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Abstrakt 

Företagsvärlden, med avseende på företagets mognad och om de väljer 

hemmamarknaden eller den internationella marknaden som den primära, tidigare var 

indelad i tre större områden. Dock har det under de senaste åren skapats en fjärde typ av 

företag, Born Globals. Dessa företag utnyttjar det faktum att världen virtuellt sett har 

blivit mindre, exempelvis genom användandet av Internet. Dessa verkar skilja sig från 

de traditionella företagen i både struktur och tillvägagångssätt. Vi analyserar därför i 

denna studie möjligheten att applicera traditionella affärsmodellsteorier på de nya Born 

Global företagen. Studien avser även delvis att identifiera potentiella faktorer för 

teoretiskt skapande av nya affärsmodellsteorier, men också till att identifiera en grund 

till en modell som Born Global företagen praktiskt kan använda i uppstartsfasen.       

Hur kan dagens traditionella affärsmodellsteorier appliceras på de moderna Born 

Global företagen, vilken är den eventuella diskrepansen och varför?  

För att besvara problemformuleringen på bästa sätt genomförde vi fyra djupintervjuer 

med nystartade företag som avser operera på den internationella marknaden redan i 

uppstartsfasen. Vid intervjuerna ställdes frågor kring det faktiska tillvägagångssättet 

företagen haft, men också frågor kring incitament till uppstarten. För att på bästa sätt 

analysera resultatet av den empiriska studien har vi tagit stöd i olika teorier. Dessa 

utgörs exempelvis av nätverkande, Flamholtz sexstegspyramid men också 

Uppsalamodellen. Denna modell har legat till grund för i stort sätt all övrig forskning 

kring internationaliserande företag. Vi identifierar en del tydliga kopplingar till att dessa 

modeller och teorier är applicerbara även på Born Globals, men vi ser också att de på 

flera signifikanta punkter skiljer sig. Detta ledde till att vi skapade en egen modell, 

baserad på det empiriska resultatet intervjuerna gav oss. Vi sammanlänkade dessa med 

de befintliga modellerna och teorierna för att sedan skapa den modell vi kallar I-

STAND-modellen.  

 

Nyckelord: Born Globals, Världen krymper, Nätverkande, Flexibilitet och 

Internationalisera  
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1. Inledning  

I detta avsnitt avser vi redogöra för det kunskapsgap vi har identifierat vilket sedan 

mynnar ut i en forskningsfråga. Vi avgränsar och begränsar även arbetets omfattning 

och redogör för dess syfte. 

1.1 Ämnesval  

Vi kom i kontakt med fenomenet Born Globals genom en gästföreläsning av Jonas 

Carlsson på exportrådet, vilken var obligatorisk i en kurs på Business Development and 

Internationalization programmet vid Umeå Universitet. Vidare diskuterade vi detta 

ämne med honom och han gav indikationer på ett kunskapsgap. Vi diskuterade frågan 

vidare med Jessica Ericsson på Handelshögskolan i Umeå som också ansåg ämnet vara 

fullt av potential. Vi tog efter detta beslut att skriva om dessa Born Global företag då vi 

ansåg de inspirerande att arbeta med ett område som var relativt outforskat.   

1.2 Problembakgrund 

Idag är det vanligt att nystartade företag växer väldigt fort och även agerar 

internationellt redan i uppstartsfasen. Detta skiljer sig från hur det tidigare har fungerat, 

då nystartade företag arbetat utifrån de traditionella tillvägagångssätten. Dessa 

traditionella företag och traditionella tillvägagångssätt är baserade på många etablerade 

affärsmodeller och teorier. Ett exempel på en teori är Uppsalamodellen som är en 

fyrstegsmodell för hur ett företag först etablerar sig på hemmamarknaden för att sedan 

stegvis och successivt växa och inta den internationella marknaden (Johanson & 

Vahlne, 1977).  

Det traditionella arbetssättet är som sagt att ett företag först stabiliserar sig på den 

inhemska marknaden för att sedan stegvis expandera verksamheten till den 

internationella marknaden (Johanson & Vahlne, 1977). Ett aktuellt exempel på detta är 

hamburgerkedjan Max som har expanderat från Norrland till den nationella marknaden 

och i dagsläget gör sig redo att internationalisera verksamheten, då de anser sig ha en 

stabil inhemsk marknad (Max, 2010).  

Incitament till varför det traditionella företaget vill internationalisera och därmed växa 

har varit att de anser att den inhemska marknaden är mättad. De söker därmed 

möjligheter på andra marknader. De letar alltså fördelar med att förflytta tillgångar och 

resurser över gränser för att därigenom expandera (Oviatt & McDougall, 1994, s. 55). 

Detta definieras som opportunity recognition, vilket innebär att företagaren ser 

möjligheter på andra marknader som konkurrenterna ännu inte upptäckt (Baron, 2006, s. 

104). En annan anledning kan vara att företaget anser att de har pengar att investera i att 

bredda kundkretsen, vilket innebär att de gör en direktinvestering på den nya marknaden 

för att nå dem (He & Lyles, 2008, s. 487). Genom dessa direktinvesteringar kan 

företaget utöka den långsiktiga avkastningen.  

Anledningen till att det har varit fördelaktigt att internationalisera verksamheten med 

hjälp av fyrstegsmodellen (Uppsalamodellen) är att företaget måste komma över den 

geografiska distansen, informationsasymmetri, skillnader i regler och lagar samt andra 

gränsöverskridande skillnader (Freeman, Edwards, & Schroder, 2006, s. 37). Detta är i 

många fall svårt och tidskrävande, varför företagen med tiden lärt sig utnyttja det 

kontaktnät de besitter och därigenom förvärvar den nödvändiga och relevanta 
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information de behöver för att överbrygga den geografiska distansen. Dock är det 

fortfarande vanligt att vikten av nätverkande förbises, framför allt på grund av det 

faktum att nätverket är abstrakt och inte möjligt att fysiskt ta på (Welch & Welch, 1996, 

s. 21). Nätverkande är en aspekt som till viss del diskuteras i traditionella 

internationaliseringsmodeller, men har tillägnats en betydligt mer signifikant roll i de 

senare modellerna. 

Detta beror till stor del på att de snabbväxande moderna företagen ofta bedriver handel 

på Internet och/eller handel med high-tech produkter, vilket innebär att skiftningarna i 

marknader och produkter ofta sker i hög hastighet. När detta är fallet är det viktigt att ha 

ett välutvecklat nätverk med tillförlitliga kontakter som kan hjälpa till att överbrygga 

geografiska skillnader. Miljön som dessa företag opererar i är väldigt volatil och lämnar 

inte mycket åt slumpen vilket innebär att företaget får chansen att sälja den specifika 

produkten under en begränsad tid. För att detta ska bli lönsamt måste de därför nå ett 

stort antal kunder under en kort tid. Detta leder till att den inhemska marknaden är 

begränsad och företaget söker sig därför till den internationella marknaden redan i 

uppstartsfasen.    

Den nya generationen snabbväxande företag har dock ett väldigt begränsat utbud av 

etablerade teoretiska modeller. Jonas Carlsson, exportrådgivare i Västerbotten, bekräftar 

att han upplever ett problem med avsaknad av tydliga modeller inom detta område, då 

han hjälper många nystartade och snabbväxande företag att internationalisera. Det finns 

ingen praktisk vägledning för hur ett nystartat företag inom kort kan bli multinationellt. 

I figur 1.1 nedan kan vi se en tydlig trend av ökad export och ökat antal nystartade 

företag. Allt fler människor tar chansen att starta ett eget företag och allt fler verkar 

också se potentialen i den globala marknaden. Vi anser att en av anledningarna till det 

ökande antalet nystartade företag är möjligheterna som uppstått på Internet. Mycket av 

Internet är fortfarande outforskat och potentialen verkar för tillfället vara obegränsad. 

Trots detta finns det inga konkreta eller etablerade teoretiska modeller för hur ett 

nystartat företag skall bli multinationellt redan i uppstartsfasen.   

Att det krävs mycket arbete för att starta ett företag är allmänt känt, i vissa fall är dock 

de förväntade komplikationerna avskräckande och därför startas aldrig verksamheten. 

Trots detta ser vi i figuren ovan en ökning av antal nystartade företag. Vi anser dock att 

möjligheten till ännu fler nystartade företag skulle öka om den teoretiska referensramen 

utökades från att i dagsläget omfatta etablerade teorier och modeller att utnyttja vid 
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uppstarten av ett traditionellt företag, till att även omfatta företag som vill ut på den 

internationella marknaden redan i uppstartsfasen. Det som krävs är kompletterande 

forskning kring snabbväxande företag som strävar efter att anpassa sig till den nya 

dynamiska och processande miljö som råder idag. Inom detta område finns det idag 

inga etablerade eller beprövade teorier att utnyttja. Risken blir därför att dessa 

nystartade och internationella företag använder traditionella, befintliga teorier som inte 

är avsedda eller verifierade för just det ändamålet. Detta kan i förlängningen leda dem 

in på fel spår och därför skapa problem istället för att lösa dem.  

Det är till exempel vanligt att mindre och medelstora företag i uppstarten använder sig 

av stora företags tillväxtmodeller, vilket därmed innebär att modellen inte är 

skräddarsydd för sitt syfte (Zhou, Wu, & Luo, 2007, s. 673). Behovet av att definiera 

och säkerställa teorier och användningsområde för dem är därför vitalt. Detta för att 

minimera risken för förvirring vid nystarten av en verksamhet. Om företaget vilseleds 

att utnyttja en modell som inte är avsedd för det nystartade företagets agenda riskerar 

det att vaggas in i en falsk trygghet, där tilltron till en affärsmodell skapad för andra 

marknader och företag är för stor och resultatet blir därmed inte tillfredsställande. 

En välutvecklad och beprövad affärsplan bringar trygghet och säkerhet till företagaren. 

Idag startas en rad olika företag i en mängd olika branscher, där både bransch och 

företag är olika etablerade. Internet är en marknad som växer för varje dag och detta 

innebär en mängd nya affärsmöjligheter. Internet öppnar upp i stort sätt hela världen och 

mycket tack vare detta ser vi många nystartade företag som växer enormt fort. Born 

Globals är ett exempel på detta och innebär att det nystartade företaget inte 

nödvändigtvis måste etablera sig på hemmamarknaden först utan faktiskt kan operera på 

den internationella marknaden omedelbart. Ett av kriterierna för att få kalla sig Born 

Global är att företaget måste expandera till utländska marknader inom tre år från 

uppstarten (Zhou, Wu, & Luo, 2007, s. 681). Den nya internetmarknaden har därför 

öppnat upp för en ny typ av snabbväxande företag, samtidigt som utvecklingen av 

teorier och forskning inom detta område inte har följt samma utvecklingstakt. Därför ser 

vi i dag ett glapp mellan nystartade och snabbväxande företag i praktiken och inför dess 

betydelse i teorin. I figur 1.2 nedan illustreras detta kunskapsglapp i form av den vita 

rutan.  
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Vi ser att det finns kunskap och forskning presenterad om etablerade företag med 

hemmamarknaden som fokus, etablerade företag med den internationella marknaden 

som fokus och även nystartade företag med den hemmamarknaden som fokus, dock 

nästan ingen forskning kring nystartade företag på den internationella marknaden. I ruta 

ett finns det mycket forskning presenterad och utgörs exempelvis av Kotters åtta vanliga 

fel som leder till misslyckande (Kotter, 1995). När det gäller ruta två, etablerade företag 

på den internationella marknaden, utgör Uppsalamodellen ramverket och den mesta 

övriga forskningen utgår från denna modell (Johanson & Vahlne, 1977) (Johanson & 

Vahlne, 2009), men även The Innovation Modell (Bilkey & Tesar, 1974). Det är också 

denna forskning som idag utgör den praktiska grunden för i stort sett alla företag som 

vill internationalisera. I ruta tre, nystartade företag på hemmamarknaden, ligger 

exempelvis sexstegspyramiden till grund för mycket av forskningen (Flamholtz, 1995), 

men även andra arbeten likt Direct Effects Models (Baum, Locke, & Smith, 2001), är 

relevanta. 

Som vi ser är ruta fyra blank, vilket innebär att den är relativt outforskad. Den forskning 

som idag finns inom detta område är inte lika vedertagen och etablerad som forskningen 

inom de övriga områdena. Detta grundar sig mycket i att fenomenet Born Globals är 

relativt nytt och en konsekvens av detta är därför att det inte hunnit utvecklats någon 

forskning med praktisk inriktning. Det finns därför ett tydligt kunskapsgap där den 

verkliga företagsutvecklingen har kommit längre än forskningen.    

Det traditionella sättet att expandera har delvis blivit utmanövrerat av de tekniska 

framsteg som gjorts. Världen har indirekt blivit mindre och därmed lättillgängligare 

(Masini, 1993, ss. 20-21). Detta har öppnat dörrar för företag att ta sig in på marknader 

på nya sätt, hittills outforskade. Det är numera, som tidigare nämnts, inte ovanligt att ett 

företag opererar på den internationella marknaden redan i uppstartsfasen. Denna 

vidareutveckling av företagens arbetsmetoder och modeller har exempelvis fått 

författarna till Uppsalamodellen att uppdatera densamma i ett försök att göra den bättre 

anpassad för den dynamiska och öppna värld vi idag lever i (Johanson & Vahlne, 2009). 

Det finns idag en ny standard och ett nytt sätt att slå sig in på marknaden, nämligen 

genom att operera där efterfrågan finns, vilket Born Global företagen gör. Detta skiljer 

sig från de traditionella företagens tillvägagångssätt, då de istället skapar efterfrågan på 

den marknad de befinner sig på.     

1.3 Problemformulering  

Hur kan dagens traditionella affärsmodellsteorier appliceras på de moderna Born Global 

företagen, vilken är den eventuella diskrepansen och varför?  

1.4 Syfte 

Arbetets syfte är att tydliggöra skillnader mellan de traditionella teorier och modeller 

som idag används och hur väl de är applicerbara på nystartade snabbväxande företag. 

Detta innebär att vi redogör för nyttan av att använda befintliga affärsmodeller som 

plattform vid uppstarten av ett Born Global företag. Vi önskar därmed bekräfta eller 

dementera områden där befintliga teorier och modeller är applicerbara på nystartade 

Born Global företag, vilket innebär att denna studie resulterar i incitament till vidare 

forskning. Denna studie syftar därmed delvis till att identifiera potentiella faktorer för 

teoretiskt skapande av nya affärsmodellsteorier, men också till att identifiera en grund 

till en modell som Born Global företagen praktiskt kan använda i uppstartsfasen.     
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1.5 Avgränsningar 

Vi använder i detta arbete figur 1.2, vilken presenterades i problembakgrunden, som 

mall för vilka områden vi skall använda som utgångspunkt i framförallt den teoretiska 

delen. Vi berör dock inte ruta ett, etablerade företag på hemmamarknaden, då vi enligt 

denna klassificering anser att denna inte fyller någon funktion. Det finns ingen direkt 

koppling till den del av forskningen vi är intresserade av, varken den internationella 

marknaden eller det faktum att vi tittar på nystartade företag är inkluderat och vi väljer 

därför att inte ta del av denna forskning.  

Vidare väljer vi vad det gäller ruta tre, nystartade företag på hemmamarknaden i figur 

1.2, att inte diskutera fenomen som business planning eller entreprenörskap. Detta då vi 

istället fokuserar på det som händer när företaget har startat, alltså hur företaget går 

tillväga för att vinna konkurrensfördelar och därmed skapa en långsiktigt framgångsrik 

verksamhet. Om business planning och fenomenet entreprenörskap skulle ha diskuterats 

hade det inneburit att fokus flyttats från vad företaget skall göra till hur de vill göra och 

varför. Detta är inte syftet med studien och vi väljer därför att avgränsa arbetet där. 

Vi har, efter noggrant övervägande, även valt att inte diskutera ”The Innovation Model” 

närmare i teoridelen. Detta trots att den i bakgrunden av Uppsalamodellen delvis utgör 

ramen för forskning inom detta område. En av anledningarna till att vi har valt att inte 

diskutera denna teori vidare är att vi inte lyckats komma över originallitteraturen. Detta 

innebär att teorin skulle baseras på sekundärkällor vilka vi anser vara mindre trovärdiga. 

Detta framförallt då vi enligt den sekundärdata vi kommit över har identifierat The 

Innovation Model som väldigt lik Uppsalamodellen, med den enkla skillnaden att den 

beskriver stegen mer utförligt (Bilkey & Tesar, 1974). Av denna anledning anser vi det 

fullt tillräckligt att istället diskutera Uppsalamodellen på djupet.     

1.6 Begränsningar 

De företag som ingår i studien har grundats och startats i Västerbotten, detta är ett 

medvetet val gjort av praktiska skäl. Vi har inte de ekonomiska resurserna för att resa 

runt i Sverige och intervjua företag, inte heller den tid som krävs för detta.  

1.7 Begreppsförklaringar 

Born Globals är definitionen på ett specifikt företag. Dessa företag skall vara finansiellt 

aktiva, producerande, säljande och ha personal i flera länder redan i uppstartsfasen. 

Kriteriet är också att företaget inom tre år från uppstarten skall vara aktiva på den 

internationella marknaden. (Zhou, Wu, & Luo, 2007, s. 681). Vanligtvis opererar Born 

Global företaget på internetmarknaden eller genom försäljning av high-tech produkter. 

Detta är den definition som vi använder för att förklara denna typ av företag. Dessa 

benämns i rapporten också som nystartade snabbväxande företag.  

Traditionella företag definierar vi som företag som först etablerar en stabil verksamhet 

på hemmamarknaden och därefter stegvis internationaliserar verksamheten.   

Traditionella teorier och modeller är de modeller som är applicerbara på de 

traditionella företagen. Alltså oftast stegmodeller som beskriver en process för hur 

traditionella företag internationaliserar verksamheten. Ett exempel är Uppsalamodellen.  
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2. Arbetets utgångspunkter 

I detta kapitel redogöra vi för arbetets utgångspunkter och angreppssätt. Vi redogör 

även för valet av teorier.  

2.1 Förförståelse 

Förförståelsen delas in i tre delar, allmän kunskapssyn, allmän förförståelse och 

teoretisk förförståelse. Den allmänna kunskapssynen fokuserar på den väg forskaren 

väljer att gå, vilket innebär val av forskningsparadigm och angreppssätt i form av 

kvalitativ eller kvantitativ studie. Den allmänna förförståelsen fokuserar på personliga 

erfarenheter, utbildning och samhällets påverkan. Den sista delen som påverkar 

kunskapssynen är den teoretiska förförståelsen, vilken innebär kunskap hämtad från 

forskningsrapporter, föreläsningar och exempelvis metodböcker (Lindfors-Johansson, 

1993, s. 76). 

2.1.1 Allmän Kunskapssyn 

Vid studierna på Umeå Universitet har vi förvärvat kunskaper om hur ett arbete som 

detta skall skrivas. Rekommendationerna genom studietiden har alltid varit att fokusera 

på deduktiva studier. Denna kunskap är inkluderad i den allmänna kunskapssynen men 

också i den allmänna förförståelsen. Denna kunskap ger oss en viss snedvridning som vi 

måste försöka bortse från, detta för att hålla alla dörrar öppna och inte måla in oss själva 

i ett hörn. Vi måste därför försäkra oss om att vi tar del av övriga metodteorier och 

därefter bildar oss en uppfattning om vilket angreppssätt vi skall välja.  

Ingen av oss författare har någon direkt erfarenhet av kvalitativa studier då vi mestadels 

har arbetat med kvantitativa studier. Vi måste därför vara öppna för information kring 

detta område och inte fastna vid arbetsmetoden för en kvantitativ studie. 

2.1.2 Allmän förförståelse  

Vi som står bakom detta examensarbete studerar på Handelshögskolan vid Umeå 

universitet och läser åttonde terminen på civilekonomprogrammet. Den inriktning vi har 

valt är Business Development and Internationalization vilken också innefattar det 

område uppsatsen skrivs inom. Den kunskap vi har rörande detta område är inhämtad 

från dessa studier och det är också genom dem som intresset för arbetet har väckts. Den 

kunskap vi har förvärvat genom studierna har gett oss en bild av att de affärsmodeller 

som idag finns enbart är avsedda för traditionella företag som vill växa systematiskt och 

strukturerat. Detta är i grunden den allmänna förförståelse men också till viss del den 

teoretiska. Vi anser att rapporten präglas av dessa studier, då de både har introducerat 

teorier och tankesätt som är applicerbara på det valda området.   

2.1.3 Teoretisk förförståelse 

Vi har i uppstarten av denna studie fått indikationer på att det finns en avsaknad och ett 

behov av affärsmodeller för nystartade snabbväxande företag. Därför har vi också en 

förförståelse om att de modeller som idag finns för de traditionella företagen inte är 

applicerbara på Born Global företagen. Denna förförståelse härstammar framförallt från 

den teoretiska förförståelsen, vilket innebär olika forskningsrapporter vi tagit del av men 

också föreläsningar och informationsseminarier som vi deltagit i. Att vi i början av detta 
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arbete anade att det fanns ett kunskapsglapp inom det valda området har påverkat valet 

av problem. Dock tror vi inte att det har varit negativt eftersom vi på grund av det 

identifierade ett område med potential, vilket var det vi sökte.  

2.2 Kunskapssyn  

I denna studie använder vi ett hermeneutiskt synsätt. Detta då vi eftersträvar en tolkande 

förståelse av problemet (Weber, 1947, s. 88). Vi anser att de specifika handlingarna 

utförda av de personer vi intervjuar har betydelse och att de påverkar händelseförloppet. 

Vi är också medvetna om att den förförståelse vi har, i form av de indikationer och tips 

vi fått om att dagens traditionella modeller är otillräckliga, faktiskt påverkat valet av 

problemformulering och angreppssätt. Detta är förenligt med det hermeneutiska 

synsättet, som menar att forskarens förförståelse eller fördomar faktiskt påverkar 

utgången av arbetet (Wallén, 1996, s. 33). I detta fall tror vi att den teoretiska 

förförståelsen har påverkat studien och då framförallt problemvalet. Dock tror vi inte att 

det har haft en negativ inverkan, då det enbart hjälpt oss att identifiera ett potentiellt 

område. Utifrån det relativt breda området har vi sedan gjort specifika val om hur 

studien skall utformas och därmed smalnat av problemet på ett aktivt sätt.   

Målet med denna studie är delvis att identifiera potentiella faktorer till teoretiskt 

skapande av nya affärsmodellsteorier, men också till att identifiera en praktisk grund 

som Born Global företagen kan använda i uppstartsfasen. Vi vill dessutom skapa ett 

incitament för vidare forskning kring denna problemformulering, där detta arbete ligger 

som grund. Detta är förenligt med det hermeneutiska synsättet, att inte sträva efter 

direkt generalisering utan underbygga och bekräfta fakta (Åkerberg, 1986, ss. 86-91). 

En hermeneutiker vill också tolka de svar denne finner, inte strikt placera in dem i 

generaliserade fack (Hartman, 1998, s. 95). Vi vill tolka och förstå den värld som Born 

Global företagen agerar i, vi vill förstå varför de fattar vissa beslut och vad det får för 

konsekvenser. Den förförståelse vi bär med oss är att det finns ett kunskapsglapp där 

avsaknaden av modeller specificerade för Born Global företag är stor, därför vill vi på 

ett tolkande sätt undersöka om de traditionella modellerna är applicerbara på de nya 

företagen eller inte. Vi anser också att de teoretiska kunskaper vi har förvärvat under 

studietiden vid Umeå universitet kan hjälpa oss att tolka och analysera de faktorer vi 

identifierar under resans gång.  

Som vi ser det är det, i detta fall, bättre att underbygga och bekräfta fakta då vi skall 

röra oss mot relativt outforskade marker. Vi kunde istället ha valt ett positivistiskt 

synsätt. Detta hade inneburit att resultatet i större utsträckningen hade kunnat 

generaliseras (Patel & Davidson, 2003, ss. 26-28), men vi har gjort bedömningen att 

denna studie vinner mest trovärdighet genom att fokusera på att identifiera mönster och 

väcka tankar istället för att generalisera. Framförallt med tanke på att det finns relativt 

lite forskning på området att hitta stöd i.         

2.3 Perspektiv 

Denna studie belyses ur två perspektiv huvudsakligen utgjorda av 

forskningsperspektivet och företagsperspektivet. Detta då vi med hjälp av 

forskningsperspektivet vill identifiera nyckelfaktorer för skapandet av nya 

affärsmodeller för Born Globals. Detta incitament utgör även en grund för hur företag 

faktiskt skall agera i praktiken och därför blir det ett integrerat företagsperspektiv. 
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2.4 Angreppssätt 

I denna studie använder vi oss av ett deduktivt angreppssätt för att bekräfta eller 

dementera användningspotentialen av de befintliga teorier som finns för de traditionella 

företagen. Anledningen till detta, då vi egentligen delvis vill utveckla en ny teori, är att 

vi anser det vara svårt att veta vad vi skall mäta utan en teoretisk förförståelse, vilket vi 

inte får om vi använder det induktiva angreppssättet. Vid avsaknad av en teoretisk 

förförståelse vet forskaren inte vad denne skall mäta (Wallén, 1996, s. 89). Detta 

innebär att vi utarbetar problemformuleringen från redan befintliga teorier och modeller, 

vilket är förenligt med ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005, ss. 23-26). Vi 

väljer att inleda studien via detta angreppssätt då vi vet att det i dagsläget pågår en 

debatt om huruvida de befintliga, traditionella teorierna är applicerbara på alla typer av 

företag eller inte. Det finns många relevanta teorier att starta en undersökning likt denna 

i och därför väljer vi att göra det. Vi känner i och med den pågående debatten om 

vidden av dessa modellers användningsområde att det är naturligt att skapa 

problemformuleringen utifrån befintliga teorier, då dessa också är väl etablerade och 

vedertagna.   

Målet eller förhoppningen med denna studie är att vi med tiden som arbetet utvecklas 

övergår mot ett induktivt synsätt. Detta innebär att vi vill utveckla en egen teori samt att 

vi med hjälp av intervjuer och dementerande och/eller bekräftande av befintliga teorier 

kan särskåda ett mönster i hur Born Globals arbetar. Anledningen till att vi vill övergå 

till att försöka skapa nya teorier är att vi, med den aktuella problemformuleringen, har 

identifierat ett väldigt tydligt kunskapsgap som vi därför vill försöka fylla (ruta 4 figur 

1.2). Vi hoppas även att detta skall resultera i incitament till vidare forskning där denna 

studie ligger som grund och öppnar upp ett nytt område och tankesätt kring 

affärsmodeller för Born Global företag. Förhoppningen är också att detta skall resultera 

i en modell som praktiskt är applicerbar på dessa företag.  

Detta innebär att studien börjar med ett deduktivt angreppssätt och övergår sedan till ett 

induktivt. Vi anpassar alltså angreppssättet efter de förutsättningar vi har och i detta fall 

har vi befintliga och vedertagna teorier att starta studien i. Vi har också, med den 

aktuella problemformuleringen, identifierat ett kunskapsglapp som vi vill finna 

incitament till att fylla, vilket innebär att vi måste övergå till att använda ett induktivt 

angreppssätt.   

Att gå från ett induktivt angreppssätt till ett deduktivt innebär traditionellt sett att 

forskaren använder ett abduktivt angreppssätt. Den stora fördelen med det abduktiva 

synsättet är att det inte låser forskaren vid ett specifikt arbetssätt (Patel & Davidson, 

2003, ss. 24-25). Vi använder inte detta synsätt i dess rätta bemärkelse, men vi utnyttjar 

det faktum att vi öppnar för olika angreppssätt under vägens gång. Anledningen till 

detta är som tidigare nämnts att vi arbetar inom ett område som är relativt outforskat. 

Detta faktum kan innebära att vi stöter på nya observationer som vi inte hade väntat oss, 

vilket innebär att vi måste kunna ändra arbetssätt under arbetets gång. 

Det finns dock en nackdel med det abduktiva angreppssättet och det är att forskningen 

kan bli ostrukturerad då ingen forskning görs helt förutsättningslös (Patel & Davidson, 

2003, ss. 24-25). Detta är också det problem som vi möter, då vi i den första fasen 

arbetar med ett deduktivt angreppssätt för att sedan övergå mot det induktiva. Vi tror 

också att vi genom att tydligt klargöra den förförståelse vi har, kan undvika att falla i 

denna grop.    
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Vi har valt att fokusera på en kvalitativ studie i form av intervjuer. Vi har valt detta 

angreppssätt då vi anser oss behöva specifika detaljer och svar angående den berörda 

frågeställningen. Vi anser vidare att det är viktigt med möjligheten att följa upp ett svar 

med en ny fråga då svaren troligtvis skiljer sig mellan olika respondenter. Om målet 

med studien är att förstå människors beteende och olika handlingar rekommenderas en 

kvalitativ studie (Trost, 1997, s. 15), vilket också är det vi har för avsikt att göra. Ett 

annat kriterium för att välja den kvalitativa studien är att undersökningen skall baseras 

på en djupgående analys av problemformuleringen (Jensen, 1995, s. 39). Vi väljer att 

fokusera på ett mindre antal företag och på djupet analysera deras arbetssätt, varför och 

vad som leder till deras strategival. Detta gör vi då vi anser att problemformulering är 

relativt specifik och därför gynnas av detta angreppssätt. Vi anser också att vi med de 

fyra referensföretagen har uppnått en teoretisk mättnad då deras bild av uppstart och 

internationaliseringsprocess inte skiljer sig nämnvärt.   

Valet av studie beror också på karaktären på frågorna. Är frågorna öppna och inbjuder 

till tolkande svar bör de ställas i enlighet med en kvalitativ studie. Om fallet istället är 

tvärtom och frågorna är baserade på generella antaganden eller kvantifiering bör de 

ställas enligt referensramarna för en kvantitativ studie (Starrin & Svensson, 1994, ss. 

25-26). Av denna anledning har vi då valt det kvalitativa angreppssättet, då syftet med 

studien är att tolka och utvärdera användningsområdet för de traditionella modellerna. 

Detta är också förenligt med det hermeneutiska synsättet.  

Det största problemet med en kvalitativ studie är att de oftast bygger på relativt små 

urval och därmed inte anses statistiskt representativa för en population (Trost, 1997, s. 

18). Vi försöker dock inte finna incitament att generalisera denna studie, vi vill istället 

utgå från de specifika företag vi faktiskt varit i kontakt med. Kvalitativa undersökningar 

anses lämpa sig bäst som förstudie till den kvantitativa studien (Starrin & Svensson, 

1994, s. 20). Om detta råder dock delade meningar och idag har de kvalitativa studierna 

erhållit större acceptans (Trost, 1997, ss. 17-18). Vi anser dock inte att det finns någon 

anledning att betrakta en kvalitativ studie som en förstudie. Vi tror dock att en av 

anledningarna till att de kvalitativa metoderna vinner mark kan vara att det generellt sett 

blir allt vanligare med intervjuer av olika slag. Vi ser och hör mängder av intervjuer i 

TV, radio och tidningar varje dag (Svensson & Starrin, 1996, ss. 52-53). Detta tror vi 

leder till att den generella acceptansen men också kunskapen om intervjuer ökar och 

därmed blir tillförlitligheten större.      

En annan nackdel med att välja en kvalitativ metod är enligt kritikerna att frågorna blir 

ostrukturerade och bygger på en subjektiv bedömning av intervjuarens åsikt och 

förmåga att urskilja vad som är relevant (Bryman & Bell, 2005, s. 318). Denna 

subjektivitet grundar sig mycket i att forskarens egen åsikt och ställningstagande 

genomsyrar en intervju allt för mycket (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2002, s. 113). 

