom produktutveckling för att få åtkomst till resurser som de för egen del saknar. Att 

nyttja partners i produktutvecklingsprocesser förefaller sig bli allt mer viktigt i och med 

att produkter i många fall behöver fler funktioner, blir allt mer avancerade och de behöver 

komma ut allt snabbare på den globala marknaden. Internet har en betydande roll för 

dessa partnerskap och det är intressant att fråga sig hur dessa tidigt internationaliserade 

företag använder sig av internet för att gemensamt utveckla nya produkter med partners 

och vad som kan vara möjliga fördelar och problem med detta. 

Vi har med denna studie bidragit med forskning inom born globals-företag och externa 

partnerskap inom produktutveckling. Detta med hur born global-företag upplever fördelar 

och problematik med dessa partnerskap inom produktutveckling samt internets roll i 

dessa företag. Framtida studier skulle kunna upprätta en longitudinell studie som 

behandlar fördelar och problem med partnerskap inom produktutveckling och undersöka 

om fördelar ökar respektive minskar med tiden. Detta i och med att vår studie visade att 

det yngsta företaget upplevt minst antal problem och hade minst antal krav på dess 

partner. Det vore därför intressant att se om detta fenomen föreligger hos flertalet born 

globals-företag under en omfattande tidsperiod. Vi kan med vår studie inte säga att detta 

är fallet på grund av att studien inte begränsats till att omfatta en specifik tidsperiod. 

Framtida studier skulle kunna undersöka fördelaktigheter respektive problematiska 

aspekter mer ingående och mäta om dessa ter sig olika inom olika sektorer. I föreliggande 

studie hittades endast ett fåtal sektorbaserade resultat men med ett större antal undersökta 

born global-företag skulle resultatet kunna te sig annorlunda. Förutom detta skulle studier 

även kunna undersöka om problem är färre eller fler genom långsiktiga eller kortsiktiga 

relationer. Vår studie behandlade en fråga om kortsiktig och långsiktigt partnerskapet - 

det var dock svårt att dra några slutsatser i och med att relationerna varierade mycket. 

Detta skulle dock kunnat visa sig annorlunda i en kvantitativ eller longitudinell studie. 

Vidare skulle framtida studier kunna göra en komparativ studie med fördelar respektive 

problematik hos äldre och yngre born globals-företag som nyttjar partnerskap inom 

produktutveckling och titta om det förefaller något mönster om specifika problem i yngre 

eller äldre företag. Detta på grund av att trots att förevarande studie inte hade några 

specifika krav på ålder uppfattades ett potentiellt samband med att äldre företag hade fler 

problem än de yngre. Det skulle därmed vara intressant att titta närmare på om det är en 

skillnad inom dessa yngre och äldre born globals-företag baserat på ett större urval. 

Fler intressanta ämnesområden som skulle kunna undersökas är om företag med tiden 

använder partners i fler produktutvecklingsprocesser eller om dessa går gentemot att bli 

mer interna i och med att företaget växer och undersöka om fördelar respektive problem 

ökar i och med att fler partners involveras. 
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Appendix 1: Intervjuguide 
Vad arbetar du med i företaget? 

Företagsinfo 

Vad arbetar företaget med? (produkter, tjänster, marknader) 

Kan du berätta om företagets internationaliseringsprocess? (vad?, när?, hur?, var?, 

varför?) 

Externa partnerskap och produktutveckling 

Externa partnerskap = samarbete med externa aktörer som kan vara i form av 

kunder, leverantörer, konkurrenter och forskningsinstitut eller andra 

resursgivande partners 

Produktutveckling = skapandet av en förbättrad eller ny produkt samt dess olika 

faser – ”upptäcksfas”, ”utvecklingsfas” samt ”kommersialisering” (en beskrivning 

av dessa faser gavs i enlighet med teorikapitlet, se avsnitt 4) 

Kan du berätta om ett produktutvecklingsprojekt där ni utnyttjar eller har utnyttjat externa 

partnerskap? (typ av partnerskap, inom vilka aktiviteter – ny till företaget, ny till världen, 

förbättrad produkt) 

Hur valde ni er samarbetspartner? (vilka kriterier var viktiga) 

Kan du beskriva era samarbetspartners? (nationalitet, storlek, typ av relation) 

Hur har det externa partnerskapet varit fördelaktigt vid utveckling av produkter? 

Hur har det externa partnerskapet varit problematiskt vid utveckling av produkter? 

Tror du att er produkt hade uppnått samma resultat om ni inte utnyttjat externa 

partnerskap? (varför?, bättre eller sämre?) 

Vad har varit kritiska faktorer för att samarbetet skall lyckas? 

Vad har varit kritiska faktorer för samarbetet i produktutvecklingsarbetet? 

Har utnyttjande av externa partnerskap varit långsiktigt eller kortsiktigt? 

Innovation och produktutveckling 

Innovation: nya idéer i produkter 

Hur har utnyttjande av externa partnerskap bidragit till innovation vid utveckling av 

produkter? 

Internet inom externa partnerskap och produktutveckling 

Hur använder ni internet i det externa partnerskapet vid utveckling av produkter? 

Hur har internet varit fördelaktigt i det externa partnerskapet vid utveckling av produkter? 

Hur har internet varit problematiskt i det externa partnerskapet vid utveckling av 

produkter? 

 


