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Abstract 

 

Title: Internationalization of a service - A study of knowledge transfer in an 

internationalization process 

 

Authors: Therese Trostemo and Elvira Wenell  

 

Purpose: This study aims to increase our understanding of knowledge and knowledge 

transfer in the internationalization process of an service firm as well as increase our 

understanding of the influencing factors.  

 

Design and methodology: In this study, a qualitative approach has been used and 

interviews has been held to gather the empirical material. Interviews have been conducted on 

three case companies where one of the companies consists of two internationalization cases. 

Interviews has been made with the parent/franchiser and the subsidiary/franchisees. The 

study consists of four internationalization cases. The material has been analyzed by a within-

case analysis and a cross-case analysis.  

 

Findings and conclusions: The study found that knowledge transfer between the 

parent/franchiser and the subsidiary/franchisees depends on a number of factors. The 

characteristics of the service has significant meaning on knowledge transfer. Knowledge 

transfer is influenced by market knowledge and experiential knowledge which have a positive 

impact on the relationship. A good relationship has a positive impact on knowledge transfer, 

which in turn must be absorbed by a recipient with the right personal qualities.    

  

Keywords: Internationalization Process, Services, Knowledge Transfer, Relationship, 

Tacit Knowledge, Explicit Knowledge, Market knowledge and Experiential Knowledge.   
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1 Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund, problem, syfte och forskningsfråga 

där läsaren får ta del av studiens ämnesområde vilket är tjänsteföretags 

internationaliseringsprocess sett till kunskapsöverföring. Utifrån en övergripande bakgrund 

inom forskningsområdet definieras därefter en problemdiskussion. Problemdiskussionen 

mynnar därefter ut i studiens syfte och den centrala forskningsfrågan som ligger till grund 

för studiens genomförande.  

 

1.1 Bakgrund  

Internationalisering sker när företag expanderar sin försäljning, produktion, tjänst eller annan 

företagsaktivitet på den internationella marknaden (Knight & Liesch, 2002). 

Internationalisering handlar om processen av att anpassa ett företags verksamhet, strategier, 

strukturer och resurser i internationella miljöer (Calof & Beamish, 1995). Att 

internationalisering blivit ett allt vanligare förekommande fenomen beror bland annat på 

globaliseringen men också på grund av nödvändigheten av att rikta sig till en större marknad 

på grund av mer nischade produkter (Bouncken, Schuessler & Kraus, 2015). Globaliseringen 

av marknader förenklar för företags internationalisering. Gjellerup (2000); ur Ruzzier, 

Hisrich och Antoncic (2006) har definierat tre drivkrafter som driver globaliseringen av 

näringslivet framåt. Den första drivkraften definieras som den massiva tillväxt av billig 

teknik som ansluter människor och platser med varandra. Hit hör även bättre 

informationsbehandling och kommunikationsteknik som skapar medvetenhet om 

internationella ekonomiska möjligheter. Den andra kraften är i form av de följder som den 

stadiga nedmonteringen av handelshinder, finansiell avreglering samt frihandelsavtal får. Den 

tredje kraften som motiverar globaliseringen är den ekonomiska omstrukturering och 

avreglering som öppnat nya marknader. Områdena som tidigare var stängda är nu nya 

marknader och drar till sig investeringar som öppnar ytterligare möjligheter för tillväxt. 

Globaliseringens drivkrafter gör det enklare för företag att internationaliseras på nya 

internationella marknader då globala hinder reduceras. Eliasson, Hansson och Lindvertet 

(2015) anger att Sveriges utrikeshandel i tiden domineras av varor medan handeln med 

tjänster endast utgör 30 procent av den totala exporten. Faktumet beror av många tjänsters 

karaktärsdrag som gör dem svårare att exportera då de kräver anpassning efter den specifika 

marknaden samt eventuellt fysisk närvaro av producenten. Cowell (1986); ur Buckley, Pass 

och Prescott (1992) definierar de traditionella karaktärsdragen för en tjänst som immateriella 

då de ofta inte går att ta på, är icke lagringsbara, icke transportabla då de måste produceras 

och konsumeras på samma ställe, heterogena då tjänsten som levereras kan variera och till 

sist, att en tjänst inte går att äga. Eliasson et al. (2015) menar att den internationella 

tjänstehandeln däremot är på uppgång. 

 

1.2 Problematisering  

I början på 1960-talet började forskning inom internationaliseringsprocesser i stora 

multinationella företag ta form (Ruzzier et al., 2006). I en internationaliseringsprocess har 

kunskap identifierats som en viktig resurs och faktor (Knight & Liesch, 2002). Det 

konstaterades tidigt av Johanson och Vahlne (1977) i deras Uppsala 
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internationaliseringsmodell där kunskap diskuteras som en hjälp att reducera de risker som 

finns vid en internationalisering på en ny marknad. I ett senare skede utvecklar Johanson och 

Vahlne (2009) sin modell i och med förändringar på marknaden och den benämns som 

Nätverksmodellen. I nätverksmodellen ses internationaliseringen ur ett nätverksperspektiv där 

bland annat kunskap och erfarenhet kan erhållas genom nätverket och på så sätt minska 

risken för misslyckande. Born global är en tredje internationaliseringsform som Bouncken et 

al. (2015) diskuterar drar nytta av just nätverk och allianser för att snabbt samla kunskap och 

lära sig om den nya marknaden. Nätverk och allianser är nödvändigt för born global då de 

innebär företag som föds ut på den internationella marknaden, med vilket menas att ingen 

etablering på en hemmamarknad sker innan och därmed ingen möjlighet för att stegvis samla 

kunskap och lära sig. 