Dock anser vi att det i denna rapport är omöjligt att utelämna möjligheten till 

följdfrågor, då undersökningen delvis görs i syfte att upptäcka nya arbetssätt och 

arbetsmönster. Detta innebär att det för oss vore omöjligt att kvantitativt ställa relevanta 

frågor om ett område som ännu inte är utforskat. Vi vet inte vad vi vill veta och måste 

därför ge respondenten möjlighet att ge oss den informationen, vilket vi anser omöjligt 

om frågorna styrs av kvantifierbara svar. Forskaren kan komma till nya insikter rörande 

perspektiv eller idéer under intervjun och den direkta interaktionen som uppstår mellan 

de båda parterna (Alvesson & Deetz, 2000, ss. 82-84). Detta är något vi strävar efter att 

uppnå då vi vill identifiera nya mönster och tillvägagångssätt inom detta område.   
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2.5 Insamling av sekundärkällor 

Vid sökandet av sekundärkällor har vi till stor del använt sökmotorer som är tillgängliga 

via universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet samt Google Scholar. Google Scholar 

har främst använts gällande artiklar från de journaler som inte fanns tillgängliga via 

Umeå universitetsbibliotek, dock fanns det tydliga begränsningar gällande 

fulltextversioner. Exempel på artiklar funna via Google Scholar är Forsgrens kritik till 

Uppsalamodellen och Oviatt och McDougall Born Global teori. De flesta källorna har 

dock identifierats via bibliotekets sökmotorer då deras utbud av databaser och journaler 

är stort. Exempelvis fann vi Flamholtz sexstegspyramid via Bibliotekets sökmotorer. 

För att hitta relevanta artiklar till den första teoridelen (3.1 De traditionella 

affärsmodellerna) har vi sökt artiklar inom; Stage model theory, internationalization 

process, networking, organizational learning samt sharing knowledge. När vi sökte på 

networking fick vi ungefär 1.3 millioner träffar vilket innebar att vi var tvungna att 

smalna av sökningen genom att inkludera flera sökord och andra formuleringar. 

Exempelvis fick 19.500 träffar när vi sökte på networking och internationalisation. För 

den andra delen (3.2 De nya affärsmodellerna) har dessa sökord använts; Born Globals, 

Born Global theory, networking och internationalization process. Dessa sökord har 

hjälpt oss att identifiera relevanta artiklar inom de båda områdena. I många fall har 

dessa sökord lett oss vidare till andra sökord och därigenom genererat fler relevanta 

artiklar, vilket inneburit att vi har kunnat precisera sökorden bättre.  

De databaser som använts mest är Business source premier, Econlit, Academic search 

elite och E-journals via universitetsbiblioteket. De böcker vi har använt i uppsatsen har 

vi funnit via Album, Umeå Universitets bokdatabas, detta gäller speciellt de 

metodböcker vi använt. Vissa av dessa hittade vi via instruktionerna för examensarbete 

och efter tips från handledaren, andra hittade vi via sökningar i databasen Album på 

universitetsbiblioteket. Vi använde sökorden; Hermeneutik, Kvalitativ studie, 

Qualitative studies och forskningsparadigm. En del av litteraturen har också återfunnits 

via artiklar där författarna har refererat till tidigare arbeten, detta gäller även för böcker. 

Värt att nämna är att artiklar som behandlar Uppsalamodellen, både 1977 och 2009 års 

versioner, har vi jobbat med tidigare i och med studier på civilekonomprogrammet. 

Detta innebär att vi sedan tidigare hade tillgång till dessa artiklar. Vi har dock 

identifierat och läst många artiklar som baseras på Uppsalamodellen men valt att återge 

ursprungsmodellen av Vahlne och Johnsson.  

2.6 Val av teorier 

Det finns idag inga empiriska bevis för hur Born Global företagen arbetar, vilket 

innebär att alla dörrar är öppna (Knight & Cavusgil, 2004, s. 125). Vi väljer därför att 

fokusera denna undersökning på de befintliga internationaliseringsteorierna, för att 

genom detta tillvägagångssätt utesluta eller identifiera nyckelfaktorer för dessa företag. 

Fenomenet Born Globals kan delvis förklaras eller åtminstone analyseras utifrån 

befintliga internationaliseringsteorier, dock bör ett nätverkandeperspektiv adderas för att 

öka förklaringsgraden. Det är fullt möjligt att använda befintliga 

internationaliseringsteorier för att utreda Born Global fenomenet och av den 

anledningen är det inte säkert att nya teorier måste utvecklas. (Madsen & Servais, 1997, 

s. 562)  
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Vi har valt att undersöka relevansen som de traditionella och extremt väletablerade 

internationaliseringsteorierna faktiskt har på det nya fenomenet Born Globlas. Vi vill 

utreda huruvida dessa teorier är relevanta än idag, därför har vi följande utgångspunkt 

kring teorivalet:  

När vi har valt teorier har vi utgått från Figur 1.2, vilken presenteras i 

problembakgrunden. Denna klassificerar företag efter fyra kriterier, om de opererar på 

hemmamarknaden eller den internationella marknaden samt om de är nystartade eller 

etablerade. Vi har valt att ta tre av rutorna i beaktning och diskutera dessa i teoridelen, 

detta då vi anser att dessa tre är de som har en direkt anknytning till 

problemformuleringen.  

I Figur 1.2 ruta två, rörande etablerade företag på den internationella marknaden, har vi 

valt att fokusera på tre traditionella teorier som riktar sig mot de traditionella företagen 

som expanderar relativt långsamt och metodiskt. Detta då dessa teorier ligger till grund 

för stora delar av de modeller och teorier som idag finns på området. Vi vill därför 

undersöka vikten av dessa teorier även i ett kommande stadium där miljön är mer 

dynamisk.  

I den första delen tittar vi på nätverkande och dess generella effekter på företagande 

men också specifika effekter på Born Globals. Anledningen till att vi valt att inkludera 

nätverkande är för att vi anser att nätverkande får en allt mer central roll i företagande 

och företagsutveckling. Forskning på området små internationella företag, har visat att 

det finns ett behov av att inkludera nätverkande i studien då detta förenklar förståelsen 

för internationaliseringsprocessen (Coviello & Munro, 1997, s. 379).   

Anledningen till att vi har tagit med både den nya och gamla Uppsalamodellen är för att 

vi till att börja med vill visa på skillnaden, att det faktiskt har skett en utveckling och att 

denna är nödvändig. Vi är samtidigt medvetna om att den äldre versionen från 1977 

utgör grunden för stora delar av forskningen kring detta område och därför måste 

beröras. Därför anser vi att denna modell är relevant trots att den är över 30 år gammal. 

Eftersom vi delvis vill undersöka om traditionella affärsmodeller är applicerbara på 

dagens moderna Born Global företag anser vi det därför svårt att inte ta med både den 

nya och gamla Uppsalamodellen.  

Den nya versionen av Uppsalamodellen visar att utveckling inom området är 

nödvändigt och att det finns ett kunskapsgap att fylla. Den visar samtidigt vikten av 

nätverkande för företag inom detta område, vilket gör den ytterst intressant för denna 

studie.  

I del två av teorikapitlet diskuterar vi de teorier som är kopplade till ruta tre i figur 1.2, 

alltså nystartade företag på hemmamarknaden. Vi har där valt att fokusera på Flamholtz 

Pyramid of Organizational Development (Flamholtz, 2001) (Flamholtz & Aksehirli, 

2000) (Flamholtz, 1995). Vi har valt denna teori då vi anser att den ger en bra bakgrund 

till varför nystartade företag lyckas på hemmamarknaden, den är även vedertagen och 

välkänd inom området. 

I den tredje delen av teorikapitlet diskuterar vi den fjärde rutan i figur 1.2, alltså 

nystartade företag på den internationella marknaden. I denna del har vi valt att diskutera 

det faktum att världen alltmer tenderar att utgöra en enad marknad. Detta verkar också 

vara en av anledningarna till uppkomsten av Born Global företag. Vi har därför valt att 
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inkludera denna teori då vi anser att uppkomsten av Born Globals har betydelse för 

huruvida de bör arbeta och hur de skall anpassa sig till internationaliseringsprocessen.  

Vi diskuterar följaktligen den ytterst begränsade och direkta forskning som finns inom 

området Born Globals. Detta då vi vill utvärdera alla tänkbara tankebanor och 

angreppssätt.      

2.7 Källkritik  

I valet av teorier har vi varit noggranna med att använda primärkällor för att försäkra 

oss om god informationskvalitet. Det är då viktigt att källan ska vara giltig eller korrekt 

för den information vi söker, vilket innebär att vi måste göra en kvalitetskontroll där vi 

undersöker om vi tror att det som skrivs i artikeln faktiskt är sant. Detta är relaterat till 

att källan skall vara äkta samt finns tillänglig (Hultén, Hultman, & Eriksson, 2007, s. 

83). I och med att de artiklar vi huvudsakligen har använt är peer-reviewed innebär det 

att artiklarna har genomgått en kritisk granskning av, inom området, kompetenta 

personer. Detta anser vi hjälper till att säkerställa en god informationskvalitet.  

När sekundärkällor används finns det en risk för feltolkningar vilket leder till att 

ursprungsförfattarens åsikter förvanskas (Lindfors-Johansson, 1993, s. 89) Detta är 

något vi har undvikit genom att i största möjliga mån använda primärkällor. Trots detta 

blev vi vid ett tillfälle tvungna att använda en sekundärkälla i form av ”småföretag i 

flerpartssamverkan” av Kerstin Nilsson och Per Nilsson. Anledningen till detta var att vi 

inte kunde hitta de originalkällor som de i denna bok hade refererat till. Vi anser dock 

denna källa trovärdig, då den för det första är publicerad som en avhandling vid Umeå 

universitet och för det andra är de referenser som vi inte kunde identifiera via denna 

avhandling skrivna av personer som vi tidigare under våra studier vid Umeå universitet 

har varit i kontakt med, exempelvis Van de Ven. Vi vet därför genom tidigare 

erfarenheter att dessa forskare har publicerat annan trovärdig och vedertagen forskning 

och ser därför inte anledningen att utgå från att även denna är det. Dock är vi medvetna 

om risken att en texts innebörd kan tolkas på flera sätt beroende på vem betraktaren är. 

Dock anser vi att författarna av denna avhandling haft vinning i att öka trovärdigheten i 

studien genom ett korrekt och noggrant refererande, där ursprungsförfattarens åsikt 

framhävs i likhet med dess originalutförande. Vi anser därför att detta rättfärdigar 

användandet av denna sekundärkälla.   

Forskare bör göra ett kritiskt teorival, vilket kan delas in i två faser, nämligen 

teorisökning och teorianvändning. Teorisökningen bör kopplas samman med 

problemformuleringen eftersom den indikerar vilka områden som är viktiga samt hur 

teorierna bör avgränsas (Lindfors-Johansson, 1993, s. 87). Detta anser vi att vi har gjort 

då vi använt oss av problemformuleringen för att identifiera teorier samtidigt som vi har 

använt teorierna för att smalna av och bekräfta problemformuleringen. Den andra delen 

av teorisökningen är urvalet av teorier. När författarna uppnår mättnad kan sökningen 

avbrytas, även om den bör avslutas helt när studien är tryckt (Lindfors-Johansson, 1993, 

s. 88). Vi anser att vi har uppnått en mättnad när vi sökt teorier. Med tiden blev 

sökandet av artiklar som en cirkel där samma artiklar och författare dök upp konstant. 

Vi antar därmed att sökandet har nått mättnad då det inte längre går att identifiera nya 

relevanta källor. Vi anser därför att området vi ämnar forska kring har blivit granskat. 

Detta gäller artiklar, teorier samt kritik till dem.  
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Vid användning av teorier bör flera aspekter tas i beaktning. Dessa är, ursprunget, den 

empiriska grunden och aktualiteten (Lindfors-Johansson, 1993, ss. 88-89). Ursprunget 

syftar på användningen av första- eller andrahandskällor. I studier bör andrahandskällor 

undvikas då avsikten är att framföra en annan forskares synpunkter och åsikter då dessa 

kan förvanskas under loppets gång (Lindfors-Johansson, 1993, s. 89). Vi anser dock, 

som tidigare nämnts, att vi har haft ett bra urval av förstahandskällor som grund till 

detta arbete och att dessa källor uppfyller de tidigare nämna kraven för att anses korrekt 

återgivna.  

Den empiriska grunden är kopplad till om författaren av verket har upplevt det som 

återges, är detta fallet innebär det att källan är primär (Lindfors-Johansson, 1993, ss. 88-

89). I de studier vi har tagit del av har forskaren själv gjort den empiriska studien och de 

kan därför anses vara primärkällor.  

Aktualitetssjuka innebär att äldre verk bortses ifrån, till förmån för nyare forskning, 

detta innebär dock inte att den nyare forskningen automatiskt är bättre (Lindfors-

Johansson, 1993, s. 89). Det är därför viktigt att behandla både den nyare och äldre 

forskningen med ömsesidig respekt (Lindfors-Johansson, 1993, s. 90). Vi har av denna 

anledning exempelvis valt att inkludera både den nya och äldre versionen av 

Uppsalamodellen. Detta då stora delar av forskningen inom området är baserat på 1977 

års modell ville vi ha möjlighet att ta del av den forskningen. Vi ansåg samtidigt att det 

var svårt att undvika att inkludera den nya forskningen som samma forskarteam släppte 

för bara två år sedan. Vi ville försäkra oss om att vi fick ta del av båda perspektiven och 

på det sättet inte missade några viktiga aspekter i teorin och dess uppgraderingar.    

Tolkningen av källor är viktig eftersom användaren analyserar författarens budskap med 

texten. Detta för att förstå skillnaden mellan användarens tolkning och författarens syfte 

(Holme & Solvang, 1997, s. 130). Tolkning utgår från problemet användaren ämnar 

utforska och det är sällan källan är avsedd för just det området. Det är som sagt vanligt 

att tolkning och användning skiljer sig från varandra och då kan det vara användbart 

med ytterligare källor för att bekräfta användarens tolkning (Holme & Solvang, 1997, s. 

134). I vårt fall är Uppsalamodellen aktuell för det problem vi avser undersöka då 

författarna till den artikeln ämnade utforska hur företag jobbade mot en internationell 

marknad. I denna studie har vi specificerat problemet mer men är ändå inom samma 

område. Tolkningar av texter är oanvändbara om forskaren inte vet om materialet är 

autentiskt eller korrekt återgivet (Wallén, 1996, s. 85). För att säkerställa att 

informationen vi har funnit är korrekt har vi därför bekräftat den genom andra källor 

inom samma område. Vi kan till exempel se att med nätverkande är problemet ofta mer 

specificerat än de teorier vi har använt. Därför har vi tagit med flera aspekter för att 

belysa användningen av dessa och därmed bekräfta att teorierna faktiskt är lämpliga att 

använda i detta fall.  

Användbarhet syftar till hur väl källan kan appliceras på det syfte och problem som är 

beskrivet i problembakgrunden (Holme & Solvang, 1997, s. 135). En viktig del av 

analysen av användbarheten är att titta på trovärdigheten hos en källa. Denna kan delas 

in i två delar, den inre och den yttre. Den yttre handlar om att jämföra källan med andra 

källor (Holme & Solvang, 1997, s. 135). I detta fall anser vi att de källor vi har använt 

antingen är vedertagna, vilket är fallet med Uppsalamodellen, eller har stöd av andra 

artiklar då vi har använt oss av flera perspektiv inom samma ämne. När den inre 

trovärdigheten ska analyseras ska användaren koncentrera sig bland annat på den 

generella säkerheten i källans innehåll, möjlighet att förstå och återge de händelser som 
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källan beskriver och författarens subjektiva perspektiv (Holme & Solvang, 1997, s. 

135). I form av inre trovärdighet anser vi att den generella säkerheten i de teorier vi har 

använt är hög. Detta grundar vi delvis på att vi under åren på handelshögskolan i Umeå 

har använt och analyserat många av de teorier som vi använder i detta examensarbete, 

vilket därmed indirekt kan anses öka källans trovärdighet. Vidare anser vi att de källor 

som använts är trovärdiga då de tydligt har beskrivit utförandet av studien och 

resultatet. Vad gäller möjligheten att förstå och återge händelser som källan beskriver 

anser vi att detta är något vi har goda möjligheter att göra. Dels på grund av våra 

teoretiska kunskaper och analysförmåga vi har förvärvat under åren på Umeå universitet 

men även på grund av det faktum att vi har arbetat med mycket av materialet vid 

tidigare tillfällen. 

De metodböcker vi har använt anser vi vara trovärdiga då de flesta utgör 

studentlitteratur. Vidare styrker de varandra då de visar på ungefär samma saker, varför 

vi anser att det är möjligt att även använda äldre litteratur. Ingen av de böcker vi använt 

har markant skilt sig från de andra och därför anser vi dem trovärdiga. Vi har använt 

ungefär 15 olika metodböcker och anser därför att innehållet i en bok rättfärdigas av de 

andra böckerna.    
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3. Teori 

I detta avsnitt presenterar vi uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 

kort beskrivning av strukturen för att sedan konkret presentera teorierna. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning och länkning mellan de olika teorierna.  

Vi har valt att dela upp detta kapitel i tre delar, utifrån figur 1.2 i problembakgrunden. 

Den första delen diskuterar de teorier som vi anser ger en aktuell och relevant bild av de 

affärsmodeller som de traditionella företagen använder i internationaliseringsfasen (ruta 

två i figur 1.2). I den andra delen av kapitlet redogör vi för aktuella teorier som rör 

området nystartade företag på hemmamarknaden, alltså ruta tre i figur 1.2. I den tredje 

delen av teorikapitlet redogör vi för den begränsade forskning som idag finns rörande de 

snabbväxande världsomspännande företagen och då framförallt Born Globals (ruta fyra 

i figur 1.2). Kapitlet avslutas med en sammanfattning och jämförelse mellan de olika 

teorierna och dess användningsområde.    

3.1 Etablerade företag på den internationella marknaden 

Vi har i denna del valt att fokusera på tre huvudteorier, men återkopplar också mindre 

tankar och åsikter från andra modeller och teorier till dessa huvudteorier.  
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3.1.1 Nätverkande 

Nätverket och nätverkande underskattas ofta av företagaren, då det inte anses vara en 

direkt mätbar tillgång. Detta påverkas också av det faktum att en kontakt i nätverket ofta 

tillkommer då en planerad handling utförs och en oplanerad relation eller kontakt 

därmed inleds (Welch & Welch, 1996, s. 21). Detta innebär att det är svårt att planera 

för nätverkande och de konsekvenser nätverkandet får på utgången av olika situationer.        

Det finns olika typer av nätverk (figur 3.2, 3,3 & 3.4), dessa kan benämnas som dyader, 

interorganisatoriska set och interorganisatoriska nätverk. Dyad är den form som är 

enklast till strukturen. 

Det är endast två 

parter delaktiga vilket 

innebär att den är 

känslig då den bryts 

om en part väljer att 

inte längre delta 

(Nilsson & Nilsson, 1992, s. 109). Vi anser att denna relation utgör den ursprungliga 

grunden för det vi idag benämner som nätverk. Vidare anser vi att denna relation är 

relativt djupt rotad då parterna enbart har varandra att bistå. Vi anser det troligt att 

denna nätverksrelation låg till grund för det interorganisatoriska setet, dock är dyader 

även idag vanligt förekommande.  

I det interorganisatoriska setet är strukturen uppbyggd genom att en specifik 

organisation fungerar som central sammankopplare och fokus ligger på hur 

organisationens dyadrelationer ser ut med andra företag (Nilsson & Nilsson, 1992, s. 

109). Detta innebär enligt oss att ett interorganisatoriskt set är skapat genom flera 

dyadrelationer och uppstår därför som en produkt av dyadnätverkande. Det 

interorganisatoriska nätverket är det mest komplexa av de tre, då strukturen är 

uppbyggd på det sätt att alla parter har kontakt med varandra och ingen organisation är 

mer eller mindre central (Nilsson & Nilsson, 1992, s. 110). Denna struktur inbjuder till 

många relationer och därmed ett brett kontaktnät över lag. Vi anser det även vara lättare 

att delta i denna typ av nätverk än exempelvis en dyad, då det dyadiska nätverket kräver 

full uppmärksamhet hela tiden. Detta då det enbart bygger på en relation till ett annat 

företag. Dessa två företag blir därför helt beroende av varandra. I det 

interorganisatoriska nätverket kan dock företaget välja en lite lägre profil och engagera 

sig mer i de specifika frågor de anser sig vara bäst lämpade att svara på, vilket inte blir 

fallet i en dyad.   

En annan definition på nätverk och nätverkande kan vara att det är en komplext 

sammankopplad grupp eller system, där nätverket används för att underlätta och nå 

specifika mål eller utföra specifika uppgifter (Bessant & Tidd, 2007, ss. 84-85). Detta 

leder till att nätverkande är något många företag vill arbeta mer med, dock kan detta ske 

på ett medvetet eller omedvetet plan. Detta innebär också att dagens företag måste söka 

dessa situationer istället för att själva bli uppsökta av situationen. Att bygga och 

upprätthålla ett nätverk bygger på moraliska förpliktelser, etik och tillit, inte formella 

kontrakt upprättade av tredje part (Oviatt & McDougall, 1994, s. 55). Det är också detta 

som gör nätverkandet svårt och känsligt då ett litet övertramp kan skada relationen för 

all framtid. Vi anser av denna anledning också att företag måste veta exakt var i 

relationen till en partner i nätverket de står, annars riskerar de att inhämta felaktig 

information. Detta då en nätverksrelation inte är grundad på formella lagar utan istället 
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informella normer och värderingar. Vi anser dock inte att risken är stor att ett företag 

försöker utnyttja positionen det har i nätverket till fördel enbart för sig själv. Detta då 

nätverket bygger på en ömsesidig relation och därför riskerar företag som inte följer de 

informella normerna att hamna utanför nätverket, vilket på sikt är skadligt.   

Därför är en fördel med nätverk att alla parter mer eller mindre interagerar på samma 

nivå. Detta innebär att nätverkande inte är styrt av hierarki och att en part, på grund av 

sin position i affärsvärlden, inte kan skapa sig fördelar jämte de andra parterna i 

nätverket (Kogut, 2000, s. 409). I ett fungerande nätverk är därför alla parter beroende 

av varandra och har därför en ömsesidig relation, där alla jobbar för att söka den bästa 

utgången för alla inblandade parter. Ett nätverk inbjuder till både personliga och 

ekonomiska fördelar, speciellt då det bygger på en ömsesidig relation (Oviatt & 

McDougall, 1994, s. 57). Denna ömsesidiga relation bygger på tillit och förtroende, 

vilket företaget eller företagaren måste förtjäna (Wu, Wang, Chen, & Pan, 2008, s. 542). 

Detta innebär att nätverkande är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete, då faktorer 

som tillit och förtroende är någonting som byggs upp över tid.  

Att nätverka är därmed inte helt enkelt utan kräver vaksamma och noggranna 

övervägningar av vilka relationer som skall upprätthållas och därmed vilka relationer 

som är värdeskapande för båda parter. Det händer dock att ett företag hamnar i ett 

samarbete där den ena parten inte bidrar. Detta leder till att det företag som faktiskt 

bidrar till att föra samarbetet vidare indirekt valt bort en annan kontakt och därmed ett 

potentiellt, ömsesidigt samarbete för att nu istället arbeta i ett samarbete denne inte 

vinner något utbyte av (Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000, ss. 203-204). Detta innebär att 

nätverkande faktiskt kan ha en hämmande effekt på företagets utveckling om inte 

relationerna regelbundet utvärderas och omarbetas, eftersom den företagsmiljö vi idag 

opererar i är väldigt dynamisk.   

Det externa nätverket underlättar för företaget då det interna nätverket inte längre räcker 

till (Bessant & Tidd, 2007, ss. 88-91). Nätverk uppstår ofta när resurser behöver samlas 

in, alltså är det ett företagsinternt behov. Det kan även uppstå när företaget vill bemöta 

de förändringar som uppstår på marknaden. Dessa förändringar kan anses som både 

problem och möjligheter för företaget (Nilsson & Nilsson, 1992, s. 120). Detta innebär 

att ett företag använder externa kunskaper då de interna inte längre förmår tillgodose 

behovet av information. Ett exempel på detta anser vi vara i mindre företags 

internationaliseringsprocesser då deras interna kunskap inte räcker till och de därför 

måste söka information via det externa nätverket. Företaget har inte samma kunskap om 

hur marknadsförhållanden och konkurrenssituationer ser ut på den internationella 

marknaden som på hemmamarknaden. När företaget då internationaliserar och 

eventuellt börjar operera utomlands behöver de motsvarande kunskap om det nya landet 

som de i dagsläget har om hemmamarknaden. Denna kunskap finns oftast inte internt 

inom organisationen utan måste inhämtas externt från andra företag eller personer med 

motsvarande erfarenheter. I dessa fall utnyttjar då det internationaliserande företaget sitt 

externa nätverk för att inhämta extern kunskap om en för tillfället okänd marknad.  

Mindre företag använder externa relationer för att bestämma strategin men även 

planering och marknadsföring i större utsträckning än större företag, vilka vanligtvis 

använder sig av interna relationer. Samtidigt som det mindre företaget använder sig av 

externa relationer mer frekvent är det sällan de själva som är initiativtagare till 

samarbetet då de ofta blir kontaktade av utomstående företag eller personer. Detta 

grundar sig i att de små företagen inte har resurser att fullfölja roller i nätverket men 
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samtidigt behöver kontakterna för att expandera (Harris & Wheeler, 2005, s. 202). Det 

lilla företaget behöver framförallt nätverket till att samla resurser och tillgångar (Wu, 

Wang, Chen, & Pan, 2008, s. 531) (Nilsson & Nilsson, 1992, s. 120). Vi anser därför att 

nätverkande är och framförallt har blivit en extremt central parameter för dagens företag 

och deras utveckling. Idag handlar företagande mycket om att samla de rätta resurserna, 

både finansiellt och kontaktmässigt. Detta innebär att nätverkets roll blir ovärderligt. 

För att en relation ska fungera är det viktigt att individerna och företagen har liknande 

visioner och mål, det vill säga att båda parter är överens om djupet och bredden på 

relationen. Därför är det vanligt att företag som specialiserat sig på ett visst område 

skapar relationer med varandra (Harris & Wheeler, 2005, ss. 202-205). Om visionen och 

målet inte är klart definierat uppstår ett problem att få de olika delarna av företaget att 

dra åt samma håll och detta antas även gälla relationen mellan olika företag (Kotter, 

1995, ss. 63-64).   

Detta innebär att nätverket blir helt avgörande för företagets framgång. Är nätverket 

välutvecklat blir det lättare att identifiera eventuella hinder och problem som kan 

uppstå. Nätverket identifierar även nya möjligheter och tillvägagångssätt för att nå ut till 

marknaden (Ellis, 2000, s. 462). Vikten av att ha de rätta kontakterna knutna till 

nätverket gör också att nätverket får en central roll i differentieringen från 

konkurrenterna. Ett nätverk är i det närmaste omöjligt att fullt ut kopiera vilket innebär 

att det blir unikt för företaget och därför utgör en konkurrensfördel (Gulati, Nohria, & 

Zaheer, 2000, ss. 207-208). Vi anser att detta är en aspekt som ofta glöms bort, men 

faktum är att den centrala roll som nätverkande den senaste tiden har fått faktiskt kan 

vara skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och ett som misslyckas. Vi menar 

därför att det är viktigt att företagen prioriterar att upprätthålla och utvidga de 

kontaktnät som de har, då detta även på sikt gynnar deras frammarsch.   

Detta är även nära korrelerat med att företagarens möjlighet att identifiera 

affärsmöjligheter och tillgängliga resurser ökar desto mer central och framstående roll 

företagaren har i nätverket, vilket även gäller då nätverket i sig expanderas (Ostgaard & 

Birley, 1996, s. 38). Att värna om nätverket innebär därmed att företagaren ökar 

chansen att komma över värdefull information som i framtiden kan skapa 

konkurrensfördelar.  

Personliga internationella relationer skapas inte enbart för att främja försäljningen, ge 

information eller få tillgång till andra nätverk, utan dessa nätverk ger även möjligheter 

att skapa en strategi och förändra företagets struktur (Harris & Wheeler, 2005, s. 204). 

Denna relation är en av företagets viktigaste tillgångar för att lyckas med 

internationaliseringen. Dessa relationer uppstår vanligtvis inte enbart med kunder, 

leverantörer eller grossister utan via sociala situationer. Detta kan vara i ett väntrum, 

mässor på en restaurang eller golfbanan. Denna typ av relationer mognar ofta över tid 

genom social interaktion och utvecklas till nära ömsesidiga relationer (Harris & 

Wheeler, 2005, ss. 203-205). Att utveckla nätverket och etablera nära relationer till 

personer och företag i omgivningen anses vara en av nycklarna till framgång i 

internationaliseringsprocessen och denna aktivitet bör starta i god tid före själva 

internationaliseringen (Harris & Wheeler, 2005, s. 203). Detta bör göras för att hinna 

etablera ett användbart externt kontaktnät. 
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Ett alternativ till nätverkande under internationaliseringsprocessen är att imitera andra 

företag. Detta spar mycket tid åt företaget eftersom det då inte behöver upprätta och 

underhålla nätverkskontakter. Imitation innebär även att företagen inte behöver 

samarbeta eller upprätta relationer till varandra, vilket gör det tidseffektivt (Forsgren, 

2002, s. 264). Dock anser vi att det uppkommer en osäkerhetsfaktor i imitationsfasen, 

då företaget utan den konkreta och direkta informationen försöker imitera ett annat 

företags tillvägagångssätt. Därför anser vi att företaget bör utvärdera valet av imitation 

eller nätverkande mycket noggrant innan de bestämmer sig. Detta framförallt eftersom 

imitation kan uppfattas som en genväg och dessa är inte alltid bra. Imitation förutsätter 

också att företagen är verksamma inom samma bransch, marknad och kundgrupp. Även 

företagens storlek, antal anställda och allokerade resurser påverkar utgången av 

imitationen. Vi anser därför att det är troligast att imitation fungerar bäst i samverkan 

med nätverkande, alltså att åtgärden beror på situationen.  

3.1.2 Uppsalamodellen 1977 

Uppsalamodellen beskriver hur det traditionella företaget i en stegvis process rör sig 

från hemmamarknaden mot den internationella marknaden. Uppsalamodellen antyder 

att den psykiska distansen, alltså skillnader i språk, utbildning, företagande, kultur och 

övrig utveckling är det som hindrar information att gå från en marknad till en annan 

(Johanson & Vahlne, 1977, s. 24). Avsaknad av kunskap om den specifika marknaden 

leder till problem för det internationaliserande företaget, de vet inte hur de skall angripa 

marknaden och dess kunder. Företaget måste därför identifiera en strategi som gör det 

möjligt att komma över väsentlig och signifikant information om marknaden. Enligt 

Uppsalamodellen är ett sätt att göra detta genom att skaffa sig kunskap. Det finns enligt 

Uppsalamodellen två typer av kunskap, erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap 

(Johanson & Vahlne, 1977, s. 28). Det är dock den erfarenhetsbaserade kunskapen som 

får den centrala rollen då det anses i det närmaste omöjligt att identifiera teoretisk 

kunskap om en specifik marknad och specifika produkter. Företaget rekommenderas 

därför att stegvis internationalisera verksamheten till den nya marknaden genom fyra 

steg (figur 3.5), detta för att gradvis öka erfarenheten och därmed kunskapen om 

marknaden (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 28-29).   