 

Vid internationalisering av ett tjänsteföretag måste kunskapen som krävs för att utföra 

tjänsten överföras till företaget på den nya marknaden (Lindsay, Chadee, Mattsson, Johnston 

& Millett, 2003). Matysiewicz och Smyczek (2016) menar att kunskapsutbyte innebär 

givande och tagande av information mellan de delaktiga i ett sammanhang och att 

kunskapsöverföring innebär villighet från en grupp eller en individ att dela kunskap för 

ömsesidig nytta. Utan kunskapsutbyte försvinner möjligheten för kunskapsöverföring till en 

annan grupp eller individ. Det innebär att både kunskapsutbyte och kunskapsöverföring är 

nödvändiga för att kunskapen ska kunna överföras i eller mellan organisationer. Contractor, 

Kundu och Chin-Chun (2003) menar att trots tjänsters relevans på företagsmarknaden finns 

det mindre forskning om tjänsteföretagens tillväxt och internationalisering i jämförelse med 

tillverkande företags internationalisering. Lindsay et al. (2003) menar att hur genereringen, 

utvecklingen och överföringen av kunskap går till i ett tjänsteföretags 

internationaliseringsprocess är ett relativt outforskat område. Detta trots att 

kunskapskompetensen är mer avgörande för tjänsteföretag än för tillverkande företag då 

tjänsteföretag behöver kunskapen för att förstå och förmedla tjänsten. Lindsay et al. (2003) 

menar även att tjänsteföretagen inte bara har ett högre beroende av kunskap och 

kunskapsöverföring, utan också av individer. Individerna inom företaget fungerar som 

relationsbyggare och genom relationen kan kunskap sedan sändas. Relationer utgör därför en 

viktig faktor för ett tjänsteföretags kunskapsöverföring. I hur stor mån kunskapskompetens, 

relationer och kunskapsöverföring är viktiga för ett tjänsteföretag i en internationalisering kan 

däremot skilja sig och bero på tjänsteföretagets karaktär (Lindsay et al., 2003). Contractor et 

al. (2003) beskriver två olika karaktärer av tjänsteföretag vilka är kunskapsintensiva 

tjänsteföretag och kapitalintensiva tjänsteföretag. Starbuck (1996) menar att 

kunskapsintensiva tjänsteföretag i högre grad använder kunskap som insats i tjänstens 

utförande i jämförelse med kapitalintensiva tjänsteföretag där materiella investeringar är den 

största insatsen. Karaktären beskrivs påverka internationaliseringsprocessen för 

tjänsteföretaget sett till vilken kunskap som behöver överföras. 

 

En organisation kan bestå av både tyst kunskap och explicit kunskap som båda påverkar ett 

tjänsteföretags internationaliseringsprocess (Scott-Kennel & von Batenburg, 2011). Nonaka 

och Takeuchi (1995) menar att tyst kunskap är personlig och finns hos individen och explicit 

kunskap kan uttryckas i siffror och ord. De menar även att överföra tyst kunskap är svårare då 
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kunskapstypen är svår att kodifiera och därmed överföra mellan individer i jämförelse med 

explicit kunskap som kan överföras direkt. Lindsay et al. (2003) menar att 

kunskapsöverföring i en internationaliseringsprocess av ett tjänsteföretag handlar om att 

överföra den relevanta kunskapen för det specifika företaget som krävs för att driva 

verksamheten. Det finns flera faktorer som kan orsaka problem vid kunskapsöverföringen i 

en internationaliseringsprocess då de stör informationsflödet. Sådana faktorer benämner 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) som psykiska distans faktorer och hävdar att 

faktorerna ökar med det geografiska avståndet mellan marknaderna. Kulturskillnader är en av 

de psykiska distans faktorerna och är svårt att anpassa sig efter då kulturskillnader i de olika 

länderna är ett komplext område för företaget som internationaliserar sig. Lindsay et al. 

(2003) menar att för att ett företag ska lyckas med en internationaliseringsprocess på den nya 

marknaden krävs individernas förmåga att anpassa sig samt bland annat ta till sig den nya 

marknadens kultur. Då kunskapskompetensen i tjänsteföretag ofta ligger hos individerna i 

företaget blir individerna centrala när det gäller att göra anpassning efter marknaden (Lindsay 

et al., 2003). För ett företag som går internationellt kan även krav som kommunicering på ett 

annat språk bli aktuellt. Språkskillnader är även de en psykisk distans faktor (Johanson & 

Vahlne, 1997) och som även Welch, Welch och Marschan-Piekkari (2001) diskuterar som en 

faktor som måste fungera för att relevant kunskap och information ska kunna överföras. 

Förstår företagen inte varandra tar processen lång tid och kan även skapa missförstånd som 

kan skada affären. Till sist handlar det också om att företaget är beredda att ta till sig den 

kunskap som genom kunskapsöverföring förmedlas. Enligt Levinthal och Cohen (1990) är en 

organisations förmåga att uppta ny kunskap i en organisation ett bevis på organisationens 

absorptionsförmåga. Szulanski (1996) menar att absorptionsförmågan beror på egenskaper 

hos den som ska ta emot kunskapen vilket därför påverkar hur väl kunskapsöverföringen tas 

emot.  

 

Studier om internationaliseringsprocessen i sig och även i en kontext med detaljhandeln är 

många, men att studera internationaliseringsprocessen i en kontext med tjänsteföretag och 

den kunskap som är nödvändig att överföra till den nya aktören på marknaden är färre (Scott-

Kennel & von Batenburg, 2011). Kunskap anses vara en organisations viktigaste resurs 

(García-Almeida, 2015; Knight, & Liesch, 2002) och inte mindre i ett tjänsteföretag där 

kunskapen har stor betydelse för att utföra tjänsten (Lindsay et al., 2003). Kunskapens 

relevans för en tjänst gör kunskapsöverföringen i ett tjänsteföretags 

internationaliseringsprocess samt de inverkande faktorerna till ett intressant problem att 

studera.  

  

1.3 Syfte  

Denna studie syftar till att öka vår förståelse för kunskap och kunskapsöverföring i en 

internationaliseringsprocess för tjänsteföretag samt de inverkande faktorer som en 

internationalisering över landsgränser kan innebära. Vårt mål är att bidra till diskussionen 

kring kunskapsöverföring i tjänsteföretags internationaliseringsprocess samt hur inverkande 

faktorer påverkar överföringen. 
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1.4 Forskningsfråga 

Hur sker kunskapsöverföringen i ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess och vilka 

faktorer inverkar på överföringen? 
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2 Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogörs de teorier som ligger till grund för studien. Referensramen behandlar 

de teorier och begrepp som enligt studiens problematisering är relevant för att ge en bred 

bild av de studerade ämnesområdet. Den teoretiska referensramen tar därför sin början i att 

beskriva Internationaliseringsprocesser som Uppsala internationaliseringsmodell, 

Nätverksmodellen och Born globals. Teorin går sedan djupare in på 

Internationaliseringsprocess för ett tjänsteföretag. Under rubriken Kunskap har olika typer 

av kunskap identifierats som Marknadskunskap och Erfarenhetskunskap samt Tyst kunskap 

och Explicit kunskap. Kunskapstyperna följs av rubrikerna Kunskapsöverföring, Relationer 

och Absorptionsförmåga och till sist diskuteras Internationaliseringens hinder. 

 

2.1 Internationaliseringsprocesser 

2.1.1 Uppsala internationaliseringsmodell 

Företag kan göra entré på den internationella marknaden på olika sätt. Uppsala 

internationaliseringsmodell är en av de mest undersöka teorierna sett till företags 

internationaliseringsprocess och är en teori värd att belysa. Uppsala 

internationaliseringsmodell utvecklades av Johanson och Vahlne (1977) och beskriver ett 

enskilt företags stegvisa internationaliseringsprocess på den internationella marknaden. Det 

första steget som tas mot en internationalisering är att företag börjar exportera till ett land via 

en agent, ett andra steg är att etablera ett dotterföretag och som tredje steg kan företaget i 

vissa fall påbörja produktion i värdlandet. Etableringen börjar vanligtvis i närliggande länder 

där man tror att det finns få skillnader i och med kultur, ekonomi, politik, språk och så vidare, 

vilket kallas länder inom den psykiska distansen. I och med de korta stegen ut på närliggande 

marknader samlar företaget på sig kunskap och erfarenhet om internationaliseringsprocessen 

och de specifika marknaderna. Med kunskap och erfarenhet i bagaget menar Johanson och 

Vahlne (1977) med Uppsalamodellen att osäkerhet och risk ska reduceras då modellens 

grundläggande antagande är att brist på kunskap är ett hinder för internationalisering. 

Kunskapen ska göra det lättare att etablera sig på fler nya marknader på ett stabilt sätt, 

eventuellt till och med i länder längre bort. Den stegvisa processen som beskrivs är långsam 

då företag successivt i och med stegen erhåller kunskap och erfarenhet. I Uppsalamodellen är 

det två olika kunskapstyper som åsyftas. Den ena kunskapstypen är erfarenhetskunskap vilket 

innebär kunskap som företaget erhåller från erfarenhet av internationalisering, och syftar till 

kunskap som bara kan läras genom personlig erfarenhet och kan inte överföras till en annan 

person. Den andra typen är marknadskunskap, och är marknadsspecifik kunskap om den 

utländska marknaden vilket är kunskap som kan läras ut (Johanson & Vahlne, 1977).  

 

2.1.2 Nätverksmodellen  

Efter förändringar på företagsmarknaden inom områden som ekonomi, miljö, 

företagsbeteende samt förändringar på forskningsfronten ansåg Johanson och Vahlne (2009) 

att deras Uppsala internationaliseringsmodell (1977) saknade vissa koncept och 

infallsvinklar. Från detta argument utvecklade de Nätverksmodellen (Johanson & Vahlne, 

2009). Nätverksmodellen är anpassad efter de nämnda förändringarna som ansågs skett på 



 6 

företagsmarknaden och fokuserar mer på internationalisering genom företagsrelationer och 

hänvisar till samarbeten mellan företag. Företagsrelationer bildar nätverk på marknaden 

genom vilket företagen är kopplade till varandra i olika komplexa och osynliga mönster. Att 

vara en del av ett relevant nätverk är en förutsättning för lyckad internationalisering och 

utanförskap gynnar inte någon. I relationerna skapas även möjlighet för att lära och för att 

bygga förtroende och engagemang vilket i sin tur skapar möjlighet för att dela kunskap, 

erfarenhet och resurser. I jämförelse med Uppsalamodellen där valet av marknad avgörs av 

psykisk distans (Johanson & Vahlne, 1977) så avgörs valet av ny marknad i 

nätverksmodellen beroende på befintliga affärsrelationer (Johanson & Vahlne, 2009). 

Affärsrelationerna kan underlätta en snabb etablering på den nya marknaden då företaget kan 

ta hjälp av relationen för att erhålla kunskap för att undvika felsteg. Men för att relationerna 

ska ge fördelar krävs tillförlit marknaderna emellan. Kort sagt säger nätverksmodellen att 

kunskap, lärande och engagemang sker i affärsrelationerna där möjligheterna skapas. Hur 

snabbt företaget kan lära, skapa kunskap och bygga upp förtroende beror på den existerande 

basen av kunskap, förtroende och engagemang men även hur värdefulla möjligheterna är för 

företaget (Johanson & Vahlne, 2009).  