I det första steget i Uppsalamodellen har företaget inga exportaktiviteter utan arbetar 

enbart för att befästa positionen på hemmamarknaden. Detta gör företaget för att få en 

bra och stabil grund att arbeta utifrån med trygga och återkommande kunder. (Johanson 

& Vahlne, 1977, ss. 24-25)  

I den andra fasen utnyttjar företaget oberoende representanter för att exportera 

produkterna till länder med relativt likartad kultur, utbildningsnivå och så vidare. Detta 

steg tas för att närma sig länder och marknader med en relativt låg differens i psykisk 

distans och därmed lär företaget sig snabbare hur den aktuella marknaden fungerar. 

Detta för att tiden det tar att överkomma erfarenhet och därmed information om 

marknaden i största möjliga mån skall reduceras. (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 25-26)  
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I det tredje steget etablerar företaget ett dotterbolag eller en filial på den utländska 

marknaden där de själva distribuerar produkterna vidare till kunden. När denna fas 

inleds har företaget relativt mycket erfarenhet och kunskap, inhämtad från de tidigare 

stegen, om marknaden och därmed har de själva identifierat en del nyckelegenskaper. I 

detta steg lär sig företaget de sista små nischerna för den specifika marknaden och 

därmed exakt vad kunden söker och har för behov. (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 25-

27)  

I det fjärde och sista steget etablerar företaget en egen produktionsenhet i det aktuella 

landet. Detta innebär att företaget har samlat in all nödvändig information om 

marknaden och därmed är de redo att, i full skala, sälja de produkter som marknaden för 

tillfället saknar (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 24-27).  

En av anledningarna till att företaget väljer detta upplägg antar vi vara att de genom 

denna gradvisa introducering på den aktuella marknaden minskar det psykiska avståndet 

mellan marknaden och företaget. För att bli framgångsrikt måste företaget ha en 

omfattande förståelse för marknaden och dess kunder. Genom att först exportera 

produkter till ett land skapar företaget en grunduppfattning om vad dessa kunder 

efterfrågar och varför, därmed minskas den psykiska distansen (Johanson & Vahlne, 

1977, ss. 24-25). När de sedan öppnar en filial vet företaget vad kunderna efterfrågar 

och kan därför anpassa sitt tillvägagångssätt efter detta. När den totala efterfrågan är 

helt identifierad kan företaget utan alltför stor risk öppna en produktionsenhet med 

specifika produkter för den specifika marknaden (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 27-29). 

Detta tillvägagångssätt innebär att erfarenhet är en av de viktigaste komponenterna och 

att denna successivt byggs upp genom de fyra stegen. En kombination av erfarenhet och 

teoretisk kunskap är viktig och den erfarenhetsbaserade kunskapen är ovärderlig då det i 

det närmaste är omöjligt att förbereda sig på alla utgångar av en händelse (Johanson & 

Vahlne, 1977, s. 28). Erfarenhet är därför värd den uppmärksamhet och centrala roll 

som den får i denna teori. Det är dock här vi anser att en av de svagheter som finns i 

modellen uppdagas. Detta då erfarenhet är bra och viktig, men delvis möjlig att förvärva 

på andra sätt än genom direkt samröre med händelsen eller upplevelsen, egen förvärvad 

erfarenhet. Ett exempel kan vara att utnyttja andra människor och företags erfarenheter 

och därmed dra lärdom av deras kunskaper och tidigare misstag. Detta innebär i 

klarspråk att nätverkande har fått en mer central roll. Detta är något även Johanson och 

Vahlne har tagit fasta på då de uppdaterade Uppsalamodellen år 2009 med bland annat 

ett nätverksperspektiv, men detta återkommer vi till senare i detta kapitel (Johanson & 

Vahlne, 2009).  

Den största anledningen till att företaget använder Uppsalamodellens angreppssätt är för 

att de vill minska risken som det faktiskt innebär att internationalisera verksamheten. 

Risken som företaget tar är både kopplad till företagets egna produkter och identifiering 

av marknad men även till den rådande politiska och ekonomiska situationen i landet. 

Den politiska risken fokuserar exempelvis på huruvida landet har ett stabilt och tryggt 

styre, där demokrati ofta utgör en nyckelfaktor (Bremmer, 2005, s. 52). Ett problem 

som ofta uppstår när det gäller risk idag är att många länder världen över engagerar sig i 

de politiska beslut som fattas i andra länder. Detta leder till att den politiska risk som 

företaget involveras i när de går in på en ny marknad inte enbart är direkt kopplad till 

det specifika landet utan även till de länder landet har nära relationer till. Den 

ekonomiska risk som ett intåg på en utländsk marknad innebär är ofta kopplad till hur 

landets statsfinanser ser ut, vilket är direkt kopplat till den enskilde individens köpkraft 
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(Bremmer, 2005, ss. 52-54). Den stegvisa internationaliseringen leder därför till bättre 

marknadskännedom och därmed möjlighet att identifiera eventuella affärsmöjligheter 

och affärshinder. Företaget läser av den rådande situationen i landet och därmed 

kartlägger de även den rådande politiska och finansiella risken.     

Vi anser vidare att denna modell är relativt trög och har brist på flexibilitet då den 

rekommenderar att ett visst mönster följs relativt strikt. Ett Window of Opportunity är 

när en affärsmöjlighet uppstår under en begränsad, oftast kortare period. I detta fall 

handlar det om för företaget att agera snabbt och fylla det tomrum som uppstår. 

Tomrummet uppkommer vanligen av skillnader i pris mellan vad köparen är villig att 

betala och vad säljaren är villig att sälja för (Kirzner, 1973, s. 41). Om företaget lyckas 

identifiera ett Window of Opportunity skaffar de sig därför allt som oftast ett övertag 

gentemot konkurrenterna då det är mindre troligt att alla dessa också hinner utnyttja 

samma möjlighet. Det blir därför svårt att utnyttja dessa tidsbegränsade möjligheter i 

Uppsalamodellen då den är trög och tidskonsumerande.  

Vi anser dock att problemet med att utnyttja Window of Opportunities har blivit mer 

relevant på senare tid då tekniken möjliggjort en snabbare kommunikation och 

handlingskraft hos företagen. Detta innebär enligt oss att Uppsalamodellen, när den 

kom, var väldigt väl avvägd och i det närmaste skräddarsydd för sitt ändamål. Dock ser 

vi tydligt att utvecklingen har gått framåt och att världen idag inte ser likadan ut som för 

30 år sedan. Detta innebär att det är svårt att använda modellen på nya marknader och 

affärsmöjligheter, exempelvis vid internetförsäljning. 

Detta är även nära relaterat till att Uppsalamodellen anser att en produkt endast är en 

resurs på den specifika marknad som den produceras (Johanson & Vahlne, 1977, s. 27). 

Detta är också ett exempel på att modellen är trögrörlig och bevisar att det är svårt att 

utnyttja specifika Window of Opportunities. I takt med att världen krymper i form av 

förbättrade kommunikationer, både tekniska och transportmässiga, blir det allt viktigare 

för företagen att möjliggöra arbete på flera platser samtidigt och inom väldigt korta 

tidspreferenser (Masini, 1993, ss. 20-21).  

I detta fall ser vi denna modell som trögrörlig och att den har bristande flexibilitet. Vi 

anser trots detta att denna fyrstegsmetod i grunden är bra då den ger en tydlig bild av 

hur en internationaliseringsprocess ser ut. Dock är modellen inte tillräckligt anpassad 

för hur världen ser ut idag. Det finns självklart fortfarande företag som växer och 

internationaliserar verksamheten genom detta tillvägagångssätt, men de har också ett 

traditionellt företagstänkande redan i uppstartsfasen. Detta innebär att de vill etablera en 

trygg hemmamarknad och sedan internationalisera för att utveckla verksamheten.    

Vi anser att detta innebär att Uppsalamodellen lämpar sig väldigt bra för företag 

verksamma inom industribranschen. Detta då dessa företag ofta vill sälja stora volymer 

och har en fördel av att faktiskt förlägga produktionen till det land där försäljningen 

sker. Detta då företaget i fråga kan specialisera och identifiera marknadens behov, men 

också minska fraktkostnaderna.  

Med detta sagt förutsätter Uppsalamodellen att företaget i fråga vill internationalisera 

genom att i slutändan förlägga produktionen utomlands (Johanson & Vahlne, 1977, s. 

27). Det kan ifrågasättas om alla företag faktiskt strävar efter detta, exempelvis små till 

medelstora mjukvaruföretag (Bell, 1995, s. 71). Det är idag relativt lätt att transportera 

produkter från ena sidan av jorden till den andra och därmed blir inte den geografiska 
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placeringen av produktionen av lika signifikant betydelse som den tidigare var. Därför 

anser vi att denna modell inte innefattar alla typer av företag och därmed behöver utökas 

eller revideras med ny information och fakta om användningsområdet.  

Om Uppsalamodellen används av ett företag innebär det att företaget väljer att fullt ut 

satsa på den specifika marknaden då de knyter sig till densamma genom att förvärva 

kunskaper om den. Detta innebär i förlängningen att företaget binder sig till marknaden 

genom att de förlägger produktionen där. Detta då produkter anses relativt svåra att 

omplacera till andra marknader på grund av transportproblem men också det faktum att 

en produkt tenderar att bli relativt bunden till marknaden genom design och utformande 

av själva produkten (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 27-28).  

Detta anser vi också vara en av anledningarna till att modellen inte är fullt ut anpassad 

till den värld vi lever i idag då exempelvis transport av varor anses vara ett problem i 

Uppsalamodellen. Som tidigare nämnt kan vi dock se att transportmöjligheterna har 

förbättrats radikalt den senaste tiden och vi kan idag skicka varor jorden runt inom 

loppet av ett par dagar (Masini, 1993, ss. 20-21). Enligt Uppsalamodellen är processen 

att knyta sig till en specifik marknad relativt lång förutsatt att företaget inte besitter stora 

finansiella resurser (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 29-31). Detta är också en av de 

punkter vi anser gammalmodiga i modellen och att de till fullo inte stämmer överens 

med dagens verklighet.                  

3.1.3 Uppsalamodellen 2009 

Den uppdaterade versionen av Uppsalamodellen bygger fortfarande på de grunder som 

den äldre versionen står för, nämligen att internationalisera verksamheten genom en 

gradvis expansion i fyra steg, psykisk distans och erfarenhet kontra teoretiskt kunnande 

(Johanson & Vahlne, 1977). Det traditionella synsättet med den gradvisa 

fyrstegsexpansionen anses fortfarande vara aktuell. Dock har den ursprungliga 

Uppsalamodellen fått ett nytt perspektiv där även de nya snabbväxande företagen 

förväntas passa in. Den psykiska distansen mellan företag och tilltänkt marknad anses 

även den fortfarande vara en faktor som påverkar framförallt relationsbyggandet 

negativt (Johanson & Vahlne, 2009, s. 4).  

För att överkomma detta hinder har modellen utökats till att även inkludera 

nätverkande. Detta då nätverket anses föra två parter närmare varandra genom att både 

teoretiskt baserad och erfarenhetsbaserad kunskap ömsesidigt förvärvas (Johanson & 

Vahlne, 2009, ss. 4-7). Detta innebär att Uppsalamodellen utökas genom att 

kunskapsbasen får en mer vital plats, vilket åstadkoms genom nätverket (Johanson & 

Vahlne, 2009, s. 4).  

Det erfarenhetsbaserade lärandet vidhåller positionen i modellen och anses fortfarande 

vara en nyckel till framgång. Dock kan denna kunskap kompletteras med exempelvis 

kunskap inhämtad via teoretiska studier men även från andra företag och personers 

erfarenheter (Johanson & Vahlne, 2009, s. 7). Att utnyttja andra personer eller företags 

erfarenheter via nätverket är enligt oss både bra och dåligt. Det är bra då det är 

tidseffektivt och enkelt, men dåligt då det kan uppstå ett problem med snedvriden 

information. I ett fall där en annan persons tolkning av en situation eller händelse skall 

föras vidare finns det alltid en risk för att viss information utelämnas eller faktiskt 

avsiktligt snedvrids (Oviatt & McDougall, 1994, s. 55). Av denna anledning måste 
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företaget upprätthålla en ömsesidigt god relation till de andra parterna i nätverket för att 

inte riskera att en frostig relation leder till felaktig eller missvisande information.  

I den tidigare teoridiskussionen (3.1.1 Nätverkande) ser vi att vikten av ett fungerande 

nätverk är vitalt och att det ofta kan vara relativt komplicerat att skapa och bibehålla ett 

fungerande nätverk. Om företaget inte har ett utvecklat nätverk på den marknad de har 

för avsikt att expandera till riskerar de att bli en outsider, vilket innebär ett företag som 

ingen på marknaden riktigt vill kännas vid (Johanson & Vahlne, 2009, s. 5). Det är 

också viktigt att komma ihåg att nätverkande inte enbart betyder, faktiskt eller direkt 

kunskapsutbyte, det inkluderar även interaktioner mellan kunder, leverantörer, 

producenter och så vidare (Johanson & Vahlne, 2009, s. 6). 

I den nya Uppsalamodellen anses det vara fullt möjligt att växa internationellt under en 

väldigt kort och intensiv period. Detta förutsatt att tillräckligt med tid finns i 

förberedelsefasen för att lära sig den nya marknaden och bygga nya relationer (Johanson 

& Vahlne, 2009, s. 11). När företaget lär sig hantera den psykiska distansen och därmed 

ökar kunskapen om marknaden blir risken och åtrån att nå den nya marknaden större då 

det innebär ökade möjligheter till försäljning (Johanson & Vahlne, 2009, s. 12).  

Även den senare versionen av Uppsalamodellen är väldigt generell och säger egentligen 

ingenting om vilka företag som bör eller inte bör använda modellen. Detta anser vi 

utgöra ett problem då det innebär att läsaren själv måste avgöra om denne faller inom 

ramen för modellen eller inte. Vi tror därför att en viss otydlighet inför vilken roll denna 

modell antar i det stora hela kan uppstå och hade därför önskat att en sådan definition 

gjordes. Vi anser dock att även denna modell, likt 1977 års version, lämpar sig bäst för 

de företag som vill internationalisera lugnt och systematisk. Då grunden från 1977 års 

modell kvarstår anser vi det svårt och inte heller eftersträvansvärt att denna modell även 

skall fungera för nystartade företag som vill operera på en internationell marknad. Om 

detta vore fallet anser vi att det ursprungliga syftet med modellen försvinner och att den 

går från en, inom sitt område, högst trovärdig och respekterad modell till en mer 

generell och i vissa fall icke tillförlitlig modell. Därför menar vi att denna modell bör 

förbli en modell för traditionella företag, men med ett utökat perspektiv i form av 

nätverkande.  

Vi anser däremot att modellen är användbar i denna studie. Uppsalamodellen visar på 

många bra intentioner och tankar, vilka eventuellt skulle kunna vara applicerbara på 

Born Global företagen. Vi menar dock att modellen inte fyller det kunskapsgap som vi 

tidigare identifierat inom detta område. Vi anser att Uppsalamodellen 2009 försöker 

kombinera en teori till att passa två områden, Born Globals och traditionella företag. Vi 

menar dock att detta inte är rätt väg att gå, framförallt då denna modell varit väldigt 

framstående och tongivande inom området traditionella företag som vill 

internationalisera. Av denna anledning anser vi det bättre att skilja dessa två områden 

från varandra och därmed tydligt definiera två olika typer av strategier för de båda 

områdena, där Uppsalamodellen fortfarande skall utgöra grunden för de traditionella 

företagen och en teoretisk bas för Born Global företagen. 

När vi tittar vidare på denna modell ser vi att vikten av nätverkande än en gång 

poängteras då det framhävs som en nyckelfaktor för företag i allmänhet men 

expanderande företag i synnerhet (Johanson & Vahlne, 2009, ss. 5-6). Vi vill därför 

framhäva vikten av nätverkande och ser samtidigt att detta är den största skillnaden 

mellan den nya och gamla versionen av Uppsalamodellen. Vi anser också att 
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nätverkande har en central roll och tycker att det tillför en ny dimension till den tidigare 

versionen och därmed etablerar den än mer som nummer ett bland modeller för 

traditionella företag. Dock anser vi inte att nätverksaspekten löser problemet med den 

nu krympande och mer dynamiska världen vi idag lever i, även om det är ett steg i rätt 

riktning. Vi menar därför att nätverkande är en viktig aspekt men inte den enda och 

heller inte tillräcklig för att anpassa denna modell till Born Global företagen.  

Ett komplement till nätverkande och hela Uppsalamodellen är imitation av andra 

företag. Imitationen innebär att företaget på egen hand inte behöver upprätta och 

underhålla kontakter utan att de istället kan lära genom att betrakta andra företag. Denna 

metod kan i ett extremfall menas ersätta den fyrstegsprocess som Uppsalamodellen är 

grundad på. Detta då imitationen leder till att företaget inte behöver följa en specifik 

teori utan istället följer i ett annat företags fotspår (Forsgren, 2002, s. 264). Detta 

extrema antagande tar vi dock avstånd från och menar istället att imitation i vissa fall 

kan fungera som ett komplement till nätverkande. Imitation kräver dock mycket 

erfarenhet och kartläggande av det företag som skall imiteras.      

Vi nämnde tidigare i diskussionen om 1977 års Uppsalamodell att modellen insinuerar 

att alla företags mål är att etablera en produktionsenhet i samma region som den nya 

marknaden. Det är fortfarande samma problem i den nya versionen då alla företag 

faktiskt inte vill utöka antal produktionsenheter. Det finns självklart också helt andra 

metoder för internationell expansion där sammanslagningar och förvärv är två bra 

exempel (He & Lyles, 2008, ss. 487-488). Detta anser vi dock inte vara aktuella 

lösningar för dessa nystartade små företag då deras finansiella muskler inte är 

tillräckliga.     

3.2 Nystartade företag på hemmamarknaden 

I denna del av teorikapitlet redogör vi för en huvudteori rörande nystartade företag med 

målet att slå sig in på en specifik marknad, vilken kan benämnas hemmamarknaden. 

Denna del utgörs därmed av ruta tre i figur 1.2.  
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3.2.1 Sexstegspyramiden 

Ett nystartat företag måste övervinna sex kritiska steg innan de blir framgångsrika och 

överlever även på lång sikt. Dessa sex steg sammanfattas i ”the Pyramid of 

Organizational Development” och vi illustrerar detta I figur 3.7 nedanför (Flamholtz, 

1995).  

Det första steget i pyramiden är att identifiera och definiera en marknad samt en 

marknadsnisch. Marknaden inkluderar både köpare och säljare, befintliga och 

potentiella. Det är också av största vikt att företaget identifierar marknadens behov, 

alltså ett segment inom marknaden som inte får sitt behov till fullo uppfyllt. Detta 

innebär att företaget måste identifiera de potentiella komparativa fördelar som finns på 

marknaden. (Flamholtz, 1995, s. 41)  

Vi anser, likt Flamholtz, att det första steget i pyramiden utgör grunden, dock inte i alla 

situationer. Ett företag som säljer standardiserade produkter som redan finns på 

marknaden kan använda identifiering av marknaden som ett första steg i 

etableringsfasen. Dock anser vi att ett företag som har en unik produkt inte 

nödvändigtvis behöver börja med att identifiera en marknad. De ser istället till vad de 

har för interna kunskaper och konkurrensfördelar och skapar sedan en unik produkt som 

de identifierar en marknad till i ett senare stadium. Dock anser vi att identifieringen av 

marknaden är lika signifikant i båda situationerna, men att det är i olika faser.    
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Det andra steget i denna modell är själva produkten eller tjänsten som företaget avser 

sälja. Efter att marknaden och därmed affärsmöjligheten är identifierad skall företaget 

fylla det tomrum som finns med en ny produkt eller tjänst. Det är då viktigt att 

produkten är välanpassad och avvägd för att möta den potentiella kundens behov. Detta 

gäller både estetiska aspekter men också var och till vilket pris produkten produceras. 

(Flamholtz, 1995, s. 42)  

I likhet med det första steget anser vi här också att identifiering av produkten är viktigt 

men att detta kan ske i olika faser av etableringen, alltså inte nödvändigtvis i steg två. 

Vi anser då att det är viktigt att identifiera någonting unikt som får den egna produkten 

att differentiera sig från andra liknande produkter.    

I det tredje steget skall företaget samla in nödvändiga resurser för att tillverka den 

produkt de tidigare identifierat, detta då försäljningsvolymerna ofta ökar om en 

marknadsnisch är funnen. Dessa resurser innefattar allt från finansiella, fysiska och 

human resources. Dessa kan samlas in genom exempelvis sammanslagningar. 

(Flamholtz, 1995, s. 42)  

I detta steg anser vi att företaget kan utnyttja sitt nätverk. Detta då nätverket ofta är en 

nyckel till att frigöra resurser (Ostgaard & Birley, 1996, s. 38). Vi tror därför att ett 

företag med ett välutvecklat och etablerat nätverk finner det lättare att identifiera de 

eftersökta resurserna. 

Det fjärde steget i pyramiden påpekar vikten av att det operativa arbetet i verksamheten 

fungerar väl. Detta innebär exempelvis att fakturering, löneutbetalningar och 

marknadsföring måste fungera. I denna del är det viktigt att företaget identifierar den 

berömda gyllene medelvägen då de riskerar att bli för byråkratiska och komplexa i sitt 

arbete om de överarbetar detta steg. Om de istället har en underutvecklad operationell 

avdelning blir problemet att de inte vet hur företaget presterar (Flamholtz, 1995, ss. 42-

43).  

Vi anser här att det är viktigt att företaget inser vikten av detta steg, då det är lätt att 

underskatta. Företaget måste anställa rätt personer på rätt plats och se till att 

organisationen får rätt struktur. Vi anser att även detta steg kan flyttas uppåt eller neråt i 

pyramiden beroende på vilken typ av företag som avser startas men också beroende på 

vilken marknad och produkt de inriktar sig på.  

I det femte steget måste företaget säkerställa en bra ledarskapsstruktur, vilket innebär 

konkret planerande, ledarskapsutveckling och organisation. Det handlar här om att 

planera för tillväxt, framtida marknadsintåg och vilken strategi som skall användas när 

detta genomförs. Det är också viktigt att företaget utvecklar den typ av hierarki som de 

eftersökt, centraliserad eller decentraliserad organisation. I denna del ingår även att 

skapa en vision och ett mål för företaget, både på lång och kort sikt (Flamholtz, 1995, s. 

43).  

Enligt vår mening är det vanligt att detta steg faller bort då ett nystartat företag ofta tar 

var dag i taget för att säkerställa sin överlevnad. Vi anser dock att visionen utgör den 

långsiktiga grunden för företaget och av den anledningen också gärna får klargöras i ett 

tidigare skede. Även här är detta beroende av vilken typ av produkt och marknad som 

företaget har för avsikt att inta.   
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I det sjätte och sista steget poängteras vikten av en företagskultur. Detta innebär att 

företagets anställda delar samma mål och vision samt att de har ungefär samma normer 

och värderingar. Om detta är fallet är det lättare för företaget att dra åt samma håll och 

de kan därmed skapa en kraftfull organisation (Flamholtz, 1995, s. 43).  

Vi anser att företagskulturen är någonting som börjar utvecklas från den första dagen av 

planering av företaget tills där de är idag. Därför anser vi att detta indirekt är ett arbete 

som måste fortgå under alla steg, med början i det första.  

Denna modell är teorietiskt grundlig men även upplagd för praktiskt användande då den 

utformats i olika steg. Detta gör att vi anser att användningsområdet för modellen blir 

brett samtidigt som trovärdigheten för den ökar då den används på två plan, praktiskt 

och teoretiskt. Dock ifrågasätter vi om stegen verkligen måste vara i denna ordning. 

Exempelvis vore det intressant att vända på pyramiden och starta med de interna 

kunskaperna och styrkorna istället för de externa. 

Om vi först ser på pyramiden som den är i sitt ursprungsutförande innebär det att 

marknaden först identifieras, sedan produkten och resurserna och så vidare. Termen 

”causation” eller som den svenska översättningen blir, orsakssamband, symboliserar när 

ett företag har en relativt utstakad väg att gå. Detta innebär att målet är tydligt och att 

vägen dit i stort sätt är enkelriktad (Read & Sarasvathy, 2005, ss. 50-53).  

Ett exempel på causation är en kock som skall göra en middag. Ett sätt att göra det är att 

gästen eller kunden väljer ut en meny i förväg, där kocken sedan listar ingredienserna, 

handlar dem och tillagar dem (Sarasvathy, 2001, s. 245). Detta kan jämföras med hur 

pyramiden i sitt ursprungsutförande faktiskt fungerar. Kunden väljer en specifik meny 

denne vill äta, vilket går att likna vid att företaget väjer den marknad de vill operera på. 

Sedan är det upp till kocken att välja och identifiera de ingredienser som behövs för att 

tillaga denna måltid, vilket jämförs med att företaget väljer ut den eller de produkter de 

vill sälja. När detta är gjort införskaffar och tillagar kocken dessa ingredienser, med 

hjälp av de köksredskap denne har i köket, för att få menyn att överensstämma med 

kundens förväntningar. Detta liknas vid att företaget samlar in de rätta resurserna och 

sedan helt färdigställer produkten med hjälp av de redskap de har tillgängliga inom 

organisationen, nämligen det operationella systemet, ledningen och företagskulturen.  

Detta innebär att företaget startar med ett givet mål, att inta en specifik marknad. När 

målet är lokaliserat måste företaget identifiera vägen att gå, vilken allt som oftast är 

relativt utstakad då företaget vill nå en specifik position på marknaden. 

Det är dock möjligt att se på detta ur ett annat perspektiv, nämligen ”effectuation” eller 

verkställighet som det översätts till på svenska. I detta fall är målet inte lika 

utkristalliserat och företaget tar istället hänsyn till vad de har för resurser att erbjuda 

(Read & Sarasvathy, 2005, ss. 50-54).  

Om vi använder motsvarande exempel med kocken här som tidigare kan vi se att 

kocken istället för att få en färdig meny i handen blir ombedd att laga någonting utifrån 

de ingredienser som finns i skafferiet vid den aktuella tidpunkten. Kocken måste därför 

klura ut en meny baserad på de befintliga ingredienserna och sedan förbereda måltiden 

(Sarasvathy, 2001, s. 245). Detta anser vi jämförbart med att pyramiden vänds upp och 

ner, det vill säga först kultur, ledning, operationellt system och sedan resurser, 

produkter och marknad. Detta innebär att kocken blir ombedd att laga en måltid utifrån 
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de ingredienser som finns i skafferiet för den aktuella tidpunkten. Skillnaden är att 

företaget utnyttjar de interna resurser det besitter vid den aktuella tidpunkten, vilka 

består av kultur, ledning och operationellt system. Kocken skapar en lämplig meny 

utifrån de ingredienser som finns tillgängliga samtidigt som företaget identifierar de 

styrkor och eventuella konkurrensföredelar som det besitter, alltså vad är de bra på och 

hur skall de utnyttja det. Kocken lagar sedan maten och serverar det denne anser mest 

lämpligt utifrån de givna förutsättningarna. Detsamma gäller företaget när de efter att ha 

identifierat styrkor istället för att tillaga maten tillverkar en lämplig produkt utifrån de 

förutsättningar de har. När produkten sedan är identifierad kan en marknad identifieras 

och produkten kommersialiseras.  

Vi ser i och med dessa två exempel att det finns två sätt att se på vilken strategi ett 

företag kan välja, ingenting är svart eller vitt och måste därför utvärderas efter den 

specifika situationen. Därför anser vi att denna modell har en bra grund framförallt för 

ett praktiskt användande, men att det fortfarande finns aspekter att ifrågasätta och 

diskutera. Den på förhand genomtänkta och tydliga modellen går att se på ur fler 

perspektiv och synvinklar än den först uppenbara. Därför anser vi att val av sätt att se på 

processen gör att fler möjligheter öppnas, vilket vi också tar med oss in i kommande 

delar av arbetet. Dock är det självklart att val av väg påverkas av flera faktorer än de 

som är uppenbara i modellen, som exempelvis i vilken tillväxtfas företaget är och de 

finansiella resurserna.             

3.3 Nystartade företag på den internationella marknaden 

I denna del av teorikapitlet redogör vi för två huvudteorier, eller i detta fall koncept. 

Dessa utgörs av den begränsade mängd litteratur som finns inom området nystartade 

företag på den internationella marknaden (figur 1.2 ruta fyra), alltså den forskning som 

idag finns om Born Globals och varför de egentligen har uppkommit.  
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3.3.1 Världen krymper 

Att den värld vi idag lever i ser annorlunda ut än vad den gjorde för 30 år sedan är 

ganska uppenbart, tekniken har gått framåt och vi använder idag till exempel internet för 

att lösa de flesta av de vardagsproblem som uppstår. Dessa framsteg har medfört en 

mindre revolution även inom företagsvärlden, då internet exempelvis kan förbättra 

kommunikation, effektiviteten, kund- och partnerrelationer samt ge en allmänt ökad 

tillgång till resurser (Chang & Wang, 2008, s. 271). Detta innebär att tekniska framsteg 

har förminskat företagsvärlden och därmed ökat möjligheterna (Masini, 1993, ss. 20-

21).  

En stor skillnad är att ett företag idag exempelvis kan upprätta en videokonferens med 

potentiella samarbetspartner, vilket tar någon timme. För 30 år sedan fanns inte denna 

möjlighet och därför kunde företaget i bästa fall använda sig av en telefonkonferens, 

problemet då blir att det är svårt att upprätta en äkta och genuin kontakt då ett 

telefonsamtal ofta är väldigt opersonligt. Av denna anledning tvingades många 

företagsledare för internationella företag att spendera otaliga timmar att flyga världen 

runt för att upprätthålla och etablera kontakter. Därför har den tekniska utvecklingen 

gjort att världen är mer lättillgänglig och därmed uppfattas som mindre. Detsamma 

gäller det faktum att vi idag kan transportera produkter från ena sidan världen till den 

andra under loppet av någon dag istället för veckor. (Masini, 1993, ss. 20-21) 

Ett annat exempel på att världen krymper är att flera områden runt om i världen delar 

lagar och regler. Förgrundsexemplet är den Europeiska Unionen där exempelvis regler 

för import och export regleras centralt i form av att inget land inom regionen får 

använda tullavgifter eller liknande för export eller import inom regionen (Bernitz & 

Kjellgren, 2007, s. 222). Detta innebär att inträdesbarriärerna till en ny marknad 

minskar, då allt fler parametrar är desamma som på hemmamarknaden.   

När världen blir mindre och marknaden därmed mer lättillgänglig för fler företag ökar 

givetvis konkurrensen. Detta är till stora delar möjligt genom Internet och innebär allt 

som oftast antingen nya affärsmöjligheter eller en direkt ökad konkurrens (Chang & 

Wang, 2008, ss. 255-256).    

När världen krymper och det, som tidigare nämnt, blir lättare att etablera och 

upprätthålla kontakten med andra samarbetspartners ökar vikten av ett fungerande 

nätverk än mer. Då nätverket, som vi tidigare sett, öppnar för nya möjligheter och 

samtidigt minskar risken för felsteg är det i dagens dynamiska värld viktigt att 

upprätthålla detta nätverk. Dessutom har förutsättningarna för att lyckas upprätthålla 

nätverket förbättrats avsevärt i och med de tekniska förbättringarna.    

Vi anser att det faktum att världen blir mindre på grund av de tekniska förbättringar som 

sker skapar många nya affärsmöjligheter. Detta innebär också att mycket av den 

forskning som ligger till grund för de modeller och teorier som idag används behöver 

uppdateras då de inte är konstruerade för det dynamiska samhälle som vi idag lever i. 