 

2.1.3 Born Global 

Born global är en internationaliseringsprocess som skiljer sig från Uppsala 

internationaliseringsmodell och nätverksmodellen. Skillnaden återfinns i när företag påbörjar 

sin internationaliseringsprocess (Bouncken et al., 2015). Enligt nämnda modeller är företaget 

först verksamma på den nationella marknaden för att därefter bli internationellt verksamma 

(Johansson & Vahlne, 2009). Enligt Bouncken et al. (2015) är ett born global ett företag som 

föds in på den internationella marknaden. Det innebär att företagen från start eller väldigt 

tidigt i verksamheten etablerar sig internationellt. Born global som 

internationaliseringsprocess är ett resultat av de tidigare nämnda globala drivkrafterna 

(Gjellerup, 2000; ur Ruzzier et al., 2006). Globaliseringen underlättar att starta verksamheten 

direkt på den internationella marknaden och gör den till sin hemmamarknad istället för att 

starta nationellt och därefter gå internationellt. Utöver globaliseringens möjliggörande för 

born globals beror denna internationaliseringsprocess också på trender i form av ökat intresse 

för nischade produkter. En nischad produkt tvingar företag att sprida sig på fler marknader än 

bara hemmamarknaden då produktens kundgrupp är begränsad. En annan faktor som 

påverkar born globals är den snabba teknikutvecklingen som gör kommunikation av 

information enklare och som ger möjlighet att etablera nätverk och allianser. I och med en 

snabb internationalisering måste företagen samla kunskap och lära sig om den nya marknaden 

snabbt vilket de bland annat gör genom sina nätverk och allianser. Att vara snabb ut på den 

internationella marknaden kan hjälpa företaget att vara först med den nya produkten och 

genom detta skapa konkurrensfördelar (Bouncken et al., 2015).  

 

2.2 Internationaliseringsprocessen för ett tjänsteföretag 

Marknadsteorier definierar traditionellt tjänster med karaktärsdrag som immateriella då de 

ofta inte går att ta på, är icke lagringsbara, icke transportabla då de måste produceras och 

konsumeras på samma ställe, heterogena då tjänsten som levereras kan variera och till sista 
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att en tjänst inte går att äga. Dessa karaktärsdrag skiljer traditionellt sätt en tjänst från en vara, 

däremot går inte karaktärsdragen att applicera på alla tjänster i alla sammanhang då 

förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika tjänsteföretag (Cowell, 1986; ur Buckley et al., 

1992). En tjänst behöver inte vara renodlad utan den kan vara kombinerad med en vara och 

detsamma gäller för varor som kan kombineras med en tjänst. Detta antyder Jack, As-Saber 

och Edwards (2015) som ifrågasätter den traditionella synen på varor och tjänster och antar 

ett annat sätt att se produkten på, nämligen som ett produktpaket med både varor och tjänster 

inbäddade. Buckley et al. (1992) menar också att varor och tjänster kan samexistera i många 

fall och att om eller hur tjänsten är inbakad i en vara avgör tjänstens förmåga att handlas med 

internationellt. Företag som har en adderad tjänst till sin vara upplever att exporten till 

utlandet blir mer utmanande, särskilt för de företag som kombinerar sin vara med en tjänst 

vars möjligheter att separeras från produktionsplatsen utgör ett problem (Jack et al., 2015). 

När tjänsten måste produceras och konsumeras på samma ställe menar Buckley et al. (1992) 

att produktpaketets förmåga att handlas med internationellt påverkas då tjänstens del i paketet 

är beroende av närvarande personal. I dessa fall måste antingen personal resa till marknaden 

eller så måste personal finnas på plats. Jack et al. (2015) menar att ett sådant fall kan innebära 

att internationaliseringen kräver en direktinvestering i landet, eller så kan tjänsten till 

exempel ersättas på plats av tjänsteutbudet på den nya marknaden. En typ av tjänst som måste 

produceras och konsumeras på samma ställe är exempelvis sjukvården, då den kräver 

personalens närvaro vid utförandet (Buckley et al., 1992).   

 

Internationaliseringen av tjänsteföretag kan påverkas av dess samexistens med varor (Jack et 

al., 2015), som ovan nämnt men att tjänsteföretaget har olika förmåga att internationaliseras 

kan också bero på tjänsteföretagets karaktär. Ett tjänsteföretag kan vara kapitalintensivt eller 

kunskapsintensivt och Contractor et al. (2003) menar att de olika karaktärerna av 

tjänsteföretag skiljer sig från varandra. Starbuck (1992) menar att tjänsteföretag av 

kunskapsintensiv karaktär kan tillämpas på företag där kunskap har större betydelse än andra 

insatser som till exempel kapital. Contractor et al. (2003) menar att för kunskapsintensiva 

tjänsteföretag innebär det att tjänsten i fråga utförs med hjälp av kunskap som de anställda 

besitter och kan utföra. De definierar kunskapsbaserade tjänster som reklam, 

marknadsundersökningar, förlagsverksamhet, värdepapper och diversifierade finansiella 

tjänster. Vidare menar Starbuck (1992) att i ett kapitalintensivt företag har kapital störst 

betydelse. Kapitalintensiva tjänster är inte i samma grad beroende av endast kunskap hos de 

anställda utan innebär även mer materiella investeringar (Contractor et al., 2003). De 

kapitalintensiva tjänsterna definieras som flygtransporter, byggprojekt, hotell, restauranger 

och snabbmatskedjor, detaljhandel, sjöfart och lastbilstransporter. Starbuck (1992) menar att 

även då villkoren kapitalintensiv och kunskapsintensiv refererar till insatser, inputs, kan 

kapital och kunskap också vara de som kommer ut ur företaget, outputs.  

 

Contractor et al. (2003) hävdar att kunskapsintensiva tjänsteföretag kan dra nytta av 

internationalisering snabbare än kapitalintensiva företag. Tre fördelar definieras för 

kunskapsintensiva tjänsteföretag i jämförelse med kapitalintensiva tjänsteföretag. 

Kunskapsintensiva tjänsteföretag har lägre belastning av materiella investeringar då den 

största insatsen är kunskap, de kan ha befintliga kunder utomlands som de haft möjlighet att 
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följa, och ökad global standardisering och kan därmed sänka kostnaderna för utländskt 

inträde. Sharma och Johanson (1987) menar också att kunskapsintensiva tjänsteföretag kan 

dra nytta av att de inte behöver göra stora materiella investeringar. De jämför konsultföretag 

för teknik tjänster som kan hänföras till kunskapsintensiva tjänsteföretag och menar att 

kunskapsintensiva tjänsteföretag tar en mindre risk i jämförelse med tillverkande företag. De 

menar att tillverkning innebär investeringar i kapital och anläggningstillgångar och när 

tillgångar förvärvats och installerats är det svårt och dyrt för företagen att röra sig över 

nationsgränserna. Tillverkande företag som går utomlands tvingas därför vara försiktiga och 

gradvis åta sig resurser. I jämförelse med kunskapsintensiva tjänsteföretag där 

yrkesskickligheten ligger hos de anställda och är av mångsidig karaktär och kan på så sätt 

med små ändringar användas på ett antal olika sätt och i ett antal olika länder utan att behöva 

göra investeringar i anläggningstillgångar som tillverkande företag eventuellt kräver.  