Dock är många teorier fortfarande bra och aktuella för det område de först skapades för. 

Därför tar vi med oss diskussionen om hur världen krymper in i kommande delar av 

detta arbete.    
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3.3.2 De sex elementen som kännetecknar Born Globals 

När ett företag är ekonomiskt, producerande, säljande, har personal och är finansiellt 

aktivt i flera länder redan i uppstartsfasen definieras de som ett Born Global företag. Det 

viktiga är inte storleken på företaget utan hur länge det har varit aktivt. Tumregeln är 

max tre år på hemmamarknaden innan de skall internationalisera verksamheten (Zhou, 

Wu, & Luo, 2007, s. 681). Företaget behöver inte heller äga utländska tillgångar, det 

räcker med att vara involverad i olika former av allianser eller andra värdeskapande 

processer (Oviatt & McDougall, 1994, s. 49). Born Globals saknar ofta stora resurser 

och finner det därför svårt att bygga upp ordentliga marknadsföringskanaler och filialer 

för att stegvis slå sig in på marknaden (Oviatt & McDougall, 1994, ss. 54-55).  

Eftersom Born Global företag ofta saknar finansiella medel och rätt personalkompetens 

utnyttjar de istället komplexa och värdeskapande nätverk. Dessa nätverk består ofta av 

personliga kontakter som företagaren skapat i tidigare skeden av livet (Gabrielsson & 

Kirpalani, 2004, s. 559). Företaget vill skapa ett nätverk som sträcker sig över olika 

landsgränser, detta då Born Global företag ser världen utan gränser och därmed skapar 

en enda stor marknad (Rialp, Rialp, Urbano, & Vaillant, 2005, s. 164).       

Arbetsmetoden för ett Born Global företag kan förklaras genom fyra element där det 

första menar att ett Born Global företag, för att lyckas med kommersialiseringen skall 

utnyttja den affärsmöjlighet som uppstår då det inte är jämvikt på marknaden, alltså de 

window of opportunities som uppstår. Detta är en utmaning då de ofta har begränsade 

resurser och vid vissa tillfällen även bristande kunskap. (Oviatt & McDougall, 1994, s. 

53)  

Detta är dock, enligt vår mening, inte unikt för Born Globals, då alla företag strävar 

efter att identifiera nya specifika affärsmöjligheter. Detta gör dock inte att vikten av att 

identifiera dessa window of opportunities blir mindre.   

Det andra elementet visar på alternativa strukturer, vilka denna typ av företag ofta 

använder på grund av begränsade resurser eller makt, detta till skillnad från mer 

etablerade företag som ofta har mer och större tillgångar (Oviatt & McDougall, 1994, s. 

54). Ett alternativt arbetssätt för Born Globals är därför att samarbeta i nätverk för att 

därigenom få tillgång till de resurser som är nödvändiga för att agera på den 

internationella marknaden. Det är i detta skede som skillnaderna gentemot etablerade 

organisationer blir uppenbara. De etablerade företagen använder interna resurser medan 

Born Globals ofta söker externa resurser genom nätverket (Oviatt & McDougall, 1994, 

s. 55). Vi anser att detta steg är en av nyckelfaktorerna för Born Global företagen då vi 

tidigare sett vikten av nätverkande, både i uppgraderingen av Uppsalamodellen men 

också i de specifika nätverksteorierna.  

Enligt det tredje elementet är företag internationella för att de har hittat fördelar med att 

förflytta tillgångar, till exempel kunskap eller råmaterial över gränser. Risker med detta 

kan vara missgynnande exportlagar, okunskap angående lagar, språk eller affärspraxis. 

Större företag kan ofta använda stordriftsfördelar, alltså utnyttja att deras resurser är 

större än de små företagens, för att därigenom överkomma dessa hinder. Det mindre 

företaget får istället förlita sig på intern och personlig kunskap, vilket är i mycket 

mindre skala. (Oviatt & McDougall, 1994, s. 55) 

Vi anser här likt i element ett att alla företag strävar efter att identifiera denna typ av 

fördelar, men med den skillnaden att det här är lättare för små, mindre byråkratiska 
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företag, att utnyttja tillfället och därmed få ett försprång gentemot konkurrenterna. 

Därför anser vi att detta är en viktig kugge för dessa företag, men att det likväl inte 

räcker för att bygga ett långsiktigt hållbart företag. Av denna anledning är det viktigt att 

bygga stora och väluppdaterade externa nätverk då dessa hjälper till att genomföra de 

rätta åtgärderna. 

Det fjärde elementet visar att om ett Born Global företag ska klara sig över tid på en 

internationell marknad är det viktigt att skydda de unika resurser som ger komparativa 

fördelar. Detta kan göras på fyra sätt; skydda via patent, copyright etc. (Oviatt & 

McDougall, 1994, s. 56), utnyttja unik personal, skydda via licensiering alternativt 

utnyttja de nätverk som finns tillängliga (Oviatt & McDougall, 1994, s. 57). Detta 

element är självklart av signifikant betydelse för Born Globals likväl för andra företag. 

Dock tror vi inte att detta på något sätt är direkt avgörande för överlevnaden för dessa 

företag då vi anser det möjligt att på andra sätt skapa sig ett försprång gentemot 

konkurrenterna. Detta kan innebära att företaget helt enkelt är först på marknaden, har 

möjlighet att förändra sig fort efter marknadsefterfrågan och förändringar i den externa 

miljön.    

Denna modell ger, enligt vår mening, en indikation på vilka faktorer som är 

nyckelfaktorer vid uppstarten av ett Born Global företag. Dock ger modellen inga 

konkreta indikationer på vad företaget skall göra, den visar mer på vad företag har gjort 

tidigare. Modellen ger inga praktiska råd hur företaget skall gå tillväga, den ger heller 

inga konkreta exempel på varför dessa element skulle vara unika för just Born Globals. 

Av denna anledning anser vi därför att modellen utgör ett bra incitament till vidare 

forskning, men inte fyller det kunskapsgap som vi tidigare definierat.   

3.3.3 Born Globals idag 

Uppkomsten av Born Globals ligger mycket i att det idag är lättare för arbetskraft och 

varor att flytta sig mellan olika delar av världen. Vi ser en tydlig globaliseringstrend där 

företag lättare interagerar med leverantörer och kunder världen över. Det är också 

lättare för information att flytta sig samtidigt som kunskap sprider sig via Internet och 

andra sociala medier (Madsen & Servais, 1997, s. 566). Ett exempel på hur kunskap och 

globaliseringen i sig sprider sig är exempelvis att 50.000 studenter gör utlandsstudier 

inom Europa varje år. Detta innebär att direkt kunskap sprider sig men också att indirekt 

kunskap sprids genom ökad förståelse, möjlighet att kommunicera och interagera med 

andra kulturer (Madsen & Servais, 1997, s. 566).  

För att ett Born Global företag skall kunna starta krävs det att entreprenören har tidigare 

erfarenheter och kunskaper om marknaden de vill agera på (Madsen & Servais, 1997, 

ss. 568-570). Detta får de då exempelvis genom studier på plats i landet eller på 

hemmaplan, kunskapen kan också förvärvas genom olika sociala medier. Om inga 

tidigare erfarenheter av marknaden finns bör entreprenören använda sitt nätverk för att 

förvärva informationen (Freeman, Edwarsd, & Schroder, 2006 , ss. 33-34). Born Global 

företagen utnyttjar också det faktum att det finns större aktörer med mer erfarenhet 

inom samma bransch, varför de ibland inleder längre samarbeten med, ofta, utländska 

leverantörer (Freeman, Edwards, & Schroder, 2006, s. 35). Eftersom företagen har en 

begränsad erfarenhet av marknaden och samtidigt samlar in information om dem är det 

troligt att de identifierar ny information som kan ge möjligheter att identifiera nya 

”opportunities”. Det är då viktigt att företaget agerar fort och utnyttjar det business 

opportunity som uppstår (Freeman, Edwards, & Schroder, 2006, ss. 35-36). 
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Hur denna erfarenhet införskaffas varierar ifrån allt mellan ökad export till direkta 

studier och försäljning (Moen & Servais, 2002, ss. 52-53). Det viktiga verkar inte vara 

hur den införskaffas utan snarare att den införskaffas. Ett företag som inte har någon 

erfarenhet eller kunskap om marknaden tenderar att ha svårt att hitta rätt nisch och 

målgrupp (Moen & Servais, 2002, ss. 52-53). 

Fördelen som ett Born Global företag har jämfört med ett etablerat företag är att de inte 

har några invanda rutiner. De skapar sig nya rutiner vart eftersom de lär sig om den nya 

marknaden (Knight & Cavusgil, 2004, s. 128). Ett etablerat företag har ofta en etablerad 

företagskultur och därför ett visst arbetssätt vilket troligtvis inte fungerar på alla 

marknader. De måste därför försöka anpassa sig efter den aktuella marknaden genom att 

ändra på gamla rutiner och arbetssätt, vilket är klart mycket svårare än att skapa nya 

rutiner.     

Born Globals företagen måste alltid sträva efter att förvärva nya erfarenheter för att 

själva ta sig till nästa nivå. En högre grad av erfarenhet ökar chansen att nå framgång 

(Dave & Spence, 2005 , s. 180). Vidare menar de att nätverket har stor betydelse för 

Born Global företagen när de rör sig på den marknad de agerar på. Dock menar de att 

betydelsen av nätverket vid intåget till en helt ny marknad i ett annat land är lite mer 

begränsad en på hemmamarknaden (Dave & Spence, 2005 , s. 181).   

En av de stora fördelarna som Born Global företagen besitter är att de är flexibla eller i 

alla fall har möjligheten att vara flexibla. För att vara framgångsrika måste de ta vara på 

de möjligheter som dyker upp och det är det som skapar förutsättningar för att operera 

på den internationella marknaden redan i uppstarten (Freeman, Edwarsd, & Schroder, 

2006 , s. 56).  

Enligt tidigare studier av Born Globals är det inte möjligt att applicera stegmodeller på 

dessa företag. Detta innebär att Uppsalamodellen i originalutförande inte är lämpad för 

Born Globals men att vissa delar av den används oregelbundet (Freeman, Edwarsd, & 

Schroder, 2006 , s. 58). 
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3.4 Sammanfattning och länkning av teorier 

I figur 3.9 nedan ser vi de sex teorier vi har diskuterat i denna del av studien och vi 

kommer nu sammanfatta och sammanlänka dessa med varandra.   

Den traditionella fyrstegsmodellen är skapad för att överkomma psykiska distanser som 

till exempel språk, kultur och utbildningsnivå. Denna modell fokuserar på de 

traditionella och etablerade företagen som vill internationalisera verksamheten 

(Johanson & Vahlne, 1977). Modellen är beprövad samt vedertagen och därför ligger 

den också till grund för mycket av den övriga forskningen inom området. Denna modell 

är dock avsedd att hjälpa etablerade företag att expandera.  

Tidigare ansågs detta vara mer eller mindre den enda vägen att gå för ett företag som 

vill internationalisera, men idag är världen virtuellt mindre och därmed har nya 

affärsmöjligheter skapats. När 1977 års Uppsalamodell etablerades i början av 1980-

talet var världen virtuellt större, vilket innebar att det inte fanns lika mycket kunskap om 

andra kontinenter och länder som det idag finns. Idag har de tekniska framstegen lett till 

att världen blivit mer lättillgänglig, genom exempelvis all information vi överöses med 

via olika medier och nyhetssändningar, men också då vi enkelt kan resa jorden runt och 

ta del av både kulturer, språk och andra upplevelser. Dessa tekniska framsteg är också, 

enligt oss, bakgrunden till att den ursprungliga Uppsalamodellen har blivit ifrågasatt.  

Vi anser att modellen i grunden är bra men att den måste specificera 

användningsområdet mycket tydligare. Då vi inte anser att den exempelvis lämpar sig 
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fullt ut för nystartade företag på den internationella marknaden. Den blandade kritik 

som modellen mött ledde dock till att forskarna vidareutvecklade densamma för att 

anpassa den bättre till dagens mer dynamiska affärsmiljö. Vi anser att denna 

uppdatering gav modellen en ny dimension och att den nu är än mer beskrivande och 

därmed specifikt avvägd för det traditionella företagsområdet. Dock anser vi inte att 

detta har vidgat användningsområdet för modellen utan att den fortfarande i första hand 

är avsedd för etablerade företag som vill internationalisera. 

När Uppsalamodellen uppgraderades 2009 innefattar den därefter även ett 

nätverksperspektiv (Johanson & Vahlne, 2009). Forskarna bakom denna modell har 

alltså identifierat en ny möjlighet att samla in den erfarenhet och kunskap som de anser 

behövs för att övervinna den psykiska distansen som finns mellan olika marknader. 

Nätverksaspekten verkar också fylla detta behov utan att därmed revolutionera 

arbetssättet. Vi menar att när Uppsalamodellen skapades år 1977 utgjorde inte 

nätverkande en signifikant del av arbetsmetoderna. De nätverksrelationer som företagen 

hade kan liknas vid det vi tidigare beskrivit som dyader, alltså en relation mellan två 

parter. Detta nätverksliknande samarbete kan på många plan tillföra företaget ny bra 

information men är samtidigt relativt begränsande då de enbart utgörs av en motpart. 

När sedan nätverksrelationerna utvecklades till att bli interorganisatoriska set kunde 

företagen dra större nytta av dem på flera plan. Vi menar därför att de som sedan 

utvecklades i form av interorganisatoriska nätverk är det som idag utgör den största 

delen av alla nätvärk. Vi anser därför att företag som idag använder interorganisatoriska 

nätverk ökar chansen att skapa konkurrensfördelar, dock anser vi det viktigt att 

kombinera dessa tre nätverkstyper. Vi tror också att det är ur denna utveckling av 

nätverkets betydelse och struktur som författarna av Uppsalamodellen har valt att 

uppdatera densamma. Nätverket har fått en helt ny betydelse och roll inom 

företagsverksamhet och framförallt utveckling, då det bidrar med flera dimensioner och 

perspektiv.       

I Uppsalamodellen anses erfarenhet vara nyckeln till framgång och för att samla 

erfarenhet rekommenderas företaget att internationalisera verksamheten stegvis 

(Johanson & Vahlne, 1977, ss. 24-27). När företaget går från export till att öppna egna 

filialer på den nya marknaden gör de detta för att de har identifierat ny kunskap om 

marknaden, eventuellt information om vad för produkt marknaden saknar eller på annat 

sätt hur de skall nischa verksamheten.  

I sexstegspyramiden ser vi att företag först rekommenderas att identifiera den rätta 

marknaden och målgruppen, sedan produkt och rätt resursinsamling (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000, ss. 489-491). Detta innebär att denna modell faktiskt är applicerbar i 

kombination med Uppsalamodellen. Med hjälp av sexstegspyramiden kan företaget se 

vilka delar de bör fokusera på att identifiera och detta gör de samtidigt som de 

internationaliserar i små steg med hjälp av Uppsalamodellen.  

Ett exempel kan vara att företaget börjar expandera för att vinna erfarenhet i enlighet 

med Uppsalamodellen. Den erfarenhet de förvärvar är exempelvis vilken marknad de 

skall fokusera på och vilken nisch som passar just dem bäst. Denna erfarenhet förvärvas 

då genom export, vilket Uppsalamodellen förespråkar, samtidigt som identifiering av 

marknader och marknadsnischer är första steget i pyramiden. Företaget kan också, 

genom export, utvinna vilken produkt de skall sälja och hur den skall designas och så 

vidare. När företaget sedan, i enlighet med Uppsalamodellens fyra steg, öppnar en filial 

på den nya marknaden kan de identifiera vilka resurser de behöver och hur de skall 
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komma över dem, vilket är nästa steg i pyramiden. Samtidigt som detta steg i 

Uppsalamodellen fullgörs designas den operativa verksamheten och hur organisationen 

skall fungera på denna marknad. Detta innebär att modellerna går att använda i 

kombination med varandra och vi anser då att nyckelordet blir flexibilitet.   

Kinesiska företag utgör idag aktuella exempel på företag som identifierar och öppnar 

nya marknader genom att exportera, skapa internationella nätverk, lokal småskalig 

försäljning samt att säkra upp resurser (He & Lyles, 2008, s. 487). Detta visar att de 

faktiskt kombinerar Uppsalamodellen och sexstegspyramiden med varandra. Det som är 

intressant i detta fall är att den kinesiska marknaden länge varit i det närmaste helt 

sluten. Därmed har de kinesiska företagen inte kunnat förvärva erfarenheter och 

kunskaper om de internationella marknaderna i förväg, vilket gör att det finns många 

likheter mellan deras situation och ett helt nystartat företag som vill ut på den 

internationella marknaden omedelbart.      

2009 års Uppsalamodell har berikats med ett nätverksperspektiv där författarna menar 

att erfarenhet om den tilltänkta marknaden kan inhämtas genom nätverkande. Den 

psykiska distansen reduceras genom andra företags erfarenheter och information 

(Johanson & Vahlne, 2009). Som vi också ser i nätverksdelen bidrar nätverket till att 

differentiera företaget från konkurrenter och det kan därmed bli en konkurrensfördel att 

ha ett välutvecklat nätverk (Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000, ss. 207-208). Nätverket 

bidrar även till att identifiera nya affärsmöjligheter och överbrygga andra typer av 

problem. Detta är även vad den nya Uppsalamodellen eftersträvade då den berikades 

med ett nätverksperspektiv, eftersom detta ger företaget möjlighet att identifiera nya 

marknader och framförallt sätt att angripa dem. Vi anser att det faktum att 

Uppsalamodellen har utökats med ett nätverkandeperspektiv 30 år efter uppkomsten av 

densamma indikerar vikten av nätverkande. Vi har tidigare framfört argument för att 

världen krymper och att de tekniska framstegen skapat många nya affärsmöjligheter. 

Dock har handelsbarriärerna blivit fler eftersom det idag finns fler potentiella 

marknader. Detta innebär att företagen måste lära sig att överkomma dessa barriärer på 

ett snabbt och effektivt sätt och lösningen idag är ett välutvecklat och stabilt nätverk.   

Detta är speciellt viktigt för Born Global företagen då de ofta har svårt att allokera de 

rätta resurserna. De större och etablerade företagen har fördelen att de med hjälp av 

stora finansiella muskler och enorma kontaktnät får möjlighet att överbrygga hinder likt 

språk och kultur men också lära sig att anpassa sig efter lagar och rådande affärspraxis 

(Oviatt & McDougall, 1994, s. 55). Av denna anledning blir än en gång det lilla 

företagets kontaktnät ovärderligt, då det på egen hand blir i det närmaste omöjligt att 

samla in rätt resurser. 

Madsen och Servais menar att Born Global företag idag inhämtar den information de 

behöver för att inta en ny marknad i ett främmande land genom entreprenörens egna 

erfarenheter (Madsen & Servais, 1997, ss. 568-570). Dessa erfarenheter förvärvas 

genom studier av den nya marknaden. Dessa studier kan variera mellan allt från faktiska 

studier i ett annat land till kunskap förvärvad genom exempelvis Internet. Till detta 

tillkommer även det faktum att nätverkande får en mer central och tydligare roll för 

företag i allmänhet men företag som inriktar sig på nya marknader i synnerhet. 

Johansson och Vahlne menar också att erfarenhet om den nya marknaden är grunden för 

ett lyckat intåg på den nya marknaden. Skillnaden är den att kunskap för 30 år sedan 

inte var lika mobilt som idag. Därför menar de i Uppsalamodellen att provexport till den 

aktuella marknaden utgör ett motsvarande steg. Alltså erfarenhet är någonting alla anser 
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vara en viktig grundsten, frågan är bara hur den inhämtas. Uppsalamodellen har med 

sina 30 år på nacken alltså samma grundtänk som den lite modernare forskningen har, 

alltså erfarenhetens centrala roll. Skillnaden är att utvecklingen i övrigt har gått framåt 

och det finns idag enklare sätt att överkomma den relevanta informationen som krävs 

för att inta en ny marknad. Dock är den slutliga kunskapen som Uppsalamodellen, 

nätverkande och Madsen och Servais eftersöker den samma. Detta indikerar därför att 

Uppsalamodellen i allra högsta grad fortfarande är aktuell men att den bör uppfräschas 

och anpassas efter den utvecklingen som vi generellt har gjort de senaste 30 åren.    
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4. Praktisk metod 

I denna del av rapporten beskriver vi hur denna studie utförts och varför. Vi diskuterar 

även det etiska perspektivet för studien.  

4.1 Urval 

De företag som vi varit i kontakt med för intervjuer är företag som faller inom ramen för 

definitionen av Born Globals. Detta innebär att de inom tre år skall ha en internationell 

verksamhet där kunder, försäljning och produktion sker i fler länder än ett (Zhou, Wu, 

& Luo, 2007, s. 681). Vanligen har dessa företag en internetrelaterad försäljning av 

olika slag. Vissa av dessa Born Globals säljer via egna hemsidor och andra via 

befintliga hemsidor.   

Anledningen till att vi väljer att fokusera på Born Global företag är att det är inom detta 

område som vi vill fylla ett kunskapsgap. Vi är intresserade av att identifiera de 

nyckelfaktorer och tillvägagångssätt som dessa företag använder i uppstartsfasen. Vi vill 

finna svar på frågor som kretsar kring företagens praktiska handling och huruvida de 

använder de etablerade affärsmodeller som finns tillgängliga inom andra områden. Vi 

önskar genom dessa intervjuer därmed delvis identifiera potentiella faktorer för 

teoretiskt skapande av nya affärsmodellsteorier, men också till att identifiera en grund 

till en modell som Born Global företagen praktiskt kan använda i uppstartsfasen.    

Då tiden för detta arbete är begränsad var vi tvungna att anpassa urvalet av respondenter 

efter detta. Detta innebär exempelvis att det har anpassats efter tillgänglighet, vilket 

innebär ett bekvämlighetsurval. Vi har inte haft möjlighet att resa runt i landet och göra 

intervjuer. Vi vill även i största möjliga mån undvika telefonintervjuer då vi anser oss få 

en bättre interaktion med respondenten om intervjun görs öga mot öga. En forskare kan 

inte bedriva en tolkande forskning på distans, då detta kräver personligt engagemang 

och inlevelse (Andersson, 1982, p. 94). Eftersom vi har jobbar efter hermeneutikens 

grunder är det viktigt att möjligheten till tolkning finns och vi anser det därför viktigt att 

skapa en kontakt och relation till respondenterna, genom direktkontakt. En 

telefonintervju lämpar sig vanligen inte för en mer djupgående intervju då relationen 

mellan respondent och intervjuare uteblir (Trost, 1997, s. 23). Därför fokuserar vi 

urvalet av företag till dem med bas eller annan anknytning till Västerbotten. Vi kunde 

dock valt att inkludera intervjuer via exempelvis Skype, men vi valde att inte göra detta 

då vi anser att atmosfären som skapas mellan intervjuare och respondent då riskerar att 

utebli. Vidare syns sällan hela personen vid en videokonferens vilket gör att stora delar 

av kroppsspråket uteblir.  

Valet av specifika företag var till en början relativt oklart. Vi kände från början inte till 

några Born Global företag utan bara fenomenet. Vi började därför vår sökning via Jonas 

på exportrådet som gav oss tips på tre stycken potentiella företag. Vi utvärderade dessa 

och hur väl vi ansåg dem passa in på definitionen av Born Globals. Det visade sig att 

alla tre var lämpliga men att bara ett av dem hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Vidare sökte vi efter företag via Uminova och InfoTech Umeå detta resulterade i att vi 

identifierade ungefär sju- åtta stycken potentiella företag här i Umeå. Dock insåg vi 

snabbt efter en granskning utifrån Born Global definitionen att endast tre av dem stämde 

in. Två av dem var också villiga att ställa upp på en intervju, dock inte det tredje. Vi 

insåg då att antalet Born Global företag är väldigt begränsat och att det framförallt är 



38 

 

svårt att identifiera dem då de är nystartade och ofta inte hunnit etablera ett välkänt 

namn. Vi ansåg det därför nödvändigt att utöka sökområdet till att inkludera även 

Skellefteå vilket också resulterade i en intervju med Nuiteq, vilka vi också kom i 

kontakt med via InfoTech Umeå.  

Detta resulterar i att vi gjorde ett bekvämlighetsurval. Vi anser det inte möjligt att 

slumpvis identifiera olika företag som faller inom ramen för den definition vi använder. 

Detta framförallt då vi anser det svårt att överhuvudtaget identifiera vilka företag som 

går under benämningen Born Globals då de faktiskt inte utgör kända aktörer. Vissa av 

dessa företag har knappt hunnit skapa en egen hemsida på grund av att de är helt 

nystartade.   

Vi arbetar för att nå teoretisk mättnad i denna studie. När studien inleds är det nästintill 

omöjligt att definiera hur många respondenter som skall ingå för att samla in tillräckligt 

med information. Antalet respondenter är därför något forskaren identifierar under 

studiens gång genom att ingen ny information framkommer vid intervjuerna, det vill 

säga forskaren får tillslut i det närmaste samma svar av de olika respondenterna. Detta 

innebär teoretisk mättnad och forskaren kan känna sig säker med de empiriska 

implikationerna som framkommit och kan därefter göra en realistisk analys. (Glaser & 

Straus, 1967, s. 61). Vi anser att vi har uppnått en teoretisk mättnad och detta gjorde vi 

vid fyra intervjuer. Vi menar att svaren vi fick i de sista intervjuerna var väldigt lika de 

vi fick i de första och därmed anser vi att teoretisk mättnad är uppnådd. Det anses 

lämpligt att ej använda fler än fyra eller fem intervjuer då intervjumaterialet lätt riskerar 

att bli ohanterligt stort (Trost, 1997, s. 110). Vi har som tidigare nämnts använt fyra 

intervjuer, antalet beror på den teoretiska mättnad vi känner att vi har uppnått, dock är 

vi medvetna om att fyra intervjuer kan anses lite men likt Trost anser vi att materialet i 

någon mening riskerar att bli ohanterligt stort om för många intervjuer genomförs. Vi 

vill gärna studera ämnet på djupet och känner därför att det är bra om omfattningen på 

materialet är hanterbart. Därför väljer vi att stanna på fyra intervjuer, då vi anser att 

teoretisk mättnad är uppnådd redan då.   

4.2 Etik 

Ett centralt mål för forskaren skall vara att förbättra människans situation (Kvale, 1997, 

s. 104). Med denna aspekt i åtanke har vi försökt ta hänsyn till den etiska aspekten från 

konstruktion av intervjuformulär till själva intervjun och bearbetandet av densamma. 

Som vi ser det är det därför viktigt att de frågor vi väljer att ställa är relevanta utifrån 

studiens problemformulering. Ett säkerställande av detta leder till att inga onödiga 

frågor ställs och att respondentens tid värderas som viktig. Vi ser inte att de frågor vi 

ställer till respondenterna kan påverka dem i ett senare skede. Detta då vi för det första 

inte är intresserade av företagshemligheter eller liknande samt att vi inte ställer frågor 

som kan röra upp jobbiga känslor.  

Vidare anser vi det viktigt och eftersträvansvärt att respondenten skall känna sig fri att 

delge information som inte direkt kan återkopplas till denne i ett senare skede. Vi tror 

att detta gynnar frispråkigheten hos den svarande. Vi informerar därför tydligt i vilket 

syfte denna studie görs och hur respondenterna kan komma i kontakt med resultatet av 

studien. Detta för att få den svarande att känna sig trygg i att vi enbart framställer de 

resultat vi faktiskt får och därmed givetvis inte manipulerar svar. Vi är även fullständigt 

öppna och ärliga med omfattningen av att medverka i studien, alltså vad detta innebär 
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både tidsmässigt och informationsmässigt. Det är viktigt att intervjuaren är ärlig och 

uppriktig kring omfattning av undersökningen (Winter, 1979, s. 32). 

Det är också viktigt att informera respondenten om att denne när som helst kan avbryta 

intervjun eller stå över specifika frågor (Winter, 1979, s. 32). Viktigt för oss att komma 

ihåg genom hela intervjufasen är att det faktiskt är respondenten som ställer upp för oss 

genom att delta. Därför blir det extra viktigt att inte trampa denne på tårna och inte 

heller utsätta denne för obehagliga situationer, varken före, under eller efter intervjun.   

4.3 Access 

Att få tillgång till information om ett företag kan vara känsligt och det kan därför ibland 

ta veckor eller månader att få tillgång till den (Bryman & Bell, 2005, s. 336). Dock 

beror tidsåtgången på huruvida frågorna berör känsliga ämnen eller är av mer vardaglig 

karaktär. I fallet med denna studie anser vi inte att frågorna var av känslig karaktär, 

vilket därför gjorde det lättare att få svar. De frågor och svar vi var intresserade av rörde 

enbart historisk information om företaget uppblandat med val av arbetssätt, vilket enligt 

oss inte inkräktar på företagshemligheter.   

De företag som inte valde att delta i studien gjorde det på grund av tidsbrist. Ett av de 

första företagen vi kontaktade, Rapunzel of Sweden, uppgav att de inte hade tid att 

hjälpa oss delvis på grund av en affärsresa till Asien under tre månader. Då tiden för 

denna studie är begränsad blev det därför av tidsskäl omöjligt att genomföra denna 

intervju. Limes Audio valde även de att inte delta på grund av tidsbrist. I fallet Vtrading 

hade vi intervjuer bokade vid två olika tillfällen men båda blev inställda dels på grund 

av sjukdom från deras sida men även i detta fall tidsbrist.  

I de andra fallen när vi kontaktade företagen var de väldigt tillmötesgående och detta 

gällde även vid själva intervjutillfället. Vi var noga med, när vi tog den första kontakten, 

att förklara vilka vi var, vad vi gjorde, vad studien handlar om, vilken tidsåtgång som 

krävdes från deras sida samt hur informationen skulle behandlas. Detta tror vi kan ha 

påverkat deras inställning till att delta i studien på ett positivt sätt. Den första kontakten 

är viktig för att intervjun ens ska bli av och att vi sedan faktiskt ska få svar på de frågor 

vi ställer. Det är viktigt att hitta balans mellan att få tid till intervjun och respektera 

andra människors tid (Trost, 1997, s. 58). Vi hade därför som mål att inte överstiga 45 

minuter då vi vet att företagen vi vill intervjua är i uppstartsfasen och därför har mycket 

att göra. Vi tror också att det faktum att intervjutiden var kort kan ha bidragit till ett ökat 

deltagande och att de som ställde upp verkligen tog sig tid att svara på de frågor vi hade, 

då det inte var allt för många. 

4.4 Intervjukonstruktion 

När en studie inleds är det viktigt att forskaren är på det klara med vad syftet med 

studien är, alltså vad de vill uppnå (Mason, 1996, ss. 17-18). Därför tar denna intervju 

utgång i den problemformulering och det syfte som ligger till grund för arbetet. Vi har 

därför skapat frågor relaterade till att tydliggöra skillnader mellan de traditionella teorier 

och modeller och hur väl de är applicerbara på Born Global företag. Vi utformar därför 

dessa intervjufrågor för att beröra den del av forskningen som idag är minst utvecklad. 

Vi vill därför utreda hur de intervjuade företagen idag arbetar och varför de gör det. 

Detta för att skapa incitament till vidare teoretisk forskning men också praktiskt 

användande.      
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Vi inledde konstruktionen av denna intervju med att skapa oss en bred bild av 

litteraturen kring hur en kvalitativ studie skall utföras. Vi har ingen nämnvärd 

förförståelse att ta hänsyn till, dock blir det viktigt att inte lockas att utföra denna 

kvalitativa studie ur ett kvantitativt perspektiv då den mesta erfarenheten vi har kommer 

därifrån. För att undvika detta har vi som tidigare nämnt berikat oss med kunskap från 

en bred litteratur där vi söker identifiera det tillvägagångssätt som lämpar sig bäst 

utifrån den problemformulering vi har.  

Det finns två huvudsätt att analysera hur en kvalitativ undersökning skall genomföras. 

Den första menar att intervjun bygger på en ömsesidig relation mellan intervjuare och 

respondent där kunskap utvecklas genom interaktion mellan de båda parterna (Kvale, 

1997, ss. 117-118 & 120). Det andra synsättet menar att intervjuaren strävar efter att 

utvinna beteende och känslor medan respondenten tillhandahåller den information som 

intervjuaren söker (Trost, 1997, ss. 31-32). Vi anser att det senare förhållningssättet 

stämmer bättre överens med den kunskapssyn vi har och därmed det hermeneutiska 

synsättet. Detta innebär att forskaren söker en tolkande förståelse av problemet (Weber, 

1947, s. 88). Vi vill därför få respondenten att på egen hand berätta om de händelser och 

faktorer som påverkat uppstarten av företaget och inte ruta in dem i ett hörn med för 

specifika frågor. Därför väljer vi det angreppssätt som beskrivs nedan, då vi tror att det 

ger oss en möjlighet att söka en tolkande förståelse av problemet.  

Vi har valt att dela upp intervjun i två delar bestående av sex övergripande 

huvudområden, kompletterade med specifika underfrågor (figur 4.1 ovan). 

Huvudområdena är inte direkta frågor utan mer riktlinjer för vilket håll vi skall styra 

intervjun. Vanligen används inte frågeformulär med förutbestämda frågor för att göra en 

kvalitativ undersökning. Detta för att intervjuaren i stor utsträckning vill att 

respondenten skall styra ordningsföljden. Intervjuaren använder istället en kort 

beskrivning av frågeområdena (Trost, 1997, s. 47). Traditionella intervjuformulär som 

följer en strikt ordning och bortser från den naturliga interaktionen som intervjuare och 

respondent annars bygger upp är icke tillfredsställande (Lindfors-Johansson, 1993, s. 

120). Därför väljer vi en väg med frågeområden som grund, istället för direkta frågor. 

För att denna typ av intervju skall vara möjlig att genomföra måste intervjuaren vara 

påläst på området och därmed ha en god teoretisk kunskap om detsamma (Trost, 1997, 

s. 48). Vi har i detta avseende försökt förbereda oss efter bästa förmåga genom att 
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analysera och ta del av de teoretiska delar vi funnit relevanta för denna studie. Där 

grunden utgörs av de tre områdena beskrivna i figur 1.2 i problembakgrunden. Dessa 

teorier har också utgjort referensramen för hur frågeområdena formulerats.   

Dessa huvudområden bör vara övergripande och därmed inte allt för detaljerade då en 

erfaren intervjuare lätt identifierar nya frågor under intervjuns gång (Trost, 1997, s. 48). 

Vi är dock medvetna om att vi inte är erfarna intervjuare och därmed inte behärskar 

detta angreppssätt till fullo. Därför förbereder vi oss extra noggrant på det teoretiska 

planet samtidigt som vi backar upp dessa stora övergripande huvudområden med några 

mer specifika underfrågor. Dessa underfrågor är till för att vi inte skall glömma någon 

väsentlig och relevant aspekt.  

Vi anser att den brist på erfarenhet som vi faktiskt har kan göra att vi under intervjun 

glömmer bort viktiga områden och faller in på sidospår. Därför väljer vi att använda 

dessa underfrågor för att hålla fokus på rätt områden och inte glömma relevanta 

aspekter. Dessa frågor skall dock inte styra intervjun, vi kommer i största möjliga mån 

låta respondenten prata utifrån de stora områden vi identifierat och ställa de följdfrågor 

vi spontant uppfattar som relevanta. Dock har vi dessa underfrågor som understöd ifall 

intervjun skulle bli trögflytande och intetsägande. 

Detta innebär att vi försöker kompensera den avsaknad av erfarenhet som vi har rörande 

intervjuer genom att addera en parameter i form av underfrågor. Vi anser att detta, i 

kombination med teoretisk förberedelse, är det bästa sättet att kompensera för den 

erfarenhetsbrist vi faktiskt har.  

Efter att vi skapat denna intervjuguide gjorde vi en simulering av intervjun där vi 

turades om att vara ett fiktivt företag som blev intervjuat. Detta för att få öva på 

intervjuandet i sig, men också för att verifiera huruvida frågeområdena verkade 

lämpliga eller inte. Vi insåg ganska snabbt att några förändringar behövde göras, både 

gällande hur vi för in respondenten på nästa område men också det faktum att vi faktiskt 

behövde några fler underfrågor som stöd. Vi övade även på att använda rätt 

förhållningssätt för att verka intresserad men ändå inte påstridig. Det är viktigt att 

intervjuaren får respondenten att känna sig bekväm, visar intresse men absolut inte stirra 

eller på annat sätt skapar en obehaglig känsla hos respondenten (Trost, 1997, s. 72). Det 

är viktigt att respondenten känner sig trygg i miljön där intervjun utförs och att denne 

därför kan tala fritt om ämnet (Kvale, 1997, s. 118).   

Vi valde även att öva på intervjun genom att låta två andra examensskrivande studenter 

utgöra respondenterna. Detta kan liknas vid en pilotstudie och syftar till att stärka 

självförtroendet hos intervjuaren och därmed öka förmågan att skapa en bra atmosfär 

under intervjun (Kvale, 1997, s. 137). En pilotstudie rekommenderas alltid, då den 

säkerställer att frågor och upplägg fungerar som forskaren tänkt sig. Vid en kvalitativ 

undersökning framkommer ofta etiska aspekter vid genomförandet av pilotstudien 

(Bryman & Bell, 2005, s. 191). Vi bad de två respondenterna agera utifrån ett fiktivt 

företag där deras fantasi var begränsningen, detta för att öppna för olika scenarion. Vi 

fick därmed öva på att styra intervjun i den riktningen vi ville utan att för den sakens 

skull lägga ord i munnen på respondenten, då vi värderar högt att denne pratar fritt. Vi 

bad respondenterna att efter intervjun ge oss tips på punkter vi kunde förbättra men även 

framhålla de saker vi gjorde bra, både vad det gällde själva intervjun och det vi faktiskt 

frågade om.    
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Det faktum att vi övade på att intervjua utifrån dessa frågeområden har också gjort att vi 

har lärt oss hantera dem bättre. Vi vet bakgrunden till dem, vilka delar vi skall styra 

samtalet till och vilka kunskapsglapp vi hade innan. Detta har därför gjort 

förutsättningarna för de riktiga intervjuerna ännu bättre. 

4.5 Intervjugenomförande 

Vid samtliga intervjutillfällen satt vi relativt ostörda och kunde samtala i en lugn miljö 

där respondenten, enligt oss, verkade känna sig avslappnad. Lokalerna vi satt i var 

företags egna alternativt i kontorets byggnad. Detta innebär att de var på hemmaplan 

vilket, enligt oss, ökade chanserna för dem att känna sig avslappnade i situationen. Vid 

en intervju satt vi i företagets fikarum vilket vi först trodde skulle störa, genom att folk 

skulle komma och gå för att hämta kaffe och liknande. Detta var dock inte fallet utan 

det inträffade vid endast ett tillfälle och det störde inte nämnvärt. Själva intervjuerna tog 

mellan 30-45 minuter om vi bortser från småpratet i början av mötet.  

När en intervju ska genomföras bör intervjuaren överväga sin klädsel. Klädseln ska 

helst inte märkas och vara neutral, detta för att båda parter ska känna sig tillfreds med 

den yttre ramen (Trost, 1997, s. 53). Vi valde därför att använda vardagssnygga kläder, 

detta då vi inte visste med säkerhet hur respondenterna skull klä sig. Vi ville inte sätta 

dem i en situation där de var underklädda men inte heller överklädda. Vi anser att vi 

lyckades bra med detta trots väldigt varierande klädsel hos respondenterna. Vi båda var 

klädda i skjorta med en tröja över för att på bästa sätt smälta in i olika miljöer. 

Första intervjun vi genomförde var den 29/3-11 med ett bettingföretag i Umeå och tog 

ca 45 minuter. Vi intervjuade grundaren vilket innebär att informationen vi fick är 

trovärdig. Det var under denna intervju som vi höll till i fikarummet i deras lokaler, men 

som tidigare nämnts störde inte detta nämnvärt. Vi känner att vi lyckades få 

respondenten att berätta hur företaget hade arbetat för att nå dit de är idag. Vi var inte 

tvungna att ställa ledande följdfrågor för att få den information vi behövde. Vi behövde 

istället bara leda respondenten mot det område vi för stunden ville belysa. Detta är 

något vi ser som positivt och tolkar som om respondenten var avslappnad och känner att 

denne fritt kunde dela med sig av informationen. 

Den andra intervjun var med ett spelutvecklingsföretag i Umeå den 30/3-11. Vi var i 

deras lokaler där vi kunde samtala helt ostört och intervjun tog ca 30 minuter. Under 

denna intervju fick vi ställa fler följdfrågor för att få den information vi var ute efter, då 

respondenten inte talade lika självgående som den första. Dock fick vi den information 

vi sökte utan att för den sakens skull ställa ledande frågor och därigenom kontrollera 

intervjun för mycket. Därför anser vi att även denna intervju fick en bra utgång och att 

den kan räknas som trovärdig och bra information.  

Den tredje intervjun var med ett företag som designar och säljer glasögon med 

fönsterglas. Den genomfördes 11/4-11 och tog ca 40 minuter. Under denna intervju fick 

vi sitta i ett grupprum i deras lokaler vilket innebär att vi samtalade helt ostört. Till en 

början fick vi korta och direkta svar för att sedan få mer beskrivande, längre svar. På 

grund av detta känner vi att vi lyckades med intervjun eftersom respondenten öppnade 

upp sig ju längre intervjun pågick. Vi behövde inte heller här styr intervjun allt för 

mycket, mer än att vi försökte styra ämnet som diskuterades.  

För att kunna genomföra den fjärde intervjun var vi tvungna att åka till Skellefteå och 

besöka ett företag som utvecklar mjukvaror. Denna intervju genomfördes den 26/4-11 
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och även i detta fall skedde intervjun i företagets egna lokaler. Stämningen var 

avslappnad och respondenten svarade utförligt på de frågor vi hade, men höll sig 

samtidig inom rätt område. Denna intervju varade ca 30 minuter och var väldigt 

givande. Dock var denna intervju till skillnad från de andra på engelska.       

4.6 Bortfall 

Vid en studie likt denna är det viktigt att ta hänsyn till det eventuella bortfallet. Det 

finns två typer av bortfall, externt och internt. Externt bortfall syftar till de personer eller 

i detta fall företag som av någon anledning väljer att inte ställa upp (Patel & Davidson, 

2003, s. 110). I vårt fall valde tre stycken av de totalt sju tillfrågade företagen att inte 

ställa upp. Anledningen till detta var hos två av företagen tidsbrist. Hos det tredje 

företaget har vi inte fått någon klar förklaring men eftersom kontaktpersonen avbokade 

två gånger antar vi att även här tidsbrist är en skälig förklaring. 

Internt bortfall är när respondenten under intervjun väljer att inte svara på en eller flera 

frågor (Patel & Davidson, 2003, s. 111). Det interna bortfallet är i detta fall helt 

obefintligt, då vi vid alla intervjuer fått svar på de frågor vi har ställt. Detta kan 

eventuellt förklaras med de faktorer vi tidigare nämnt, i form av att vi lyckades skapa en 

trygg miljö där respondenten kände att denne kunde dela med sig av processen företaget 

har genomgått. Ett annat alternativ är att de frågor vi ställde inte är känsliga. Dessutom 

tror vi att de företag som beslutat att ställa upp på intervjun kände att det rörde ett 

område som de ansåg att de kunde delge information om.  

4.7 Databearbetning 

Det material vi har samlat in vid intervjuerna i form av inspelat material behandlades av 

oss båda vid samma tillfälle. Tillsammans lyssnade vi igenom inspelningen och en av 

oss skrev ned exakt vad som sades under intervjun. I och med att vi gjorde detta 

tillsammans minimerade vi risken för att skriva ner fel information och därmed feltolka 

svaren. Det faktum att vi gjorde transkriberingarna tillsammans innebar också att vi 

båda fick en bra genomgång och uppfräschning av materialet, vilket underlättade vid 

kommande arbete. Efter att transkriberingen var genomförd skickades dokumentet till 

respondenten där denne fick chansen att läsa igenom det som var sagt för att kontrollera 

att vi inte hade missförstått eller feltolkat något svar. Det är dessa transkriberingar som 

ligger till grund för det empiriska kapitlet där vi presenterar de viktigaste delarna från 

intervjuerna. 

4.8 Källkritik 

I och med att företagen vi har intervjuat är relativt små och nystartade, har de inte 

många anställda. Detta har lett till att vi vid samtliga tillfällen har intervjuat grundaren 

eller någon annan som varit med från början. Detta innebär att de intervjuade 

personerna har bra insikt i företaget och även hur processen har sett ut. Vi menar därför 

att de svar vi fått är bra, då vi anser källan vara trovärdig. Företagen som vi har 

intervjuat är som sagt relativt nystartade, det äldsta grundades 2003, vilket innebär att 

uppstarten ligger relativt nära till hands för de inblandade. I och med detta minimeras 

risken för att respondenten inte kommer ihåg hur processen såg ut eller hur tankarna 

gick. Detta är självklart något som respondenten kan ljuga ihop på plats men vi har inte 

fått den känslan eller andra indikationer på detta under intervjuerna. Därför känns 

svaren trovärdiga. 
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Vidare anser vi att urvalet, vilket är baserat på ett bekvämlighetsurval, är relativt 

trovärdigt. Vi är dock medvetna om att ett slumpurval är att föredra, men vi anser det 

samtidigt i det närmaste omöjligt att genomföra ett sådant i detta läge. Detta då vi 

undersöker företag som är nystartade och därmed inte etablerade samt allmänt kända 

aktörer. Vi anser därmed att ett bekvämlighetsurval var det mest passande alternativet 

med avseende på tid, kostnader och omfattning. Vi anser därför att urvalsmetoden fyller 

sitt syfte men att det självklart hade varit fördelaktigt med ett strikt slumpmässigt urval.   

Som nämnts tidigare användes diktafon vid samtliga intervjutillfällen och därmed 

minskar risken för missförstånd eftersom vi kan gå tillbaka och lyssna på intervjun vid 

flera tillfällen om något skulle vara oklart. Vi skickade även transkriberingsdokumentet 

till respondenten för genomgång, detta för att ytterligare minimera risken för 

feltolkningar. Vi är dock medvetna om att det faktum att en av intervjuerna gjordes på 

engelska kan påverka resultatet. Detta i form av missuppfattningar av hur en fråga 

tolkas eller uppfattas, dock anser vi att risken för detta var relativt liten då vi anser våra 

engelskakunskaper vara goda och respondentens minst lika bra. Vi utesluter dock inte 

att missförstånd kan ha uppstått men vi anser risken vara begränsad. Vidare ansåg vi 

svaren respondenten återgav vara relativt lika de övriga respondenterna vilket stärker 

tron att respondenten förstått frågorna korrekt.    

Studien består av fyra företag vilket kan anses som lite, men samtidigt var svaren vi fick 

på många sätt väldigt lika. Vi anser att inget nytt tillkom under den sista intervjun och vi 

hävdar därför att teoretisk mättnad är uppnådd. De företag som blev intervjuade agerade 

på skilda marknader men grundarna hade ändå liknande tankar och resonemang. I och 

med detta kände vi att vi hade tillräckligt med material. Värt att nämna är även att 

Uppsalamodellen, som utgör en signifikant del av teoriavsnittet och är en stor grund i 

mycket av den forskning som idag finns kring internationaliseringsprocesser är även 

den endast baserades på fyra företag.  

Det faktum att studien endast genomförs med företag belägna i Västerbotten påverkar, 

enligt oss, inte studien i stor utsträckning. Detta för att företagen inte begränsar 

verksamheten till Västerbotten alternativt norra Sverige. Företagen är aktiva över stora 

delar av världen vilket innebär att den fysiska platsen för denna typ av företag får en 

mindre central roll. Dock är vi medvetna om att förutsättningar mellan olika regioner i 

Sverige och internationellt sätt kan skilja och tar därför med det i beräkningen.  

Intervjuerna ägde rum runt påsk, både före och efter. Detta kan ha påverkat studien ur 

den aspekten att de tillfrågade eventuellt kände att ledigheten som påsken medför också 

innebar att det skulle vara för tidskrävande att ställa upp i studien då de hade arbete att 

ta igen. Detta trots att tidsåtgången inte var lång för respondenterna. Detta kan 

eventuellt förklara varför vissa företag angav tidsbrist som förklaring till varför de inte 

ställde upp i studien. 
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5. Empiri  

I detta kapitel redogör vi för resultatet av de intervjuer vi har gjort. Vi analyserar först 

intervjuerna utifrån de enskilda företagen  

Vi gör först en enskild redogörelse för varje specifik intervju där vi också gör en enklare 

koppling till teorierna. Den riktiga analysen integreras dock bara i jämförelsen mellan 

de olika intervjuerna, detta för att i största möjliga mån undvika onödiga upprepningar. 

Vi gör därför i ett senare skede en jämförelse mellan de olika intervjuerna och teorin i 

sin helhet. Vi diskuterar de olika delarna av intervjuerna i samma ordning som teorierna 

diskuterades. Detta innebär att vi fortsätter att utgå från figur 1.2 i problembakgrunden 

och startar med ruta två uppföljt av tre och fyra. Vi vill framhäva de delar av teorierna 

som vi har valt att undersöka, alltså vi fortsätta arbeta utifrån den frågeställning vi har: 

”Hur kan dagens traditionella affärsmodellsteorier appliceras på de moderna Born 

Global företagen, vilken är den eventuella diskrepansen och varför?”  

5.1 Intervju med E&E glasses 

E&E glasses är ett företag som säljer glasögon ur modesynpunkt, som en accessoar. 

Dessa glasögon är därför i originalutförande försedda med fönsterglas. Tanken är att du 

kan använda glasögon när du exempelvis går på en arbetsintervju för att se mer 

sofistikerad ut, eller att du helt enkelt använder dem till vardags för att det är snygga.  

E&E är ett företag beläget i Umeå och vill vara det för att visa att det faktiskt inte spelar 

någon roll var i landet företaget kommer ifrån.  

”Det är det vi gör egentligen, visar att man kan, även om man sitter uppe i norr kan man fortfarande hålla 

på med mode och sånt, bara man skapar en nisch.”  

Deras första och för tillfället största marknad är Norrland där de nu säljer glasögon och 

framförallt glasögonbågar som accessoarer. De säljer bågarna till modeklädbutiker, 

optiker och vissa utvalda nätklädbutiker, där dessa väljs ut med omsorg. De anser det 

vara mycket viktigt att välja rätt återförsäljare för att upprätthålla rätt image. Det är 

viktigt att rätt kund kan identifiera sig med produkten och därför väljer de noga ut 

återförsäljarna. 

E&E vill hitta en del av marknaden där de är unika och deras främsta vapen i den 

kampen är just nu priset. De väljer att prissätta produkterna i ett mellanprisläge som 

annars inte finns. De menar att de gör det utan att tumma på kvaliteten. De har enligt 

dem själva, minst lika bra bågar som sina betydligt mer namnkunniga konkurrenter. De 

vill med detta prisläge skapa möjligheten för kunden att köpa flera bågar för en ökad 

variation. Alltså, precis som du byter skor ska du byta glasögonbågar för att matcha den 

stil du för dagen väljer att ha. De vill i och med detta skapa ett välkänt varumärke som 

står för kvalitet, eller till och med Norrländskkvalitet.  

”Det här med att vi skall bli för glasögonbranschen vad västerbottensosten är för västerbotten”.  

När de beskriver att de vill bli för glasögonbranschen vad västerbottensosten är för 

västerbotten menar de att de vill vara ett företag som lägger allt fokus på en produkt. De 

vill inte i framtiden övergå till att också producera kläder utan känner att E&E enbart 

skall tillverka glasögon, detta för att bibehålla statusen kring produkten och företaget.  
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Ett steg i ledet att upprätthålla en god kvalitet är att de själva ritar alla glasögon som de 

tillverkar, samtidigt som de tillverkar dem i samma material som de namnkunnigare 

konkurrenterna. När de ritar och designar bågarna hämtar de mycket inspiration från 

den norrländska miljön. Exempelvis har glasögonen namn som Tärnaby, Jukkasjärvi 

och Njutånger och de menar då att inspirationen till designen kommer från orten.  

 
“Vi inspireras av den svenska modevärlden när vi designar våra glasögonbågar. Den stilfullhet som finns 

i svensk design är något som vi vill föra vidare till den accessoar som glasögon är. Vi vill genom den 

norrländska kulturen och vår design fortsätta att sätta Norrland och Sverige på kartan” 

5.1.1 Nätverkande 

För att följa ordningen i teoridelen börjar vi här med att redogöra för E&E: s 

nätverkande. E&E menar att de framförallt utnyttjar internet, mässor, banketter och 

andra stora events för att knyta nya kontakter.  

”Det är via nätet och mässor som vi egentligen knyter kontakter till andra varumärken, leverantörer och 

kunder” 

Internet och mässor kan delas upp i två kategorier, nämligen direkt kontakt bestående av 

dyadnätverk och interorganisatoriska set samt indirekt kontakt bestående av 

interorganisatoriska nätverk. Den direkta kontakten knyts vid mässor, banketter och 

övriga events där personerna är fysiskt närvarande, medan de indirekta kontakterna 

knyts via internet, telefon, brev och så vidare. E&E menar att båda delarna är 

nödvändiga för dem fast i två olika faser. För att etablera kontakt med kunder anser de 

att Internet är det bästa sättet. De kan där nå en bred marknad med relativt små medel. 

När det sedan gäller kontakter med producenter, leverantörer och distributörer anser de 

att den direkta kontakten är att föredra. De återkommer vid flera tillfällen under 

intervjun till vikten av att närvara vid mässor, mingel eller fester arrangerade av 

branschen.  

”Umeånäringslivsgala och Umeågalan är ju bra för nätverket. Sen har du ju, finns det ju olika företag som 

sysslar med sådana konferenser och liknande. Men Umeå tycker jag är bra, det är en bubblande stad som 

har tillgång till företag på ett bra sätt och har mycket events och så för företag. Inom den kreativa 

näringen av det.” 

De anser vidare att de skulle vilja involvera sig i än mer nätverkande men att deras 

geografiska placering, Umeå, ibland försvårar för dem att delta i rätt sorts event. De 

poängterar även vikten av att välja rätt partners att ingå i nätverket, då dessa personer i 

vissa fall kan komma att direkt eller indirekt representera deras eget företag. Av denna 

anledning väljer de noga vilka företag och personer de skall arbeta med, för att på så sätt 

undvika att deras eget varumärke får lägre status tack vare att det associeras med andra 

varumärke som står för andra värderingar än de själva gör. 

E&E berättar också att de har ett väldigt nära samarbete med många andra företag i 

Umeå som också är i uppstartsfasen. Även om de inte agerar på precis samma marknad 

kan de lära sig av varandra vad det gäller marknader, kundbeteenden och trender. De vet 

att de besitter kunskap (ofta i form av erfarenhet), som deras företagskollegor inte själva 

besitter. Samtidigt har dessa företagskollegor kunskap som de själv behöver och menar 

därför att samarbetet dem i mellan är oundvikligt och en förutsättning för att fortsätta 

utvecklas.  
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”Men ja sen sitter vi ju här, en inkubator för unga entreprenörer mellan 20 och 30 år. Och det har varit en 

väldigt stor faktor för där får man ju tillgång till coacher och under åren man är här, man får sitta i två år, 

föreläsningar och man får gå med i nätverk som kan vara bra. Det har betytt mycket, absolut.” 

E&E har även jobbat en del med imitering, framförallt vad det gäller utformande av 

hemsidan, betallösningar och så vidare. De menar att de tittar på konkurrenter och 

samarbetspartner och försöker utifrån det undvika deras misstag men anamma deras 

framgångsfaktorer. Än en gång spelar nätverkandet en väldigt stor roll, alltså även när 

de imiterar.  

”Så det finns ju, där kan man ju alltid gå och fråga liksom om tips och råd hur man skall göra för att man 

skall synas på Google och hur man ska ta sig ut med sin produkt liksom. Och då får man ju ta hennes tips 

och råd och se vad man kan göra med dem. Alltså inte härma kanske men de har ju haft en stor inverkan 

på våran webbshop och hur den skall se ut och vilka system man skall använda och sådär. Det är det som 

är så bra med Internet man kan Benchmarka mycket, information sprids så lätt ” 

 

E&E jobbar i dagsläget med en inkubator, vilket innebär att de får tillgång till ett 

nätverk av nystartade företag, men även tillgång till billiga kontor och seminarier. Detta 

har därför på alla tre plan betytt mycket för E&E och deras nätverk. De menar att de 

utan denna inkubator förmodligen inte hade varit där de är idag just tack vare alla 

kontakter de har knytigt där igenom.   

5.1.2 Uppsalamodellen 1977 & 2009 

Vad vi kan utläsa ur denna intervju har inte E&E använt sig av Uppsalamodellen, 

varken den nya eller gamla, med undantag för vikten av nätverkande. De klargör tydligt 

att deras marknad är världen och har alltid varit världen. 

”Vår marknad är världen… Vi vill bli, för glasögonbranschen vad västerbottensosten är för västerbotten.” 

”Vi säljer ju i norrland och vill visa att eftersom vi kommer båda här ifrån så vill man sätta det på kartan. 

Vi blir ju kulturhuvudstad 2014 och vi vill vara en del av det på något sätt och det, jag tycker att det är 

coolt att exportera produkter då gynnar det ju Sverige på något sätt” 

Detta innebär att de alltid har strävat efter att inte bara vara en lokal återförsäljare av 

glasögon utan faktiskt en multinationell organisation. De har identifierat ett window of 

opportunity som stämmer för hela världen och därför vill de också försöka nå ut till alla 

dessa potentiella kunder. De menar att de i dagsläget utnyttjar sitt nätverk för att nå ut 

till nya återförsäljare och kunder. De skaffar sig den nödvändiga kunskapen om 

marknaden genom erfarenheter och då i de allra flesta fallen andras erfarenheter. I och 

med detta kan de relativt snabbt och enkelt komma över ny information och på så sätt 

gå in på en ny marknad under en relativt kort och intensiv period. 

E&E:s grundare hade en viss teoretisk förkunskap när de startade företaget, de har båda 

exempelvis läst företagsutveckling på C-nivå och den ena även på D-nivå. Trots detta 

valde de att inte starta företaget i linje med någon befintlig teori. De har istället 

fokuserat på learnning by doing.  

”Det har varit mycket learning by doing. Vi har testat och när det har blivit fel har vi justerat det i 

efterhand och har det istället blivit rätt har vi kört på det också.” 
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De anser att deras learning by doing har bestått mycket av kunskapsintag från 

företagskollegor som de med tiden lärt känna. De menar också att detta helt klart har 

varit en del i framgången. De har startat ett företag och en företagsform som hittills inte 

varit lika utforskad och uppmärksammad som ett traditionellt företagande har. Av den 

anledningen tror de att deras learning by doing koncept har bidragit till framgången. De 

har hela tiden lärt sig nya saker vid framförallt nätverket men också delvis egna misstag 

och lyckoträffar. 

E&E menar att det har varit svårt för dem att identifiera nyckelfaktorer för framgång på 

förhand, då de både har identifierat en helt ny marknad men också då de är medvetna 

om att deras strategi att internationalisera från början är banbrytande. Deras strategi har 

därför varit att fokusera på learning by doing och sedan vara flexibel och villig att 

anpassa sig efter de situationer som uppstår. Detta innebär att de inte har utnyttjat 

grundkonceptet med Uppsalamodellen, att växa successivt och stegvis utifrån 

hemmamarknaden.   

Vi kan utläsa ur intervjun att E&E inte heller ser några större problem med den psykiska 

distansen, alltså att kulturella, språkliga och utbildningsskillnader i stor utsträckning 

inte skapar problem i internationaliseringsfasen. De menar än en gång att de kan 

överkomma dessa hinder genom ett bra och väletablerat nätverk.  

5.1.3 Sexstegspyramiden 

E&E har mer eller mindre omedvetet använt sig av Flamholtz sexstegspyramid då de 

har startat verksamheten. De har även här gjort det som för stunden känts rätt och börjat 

i den ände de ansett lämplig för den aktuella händelsen eller möjligheten.   

”Det var marknaden först… Vi undersökte om det ens var aktuellt med bågar för syns skull, alltså att de 

används för att det är snyggt.” 

Detta innebär att E&E har utgått från hur pyramiden traditionellt sätt används, alltså att 

marknadsgapet identifieras först och sedan den exakta produkten. De menar också att 

det tar lång tid att identifiera den rätta marknadsnischen och sedan utforma produkten 

utifrån det. Detta är också vad de jobbar med idag, alltså bygga ett stark och välkänt 

varumärke som representerar något som de vill stå för. De har arbetat sig fram genom 

att först se att klädmode och trender är någonting som hela tiden går framåt och verkar i 

det närmaste vara oersättligt. De kände därför att de ville vara en del av den branschen 

och såg sig därför om efter möjligheter att göra avtryck och på något sätt skapa 

någonting om ingen annan tidigare lyckats med. Alltså en unik produkt som i detta fall 

blev glasögon med fönsterglas.  

Vidare anser de att om en marknadsnisch är funnen skall företaget stanna vid denna, då 

det annars är svårt för kunder och konsumenter att identifiera rätt kärnvärderingar och 

normer med företaget. Av denna anledning menar E&E att de endast kommer sälja 

glasögon och aldrig övergå till att sälja andra produkter. Detta då det skulle skada och 

förflytta fokus från deras nisch.  

”Vi heter E&E glasses och då kan vi aldrig göra sockar och vi kan aldrig göra klockor. Det skulle bli sjukt 

konstigt. Så vi skall alltid hålla på med glasögon aldrig något annat.” 
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5.1.4 Världen krymper 

E&E har tagit fasta på det faktum att Internet gör världen mindre, genom att allting som 

publiceras blir tillgängligt världen över. De är därför i stånd med att upprätta sin egen 

hemsida med försäljning. Tidigare har de sålt produkterna via externa återförsäljare. 

E&E anser att om en marknadsnisch är identifierad skall dess fulla potential utnyttjas. 

Detta behöver inte, som det traditionellt sett har, betyda att företaget riskerar att växa för 

fort och att framförallt organisationen blir okontrollerat stor. De väljer istället bara att 

arbeta i andra banor, som till exempel med partners.  

De menar att den nya hemsidan möjliggör för dem att distribuera ut och sälja sina 

produkter världen över. Internet har i det närmaste ingen begränsning idag och enligt 

dem går trenden mot att konsumenten vill ha produkterna lättillgängliga. Detta är något 

som Internetförsäljningen möjliggör. Det innebär också att deras geografiska 

utgångspunkt (Umeå) inte påverkar var de kan sälja produkterna. När en produkt säljs 

på Internet försvinner stora delar av den psykiska distansen i form av kulturella och 

språkliga skillnader, då produkten istället hamnar i fokus.  

Vidare tillverkar E&E glasögonbågarna i Kina vilket de ser som en fördel då det är 

lättare att producera större volymer där en exempelvis i Sverige. De menar också att 

försäljningen inte påverkas av att produktionen sker i ett annat land, leveranstiderna är 

ändå relativt korta och de har en bra relation till sin fabrik. E&E menar att kontakten 

med fabriken är avgörande och att den idag flyter på bra och snabbt vilket därför 

möjliggör för denna produktion. 