 

 2.3 Kunskap  

2.3.1 Marknadskunskap och erfarenhetskunskap 

Att kunskap är viktig i en internationaliseringsprocess konstaterades tidigt av Johanson och 

Vahlne (1977) i Uppsala internationaliseringsmodell. De finns olika typer av kunskap som är 

relevanta i en internationaliseringsprocess för det internationaliserande företaget och 

Johanson och Vahlnes (1977) tar upp två olika typer i och med Uppsala 

internationaliseringsmodell. Den första typen är marknadskunskap, vilket är kunskap om den 

utländska marknaden som kan läras ut. Den andra typen är erfarenhetskunskap som syftar till 

kunskap om den nya marknaden som bara kan läras genom personlig erfarenhet. 

Marknadskunskap kan bara ge en teoretisk överblick av möjligheter på den nya marknaden 

medan erfarenhetskunskap bidrar med konkret kunskap och konkreta möjligheter då den är 

grundad på erfarenhet. De menar att i en internationaliseringsprocess, där ett företag går in på 

en ny marknad, är insamlande av erfarenhetskunskap om den nya marknaden viktigt för att 

lyckas med internationaliseringen. Erfarenhetskunskap måste därmed erhållas på plats på den 

nya marknaden och det sker genom aktiviteter.  

 

2.3.2 Tyst kunskap och explicit kunskap  

Tyst kunskap och explicit kunskap är två kunskapstyper som diskuteras som viktiga i en 

organisation samt påverkar ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess (Scott-Kennel & 

von Batenburg, 2011). Lindsay et al. (2003) menar att kunskap och kunskapsöverföring är 

ännu mer relevant för ett tjänsteföretag än för ett tillverkande företag, då vikten av att 

kunskapen överförs till den utländska marknaden avgör hur väl tjänsten kan utföras där.  

 

Tyst kunskap grundar sig i Michael Polanyis (Polanyi, 1967; ur Perraton, & Tarrant, 2007) 

koncept om personlig kunskap från slutet av 1940-talet och början på 1950-talet. Han ska ha 

menat att människan vet mer än vad vi kan säga med vilket han menade att människor kan 

genomföra aktiviteter de vet hur man gör utan att nödvändigtvis kunna redogöra för hur de 

genomförs. Människan kan nödvändigtvis inte heller redogöra för sina skäl för att genomföra 

aktiviteten eller förklara för andra hur den hänger ihop och ännu mindre kunna redogöra för 

fysikens lagar, biologi och så vidare för att betona aktiviteten. Ett exempel på en sådan typ av 
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aktivitet kan vara att cykla, simma eller spela ett instrument. Tyst kunskap är personlig och 

kan därmed inte sammanställas och genom de kommuniceras och överförs därmed på bästa 

sätt genom personlig kontakt. Nonaka och Takeuchi (1995) hävdar att tyst kunskap är den 

huvudsakliga kunskapen av alla kunskapstyper. De beskriver precis som Polanyi (Polanyi, 

1967; ur Perraton, & Tarrant, 2007) att tyst kunskap är svår att formulera och förklarar det 

med att tyst kunskap är osynlig för andra individer då den är personlig och påverkad av 

individens handlingar, känslor och värderingar. Det begränsar den tysta kunskapens spridning 

till andra. Nonaka och Takeuchi (1995) delar in tyst kunskap i två dimensioner, den tekniska 

dimensionen och den kognitiva dimensionen. Den tekniska dimensionen innebär att agera på 

ett ”know how” sätt, det vill säga att exempelvis veta hur något ska genomföras eller veta hur 

något fungerar och kan vara när en expert inom ett område efter flera år utvecklar erfarenhet 

för ett sätt att arbeta på. “Know how” kräver träning och framförallt erfarenhet inom 

branschen. Den andra dimensionen av tyst kunskap, den kognitiva dimension, innebär att 

kunskapen innehåller värderingar, uppfattningar, mentala modeller samt diagram. Den typen 

av kunskap är integrerad i individen och individen tar den kunskapen för givet. Explicit 

kunskap är motsatsen till tyst kunskap och är något som kan uttryckas i siffror och ord, vilket 

är lätt att dela med sig av via kommunikation i till exempel universella principer, data eller 

kodifierade procedurer. Polanyi (1967); ur Perraton och Tarrant (2007) menar att tyst 

kunskap och explicit kunskap inte är varandra uteslutande alternativ utan snarare att tyst 

kunskap är en självständig process medan explicit kunskap måste grundas i tyst kunskap för 

att förstås och kunna tillämpas.  

 

Tyst kunskap i en organisatorisk kontext har gett en helt ny bild av hur man ser på en 

organisation. Från att se organisationen som en maskin som endast förmedlar information har 

synen ändrats till att se på organisationen som en levande organism som innehar egen 

specifik kunskap, kunskap som innefattar värderingar, känslor, image och symboler (Nonaka 

& Takeuchi, 1995). För att tyst kunskap ska kunna läras ut i en organisation måste den 

konverteras till explicit kunskap som alla kan ta del av, det vill säga konverteras till ord eller 

siffror som kan delas mellan individerna i organisationen. Nonaka och Takeuchi (1995) 

definierar tre karaktäristiska drag för hur tyst kunskap konverteras till explicit kunskap. Det 

första handlar om hur det som inte går att uttrycka uttrycks. Det sker genom metaforiska 

symboler och språk och är ett sätt för individer som befinner sig i olika kontexter att 

kommunicera. Det andra karaktärsdraget är att sprida kunskap, det vill säga att den 

individuella kunskapen sprids till alla individer inom en organisation. Det sista 

karaktärsdraget för hur tyst kunskap konverteras till explicit kunskap är att ny kunskap bildas 

där det föreligger otydlighet, det kan till exempel ske när individerna i en organisation utsätts 

för nya situationer. Scott-Kennel och von Batenburg (2011) menar att när tjänsteföretag i stor 

omfattning växer globalt blir det svårare att överföra den tysta kunskapen till explicit kunskap 

i en internationalisering vilket tvingar företaget att konvertera individernas kunskap till 

organisatorisk kunskap. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att organisatorisk kunskap inom 

organisationen bildas när tyst kunskap konverteras till explicit kunskap, och tillbaka igen till 

tyst kunskap. Organisatoriskt lärande sker därmed genom gemensam förståelse av tyst 

kunskap som konverterats till explicit kunskap och tillbaka igen, och fördelen med denna typ 

är att företaget undviker att kunskap försvinner vid konverteringen från tyst till explicit 
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kunskap (Scott-Kennel & von Batenburg, 2011). Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver den 

organisatoriska kunskapen som stark och viktig för en organisation då den är skapad 

gemensamt från grunden. För att den organisatoriska kunskapen ska kunna byggas från 

grunden i en organisation krävs det regelbunden kommunikation och interaktion mellan 

medlemmarna för att kunskapen ska spridas dem emellan. 

 

2.4 Kunskapsöverföring  

För att kunskap som finns i ett företag ska kunna föras vidare i en internationalisering till den 

nya marknaden där etableringen ska ske måste kunskapen överföras (Lindsay et al., 2003) 

vilket Matysiewicz och Smyczek (2016) benämner som kunskapsöverföring. Polanyi (1967); 

ur Sveiby (1996) menar att sett till individnivå är alla involverade i kunskapsöverföring. 

Föräldrar lär sina barn hur de ska bete sig och vuxna lär sig av sina erfarna kollegor på 

arbetsplatsen. De beskrivna situationerna är exempel på direkt kunskapsöverföring, vilket 

innebär kunskap från en person till en annan i en direkt interaktion. Polanyi (1967); ur Sveiby 

(1996) identifierar tre tysta psykosociala mekanismer, det vill säga lärandeprocesser, för 

direkt kunskapsöverföring vilka är: imitation, identifikation och lära genom handling. 

Indirekt kunskapsöverföring är den andra typen av kunskapsöverföring och kan tas upp 

genom att läsa en bok eller en artikel. Kunskapen går därmed inte från person till person utan 

från en person till en mellanhand, till exempel en handbok, och genom den vidare till en 

person som läser handboken. Indirekt kunskapsöverföring har stor potential att spridas då 

mellanhanden kan tas tillvara av många genom till exempel flera exemplar av en bok i 

jämförelse med direkt kunskapsöverföring som måste ske genom direktkontakt i en 

interaktion.  

 

Gorovaia och Windsperger (2013) beskriver kunskapsöverföring i en franchisekontext, där 

kunskapsöverföring sker mellan franchisegivare och franchisetagare. De menar att 

överföringen av kunskap ser olika ut för tyst kunskap och explicit kunskap vilket kräver olika 

strategier. De beskriver att företagsspecifik kunskap som är explicit har låg nivå av fyllig 

information och kan översättas genom kodifieringsstrategi, som är en slags kodning av 

kunskapen. Strategin gör de möjligt att skriva ned all relevant kunskap som sedan kan 

överföras genom en mellanhand som till exempel ett franchiseavtal och/eller en drifthandbok. 

Om företagsspecifik kunskap däremot är av karaktären tyst kunskap är ett franchisingavtal 

eller en drifthandbok en otillräcklig överföringsmetod på grund av tyst kunskaps karaktär 

som enligt Nonaka och Takeuchi (1995) inte ger möjlighet till att skrivas ned. Gorovaia och 

Windsperger (2013) menar att tyst kunskap behöver en strategi med hög nivå av fyllig 

information. Överföringsstrategier med hög grad av fyllig information kan vara utbildning, 

seminarier, studiebesök och face-to-face möten. Valet av strategi för kunskapsöverföring 

beror även på graden av förtroende mellan franchisegivare och franchisetagare då förtroende 

är en vägvisare för kunskapsöverföring mellan parterna. En förtroendefull relation mellan 

franchisegivaren och franchisetagare ökar kunskapsöverföring mellan parterna i relationen.  

 

Att överföra tyst kunskap är som tidigare nämnt, svårare då kunskapens karaktär gör den svår 

att kodifiera och därmed överföra mellan individer i jämförelse med explicit kunskap som 
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kan överföras direkt (Nonaka & Takeuchi, 1995). På grund av tyst kunskapskaraktär menar 

Kogut och Zander (2003); ur Scott-Kennel och Batenburg (2011) att tyst kunskap påverkar 

kostnaden och sättet för kunskapsöverföring. Detta då tyst kunskap är svårare att överföra på 

grund av hög intensitet och ett högt behov av kontroll vilket medför högre kostnader 

(Szulanski, 1996). Den explicita kunskapen har inte lika högt behov av kontroll då den kan 

förmedlas genom till exempel en mellanhand (Nonaka & Takeuchi, 1995). Däremot menar 

Contractor et al. (2003) att tyst kunskap innebär mindre kapitalinsats då färre investeringar i 

inventarier behöver göras på den internationella marknaden och att kunskapsintensiva företag 

då kan lägga pengarna på att fysiskt befinna sig på den internationella marknaden.  

 

Szulanski (1996) definierar svårigheter för kunskapsöverföring som ”internal stickiness” och 

menar att det finns faktorer som gör det svårare för kunskapsöverföring inom en organisation. 