5.1.5 Born Globals   

E&E tillverkar glasögon i Kina, de säljer i flera länder i Europa och det har de gjort sen 

det första verksamhetsåret. Detta innebär att de motsvarar definitionen av ett Born 

Global företag. Vi har även tidigare sett att de lägger stor vikt vid nätverkande och vi 

kan också se att de samlar in nödvändiga resurser via detta nätverk. 

”Jag hade ett utbyte i Shanghai 2008 och det var då jag lärde känna marknaden” 

Detta är ett exempel på hur generella kontakter har knutits men även hur specifika 

kontakter, som i det här fallet för att samla in nödvändiga resurser och starta en 

produktion har knutits. E&E har genom detta också lärt sig identifiera fördelar med att 

förflytta tillgångar, råvaror och produkter mellan landsgränser. De beskriver exempelvis 

att de har förlagt produktionen i Kina för att det är billigt och lätt att få den produkt de 

eftersträvar. Dock innefattar det en viss risk då de beskriver ett exempel av 1000 

beställda svarta bågar som istället anlände i lila, detta menar de då är nackdelen eller 

risken med att själv inte ha direkt uppsikt över produktionen. 

”Vi ritade den här bågen som vi ville ha i tre färger, grönt, rött och svart men vi fick orange, blått och 

lila.” 

5.1.6 Övriga iakttagelser 

E&E ser en stor risk i att växa för fort och därmed växa ur den egna organisation och 

inte hinna leverera rätt antal glasögon inom utsatt tidsram. Detta har de försökt att 

motverka genom att växa organiskt. Detta är också viktigt för dem då de vill försäkra 

sig om att de säljer produkterna till återförsäljare som de vill bli förknippade med. Det 

är viktigt att upprätthålla en viss image och prestige kring produkten. 
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Vi kan också se att E&E anser att den Kinesiska marknaden besitter stor potential och 

att de vill slå sig in på denna marknad. Detta då de dels redan har produktion där men 

också då de anser att Kinas utvecklingskurva är positiv och att kineserna blir allt 

köpstarkare. 

”Kina är ju ett stort land, de kan ju producera exakt vad de vill ha, tar designer och producerar de. Alltså 

om kineserna själva börjar köpa det är det för att de gillar varumärket och inte för produkten i sig. Kina 

och Asien är den framtida marknaden som vi tror mycket på.” 

5.2 Intervju med Coldwood 

Coldwood är ett företag som jobbar i spelutvecklingsbranschen, där de gör allt från 

produktion, design, programmering, grafik och musik. De har kontor i Umeå men 

opererar framförallt i stora delar av Europa. Coldwood startade 2003 när grundarna blev 

uppsagda från det företag de då arbetat på, anledningen var arbetsbrist och de arbetade 

arbetade som programmerare. De började med att sitta hemma och arbeta och 

finansierade allt genom att bland annat undervisa i programmering vid sidan om. De 

fick sedan kontakt med en inkubator i Umeå där de kunde ha kontor.  

Till en början skapades mest olika demos och mindre internetbaserade spel. Dessa små 

och enligt dem själva relativt intetsägande spel gick inte att leva på men var en 

förutsättning för att påvisa för köpare vad de kunde och kan. De menar också att det var 

en klar fördel med Internetbaserade spel då de i rätt forum når ut till stora grupper 

människor och informationen är tillgänglig för alla.  

De mindre spelproduktioner ledde också fram till att de fick kontakt med ett österrikiskt 

företag på en mässa just genom att de hade sett några av deras demospel. Detta ledde i 

sin till att de kunde skapa sitt första stora spel. Målet är att fortsätta skapa större spel 

vilket de även gör idag. De har ingen direkt nisch utan arbetar efter efterfrågan. De vill 

även försöka ha egen distribution för att slippa en mellanhand i form av en publicist. 

Detta är dock en resurs och kapitalkrävande omvandling som de därför tror kommer att 

ta tid. De är i dagsläget 15 heltidsanställda och omsatte ca 8 miljoner kr 2010 (brutet 

räkenskapsår, 8 månader) 

5.2.1 Nätverkande 

Coldwood utnyttjar sitt nätverk främst för att komma i kontakt med kunder. De menar 

att deras viktigaste nätverkskontakter knyts vid mässor, detta framförallt då deras 

kunder inte är slutkunden utan istället återförsäljare. De menar här att deras viktigaste 

kontakter knyts vid det vi tidigare definierade som direktkontakt eller dyadiskt 

nätverkande, alltså vid mässor och dylikt.  

”Vi var på en mässa…Det är som speeddating med publicister, man får ett bås och en halvtimme på sig 

att smöra för publicister, så håller man på så ett par dagar. Då träffade vi några österrikiska publicister, 

som tyckte vi hade gjort jätte fin snö i vårt skoterspel, då tyckte de att vi skulle göra alpina världscupen på 

skidor. Så då började vi med det” 

Vidare menar Coldwood att de har utnyttjat de kontakter de hade, framförallt i 

uppstartsfasen, för att komma i kontakt med kunder men också personer att arbeta med. 

De anser därför att nätverkandet har haft stor betydelse och påverkan på deras 

företagande. Coldwood tror också att de har haft nytta av sitt nätverkande i den 

meningen att någon som de känner vet vad de är duktiga på och därför pratar om det, 

alltså word of mouth. De tror inte att de utan denna hjälp hade varit där de är idag.  
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Coldwood använder även till viss del imitation då de exempelvis tittat mycket på de 

företag som de tidigare var anställda av. De anser att det finns mycket att lära, 

framförallt av vilka fallgropar som kan och bör undvikas.  

”Vi hade ju erfarenhet från det företag vi jobbade med förut om hur vi inte skulle göra. Det var det 

utgångspunkten så att säga” 

Via denna företagserfarenhet har de också tagit med sig många kontakter och därmed 

stora delar av sitt nätverk. De tror att detta har haft stor betydelse då detta företag delvis 

var inriktat på en annan typ av programmering än just spel. 

Coldwood utnyttjade även en inkubator, vilket gav dem tillgång till relativt billiga 

lokaler, seminarier och direktkontakt med andra liknande nystartade företag. Detta 

innebär att de i början minskade sina utgifter och dessutom fick en bra inkörsport till ett 

nätverksbyggande med de andra företagen som använder samma inkubator. De anser 

här att nätverkskontakterna var det som var mest givande.     

5.2.2 Uppsalamodellen1977 & 2009 

Coldwood menar att de inte har några teoretiska förkunskaper och därmed inte heller 

har använt någon specifik modell eller teori för att komma igång. Av det vi kan utläsa ur 

intervjun har de inte heller omedvetet gjort det. De anser istället att de har jobbat med 

learning by doing samt också försökt vara flexibla i sitt tillvägagångssätt.  

”Vi går mycket på känsla, dels för att det är en relativt speciell bransch vi jobbar i… men också för att vi 

inte har den rätta kunskapen att följa en specifik struktur”  

Detta innebär att Coldwood inte följer någon specifik struktur eller teori, de försöker 

istället att anpassa sig efter de situationer som uppstår. De genomför det som de för 

tillfället anser ge bäst sluteffekt. Vi ska här också komma ihåg att de arbetar i en 

bransch som inte är avgränsad genom landsgränser. De säljer en mjukvara som enkelt 

kan förflyttas från en del av världen till en annan via en dator. De menar därför också att 

de inte direkt påverkas av olika kulturer och att de inte heller behöver interagera med 

dem. De kan istället fokusera på den produkt de säljer och sedan lämnas försäljningen 

till slutkund över till återförsäljaren, som där påverkas av kulturer, språk med mera.  

5.2.3 Sexstegspyramiden 

Coldwood började med att identifiera en marknad, medan marknadsnischen och 

produkten växte fram med hjälp av exempelvis återförsäljare. Detta innebär att de har 

klättrat den ursprungliga vägen uppför pyramiden. De fokuserade alltså på att identifiera 

vilken marknad de ville jobba inom och sen vilken produkt de skulle arbeta med och hur 

de skulle nischa sig. Detta för att de ville arbeta med någonting som de ansåg sig själva 

vara bra på och därmed skulle de kunna vara möjligt att skilja sig på ett bra sätt från 

konkurrenterna. Därefter skapade de en produkt för att tillgodose det behov som 

marknaden hade, alltså de lyssnade till återförsäljare och publicister som kände till 

marknaden väl. De utnyttjade helt enkelt andra företags erfarenheter av både marknaden 

och produkterna. För Coldwood handlar det mycket om att identifiera och hinna fylla de 

window of opportunities som uppstår då branschen är volatil och osäker. Detta är också 

enligt Coldwood en av anledningarna till att marknaden kom först, sedan produkten och 

sist nischen.  
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”Vi vill att det skall se ut så här, men ett halvår senare har återförsäljaren ändrat game-planen och är vi då 

inte klara är chansen borta.” 

Detta innebär att identifiera och tillgodose de window of opportunities som uppstår är 

nyckeln till framgång. Detta innebär också att företaget måste jobba snabbt och vara 

väldigt flexibla då spelreglerna tenderar att ändras vart eftersom. De jobbar med att 

skapa rätt produkter utifrån de marknadsnischer de finner intressanta eller potentiellt 

lönsamma.  

”Vi har väl lite olika planer, vi kommer bli lite större, kanske köra lite fler projekt, ett stort projekt och en 

del så här, facebook-spel och webbaserade pc grejer och liknande, lite sidospår, så man kan köra egna 

produktioner. För det försvinner en del pengar till publicister. Testa göra egen distribution.”   

5.2.4 Världen krymper 

Coldwood anser att den svenska marknaden är begräsad, varför de istället fokuserat på 

att göra spel på engelska vilket gör dem gångbara i flera länder. De menar att det i 

Sverige bara finns en stor publicist vilket gör marknaden begränsad och oattraktiv. De 

ser istället större möjligheter utomlands, framförallt i USA och Europa. Internet 

möjliggör för dem att kommunicera med återförsäljare, slutkunder och publicister på ett 

bra och utvecklande sätt.  

”Jag tror att i den här branschen, eller Internetrelaterade branscher överhuvudtaget, blir det alltid globalt. 

Skrivs informationen på engelska blir den omedelbart tillgänglig för hela världen.” 

Coldwood menar därför att företag med hjälp av Internet kan nå ut till världens alla hörn 

och därigenom kan de enkelt och kostnadseffektivt bredda marknaden och 

kundgruppen. Allt blir globalt vare sig företaget vill det eller ej. Hittills menar 

Coldwood att de i stort sätt bara har identifierat fördelar med detta. 

5.2.5 Born Globals   

Coldwood säljer produkter och arbetar med partners i stora delar av Europa och de 

producerar spelen i Sverige. Detta har de gjort sedan uppstartsfasen vilket gör att de 

infriar definitionen av ett Born Global företag. Coldwood lägger även stor vikt vid sitt 

nätverkande, både vad det gäller att samla in rätt resurser men även för att komma i 

kontakt med kunder och återförsäljare.  

”Vi träffade några Österrikiska publicister på en mässa i England och de blev imponerade av det vi gjorde 

och kontrakterade oss därför” 

Detta är ett tydligt exempel på hur den direkta kontakten, dyad nätverket kan skapa 

konkurrensfördelar. Denna mässa i England ledde till ett stort kontrakt med en publicist 

enbart för att de rörde sig i rätt kretsar.   

5.2.6 Övriga iakttagelser 

Coldwood anser att det bästa sättet att hålla företaget vid liv och utveckla det är att växa 

lugnt och metodiskt. 

”Vår vision är inte att bli världens största företag, vi har istället valt att inte växa snabbt utan lugnt” 

Coldwood är medvetna om riskerna med att växa för fort och har sett konkurrenter begå 

detta misstag. Av denna anledning vill de växa i en kontrollerad takt och detta gäller 
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framförallt på personalfronten. De anser att kontroll över företagets alla delar är en 

nyckel till framgång och viktigt då det handlar mycket om att vara flexibel.   

”Det är ett problem i den här branschen, det är ofta förbetalda projekt, man få betalt under produktionen 

sen kan det bli lite dötid mellan, lite upp och ner. Så fick vi lite problem” 

”Men samtidigt; burn rate faktorn när man står mellan projekt är ju oerhört stor, så visst går det att bli lite 

större men vi har inget mål att bli 100 anställda, som sagt typ 30 är mer lämpligt.” 

5.3 Intervju med Clarobet 

Clarobet är ett företag som säljer en bettingtjänst över Internet som de kallar 

Rebelbetting. Produkten hjälper spelaren, eller kunden i fråga att identifiera 

arbitragevinster. Detta innebär att när kunden har förstått hur produkten fungerar kan 

denne spela riskfritt på olika matcher. De har idag fyra anställda och är aktiva över i 

stort sett hela världen. Denna typ av tjänst fanns innan Clarobet startade men enligt de 

själva har den varit ytterst komplicerad och icke användarvänlig. Detta var något som 

diskuterades och de insåg att tjänsten kunde göras bättre och lättare för användaren. 

Tjänsten säljer de via sin hemsida där användaren laddar ner programmet och därmed 

kan börja spela på olika matcher. För att betalningen ska fungera smidigt använder de 

sig av alla de stora betallösningarna så som Paypal, Moneybookers och Netteller. De har 

idag 11-12000 registrerade använder från ca 90 länder. 2010 -04 hade de en omsättning 

på 378 000 kr. Denna har fram till 2011-04 ökat till ca 1,6 miljoner vilket visar på att de 

går åt rätt håll. Resultatet efter skatt har gått från förlust med 175 000 kr till vinst på 

102 000 kr. Till en början hade de flest kunder i Sverige men detta har ändrats och just 

nu har de flest kunder i Japan och England.  

Clarobets mål är att omvandla spelandet och den gambeling som det innebär till en 

investering. Detta vill de göra genom att erbjuda möjligheten till arbitragevinster, alltså 

riskfria vinster. De menar att när väl kunden har provat tjänsten vet de att den funkar 

och kommer fortsätta använda den.  

5.3.1 Nätverkande 

Clarobet anser att nätverkande har haft en signifikant betydelse för dem både i den 

absoluta uppstarten men också i den lite mer etablerade fas som de nu genomgår. 

Clarobet har exempelvis utnyttjat Uminova och därigenom, indirekt deras nätverk. De 

har genom Uminova fått tillgång till billiga lokaler och företagshandledning samt 

möjligheten att interagera med andra nystartade företag. 

”Företagande hade vi ju väldigt lite erfarenhet av, så att jag tog ju hjälp av så mycket jag kunde 

egentligen, Uminova och andra typer av gratis hjälp man kunde få via dem då, det var väldigt värdefullt.” 

Clarobet försöker skapa indirekta, interorganisatoriska nätverkskontakter genom att få 

kunder att känna tillhörighet till företaget. Detta görs genom allt från att en viss rabatt 

ges till den som får en ny kund att använda deras produkt till att få kunden att acceptera 

och känna tillhörighet med företagets värderingar och normer.  

”Det är viktigt att synas på rätt ställen och samtidigt hålla en nära kontakt med våra kunder” 

Med rätt ställe syftar Clarobet på Internet. De har upprättat en egen tydlig och 

välstrukturerad hemsida, men använder även till viss del nyhetsbrev för att nå ut till 

kunder. Clarobet vill i största möjliga mån fördela och förmedla den företagarpolicy 
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som de står för via representativa källor, vilket kan innebära kundens Word of Mouth 

eller egenhändigt distribuerad marknadsföring i form av nyhetsbreven. Just Word of 

Mouth är det som är viktigast för Clarobet eftersom förtroende är en viktig del i deras 

försäljning. Av denna anledning är också ett väl etablerat och utvecklat nätverk viktigt 

för att sprida budskapet på rätt sätt. 

Clarobet har i viss utsträckning använt sig av imitation då de har använt 

konkurrenternas produkter och genom dem identifierat buggar och områden som hade 

potential att förbättras. På samma sätt har de även tagit det bästa från dessa produkter 

och inkluderat i sin egen. Detta för att undvika onödiga fallgropar.  

5.3.2 Uppsalamodellen1977 & 2009 

Clarobet har inte identifierat några signifikanta skillnader mellan utbildningsnivå, kultur 

eller språk då de internationaliserat verksamheten. Dock har de identifierat en skillnad i 

marknadsföringsstrategier mellan olika länder. 

”Det är en helt annan marknadsföringsteknink där de använder seminarier till allt, vilket då är väldigt stort 

i Japan så länge det är gratis”  

Av denna anledning försöker Clarobet att involvera sig i stora nätverk även i andra 

länder, då det hjälper dem att identifiera eventuella skillnader i strategier eller 

tillvägagångssätt. Detta innebär att Clarobet försöker övervinna den eventuella psykiska 

distansen med hjälp av nätverkande och då helst direktkontakter i form av ett 

dyadnätverk.   

För att lyckas identifiera dessa skillnader utnyttjar de andra företags erfarenheter. De 

har kontakt med många olika företag i flera branscher och länder för att på detta sätt 

enkelt överbrygga de skillnader som finns mellan de olika länderna. De får genom dessa 

företag olika nya perspektiv och erfarenheter som är livsviktiga för ett fortsatt eller nytt 

företagande i det aktuella landet.  

5.3.3 Sexstegspyramiden 

I förberedelserna till uppstarten av företaget identifierade Clarobet först den produkt de 

ville sälja. De identifierade ett window of opportunity, där de insåg att det fanns en 

avsaknad av denna typ av produkt på marknaden. Efter detta identifierade de den 

marknad som de ville slå sig in på och den marknadsnisch de ville komma åt.  

”Vi hade produkten först. Vi skapade en prototyp som vi sedan omvandlade till en demo som visade att 

detta faktiskt fungerar”   

Efter att produkten var färdig identifierade de en huvudmarknadsgrupp, alltså de 

personer som de trodde var mest troligt ville införskaffa produkten. Exempelvis var det 

pokerspelare, men de ville också skapa en marknadsgrupp med personer som inte själva 

visste att de var intresserade av produkten, exempelvis personer som köper och säljer 

aktier. Därför har en marknadsnisch skapats efter att produkten var bestämd. De menar 

att deras produkt bidrog med någonting unikt på marknaden och därigenom skapade de 

sig en tidig nisch.  

”Så att i början försökte vi nå till en så stor målgrupp som möjligt egentligen. Sen är det ju en väldigt 

nischad produkt och den är ju ganska svår att marknadsföra egentligen. Det är väldigt få som känner till 

vad det är för det första, de som vet vad det är, de som söker på sportarbitrage hittar oss ganska enkelt. Vi 
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vill hitta folk som sysslar med aktier eller spelar poker eller på andra sätt som vill tjäna pengar hemifrån. 

På ett enkelt sätt halvspännande, det krävs en typ av människor som håller på med det här. Det är kanske 

inte vem som helst som orkar sätta sig in i och läsa igenom hur det fungera och gå på alla de här nybörjar 

nitarna och ändå tycka att det är tillräckligt intressant för att fortsätta”     

5.3.4 Världen krymper 

Clarobet har en Internetbaserad tjänst som de marknadsför och säljer via den egna 

hemsidan. Detta gör de för att nå ut till en stor målgrupp med relativt små medel. De 

inser att produkten är relativt nischad och bara tilltalar en viss typ av människor, därför 

anser de att de behöver världen som marknad för att göra produkten till något stort. 

”Fördelen för oss är att vi har en internationell marknad och att det därmed inte finns något stopp, Internet 

tar aldrig slut” 

De menar vidare att Internet öppnar oväntat många dörrar, det möjliggör för vem som 

helst att komma i kontakt med företaget och dess verksamhet och produkter. Detta 

innebär allt från kunder till partners, investerare och leverantörer.  

”Man blir ju ständigt förvånad över hur de hittar oss. Med tanke på den lilla marknadsföring vi har gjort” 

De menar samtidigt att de har en stor fördel av att deras produkt och tjänst är 

webbaserad. De behöver inte frakta eller tillhandahålla några fysiska produkter 

överhuvudtaget, vilket gör att distributionen blir enklare. 

5.3.5 Born Globals 

Clarobet har ungefär 11–12000 registrerade användare i 90 olika länder, samtidigt som 

de själva tillverkar och underhåller produkten i Sverige. Detta har de gjort sen starten 

2008 i samarbete med partners världen över, vilket innebär att de faller inom ramen för 

definitionen av ett Born Global företag. 

Clarobet jobbar som tidigare nämnts med nätverk och de försöker hela tiden utveckla 

detta. Samarbetet med partners i olika länder hjälper dem att överbrygga eventuella 

skillnader i affärskulturer men också marknadsföringstekniker. De har exempelvis 

etablerat en partnerkontakt med ett par japanska affärsmän som de nu förhandlar om 

försäljningsavtal med.  

”Det är en helt annan marknadsföringsteknik där de skall ha seminarium viket tydligen är väldigt stort i 

Japan då, så att de har gratis seminarium som folk är helt galna på att komma på så länge de är gratis. De 

får en lite utbildning eller snabbt bara vad det handlar om hur det fungerar sen får de en gratis vecka och 

sen säljer dem och vi får en procent då”   

5.3.6 Övriga iakttagelser 

Clarobet ser en viss risk i att växa för fort och vill istället växa sakta och lugnt då de inte 

vill stressa fram förhastade beslut. De vill även växa organiskt då de vill undvika att ta 

in externt kapital. De anser att risken att företaget växer ur organisationen blir 

överhängande om inte tillväxten planeras noggrant. Dock anser de att det som 

potentiellt sätt skulle vara ett av de största orosmolnen vid snabb tillväxt, servrar som 

inte orkar driva alla användare, är relativt liten då de enkelt kan utöka denna kapacitet 

med små finansiella medel. 
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Clarobet ser även Asien som en marknad med stor potential och då framförallt Japan. 

Detta då de redan har etablerat kontakter där och vet därför att intresset för ny teknik 

eller nya arbetssätt är stort. Asien är även en väldigt tätbefolkad del av jorden och därför 

besitter den enligt Clarobet stor potential.   

5.4 Intervju med Nuiteq 

Nuiteq startades för ungefär fyra år sedan och de utvecklar programvaror till 

multitouchskärmar. De är aktiva i flera länder, exempelvis har de en sälj- och 

marknadsavdelning i Singapore och kunder i både Asien, Latinamerika, Nordamerika 

och Europa. De arbetar i dagsläget med ungefär 4100 företag runt om i världen, dessa är 

allt från kunder till partners och återförsäljare.  

Nuiteq har sitt huvudkontor i Skellefteå och en mindre säljavdelning i Singapore för 

försäljning i Asien. Företaget startade som ett universitetsprojekt men övergick för cirka 

fyra år sen till att starta företaget i verkligheten. Nuiteq har redan från uppstarten haft 

några relativt stora företag som kunder och har på det sättet skaffat sig en del venture 

capital, vilket har möjliggjort en snabbare och bättre utveckling av mjukvaran. De 

arbetar i ett relativt brett spektrum med allt från underhållning till utbildning och 

försäljning. Som exempel använder Porsche deras mjukvara för att i en 360 graders 

vinkel visa sin bilar på monitorer där kunden själv kan bygga och skapa sin 

drömprodukt.  

I dagsläget säljer Nuiteq sina produkter i mer än 45 länder och till 4100 företag. De 

menar att många av dessa länder inte är de som förväntas vara intresserade av en 

produkt som den här, utan istället relativt lågutvecklade länder (i alla fall på 

teknikfronten). De har bara en handfull kunder i Sverige men hoppas att inom något år 

eller två ha bland annat IKEA som kund. 

 5.4.1 Nätverkande  

Nuiteq arbetar som tidigare nämnts med partners runt om hela världen, dessa är idag en 

del av deras globala nätverk men även en produkt av tidigare nätverksrelationer.  

”Sometimes we get recommended by partners, but what helps a lot is also that we are quite visible on 

Google, so when you look for multitask or multitask software we are pretty much in the top”. 

“So in a lot of companies, hardware companies, the industry is actually using our software in the 

exhibitions. So when they showcase their hardware they are using our software and then they get in touch 

with prospects and clients. And these tell where they get their software from. So they are self promoting 

us.” 

Nuiteq menar att dessa partnerrelationer, alltså direkta nätverkskontakter hjälper dem att 

utvidga det nuvarande nätverket. Dock är detta inte tillräckligt i sig, de måste även 

använda andra metoder för att komma i kontakt med företag och kunder. De menar då 

att Internet generellt sätt är en bidragande faktor och att Google i synnerhet är det. 

Människor världen över använder Google som standardsökmotor och de kan därför nå 

en bred publik med relativt små enkla medel. Nuiteq jobbar mycket med partners och 

anser det därför viktigt att ha en god relation till dem. 

I think it´s going to be very important to have good partnerships and if we look for instance at companies 

like Microsoft they have 93 % of their revenue coming from partners. So for us it is very important to 

work with reliable partners around the world, they can help spread our product so at the same time also 
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function as sales channel, you know. Instead of us hiring 25 sales guys we have partners around the world 

that is selling the product for us.” 

“ I think it is very important if you work with companies that they are very passionate about the 

technology. It can help you, so it is a mutual beneficial relationship. Because they help us and we help 

them at the same time.” 

De menar också att många företag som säljer hårdvaran, alltså exempelvis TV-skärmen, 

är intresserade av att använda deras mjukvara för att ytterligare visa på deras produkts 

funktionalitet. Detta är någonting som har möjliggjorts genom nätverkande och bra 

kontakter med återförsäljare och partners. De menar att dessa företag i allra högsta grad 

är en del i ledet vad det gäller att framföra Nuiteq´s budskap och vad de är bra på. 

Samarbetet är enligt Nuiteq givetvis ömsesidigt och de menar att de som säljer 

hårdvaran också har nytta av att använda deras produkt vid lanseringar och uppvisningar 

av sina produkter, då Nuiteq får dem att se ut som om de ligger långt fram i 

utvecklingen.     

”It can help you, it is a mutual beneficial relationship”  

“Right now I have a potential partner in UK who wants to work with us, so I put them in touch with our 

Italian partner to see how we can sort of work in a triangle relationship. How can we benefit from each 

other and learn from each other, and help our clients. It is very important that we have a relationship 

where everyone benefits” 

Nuiteq poängterar vikten av att båda parterna skall ha vinning i samarbetet, annars 

kommer det inte bli utvecklande över tid. Därför anser de också att deras partners är den 

viktigaste delen i nätverket. Om relationen är dålig eller om någon av de partners de 

arbetar med inte strävar efter samma mål eller vision som Nuiteq själva skadar de dem 

som företag och samarbetet skulle då få en motsatt, negativ effekt.   

De försöker delta i många offentliga event, likt mässor och andra typer av 

sammankomster. De anser att detta är ett av de effektivaste sätten att nätverka, då det 

ger en direktkontakt med personen eller företaget i fråga. De anser vidare att 

nätverksmöjligheterna är den enskilt största anledningen till att folk besöker denna typ 

av events. 

 “I try to get engaged in public events where we can promote our company, for example a couple of 

month ago I was in ÅRE, Kapitalmarknadsdagen. There are both investors, business angles and so on. It 

is really good to network with people and that is also one of the main reasons for people to come there” 

Nuiteq har använt andra företag som referensföretag för att se hur de har byggt upp 

företagsstrukturen, men även vilka kanaler de använder för att nå ut till kunden. De tittar 

mycket på konkurrenterna och vad de gör för att se om de kan identifiera olika trender 

eller arbetssätt. Det betyder att de alltid vill identifiera vad konkurrenterna gör bra och 

dåligt för att själva dra nytta av det vid ett senare tillfälle. De menar att de på detta sätt 

indirekt kan dra nytta av andra företags erfarenheter, vilket öppnar nya möjligheter. Att 

se och lära sparar enligt Nuiteq mycket dyrbar tid som istället kan läggas på 

produktutveckling eller liknande. 

5.4.2 Uppsalamodellen1977 & 2009 

Nuiteq har inte använt några konkreta eller utstuderade tillväxtmodeller under 

uppstartsfasen. De menar att de inte har haft den teoretiska kunskapen för att göra det, 
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men också att de inte har velat jobba på det sättet. Detta då de anser att learning by 

doing i kombination med flexibilitet har varit en nyckel till framgång.  

”I am pretty much self learned through the company” 

“I learned more over time as I interacted with customers” 

De menar att learning by doing angreppssättet har öppnat för många nya möjligheter där 

nya affärstillfällen har uppstått. De utnyttjar både sitt eget learning by doing men också 

andras. När de ser hur ett annat företag har gjort för att nå framgång försöker de lära sig 

av deras framgångskoncept, samtidigt som de försöker undvika att göra som andra när 

det går dåligt för dem. De anser det vara viktigt att inte rakt av kopiera andra 

tillvägagångssätt då det medför att de inte kommer att vara unika med det de gör. Alltså 

värderar Nuiteq högt att gå sin egen väg och försöka skilja sig från sina konkurrenter. 

Eftersom Nuiteq är aktiva i många länder menar de att de kan dra lärdom av vad de gör 

på många olika marknader på samma gång, vilket i sin tur leder till att de kan anpassa 

sitt angreppssätt relativt bra till den marknaden som de vill inta. Alltså de samlar 

erfarenheter världen över som de kan använda vid senare tillfällen på andra platser. 

Denna erfarenhet införskaffas även av att titta på andra företag vad de gör bra respektive 

dåligt. 

Nuiteq har stött på vissa kulturella skillnader under arbetets gång, exempelvis har de 

sett att det skiljer mellan olika kulturer hur positivt inställda personer är till ny teknik, 

alltså om de är villiga att anamma ny teknik från dess att den släpps eller om de hellre 

väntar och ser hur trenden utvecklas. I övrigt har de inte stött på direkta problem med 

utbildningsnivåer eller affärsklimat.  

”We are a very small organization so we don’t follow a specific structure” 

Nuiteq menar att den svenska marknaden och kulturen inte är i framkant vad det gäller 

att anamma nya produkter och innovationer. Den typiske svenske kunden är ganska 

restriktiv och väntar gärna ut trenden för att se om det är värt att hoppa på tåget eller 

inte. De menar att det är en stor skillnad mot många öststatsländer osv. där de istället är 

väldigt villiga att satsa på nya fenomen och trender. De tror att det till viss del grundar 

sig i att svenskarna överlag har det relativt bra ställt och därför tycker att risken de tar 

när de hoppar på ett tåg som de inte vet slutdestinationen på är för stor och att 

tryggheten därmed är värd mera. Lever kunden däremot i ett land med tuffare 

levnadsförhållanden kan det istället vara värt att chansa lite med en ny produkt, då de 

inte har lika mycket att förlora.    

De anser inte att de behöver följa en viss företagsstruktur i nuläget, då de fortfarande är 

relativt små. Dock tror de att de kommer anamma en tydligare struktur vart eftersom 

företaget växer. Om det blir större behöver strukturen förbättras för att hålla viktiga 

delar på plats.  

”I think, you know we are a very small company so we don’t really follow a specific structure. I think, 

you know as soon as you get more people involved you put in more structure. For example you have like 

customer relationships, sales system and so on. You get more structure by adding scheduled meetings and 

off course we added a little bit more freestyle but the more people who gets involved and the more serious 

it gets we add structure” 
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5.4.3 Sexstegspyramiden 

Nuiteq fick idén till produkten först, de tyckte att den här typen av teknik var tilltalande 

och ville själva utveckla den vidare. De såg potentialen då de produkter som redan 

fanns, enligt dem, var väldigt underutvecklade. De insåg snabbt att de hade identifierat 

en marknadsnisch och därmed ett specifikt område att satsa på. I detta fall var därför 

intresset för teknik det som ledde fram till produkten. Nuiteq ville försöka revolutionera 

teknikmarknaden genom en ny mjukvara och det är precis det de i dagsläget gör. De har 

lyckats identifiera en marknadsnisch som de idag drar nytta av för att fortsätta 

expandera och vidareutvecklas.   