Szulanski delar in faktorerna i fyra kategorier. För det första, karaktären på den kunskap som 

överförs påverkar kunskapsöverföringen. Vissa typer av kunskap är lättare att överföra än 

andra. Det är svårt att överföra kunskap som finns hos människan eller organisationen som är 

av karaktären tyst kunskap. Den andra faktorn utgörs av karaktären för kunskapskällan, en 

kunskapskälla som saknar motivation kan leda till förlorat ägande, privilegium i form av 

rättigheter, samt inte ses som tillförlitlig, pålitlig och kunnig. Den tredje faktorn är 

egenskaper hos kunskapsmottagaren där egenskaper som bristande motivation, mottaglighet, 

förmåga att värdera, tillgodogöra och tillämpa ny kunskap framgångsrikt, med andra ord 

absorptionsförmåga, påverkar kunskapsöverföringen. Hit hör även brist på acceptans av 

förnyelse vilket kan definieras som kvarhållande kapacitet. Den fjärde faktorn som Szulanski 

(1996) definierar är egenskaper för kontexten. En fruktbar kontext påverkar utvecklingen och 

kunskapsöverföringen positivt i en organisation medan en ofruktbar kontext hindrar detta. 

Några faktorer som skiljer de två är deras formella struktur och system, källor för samordning 

och expertis, och hur de hanterar beteenden. Om kommunikationen mellan källan och 

mottagaren går lätt och den övergripande relationen är "intim" gynnar det 

kunskapsöverföringen då kunskapen överförs lättare och blir mindre arbetskrävande och 

avlägsen medan motsatsen hindrar kunskapsöverföringen.  

 

2.5 Relationer 

Relationen mellan företaget på hemmamarknaden och företaget på den utländska marknaden 

är en central del i ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess (Lindsay et al., 2003). 

Relationer som kännetecknas av informell karaktär och öppenhet förefaller berika kanaler för 

kunskapsöverföringen, det vill säga där kunskapen överförs mellan företagen. Relationer 

binds och upprätthålls av de anställda individerna i företaget. Genom kanalerna är det 

individens roll att medla kunskap som går att uttrycka, detta görs enligt Nonaka och Takeuchi 

(1995) genom att konvertera tyst kunskap till explicit kunskap så att den lättare kan 

överföras. Då den tysta kunskapen kan anpassas efter marknaden när den konverteras till 

explicit är det lättare för ett tjänsteföretag med en tjänst baserad på kunskap att överföra 

kunskapen och därmed etablera sig internationellt (Lindsay et al., 2003). 
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Individens roll i relationen har även stor betydelse när tjänsteföretagets erbjudna tjänst består 

av hög grad av mänsklig kunskap som individerna innehar. Kunskapen måste överföras i 

relationen genom kunskapsöverföring till den nya marknaden för att tjänsten ska kunna 

utföras på det avsedda sättet (Buckley et al., 1992). En relation gynnar även delandet av 

kunskapen på det sätt att användbar information från den utländska marknaden som är 

relevant i en internationaliseringsprocess kan nå företaget på hemmamarknaden. Detta är 

speciellt viktigt för ett tjänsteföretag då en tjänst som tar sig utomlands kräver mer 

anpassning än en vara. Att anpassa en tjänst förenklas genom information och kunskap från 

och om bortamarknaden som relationen ger tillgång till (Lindsay et al., 2003).  

 

Lindsay et al. (2003) menar att relationer som kännetecknas av informell karaktär och 

öppenhet förefaller berika kanaler för kunskapsöverföring. Gorovaia och Windsperger (2013) 

är på samma spår och definierar därtill att förtroende i relationen ökar kunskapsöverföringen 

mellan parterna i relationen, de syftar då främst på relationen mellan franchisegivaren och 

franchisetagare. Genom kanalerna är det individens roll att medla den kunskap som går att 

uttrycka (Lindsay et al., 2003), detta görs genom att konvertera tyst till explicit kunskap så att 

den lättare kan överföras (Nonaka & Takeuchi, 1995). Vidare menar Lindsay et al. (2003) att 

motivationen till att mottaga och utbyta kunskap för ett tjänsteföretag kan variera mellan 

moderföretaget och dotterföretaget. Det menar även Szulanski (1996) i och med de faktorer 

för internal stickiness som han definierat där bland annat brist på motivation beskrivs som en 

faktor som hindrar kunskapsöverföringen. Brist på motivation kan ligga hos den ena eller 

båda av parterna vilket påverkar relationen. En bra relation gör att kunskap och information 

överförs lättare då parterna respekterar varandra och är villiga att kommunicera medan en 

dålig relation gör det svårt för parterna att kommunicera, dela och föra över kunskap. Lindsay 

et al. (2003) diskuterar motivationen hos hemmamarknaden och menar att relationen mellan 

parterna kan skadas om motivationen från hemmamarknaden, att ta in den kunskap som den 

utländska marknaden genererar, minskar eller försvinner. Detta kan uppstå då 

hemmamarknaden finner att den kunskap som den utländska marknaden förmedlar är 

marknadsspecifik för just det landet och därmed inte är av generellt intresse och nytta för 

företaget i stort.  

 

2.6 Absorptionsförmåga  

Autio, Sapienza och Almeidas (2000); ur Chetty och Campbell-Hunt (2004) definierar 

lärande i en organisatorisk kontext som processen att uppta ny kunskap in i organisationen 

och att göra den till en del av den organisatoriska kunskapsbasen. Chetty och Campbell-Hunt 

(2004) menar att när ett företag tar sig ann en ny marknad skiljer sig eventuellt behovet åt 

mellan marknaderna och det krävs att företaget lär sig vad den nya marknaden efterfrågar. De 

menar också att hur snabbt en organisation internationaliserar sig på en ny marknad påverkar 

hur snabbt lärandet sker i organisationen. Vid en snabb internationaliseringsprocess måste 

företaget på ett effektivt sätt lära sig samt anta nya rutiner och strukturer för att kunna 

absorbera kunskapen, det krävs även en flexibilitet för att anpassa sig efter dessa 

förändringar. Nödvändig kunskap om marknaden kan erhållas från kunder, leverantörer och 

andra företag. Författaren menar dock att vissa företag inte har vad som krävs för att 
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genomföra en internationaliseringsprocess och det lärandet som krävs vilket gör det är viktigt 

att vara medveten om sin egen kapacitet. 