”I was inspired by a guy called Jeff Han he had a ted-talk we saw this video at Youtube with this 

technology so we just thought like this technology is wow, awesome and really cool” 

5.4.4 Världen krymper 

Vidare anser Nuiteq att det är viktigt att synas på Google då det är världens idag ledande 

sökmotor, vilket gör att hela världen får tillgång till informationen genom en 

mediekanal. Internet är viktigt för Nuiteq och mycket av deras verksamhet kretsar kring 

detta. Det skapar kontakt med kunder, återförsäljare och partners. Detta åstadkommer de 

också genom bloggar och twitter, då detta är enkla, liveuppdaterade medier. 

“Twitter, twitter is one of the best returns on investments and especially since it is free. And I would even 

pay for it because it is good promotion and I have reached a lot of customers through it. Also Facebook is 

good but not as good as twitter. All social medias are good marketing tools. Even though newsletters are 

an older way of marketing it is also very efficient.” 

Vidare menar de att världen kommer närmare genom Internet tack vare att de både kan 

marknadsföra, visa och sälja sina produkter genom den kanalen. De kan i dagsläget 

utveckla och skapa mjukvaran i Sverige samtidigt som deras marknad egentligen är 

överallt utom just i Sverige. Detta är en tydlig indikation på hur världen kommer oss allt 

närmare via Internet, framförallt för ett företag som Nuiteq som inte säljer en fysisk 

vara.      

“We have on our website, we try to give as much information as possible, be very, try to have a lot of 

information and tell as much about the product as possible…”  

“…of course people can contact us by skype, email, telephone and so on. So we don’t have to be in place 

in order to make a sale” 

5.4.5 Born Globals 

Nuiteq har kunder och samarbetspartners i flera världsdelar. De har varit aktiva på den 

internationella marknaden redan från uppstarten, vilket gör att de lever upp till 

definitionen av ett Born Global företag. 

De har som sagt stött på en del mindre problem med kulturella skillnader, dock har 

dessa ganska enkelt kunnat lösas genom nätverkande. Detta genom att nätverket har 

tillhandahållit rätt information, men också då det i enstaka fall hjälpt till att allokera rätt 

resurser.  
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5.4.6 Övriga iakttagelser 

Nuiteq ser en stor framtida potential i Asien, dels då det är många potentiella kunder 

men också för att de tenderar att vilja utnyttja ny teknologi redan från första stund.  

De anser det också vara viktigt att växa i en lugn och metodisk takt. De vill inte riskera 

att växa ur organisationen och därmed tappa kontrollen över företaget.  

“At one particularly moment in time you really want to grow really fast and look at more employees and 

you also learn that you have a risk that you cannot grow too fast. It is good to have a kind of milestone 

that are hard to achieve but not too hard. I mean they can be challenging but at the same time achievable” 

”If you hire a lot of people and the sales is not growing in parallel to your expenses you can easily blow 

up the company” 

Detta innebär att de har identifierat en risk med att växa för fort, att inte ha samma 

inflöde av pengar som utflöde. Det är därför viktigt att finna en balans då de hela tiden 

vill fortsätta utveckla företaget men i en lagom takt.    
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6. Analys  

I denna del av studien gör vi först en sammanställning av de olika delarna som tagits 

upp under intervjuerna, för att sedan lämna vår syn på detta i kombination med hur det 

stämmer överens med teorierna.  

6.1 Nätverkande  

Vi kan tydligt se att nätverkande är en central del av de fyra intervjuade företagens 

arbetsgång. De bekräftar på olika sätt att nätverket har varit en nyckelfaktor till 

framgång. Den information de delger oss tyder på att de inte alls underskattar nätverkets 

betydelse, vilket teorin antyder. Nätverkets betydelse underskattas ofta av företagaren 

då nätverkande inte är en mätbar tillgång och dessutom är nätverkande ofta en 

oplanerad handling (Welch & Welch, 1996, s. 21). Vi menar dock att de företag vi har 

intervjuat anser att nätverket är en stor tillgång och har insett den potential det faktiskt 

besitter. Vi anser därför att nätverkets roll i företagsutvecklingsprocessen är signifikant 

och någonting nystartade företag faktiskt bör ta fasta på. Vi kan även se att andra studier 

av Born Globals visar att nätverkande faktiskt har en signifikant och i många fall 

avgörande roll i uppstarten (Madsen & Servais, 1997, ss. 568-570). Born Global 

företaget samlar erfarenhet och rutin via nätverket och därmed andra företag. Om inga 

tidigare erfarenheter finns av marknaden bör företaget utnyttja sitt nätverk för att 

förvärva den nödvändiga informationen (Freeman, Edwarsd, & Schroder, 2006 , ss. 33-

34). Moen och Servais menar i sin studie av Born Globals att det är möjligt för företaget 

att införskaffa information och erfarenhet via allt från export till studier och imitation 

(Moen & Servais, 2002, ss. 52-53). 

Tre av företagen uttrycker i klartext att, det som vi tidigare definierade som 

direktkontakt eller dyadnätverk är ett av de bästa sätten att knyta kontakter, medan det 

fjärde indirekt beskriver dessa handlingar. En dyadnätverkskontakt avser en relation 

mellan två parter där samarbetet ofta bygger på en nära och tät kontakt mellan parterna 

(Nilsson & Nilsson, 1992, s. 109). Med dyadkontakter avses i detta fall mässor, övriga 

events och stora sammankomster där företagen etablerar direkta kontakter med en andra 

part. Vi anser att anledningen till att denna kontakt får en signifikant betydelse är att den 

skapar en omedelbar och direkt relation mellan de två aktörerna, relationen blir 

personlig och därmed viktig. Vi menar att ett nystartat företag inte i alla situationer kan 

delge vem som helst information om företaget och i dessa fall är det fördelaktigt att ha 

en trygg och stabil relation, vilket företaget får i dyadnätverket.   

Om kontakten istället knyts via internet eller ett telefonsamtal tar det längre tid att 

bygga upp ett förtroende då det är svårt att skapa en tydlig bild av den andra parten. Att 

bygga ett nätverk bygger på moraliska förpliktelser, etik och tillit, inte formella kontrakt 

upprättade av tredje part (Oviatt & McDougall, 1994, s. 55). Att uppnå denna tillit tar 

tid då företagaren måste förtjäna den (Wu, Wang, Chen, & Pan, 2008, s. 542). Därför 

anser vi att den direkta kontakten med motparten på ett tydligare och tillförlitligare sätt 

skapar en relation byggd på tillit och trovärdighet över en kortare tidshorisont än den 

indirekta. Av denna anledning tenderar det nystartade företaget att ingå direkta 

kontakter. Detta innebär dock inte att den indirekta kontakten är försumbar eller dålig, 

skillnaden är dock att den tar längre tid att etablera.  
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Ett interorganisatoriskt nätverk bygger på en ömsesidig relation mellan flera parter, där 

alla interagerar på lika villkor (Nilsson & Nilsson, 1992, s. 110). Vi anser därför att ett 

företag i uppstartsfasen omedelbart behöver rätt kontakter för att komma igång, vilket 

de får genom de direktkontakter de skaffar. De behöver också rätt kontakter för att 

bygga en stabil och trygg verksamhet över tid och därför behöver de även jobba med det 

indirekta kontaktnätet. Alltså är en kombination enligt vår mening viktig och bekräftas 

även av de företag vi har intervjuat. Vi kan tydligt se hur alla fyra respondenterna 

belyser vikten av att synas på Internet och därigenom knyta kontakter. Alla nämner 

Google som en viktig utgångspunkt då potentiella samarbetspartner använder denna 

informationskanal för att identifiera potentiella kunder och återförsäljare. Samtidigt 

menar de att en inkubator bidrar med direkta kontakter i form av ett dyadnätverk, vilket 

också mässor och andra stora evenemang gör.  

Vi anser därför att en kombination av dyadnätverk, interorganisatoriska set och 

interorganisatoriska nätverk är att föredra då de verkar fördelaktiga i olika situationer. 

Vi menar därför att företagen måste vara flexibla och därmed våga interagera på olika 

plan med olika företag, då ingen är den andra lik. Vi kan också se att andra Born 

Globals studier har kommit fram till liknande indikationer. De menar att indirekt och 

direkt kunskap sprids genom den ökande förståelsen, kommunikationen och 

möjligheten att interagera som uppstår när ett Born Global företag startar. Anledningen 

till detta är att de opererar på en multinationell marknad (Madsen & Servais, 1997, s. 

566). 

Vi kan även se att två av företagen direkt poängterar vikten av att faktiskt välja rätt 

partners, då de anser det viktigt att båda parterna gynnas av samarbetet. Ett tredje 

företag ger också en indirekt bild av detta men sätter inte fingret på det. Dock tolkar vi 

detta som att de också anser det viktigt med en ömsesidig relation. Ett nätverk skapar 

incitament för både ekonomisk vinning men också personlig- och företagsmässig 

utveckling, förutsatt att det bygger på en ömsesidig relation (Oviatt & McDougall, 

1994, s. 57). Detta är som tidigare nämnts överensstämmande med hur 

intervjurespondenterna ser på en nätverksrelation, båda parter bör finna fördelar och dra 

nytta av relationen för att den skall bli långsiktigt utvecklande. Vikten av ömsesidighet 

blir enligt vår mening extra viktig i ett dyadnätverk eller interorganisatoriskt set då det 

annars blir väldigt tydligt och frustrerande för den part som bidrar att den andra parten 

inte gör det. I ett interorganisatoriskt nätverk anser vi att arbetsbördan för att 

upprätthålla ett ömsesidigt nätverk är mindre, då fler parter delar på svarsbördan. Dock 

menar vi att det fortfarande är viktigt för ett företag att bidra med den information och 

kunskap de besitter, framförallt där de kan anses besitta expertkunskap.          

Inget av de fyra intervjuade företagen anser att deras nätverksrelationer har haft en 

hämmande effekt på deras tillväxt. En situation som kan hämma företaget i nätverket är 

om denne väljer bort en partner för en annan men att det sedan visar sig att den valda 

partnern är med i nätverket enbart för egen vinning (Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000, ss. 

203-204). Respondenterna har dock inte avgett några svar som indikerar att detta är 

förekommande, vi får istället uppfattningen att de flesta inser att det i längden lönar sig 

att bygga seriösa nätverksrelationer från början och för framtiden.  

Vidare ser vi att alla fyra företag regelbundet utnyttjar det externa nätverket. Vi 

uppfattar det som lika naturligt för dem att utnyttja det externa nätverket som det 

interna. Vi anser att en anledning till detta kan vara att det externa nätverket ofta 

innefattar andra liknande företag och organisationer och att de därför av ovan nämnda 
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anledningar om ömsesidigt nätverkande gärna vill utbyta erfarenheter med dessa 

företag. Även tidigare studier av Born Global företag visar att erfarenheter är grunden 

till utveckling. De visar även att nätverket har väldigt positiva effekter på 

erfarenhetsinsamlingen på hemmamarknaden och inte riktigt lika stor framgång på nya 

marknader (Dave & Spence, 2005 , ss. 180-181). Vi uppfattar det även som att de 

intervjuade företagen känner att de själva bidrar för att upprätthålla goda 

nätverksrelationer. Det är vanligt att de mindre företagen har svårt att motprestera de 

större företagens roll i nätverket (Harris & Wheeler, 2005, s. 202). Dock verkar de 

företag vi har intervjuat inte märka av dessa problem, vilket vi tror kan bero på att de 

mest interagerar med liknande företag med avseende på storlek. Detta innebär att vi inte 

utesluter att denna faktor kan påverka nätverkandet om parterna har olika 

grundförutsättningar för att bidra till relationen. 

Ett nätverk kan utgöra en konkurrensfördel då det i det närmast är omöjligt att fullt ut 

kopiera det (Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000, ss. 207-208). Vi kan se att detta stämmer 

bra med de företag vi har intervjuat då de har skapat unika partnerrelationer med allt 

från kunder till leverantörer och återförsäljare. Vi vidhåller därför att vikten av 

nätverket är signifikant och kan innebära en klar konkurrensfördel om det utnyttjas på 

rätt sätt.  

Nackdelen med att nätverka är att det är tidskrävande vilket innebär att tid går till att 

underhålla relationer i dag för att eventuellt utnyttja dem flera år senare. För att undvika 

att ett direkt samarbete måste upprättas kan företaget istället välja att imitera 

konkurrenterna (Forsgren, 2002, s. 264). Alla fyra intervjuade företag har under någon 

fas jobbat med imitering, det kan vara allt från att konstruera en hemsida till att se hur 

organisationen i sig fungerar. Dock är det ingen av dem som enbart inriktat sig på att 

imitera andra. De använder i dagsläget en mix av nätverkande och imitation. Vi fick 

uppfattningen att de ibland ansåg det bekvämare och lättare att imitera och att detta 

oftast gjordes vid standardiserade processer, alltså vid faktorer som inte behöver eller 

bör skilja företagen åt. Dock är helhetsbilden att de blandar nätverkande och imitation, 

där imitation används som en förenkling av nätverket.  

När nätverkandets påverkan på nystartade företag och deras framgång diskuteras ser vi 

att det finns en tydlig trend att företagen utnyttjar nätverket för att på olika sätt skapa 

konkurrensfördelar. De nyckelfaktorer som vi har identifierat sammanfattas i bild 6.1 

nedanför, när vi senare i detta arbete talar om nätverk är det dessa attribut vi avser.  

Bland dessa attribut är det 

exempelvis viktigt att olika 

typer av nätverk, 

dyadnätverk, 

interorganisatoriska set och 

interorganisatoriska nätverk 

övervägs och behandlas. 

Detta för att företaget skall 

jobba både på lång och kort 

sikt, samtidigt som det 

bygger relationer både på 

djupet och på bredden. Vi 

anser det viktigt att vara 

flexibel och anpassa 
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nätverksformen efter förväntad eller önskad utgång. En faktor som kan påverka valet av 

nätverksform är om det ingår i det interna eller externa nätverket, dock kan vi se att 

företagen är direkt beroende av dem båda. Oavsett vilken typ av nätverk företaget ingår 

i är det också viktigt att relationen bygger på ett ömsesidigt samspel där båda parter 

bidrar efter bästa förmåga. Om dessa kontakter hanteras och byggs på rätt sätt kommer 

företaget att skapa en konkurrensfördel då inget företag kommer ha ett identiskt nätverk. 

Nätverkande är dock tidskrävande och därför anser vi det viktigt att överväga om 

imitation av andra företag kan bidra med samma, eller liknande nytta som nätverkandet, 

vilket de i vissa fall kan. De enligt oss nödvändiga nätverksattributen sammanfattas i 

figur 6.1 ovan.      

6.2 Uppsalamodellen 1977 & 2009 

Vi kan tydligt se att inget av de intervjuade företagen har använt Uppsalamodellen eller 

någon annan modell där en stegvis internationalisering är standard. Vi kan se att detta är 

en slutsats som även dragits i tidigare Born Global studier, då de menar att Born Global 

företagen aldrig applicerar stegmodeller rakt av (Freeman, Edwarsd, & Schroder, 2006 , 

s. 58). De har istället valt att nå ut till kunder runt om i världen redan från 

uppstartstillfället. Dessa företag har istället för att fokusera på befintliga teorier arbetat 

med learning by doing. Enligt vår mening är learning by doing i princip motsatsen till 

vad Uppsalamodellen förespråkar. Uppsalamodellen menar att företaget bör göra en 

strukturerad och gradvis introduktion till den nya internationella marknaden då detta ger 

dem möjlighet att successivt bygga upp kunskap och erfarenhet (Johanson & Vahlne, 

1977, ss. 24-29). Detta anser vi inte vara förenligt med det mer ostrukturerade learning 

by doing tillvägagångssättet, då detta innebär att företagen tar seden dit de kommer. 

Företagen själva anser att learning by doing ökar möjligheterna att bygga relationer och 

skapa långsiktiga samarbeten med andra företag och kunder på den aktuella marknaden 

och det är därför de i huvudsak använder detta tillvägagångssätt.  

Två av de fyra företagens grundare har en del teoretiska kunskaper, införskaffade via 

studier på universitetsnivå, varav ett av dessa företags grundare har läst 

företagsutveckling och internationalisering hela vägen till D-nivå. Detta innebär att de 

har varit i kontakt med etablerade internationaliseringsmodeller men trots detta valt att 

bortse från dem vid uppstarten av företaget. Vi tror att detta delvis grundar sig i det 

faktum att teorierna sällan är anpassade för praktiskt användande, de riktar sig istället 

mot den teoretiska bakgrunden. Av denna anledning väljer nystartade företag att istället 

gå sin egen väg.  

Att etablera företaget på den inhemska marknaden först för att sedan successivt öka 

kunskapen om den internationella marknaden ger företaget en bra möjlighet att på ett 

smidigt sätt överbrygga den psykiska distansen, genom att noggrant förbereda 

internationaliseringsprocessen (Johanson & Vahlne, 1977, ss. 24-29). Detta är ett 

tillvägagångssätt som de fyra intervjuade företagen alltså valt att inte använda, dock har 

ett av företagen upplevt mindre hinder likt det som beskrivs i den psykiska distansen. 

Det är framförallt i marknadsföringsteknik och till viss del kultur som vi har observerat 

en skillnad mellan olika länder. Denna skillnad vekar dock inte vara av alltför 

signifikant betydelse då de intervjuade företagen menar att de med tiden lär sig 

överbrygga eventuella kulturella skillnader genom att vara närvarande på marknaden.    

Vi anser att den psykiska distansen är av betydelse då vi genom intervjuerna kan se att 

problem relaterade till denna lätt kan uppstå. Vi anser även i enlighet med de företag vi 
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har intervjuat att den psykiska distansen oftast kan överbryggas vart eftersom den 

uppstår. Uppsalamodellen menar att företagaren måste förbereda sig inför 

internationalisering genom att på egen hand införskaffa erfarenhet, genom närvaro på 

marknad. Detta för att i ett senare skede överbrygga den psykiska distansen (Johanson 

& Vahlne, 1977, ss. 28-29). Vi anser dock att den nya tekniken som finns idag jämfört 

med den som fanns för över 30 år sedan gör att dagens företag inte nödvändigtvis måste 

införskaffa denna information på egen hand. Företagen kan istället utnyttja kontakter i 

kontaktnätet och genom Internet skapa sig en bred bild av hur kulturen eller klimatet i 

det aktuella landet ser ut. Idag finns källor som exportrådet att tillgå, vilka besitter 

enorm kunskap och information om dessa attribut. Vi anser därför att den psykiska 

distansen påverkar företagets inträde på marknaden men att företaget med hjälp av 

nätverket och öppenhet för ny information kan överbrygga denna skillnad genom 

flexibilitet.  

Författarna av 2009 års Uppsalamodell menar att nätverkande har fått en mer signifikant 

betydelse för företagen under de senaste åren (Johanson & Vahlne, 2009). Precis som vi 

beskriver i stycket ovan menar författarna av Uppsalamodellen också att den psykiska 

distansen blir lättare att överbrygga med hjälp av nätverket, dock menar de att den i stor 

utsträckning fortfarande kommer påverka utgången av inträdet på den nya marknaden.  

De intervjuade företagen anser att de inte behöver en specifik struktur att följa då deras 

organisationer inte är av samma storleksordning som de företag som först har etablerat 

sig på den inhemska marknaden och sedan söker sig vidare till den internationella. 

Dessa företag anser istället att det är viktigt att våga vara flexibel och anpassa företaget 

efter de unika situationer som uppstår. Även tidigare studier av Born Globals har 

resulterat i att just flexibiliteten är en nyckelfaktor till framgång. Detta för att företagen 

är aktiva på många marknader och därmed finns det många opportunities att utnyttja 

(Freeman, Edwarsd, & Schroder, 2006 , s. 65). Flexibiliteten innebär att företagen kan 

följa nya trender både vad det gäller produkter men också arbetssätt och i förlängningen 

kan utnyttjandet av dessa window of opportunities skapa konkurrensfördelar.  

Vi vill poängtera att vi anser modellens upplägg, med en stegvis introducering på 

marknaden, som smart och vi kommer därför ta med oss strukturen på modellen, alltså 

en stegmodell in i senare delar 

av arbetet. Vi anser dock att en 

modells steg inte 

nödvändigtvis behöver komma 

i en specifik ordning. Vi anser 

istället att en blandning av 

dem ökar möjligheterna då 

inte alla företag opererar på 

samma sätt eller ens på samma 

marknad. Anledningen till att 

vi tycker att detta upplägg 

ändå är tilltalande är att vi 

anser att det blir lättare för 

företag att praktisk utnyttja 

modellen då den är uppdelad i 

mindre delar. Vi har också 

tydligt sett att flexibilitet och 

en ökad struktur med tiden är 
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någonting som företagen använder för att introducera verksamheten på flera olika 

marknader under en kort tidsperiod och därför tror vi även att det är viktigt att 

modellerna är flexibla. 

Om vi har i åtanke Uppsalamodellens ändringar i kombination med de intervjuade 

företagens inställning till den psykiska distansen menar vi att den psykiska distansen 

bör tas i beaktning men att den samtidigt inte utgör ett lika stort hot idag som för 30 år 

sedan. Vi antar vidare att Uppsalamodellen i sin helhet inte är lämpad för nystartade 

företag som vill ut på den internationella marknaden redan i uppstartsfasen. Dock vill vi 

ta med oss den psykiska distansen och det hot denna kan utgöra. Skillnaden mellan 

olika kulturer och huruvida de uppfattas som problematiska eller inte, skiljer sig mellan 

olika företag. Skillnader i hur företagen i ursprungsläget angriper den nya kulturen 

skiljer sig också mellan de olika företagen då de tenderar att jobba med learning by 

doing. Det är därför viktigt att vara flexibel, för att därigenom öppna upp för flera 

angreppssätt och strategival under arbetets gång. Eftersom företagen jobbar med 

learning by doing är det även viktigt att successivt öka strukturen, detta då 

organisationen växer och därför kräver tydligare riktlinjer och arbetsstrukturer.    

6.3 Sexstegspyramiden 

Flamholtz sexstegspyramid är en grundläggande teori för att guida ett företag under 

utvecklingen. Vanligtvis börjar företaget med att identifiera en marknad för att sedan 

utforma den exakta produkten följt av den inre organisationen (Flamholtz, 1995, ss. 41-

42). Detta är det ursprungliga tillvägagångssättet, nerifrån och upp. Det är dock även 

möjligt att vända på pyramiden och börja uppifrån för att sedan arbeta sig nedåt. Vi kan 

dock se att de företag vi har intervjuat använder det ursprungliga tillvägagångssättet. Vi 

kan också se att företagen har gjort detta mer eller mindre omedvetet, då de menar att de 

har identifierat ett behov av en viss produkt och sedan utvecklat företaget kring denna.  

Sexstegspyramiden är både en praktisk och teoretisk modell som visar hur företag skall 

gå tillväga för att bli framgångsrika både i uppstarten och på vägen mot en etablerad 

verksamhet. Företaget rekommenderas att använda stegen uppifrån och ned men det går 

till viss del att kombinera olika faser (Flamholtz, 1995, ss. 41-43). De företag som vi har 

intervjuat menar indirekt att de jobbar på en relativt bred front med flera av stegen på en 

gång. De menar också att det som de först identifierar är en marknad och en produkt 

som de vill sälja, men efter detta arbetar de relativt fritt mellan de olika stegen. 

Företagen vill inte låsa verksamheten till en specifik struktur utan ser stora möjligheter i 

att vara flexibla och jobba med de delar som för tillfället kräver störst uppmärksamhet. 

Detta anser vi innebär att pyramiden ger en bra teoretisk grund men den fungerar även 

att använda som praktisk guide. Vi tror därför att pyramiden, om kännedomen om dess 

existens ökar, kan tillföra mycket för såväl forskare som företagare. Dock anser vi det 

viktigt att användaren inte låser sig vid att följa strukturen till punkt och pricka. Vi anser 

istället, likt de intervjuade företagen att pyramiden bör användas på ett flexibelt och 

innovativt sätt, då miljön som företagen agerar i är volatil och ständigt under förändring.  

Vi beskrev i teoriavsnittet ett exempel på hur denna modell kan användas på ett annat 

sätt än det givna. Om en eller flera personer har ambitionen att starta ett företag men 

inte ännu har identifierat ett tydligt kundbehov kan de istället se till vad de själva är bra 

på och utifrån det skapa en produkt eller tjänst. Ett exempel kan vara ett konsultföretag 

där grundaren ser sin kunskap inom exempelvis affärsutveckling som god. Om detta är 

fallet kan denne se vad som kan skapas utifrån denna kunskap, exempelvis en 
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konsulttjänst. Då identifieras de interna kunskaperna först för att sedan mynna ut i en 

produkt eller i detta fall tjänst och marknad. Detta blir enligt oss fallet om användaren 

av pyramiden vänder på densamma.  

Tre av fyra intervjuade företag menar att de först identifierade marknaden och därmed 

ett kundbehov. Det var dock ett företag som först identifierade produkten eller tekniken 

de ville jobba med för att sedan hitta en lämplig marknad. Enligt oss tyder detta på att 

det vanligaste är att företag jobbar med pyramiden utifrån sitt originalutförande, där 

företaget rekommenderas att börja i botten av pyramiden och jobba sig uppåt. Vi tror 

dock att anledningen till detta delvis kan ligga i det faktum att de företag vi har 

intervjuat arbetar på den internationella marknaden och att anledningen till att de gör det 

är att de har identifierat unika kundbehov. Vi anser att en unik idé öppnar för 

möjligheten att nå en stor kundgrupp och därmed inta den internationella marknaden. 

Ett företag som däremot vänder på pyramiden och ser till de interna kunskaperna och 

genom det vill differentiera sig gentemot konkurrenterna har inte samma fördel av att 

kärnmarknaden är obegränsat stor. Detta anser vi dock att de företag som identifierar ett 

unikt kundbehov har, då de vill nå många unika kunder över en kort tidsperiod, innan 

konkurrenterna hinner etablera sig.  

Vi anser här likt med Uppsalamodellen att stegsystemet är tilltalande då det bjuder in 

till ett praktiskt användande. Vi menar dock även här att det är fördelaktigt att vara 

flexibel och inte låsa fast tankebanorna vid en viss struktur. Vi anser istället att 

företagen gynnas av att vara öppna för nya tillvägagångssätt, detta då vi inte vill stänga 

några dörrar till nyskapande och kreativitet.  

Vi anser därför att pyramiden absolut är applicerbar på nystartade företag som 

omedelbart vill ut på den 

internationella marknaden. Vi 

anser det dock viktigt att dessa 

företag är flexibla och inte låser 

sig vid ett speciellt arbetssätt eller 

arbetsstruktur. Vi konstaterar 

vidare att vi inte funnit några 

direkta incitament för att 

företagen kan dra nytta av att 

vända på pyramiden och jobba 

inifrån och ut. Dock anser vi att 

flexibiliteten som vi uppmanar till 

skall kunna leda till detta utfall 

om det är vad marknaden och 

dess konkurrens kräver. 

6.4 Världen krymper 

Att påstå att värden krymper är helt klar en sanning med modifikation. Världen krymper 

inte rent fysiskt, dock i teorin. Idag ser vi en ökad användning av tekniska hjälpmedel 

såsom datorer, telefoner och e-mail samt ökade möjligheter att transportera produkter 

och människor kors och tvärs över hela världen (Masini, 1993, ss. 20-21) (Madsen & 

Servais, 1997, ss. 568-570). Detta innebär ökade möjligheter för företag genom att deras 

marknad idag kan utökas med mindre medel än de kunde för exempelvis 30 år sedan. 

De företag som vi har intervjuat menar alla att Internet öppnar obegränsat med dörrar 
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och att potentialen där är större än någon annanstans i världen just nu. Vidare menar de 

att de använder Internet till allt, exempelvis till marknadsföring, men också till att 

identifiera partners, kunder och återförsäljare.  

Företagen bekräftar också indirekt att de tekniska framstegen som har gjorts den senaste 

tiden har öppnat upp för möjligheten att starta denna typ av företag, Born Globals, som 

faktiskt är internationella redan från uppstarten. De menar att utan Internet hade det inte 

varit möjligt att nå ut till rätt människor under den korta tid som krävs för att etablera 

företaget. Som tidigare nämnts har Internet även legat till grund för kontakt med 

återförsäljare, leverantörer och samarbetspartners, därmed inte bara direkta kunder.  

Då världen krymper ökar tillgängligheten för företagen, vilket leder till ökad konkurrens 

och ökade affärsmöjligheter (Chang & Wang, 2008, ss. 255-256). Detta är precis vad de 

företag vi har intervjuat har utnyttjat. De har identifierat en specifik, i tre fall av fyra, 

unik affärsmöjlighet genom användandet av Internet och det faktum att världen 

därigenom krymper. Den ökade konkurrensen utgör också en betydande del i det faktum 

att dessa företag vill nå den internationella marknaden tidigt, då de genom sin närvaro 

på marknaden gör det svårare för konkurrenterna att imitera eller på annat sätt skapa 

liknande produkter.  

Vi anser att det faktum att världen virtuellt sätt krymper är en av nyckelfaktorerna till att 

Born Global fenomenet har uppstått. 

Därför anser vi att det också är viktigt 

att komma ihåg vikten av Internet och 

därigenom de konkurrensfördelar 

företagen skapar genom detsamma. 

Internet är ett verktyg som skall 

utnyttjas i denna process och bör 

värderas av företagaren som en av, om 

inte den allra viktigaste externa 

tillgången de har. Därför tar vi med oss 

det faktum att Internet öppnar många 

dörrar och förenar världens länder till 

en stor marknad med en i det närmaste 

obegränsad potential. Detta med små 

medel och snabb direktkontakt.  

6.5 Born Globals 

Vi kan se att alla de intervjuade företagen uppfyller definitionen av ett Born Global 

företag då de säljer produkter, har kontakter och samarbetar med andra företag på den 

internationella marknaden. Som tidigare nämnts är det detta som kännetecknar dessa 

företag och dessutom enligt dem själva är en av de största faktorerna till framgång. Ett 

Born Global företag vill sammanfoga alla marknader till en stor marknad där 

landsgränser inte skall utgöra ett hinder (Rialp, Rialp, Urbano, & Vaillant, 2005, s. 

164). Detta antar vi grundar sig i att Born Global företagen ofta säljer produkter eller 

tjänster som lätt förändras, detta då de ofta säljer hightechprodukter eller 

Internetbaserade tjänster. Vi ser dock en stor potential i detta förfarande och anser 

därmed att detta är nästa steg inom företagsvärden. Vi tror att Born Global fenomenet 

kommer fortsätta att växa och att det kommer bli allt vanligare att företagen ser världen 

som sin marknad istället för hur landsgränserna delar av densamma. Vi menar därför att 
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det är viktigt att forskning kring detta område kommer fram och bidrar både till det 

teoretiska och praktiska kring dessa nystartade företag.    

Born Globals saknar ofta tillgång till resurser och finner det därför ofta svårt att bygga 

upp marknadsföringskanaler, filialer men också allmän kunskap om företagande (Oviatt 

& McDougall, 1994, ss. 54-55). Av denna anledning skapar dessa företag ofta nätverk 

där de utnyttjar andras kunskaper om olika situationer eller tillvägagångssätt. Detta är 

ett händelseförlopp som vi till stora delar har fått bekräftat i de intervjuer vi har gjort. 

Dessa företag är därför på ett eller annat sätt mer eller mindre beroende av det 

kontaktnät de har byggt upp.  

Born Globals arbetar ofta efter andra strukturer än de traditionella företagen (Oviatt & 

McDougall, 1994, s. 54). Detta innebär enligt vår mening att det som vi tidigare 

poängterat i form av leraning by doing och flexibilitet faktiskt även i denna teori får 

stöd av de intervjuer vi har gjort. Vi ser samtidigt att tidigare studier av Born Global 

fenomenet stödjer denna teori då de menar att Born Globals har fördelen av att inte ha 

några invanda rutiner att anpassa sig efter när de intar en marknad (Knight & Cavusgil, 

2004, s. 128). Vi hävdar därför fortfarande att flexibilitet och en struktur som växer i 

takt med företaget är den rätta vägen att gå. Vi menar att det inte finns några företag 

som har identiska förutsättningar och mål, av denna anledning anser vi det också 

omöjligt att etablera en generell modell som lämpar sig för alla företag. Dock anser vi 

det vara möjligt att arbeta fram generella riktlinjer, vilka sedan företagen väljer att 

använda utifrån behov och i den ordning som passar just deras företag.  

Vi har inte identifierat någonting som tyder på att de företag vi har intervjuat anser det 

vara nödvändigt att patentera den produkt de säljer. De menar att det viktiga är att 

istället skapa ett välkänt varumärke och en god värdegrund att stå på. För att ett företag 

skall klara sig över tid är det viktigt att skydda de komparativa fördelar de har skapat via 

patent, copyright etc. (Oviatt & McDougall, 1994, s. 56). Vi anser det dock fördelaktigt 

med patent av olika slag, men samtidigt kan vi via intervjuerna se att detta inte är ett 

måste. Det handlar även mycket om att skapa ett försprång gentemot konkurrenterna. 

Dessutom verkar det som att nätverket utgör en konkurrensfördel, vilket innebär att de 

alltid på ett eller annat sätt kommer skilja sig från konkurrenterna via detta.  

Från denna del tar vi därför med oss det faktum att det behövs ny forskning kring detta 

område, framförallt praktiskt applicerbara 

modeller. Vi ser vidare än en gång vikten 

av ett välutvecklat nätverk och att företag 

kan övervinna många problem med hjälp 

av nätverket. Nätverket blir extra viktigt 

då företagen jobbar med learning by 

doing, då de genom nätverket kan skaffa 

värdefull information om hur och vad de 

ska göra. Vi får detta bekräftat i tidigare 

studier som har gjorts på Born Globals 

som menar att globaliseringen sprider sig 

genom fenomen som att 50.000 studenter 

gör utlandsstudier runt om i Europa varje 

år (Madsen & Servais, 1997, s. 566). Det 

är därför än en gång viktigt att poängtera 

vikten av att vara flexibel under arbetets gång, detta då företaget annars riskerar att gå 



70 

 

miste om nya infallsvinklar eller arbetsmetoder. Vi ser också att det inte verkar 

nödvändigt men dock eftersträvansvärt med patent samt andra produkt- och 

företagsskydd.  

6.6 Övriga iakttagelser 

De fyra intervjuade företagen ser alla en risk i att växa för fort. De anser direkt eller 

indirekt att de vill växa organiskt för att undvika att framförallt växa ur den organisation 

de idag har. Vi anser i enlighet med de intervjuade företagen att det finns en viss risk att 

företag växer för fort. Det som vi tidigare har diskuterat som någonting positivt, att 

marknaden är obegränsad, blir här någonting lite mindre positivt. Detta anser vi beror på 

den stora tillgången till potentiella kunder och att den därmed skapar ett behov av att 

försöka nå ut till dem. Vi tror inte att det är realistisk att bli ett ledande multinationellt 

företag inom den aktuella branschen bara inom ett par år. Vi tror dock att det är möjligt 

att bli det ledande företaget men inte att företaget samtidigt skall nå ut till hela 

marknaden (Världen). Vi menar därför att företagen bör vara medvetna om risken att 

växa för fort. Den struktur de i början har gett indikationer på att de saknar kommer få 

en större betydelse vart eftersom organisationen växer. Av denna anledning anser vi det 

viktigt att företaget växer förnuftigt och därmed utvärderar val av tillväxtstrategi.  

Det är dock självklart möjligt att lyfta externt kapital och växa fort genom exempelvis 

sammanslagningar, dock tror vi inte att detta är förenligt med ett långsiktigt och hållbart 

företagande, då dessa nystartade företag förmodligen inte besitter de rätta finansiella 

musklerna. Vi vill därför poängtera vikten av att växa systematiskt i den takt som 

företaget anser lämplig samt att de hela tiden är flexibla och anpassar de val de gör efter 

rådande omständigheter. Detta gäller för företag som vill bli långsiktigt hållbara och 

inte planeras säljas inom kort.    

Att växa för fort är att anse som en risk för Born Globals speciellt av den anledningen 

att de opererar på en i det närmaste 

obegränsad marknad. Det är därför viktigt 

för företaget att ha en tydlig 

tillväxtstrategi. Vi anser att det i denna 

strategi är viktigt att företaget behåller 

kontrollen över tillväxten och därmed 

begränsar verksamheten om nödvändigt. 

För att göra detta rekommenderar vi i 

grunden en organisk tillväxt då vi anser 

det troligast att kontrollen stannar hos 

företaget om denna strategi används. Det 

är dock viktigt att vara flexibel och 

därmed inte utesluta andra 

tillväxtstrategier likt sammanslagningar, uppköp eller samarbeten.  

6.7 Sammanfattning av empiri och analys 

Vi kan se att de företag vi har intervjuat tenderar att använda nätverket för att skapa 

konkurrensfördelar. Vidare ser vi vikten av att vara flexibel i sitt nätverkande, alltså 

använda olika nätverkstyper, dyad, interorganisatoriska set eller interorganisatoriska 

nätverk. Vi ser även att företagen är direkt beroende av både interna och externa 

nätverkskontakter. Dock är nätverkande tidskrävande, varför det i vissa specifika fall 

kan vara gynnsamt att istället använda imitering av andra företag. 
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Vidare kan vi se att traditionella affärsutvecklingsteorier inte är applicerbara på 

nystartade Born Global företag, dock besitter de viktig kunskap och information. 

Exempelvis kan vi se att Uppsalamodellens psykiska distans har en viss inverkan på 

Born Global företagen men att dessa har utvecklat nya strategier för att gå runt 

problemet. Dessa företag vill istället fokusera på att successivt öka strukturen kring 

företaget och därmed vara väldigt flexibelt i början.  Vi ser också att konkreta förslag på 

hur ett företag skall arbeta, i form av stegupplägget, bjuder in till praktiskt användande 

av modellen. 

Vi anser också att Flamholtz pyramid utgör en bra stomme även för ett Born Global 

företag. Det är dock även här viktigt att vara flexibel och därmed inte låsa fast 

arbetssättet vid en viss strategi, då företag tenderar att utvecklas ur olika delar av 

pyramiden.   

Det är även viktigt att komma ihåg att världen kan bli en marknad med hjälp av Internet. 

Internet fungerar som länk mellan allt från kunder, återförsäljare och leverantörer till 

partners. Vi anser det därför svårt att starta ett Born Global företag utan att på ett eller 

annat sätt vara verksam på Internet.   

Vidare kan vi se att det finns relativt lite forskning kring Born Globals och deras sätt att 

arbeta, framförallt i form av praktiska rekommendationer. Det är även viktigt för 

företagen att försöka skaffa patent och andra liknade produkt- och företagsskydd för att 

på detta sätt bevara affärsmöjligheten. Vi ser dock samtidigt att detta inte är nödvändigt 

men däremot eftersträvansvärt. 

 

Vi har även identifierat en risk i att växa för fort, framförallt då Born Global företagen 

avser att växa genom learning by doing och ett allmänt flexibelt arbetssätt. Det är därför 

viktigt för företaget att hela tiden tillföra mer struktur till organisationen, för att 

därigenom växa strukturerat och systematiskt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

7. Slutsatser 

I detta avsnitt redogör vi för de slutsatser vi har dragit under arbetets gång. Dessa 

mynnar ut i en ny modell där studiens teoretiska och empiriska delar ligger som grund.  

Det blir allt vanligare att det startas företag som redan från uppstarten opererar på den 

internationella marknaden. Denna företagstyp har tidigare varit relativt begränsad men 

har under de senaste åren blivit allt vanligare. Dessa företag utvecklas väldigt fort och 

de blir allt fler. Dock har varken den teoretiskt eller praktiskt nyttiga forskningen kring 

detta område lyckats upprätthålla samma utvecklingstakt som företagen själva.   

Vi har under denna studie bekräftat och dementerat delar av eller hela 

internationaliseringsteorier och modeller. Exempelvis kan vi tydligt se att 

Uppsalamodellen, varken 1977 eller 2009 års version, är lämpad för Born Global 

företag. Dock är nätverksaspekten som tillkommer i den senare versionen av värde, men 

modellen som helhet är det inte. Vi kan också se att Flamholtz sexstegspyramid delvis 

är applicerbar på Born Globals, då dessa företag integrerar den internationella 

marknaden i den totala och ursprungliga marknaden. Born Globals kan därför använda 

sexstegspyramiden för att identifiera en korrekt struktur och tillvägagångssätt. Dock har 

det visat sig att det är viktigt att vara flexibel vid användandet av modellen, då den 

annars kan hämma innovationsgraden och företaget kan därmed missa viktiga aspekter. 

Vidare har vi även bekräftat nyttan av ett väl fungerande och uppbyggt nätverk, där 

fokus bör ligga på ömsesidigt fördelaktiga relationer. På samma sätt är det tydligt att 

Internet är en signifikant faktor för Born Global företag då det ger dem tillgång till i 

stort sätt hela världen på en gång. Potentialen och möjligheterna blir i det närmaste 

obegränsade och företagen bör därför engagera sig i denna typ av aktiviteter.  

Vi kan även konstatera att det är viktigt för dessa företag att växa kontrollerat och med 

en inställning att våga och vilja vara flexibla. Detta förutsatt att företagaren vill bygga 

upp en långsiktig och etablerad verksamhet. Det är även att rekommendera, om möjligt, 

att söka patent och andra produkt- och företagsskydd. Detta då många konkurrenter 

tenderar att utnyttjar möjligheten till imitation.     

I denna studie ser vi att det idag finns två vägar att gå för ett nystartat företag, den 

beprövade traditionella vägen där företaget först etablerar verksamheten på 

hemmamarknaden för att sedan successivt expandera till nya internationella marknader. 

Vi kan dock se att Born Global företagen blir allt vanligare och att det därigenom har 

uppstått en ny väg att vandra. Därför ser vi idag ett vägskäl med två möjliga vägar att gå 

för ett företag i uppstartsfasen. Vi menar att företaget själv måste bestämma vilken av 

vägarna de skall följa. Om de väljer att starta ett traditionellt företag finns beprövade 

modeller att luta sig tillbaka på. Om de istället väljer den nya vägen finns inga konkreta 

modeller att arbeta utifrån och därför har vi skapat I-STAND- modellen.   

Vi har under denna studie identifierat flera olika nyckelfaktorer för Born Global företag. 

Detta har vi gjort genom att jämföra teorier med svaren från de egenhändigt 

konstruerade intervjuerna. Detta har resulterat i att vi har identifierat flera 

nyckelområden där de befintliga teorierna inte räcker till. Vi har därför valt att ta de, 

enligt oss, bästa delarna av teorierna och intervjuerna för att skapa en egen modell, 

vilken grundar sig i Uppsalamodellens, Born Globalteorins och sexstegspyramidens 

stegkonstruktion.  
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Modellen grundar sig som tidigare nämnts i den teoretiska och empiriska delen, där vi 

har identifierat sex huvudområden eller element. Vi har med hjälp av figurerna 6.1-6.6 i 

denna del byggt upp olika nyckelfaktorer. Dessa nyckelfaktorer figurerar som nav i 

bilderna och sammanfattar de delar som beskrivs runt om navet. Dessa nav eller 

nyckelfaktorer ligger till grund för den modell vi skapar och visar i figur 7.1 nedanför.    

I figur 7.1 illustreras de sex huvudområdena vilka vi har identifierat som nyckelfaktorer 

för ett framgångsrikt 

nystartat företag som 

avser operera på den 

internationella 

marknaden redan i 

uppstartsfasen. 

Pilarna som går 

mellan de olika 

områdena visar på 

vikten av att arbeta 

med alla steg 

samtidigt och i 

varierande ordning. 

Vi anser det viktigt 

att företaget arbetar 

med den del av 

modellen som de för 

stunden finner mest nytta i. Anledningen till detta och att vi inte har valt att använda 

fasta steg är för att vi anser att angreppssättet mellan olika företag och branschen skiljer 

sig åt.  

Det är därför viktigt för företaget att vara flexibelt när de använder modellen. Viktigt att 

poängtera är att det finns andra områden än de vi tar upp i denna modell som företagen 

måste jobba med parallellt. Det kan exempelvis handla om marknadsföring och 

marknadsföringsstrategier. Denna modell avser indikera specifika nyckelfaktorer för 

Born Globals vilka de alltid kan falla tillbaka på. Dock måste de komplettera 

användandet med faktorer som ingår i vanligt företagsarbete.  

Med dessa huvudområden eller nyckelfaktorer avser vi att inkludera de faktorer som vi i 

figur 6.1-6.6 identifierade. Detta innebär att med nätverkande menar vi att företaget 

skall arbeta med olika nätverksformer, dyadnätverk, interorganisatoriska set och 

interorganisatoriska nätverk. Det är även viktigt att företagen bygger och använder både 

externa och interna nätverkskontakter, detta för att skapa både djupa och breda 

nätverkskontakter. För att uppnå detta är det viktigt att företagen är flexibla och 

använder de olika formerna för att lösa olika problem. Vidare är det av signifikant 

betydelse att nätverket bygger på ömsesidiga relationer, alltså det är viktigt att alla 

parter vinner på samarbetet. Vi har även konstaterat att det kan vara fördelaktigt för 

företaget att imitera andra företag, dock är det här likt med de olika nätverksformerna 

viktigt att vara flexibel och anpassa sig efter den specifika situationen. Det finns ingen 

given regel för när eller i vilken exakt situation imitation eller nätverkande skall 

användas, detsamma gäller vilken nätverksform som skall användas. Företaget måste 

därför vara flexibelt och inte låsa sig vid en specifik typ av nätverkande.  
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Det är även viktigt att företagen som vill ut på den internationella marknaden redan i 

uppstartsfasen använder rätt arbetsprocess eller arbetsmetod. Med detta menar vi att vi 

har gjort iakttagelser som tyder på att dessa företag med fördel kan använda ett learning 

by doing tillvägagångssätt. Detta innebär att de i början kan använda en relativt lös 

struktur, för att med tiden strukturera upp verksamheten och jobba mer efter en utstakad 

plan och tillvägagångssätt. Vi anser det dock viktigt att företaget förblir flexibelt, detta 

för att snabbt kunna förändra företagets arbetsmetoder, försäljningsområde eller nisch. 

Vi anser att ett företag som redan från uppstarten vill internationalisera verksamheten 

måste vara öppen för olika arbetsmetoder och strukturer, då dessa troligtvis skiljer sig 

mellan olika länder och kulturer. Detta har med den psykiska distansen att göra, alltså 

skillnader i kultur, företagande, utbildningsnivå med mera mellan olika länder. Är 

företaget därför flexibelt och strävar efter att som grund utgå från ett learning by doing 

angreppssätt kommer de lättare anpassa sig efter de rådande förutsättningarna. 

Sexstegspyramiden är en modell som i grunden är skapad av Flamholtz (1995) och är 

avsedd för nystartade företag som vill etablera en verksamhet på hemmamarknaden. Vi 

avser inkludera denna modell i vår modell då vi inte ser några hinder i att applicera 

denna modell även på nystartade företag som vill nå den internationella marknaden 

redan i uppstartsfasen. Som vi ser det är enda skillnaden här att det internationella 

företaget ser världen som sin marknad istället för ett specifikt land. Därför anser vi att 

denna modell i allra högsta grad är applicerbar även på dessa Born Global företag. Vi 

anser dock att det blir än viktigare att vara flexibel i användandet av modellen när 

företaget vill agera på den internationella marknaden. Vi menar att företaget måste se 

till den rådande situationen på den specifika marknad de vill etablera sig på och därefter 

se till vart i pyramiden de skall börja. Det är som vi tidigare sett möjligt att börja 

uppifrån och arbeta sig nedåt likväl som företaget kan börja i mitten och blanda mellan 

de olika stegen. Vi anser även att företaget kan arbeta med flera av stegen parallellt då 

detta medför en ökad flexibilitet, alltså i detta fall förmåga att anpassa sig efter hur 

marknaden förändras. 

När företaget med hjälp av sexstegspyramiden identifierat en marknad och eventuellt en 

marknadsnisch är det, enligt vår mening, också viktigt att de överväger vilken roll 

Internet kommer få. Vi har sett att Internet öppnar många dörrar till en i det närmaste 

obegränsad marknad. Därför är det viktigt att Internets roll utvärderas och att företaget 

ser hur just de kan utnyttja detsamma. Internet erbjuder även snabba kontakter med allt 

från återförsäljare och leverantörer till kunder och partners. 

Som vi ser det finns det inte bara en väg att gå för ett företag som vill internationalisera 

verksamheten redan från uppstarten utan flera. Den internationella marknaden är väldigt 

dynamisk och därför måste företagen själva agera dynamiskt. Enligt de iakttagelser vi 

har gjort kan vi se att ett företag, för att vara dynamiskt, bör fokusera på att arbeta 

åtminstone delvis med learning by doing. Detta för att nya marknader och branscher 

skiljer sig från varandra. Återigen är det då viktigt att våga vara flexibel och anpassa sig 

efter de förutsättningar som finns och de möjligheter de identifierar. Om företaget 

identifierar en unik möjlighet är det föredelaktigt om denna kan skyddas genom patent, 

dock är detta inte ett krav. För att kunna identifiera dessa möjligheter bör företaget 

utnyttja det nätverk de har, då detta tenderar att skapa de rätta förutsättningarna.    

Vidare anser vi det viktigt att företagen väljer en tydlig tillväxtstrategi där vi, om målet 

är att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet, rekommenderar att växa organiskt. Detta 

då vi anser att det minimerar risken att växa ur organisationen och därmed bli 
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okontrollerat stor. Vi utesluter dock inte möjligheten att växa på andra sätt, exempelvis 

genom sammanslagningar. Därför uppmuntrar vi även här till flexibilitet, då vi tror att 

detta hjälper företaget att identifiera den rätta strategin för den specifika situationen.  

7.1 Teoretiska implikationer 

Vi har skapat en modell som syftar till att identifiera potentiella faktorer för teoretiskt 

skapande av nya affärsmodellsteorier, men också till att identifiera en modell som Born 

Global företagen praktiskt kan använda. Vi använder en stegmodell då vi anser att detta 

skapar goda incitament för praktiskt användande men också tydliggör de områden vi har 

fokuserat på, vilket därmed skapar strukturerade och tydliga incitament för vidare 

teoretisk forskning.  

Den teoretiska nytta vi anser att denna studie utgör är framförallt att den genom de sex 

elementen tydligt identifierar olika nyckelområden för Born Global företag. Vi visar hur 

befintliga teorier går att länka ihop med hur dagens Bron Global företag faktiskt arbetar, 

vilket innebär att vi visar vilka områden eller element som utgör nyckelfaktorer. Vi 

menar därför att denna studie både utgör en grund för vidare forskning inom området, 

men också att den faktiskt fyller en del av det teoretiska kunskapsgap som vi tidigare 

identifierat. Detta då nyckelfaktorer med stor potential har identifierats. 

Vi ser en signifikant skillnad i de modeller vi har tagit del av i denna studie mot den 

modell vi själva utvecklat. Vi anser nämligen att inget företag eller dess omständigheter 

är ett annats likt och därför har vi skapat en flexibel modell. Detta innebär att vi inte 

definierar modellens steg som just steg utan istället element, detta för att inte låsa 

användarens tankebanor vid våra. Vi vill istället att, i detta fall, forskaren skall vara 

flexibel och anpassa modellen efter dennes specifika område. Detta innebär att alla 

forskare inte nödvändigtvis använder alla element och framförallt att elementen 

utnyttjas i olika ordning. Vi anser dock att dessa element utgör en relevant grund för 

vidare forskning och samtidigt bidrar till att fylla delar av det kunskapsgap vi i 

inledningen identifierade.   

7.2 Praktiska implikationer 

Med redogörelsen av de sex elementen i ryggen anser vi att denna modell är praktiskt 

användbar för de företag som vill starta en internationell verksamhet redan från 

uppstarten. Detta grundar sig till stor del i de ovan beskrivna elementen. Vi anser att 

modellen öppnar upp för ett praktiskt användande då den identifierar sex 

nyckelområden. Dessa nyckelområden eller element kretsar kring praktisk guidning där 

vedertagna modeller sammanlänkats med nya studier. 

Vi tänker oss ett exempel med en person som vill starta ett företag, denne är inte säker 

inom vilket område företaget skall operera. Denne använder därför exempelvis 

Flamholtz sexstegspyramid som utgångspunkt och ser därför antingen till interna eller 

externa styrkor. Dessa styrkor kan exempelvis identifieras med hjälp av nätverket och 

Internet. När företaget sedan identifierat en marknadsnisch och produkt skall denna på 

något sätt distribueras ut densamma till kund, där Internet och nätverket hjälper till med 

kontakten. Vilken väg de skall gå identifierar de sedan med hjälp av inbringad 

erfarenhet, alltså learning by doing. Om produkten är unik skall företaget om möjligt 

patentera den, om inte får de jobba runt detta. Detta är ett exempel på hur modellen kan 

användas, dock är det viktigt att komma ihåg att vara flexibel i alla moment och att det 

därför finns obegränsat många fler sätt att använda modellen på.  
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Vi anser att alla företag är unika och därför är det viktigt att ge dem möjligheten att vara 

det fullt ut. Vi har i denna studie arbetat mot att fylla ett kunskapsgap med både 

teoretiskt och praktiskt nyttig forskning, där företagets unika behov är i centrum. Av 

denna anledning anser vi det också nödvändigt att skapa incitament till vidare forskning 

inom detta område, då detta i längden underlättar för företagen att identifiera sin egen 

väg att gå. Vår förhoppning är därför att denna studie och modell ger företagen bättre 

förutsättningar att vara unika, då vi anser potentialen för att identifiera nya branscher 

och marknader vara i det närmaste obegränsad.     

Vi ser i och med utvecklandet av denna modell att de teorier som finns idag delvis är 

applicerbara på Born Global företagen. Dock är det, enligt vår mening, ingen av 

teorierna som rakt av är applicerbara och därför har vi utvecklat en egen modell där 

relevanta aspekter från dessa teorier tas i beaktning. Resultatet är modellen i figur 7.1 

där vi förespråkar ett flexibelt arbetssätt där alla företag anses unika och därför på egen 

hand måste anpassa modellen efter just deras verksamhet, marknad och nisch. Den 

förhoppning vi har är att denna modell kan föra forskningen ett steg närmare företagen 

och därmed teoretiskt bidra med incitament till ny forskning. Samtidigt menar vi att 

denna modell är praktiskt applicerbar på de företag som är i uppstartsfasen. 
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8. Förslag till vidare forskning 

I detta kapitel redogör vi för områden som vi under denna studie har identifierat som 

intressanta och attraktiva för vidare forskning. 

I denna studie har vi använt befintliga teorier men även identifierat egna nyckelfaktorer 

för att Born Globals ska lyckas med internationaliseringsprocessen. Detta är ett första 

steg för att etablera en modell som är användbar för denna typ av företag. Dock anser vi 

att det krävs ytterligare forskning för att utveckla och stärka modellen. Detta för att 

säkerställa användbarheten samt identifiera områden att utveckla. Detta kan enligt vår 

mening ske genom exempelvis case-studier av nystartade företag som vill ut på den 

internationella marknaden, detta för att verifiera den praktiska användbarheten av 

modellen.  

Vi har även under studiens gång identifierat andra område för vidare forskning. Under 

intervjuerna angav samtliga respondenter att de ansåg Asien vara den nästa stora 

marknaden och att de såg mest potential i denna del av världen. Av denna anledning 

anser vi det intressant med vidare forskning kring hur den specifika Asiatiska 

marknaden skall angripas, om det exempelvis är något speciellt sorts företag som 

lämpar sig bäst för denna marknad.     
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9. Sanningskriterier 

Vi redogör i detta avsnitt för studiens trovärdighet genom att analysera fyra 

sanningskriterier. 

9.1 Överförbarhet 

Med generalisering avses urvalet som ligger till grund för studien och hur väl det kan 

överföras till hela populationen. Problem som då kan uppstå är om urvalet inte är 

representativt för populationen, vilket innebär ett generaliseringsproblem (Lindfors-

Johansson, 1993, s. 162). Urvalet vi gjorde inför den här studien var mestadels baserat 

på tillänglighet. Vi var tvungna att ta hänsyn till att det var relativt svårt att hitta företag 

som passade den aktuella problemformuleringen och därmed företagsprofilen. Detta 

innebär att ett generaliseringsproblem kan uppstå, dock anser vi att detta problem 

förminskas en aning av det faktum att alla fyra företagen opererar på den internationella 

marknaden och därför bör inte den geografiska lokaliseringen av företagets kontor få en 

allt för signifikant betydelse. Vi upplever även att urvalet av företag är varierande då de 

opererar inom olika branscher. Detta medför att resultatet vi får fram kan användas i 

olika scenarios och på företag med olika inriktningar. I och med detta anser vi att 

generalisering till viss del är möjlig, även om det kan anses önskvärt med en större 

studie av företag runt om hela Sverige. Vi tror att en del i möjligheten att generalisera 

ligger i att svaren från de olika intervjuerna var relativt lika. Vi anser därmed att det 

generaliseringsproblem som det faktum att företagen är lokaliserade i Västerbotten 

medför uppvägs en aning av de relativt lika svaren och det faktum att företagen opererar 

på samma marknad som andra företag från exempelvis Stockholm skulle ha gjort, 

Nämligen världsmarknaden. Viktigt att poängtera är dock att det är svårt att överlag 

generalisera ett litet urval på fyra företag till en större Sverigepopulation, varför vi gärna 

ser att liknande studier utförs för att verifiera samma slutsatser.  

9.2 Validitet 

Vid kvalitativa intervjuer bör forskaren ställa sådana frågor som har koppling till det 

faktiska problemet som studien ämnar utreda. Lyckas forskarna med detta innebär det 

att frågorna uppnår hög validitet i den kvalitativa studien (Trost, 1997, s. 101). Detta är 

ofta inte ett lika stort problem i en kvalitativ studie som i en kvantitativ. Detta på grund 

av att forskaren har större närhet till det eller den som studeras (Holme & Solvang, 

1997, s. 94). Vid genererandet av intervjuguiden har vi gått igenom teorierna samt 

problembakgrunden för att därigenom försäkra oss om att ställa frågor som är nära 

kopplade till det aktuella området. Dessa frågor var av en övergripande karaktär, 

frågeområden med mer specifika underfrågor inplanerade. Detta gav oss en frihet att 

anpassa frågeformulering och ordning efter hur intervjun artade sig. Även under 

intervjuerna har vi haft möjligheten att klargöra eventuella missförstånd i samband med 

en specifik fråga och därigenom fått de svar vi behövde. Detta då de planerade frågorna 

var övergripande och därmed lämnade möjligheten att ställa specifika, riktade 

följdfrågor.  Då vi anser att vi har genomfört detta på ett tillfredsställande sätt känner vi 

att informationen vi har fått fram är valid och faktiskt undersöker det problem vi har 

beskrivit i problembakgrunden.  
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9.3 Reliabilitet 

Vid en kvalitativ studie hamnar reliabilitet inte i samma centrala position som vid en 

kvantitativ studie. Detta för att den kvalitativa studien ämnar undersöka och öka 

förståelsen av vissa situationer och faktorer och inte undersöka den statistiska 

representativiteten på samma sätt som vid en kvantitativ studie (Holme & Solvang, 

1997, s. 94). Vi har försökt öka förståelsen av det aktuella problemet då det är relevant 

och i enlighet med vårt synsätt och angreppssätt. Detta då hermeneutiken menar att 

forskaren skall sträva efter att förstå och tolka processen som företaget har gått igenom 

(Weber, 1947, s. 88). Vi har därför inte studerat direkta data av hur exempelvis 

avkastningen har sett ut eller andra direkt mätbara variabler.  

För att nå hög reliabilitet bör mätningen vara stabil och därmed inte utsatt för påverkan 

av slumpen, det vill säga, situationen bör vara lika vid alla intervjuer (Trost, 1997, s. 

99). I vårt fall genomfördes intervjuerna under liknande omständigheter och utav 

samma intervjuare. Miljön var vid de fyra intervjutillfällena relativt lika då de utfördes i 

det intervjuade företagets egna lokaler, alltså en för dem trygg och säker miljö. Med 

detta sagt har vi gjort allt som är möjligt för att ha hög reliabilitet och i största möjliga 

mån undvika påverkan av slumpen.  

Det är även viktigt att det insamlade materialet hanteras på ett sådant sätt att studien blir 

trovärdig. Forskarna bör även kunna visa hur hanteringen av materialet har gått till 

(Holme & Solvang, 1997, s. 163). Vi har i detta fall försökt att hantera materialet helt 

neutralt. Med detta menar vi att transkriberingen av inspelningen var ordagrann. Detta 

medförde även att ingen analys gjordes i samband med transkriberingen. Vid 

transkriberingen var vi båda närvarande för att undvika snedvridning av materialet och 

därmed uppnå hög reliabilitet.  

9.4 Intersubjektivitet  

När datainsamlingen har skett och sedan ska tolkas är det författarens uppgift att 

säkerställa att svaren tolkas korrekt och att de även tolkas likadant av respondenten. Det 

är även viktigt att andra forskare som eventuellt tittar på materialet troligtvis gör samma 

tolkning. Detta leder till intersubjektivitet, vilket inte bara är ett trovärdighetskriterium 

men även ett hjälpmedel under hela processen (Lindfors-Johansson, 1993, s. 166). 

Gällande denna studie har vi nått en hög nivå av intersubjektivitet i och med att 

intervjuerna blev inspelade och sedan transkriberade exakt som de utfördes. Vi skickade 

även intervjudokumentet till respondenterna för godkännande. Detta för att de skulle 

bekräfta att vi inte hade missuppfattat eller misstolkat något, vilket vi enligt deras svar 

inte heller hade gjort. Därmed anser vi att vi når en hög nivå av intersubjektivitet.        
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Presentera oss och vad vi gör, anonymitet, att de inte måste svara på frågor om 

de inte vill osv. 
 

2. Låt respondenten berätta om sig själv och verksamheten de idag driver och hur 

det startade? Tänk pyramiden!  
- Mål med verksamheten, vad de gör och hur de vill göra det i framtiden 

 

3. Hur ser deras teoretiska kunskaper ut kring den verksamhet de idag jobbar med 

och framförallt kunskap om hur nystartade företag agerar när de 

internationaliserar 
- Någon annan modell? 

 

4. Övergå till hur de har agerat för att nå dit de idag är, nyckelfaktorer för att 

lyckas? 
- Jobbar de med nätverkande?  

 

5. Känner ni att ni har utvecklat en egen väg att gå, kunskapsmässigt och hur ser 

den i sådant fall ut? 
- Har något angreppssätt eller tillvägagångssätt inneburit större risk för er? 

 

6. Ser ni någon risk i att växa för fort? 
 

7. Hur har ni arbetat gällande resurser? Startkapital?  
 