 

Enligt Levinthal och Cohen (1990) är en organisations förmåga att uppta ny kunskap i en 

organisation ett bevis på organisationens absorptionsförmåga. Vidare menar de att 

absorptionsförmågan i en organisation består av tre olika absorptionskapaciteter för att 

absorbera kunskap; förmågan att utnyttja yttre resurser, förmågan att utnyttja extern kunskap 

samt förmågan att absorbera ny kunskap med hjälp av förkunskaper inom ett specifikt 

område. Författarna diskuterar att ett företags absorptionsförmåga är beroende av individerna 

i organisationen. Det menar även Scott-Kennel och von Batenburg (2011) som beskriver att 

förmågan att utvärdera och använda kunskap inom internationaliseringsprocessen är ytterst 

beroende av individens personliga egenskaper, tekniska expertis och yrkeserfarenhet. Dessa 

personliga egenskaper påverkar medarbetarnas kunskap, absorptionsförmåga och förmåga att 

utnyttja ny och befintlig kunskap i linje med företagets strategi. Detta gör individen i 

företaget och dess förmågor avgörande för att överföra kunskap för ett tjänsteföretag av 

kunskapsintensiv karaktär. Dock menar Levinthal och Cohen (1990) att det inte endast är de 

anställda individerna i organisationen som utgör organisationens absorptionsförmåga för att 

uppta ny kunskap utan det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Absorptionsförmågan beror 

även på information som en organisation innehar, men också på organisationens förmåga att 

utnyttja den information och kunskap som organisationen har. Levinthal och Cohen (1990) 

menar att absorptionsförmågan är en funktion av tidigare kunskaper inom ett specifikt 

område i ett företag, det vill säga att förkunskaper är avgörande för hur individerna upptar ny 

kunskap inom samma område. Okunskap kan vara avgörande när ett företag bestämmer sig 

för att inte vidta åtgärder då det anser sig ha brist på förkunskaper inom området.  

 

Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar att en organisations absorptionsförmåga påverkar 

kunskapsöverföringen mellan olika enheter i organisationen. Det beskriver även, som tidigare 

nämnt, Szulanski (1996) med sina fyra faktorer för “internal stickiness” som påverkar 

kunskapsöverföringen. Det som beskrivs som den tredje faktorn för påverkan på 

kunskapsöverföringen är att egenskaper hos kunskapsmottagaren påverkar 

kunskapsmottagarens absorptionsförmåga. Egenskaperna beskriv som bristande motivation, 

mottaglighet, förmåga att värdera, tillgodogöra och tillämpa ny kunskap framgångsrikt. Även 

brist på acceptans av förnyelse påverkar absorptionsförmågan vilket påverkar viljan att 

absorbera ny kunskap. 

 

Absorptionsförmåga i en internationaliseringsprocess menar Chetty och Campbell-Hunt 

(2004) kan vara att när ett företag har internationaliserat sig på en marknad och drar lärdomar 

och kunskap från den marknaden ur en internationasliseringsaspeket kan företaget ta med sig 

det till nästa marknad företaget ska internationalisera sig i. På detta sätt samlar företaget på 

sig erfarenhet och ökar chanserna till en lyckad internationalisering på nästa marknad. 

Lindsay et al. (2003) menar att för att lärdom från företaget på den utländska marknaden ska 

vara av intresse för företaget på hemmamarknaden måste dock kunskapen som erhålls av 

företaget på den utländska marknaden vara av högt värde för organisationen som helhet, med 

vilket det menas att kunskapen ska kunna generaliseras för hela organisationen. Då kan 
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kunskapen vara av nytta för hela organisationen och därmed vara möjlig att nyttja i andra 

länder där organisationen är verksam. Är kunskapen som kommer från företaget på den 

utländska marknaden inte av nytta kan organisationen tappa intresset för den kunskap som 

marknaden genererar och samtidigt tappa intresset för att lära av den nya marknaden. Detta 

kan påverka relationen mellan hemmamarknaden och den utländska marknaden negativt.  

 

2.7 Internationaliseringens hinder 

Tidigare forskning (Gomez-Mejia & Palich, 1997; Hallen & Wiedersheim-Paul, 1984; 

Hofstede, 1994; Kogut & Singh, 1988; ur Brewer, 2008) visar att bristande kommunikation 

hindrar kunskapsöverföringen i och eller mellan företag. I en internationaliseringsprocess är 

det viktigt att informationen och kunskapen som avses att överföra, överförs, förstås och 

accepteras och detta främst för tjänsteföretag (Lindsay et al, 2003). Att kunskap och 

information överförs lätt i och mellan marknader är däremot inte alltid fallet då en 

internationalisering till ett annat land kan innebära skillnader mellan länderna. Sådana 

skillnader definierar Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) som psykisk distans faktorer 

och förklarar att de stör informationsflödet mellan den inhemska och den utländska 

marknaden. De störande faktorerna som gör det svårare för marknader att kommunicera är 

olikheter i lokalt språk, företags språk, kultur, politiskt system, utbildningsnivå, ekonomisk 

utvecklingsnivå samt transportkanaler. Psykisk distans har av förklarliga skäl ett samband 

med det geografiska avståndet. Däremot diskuterar författarna att det geografiska avståndet 

inte alltid har betydelse för psykisk distans. Länder som ligger geografiskt nära kan skilja sig 

från varandra sett till de nämna psykisk distans faktorerna och fallet kan även vara motsatt, 

att geografiskt avlägsna länder inte alls skiljer sig sett till psykisk distans faktorerna. 

Johanson och Vahlnes (1997) Uppsalamodell beskriver att företag börjar sin 

internationaliseringsprocess på hemmamarknaden för att därefter steg för steg ta sig ut på den 

internationella marknaden. Företagen börjar då i länder inom den psykiska distansen. 

Johanson och Vahlne beskriver att genom att etablera sig i närliggande länder, som anses 

ligga inom den psykiska distansen, reduceras eventuellt graden av osäkerhet och risktagande 

då företaget förutspår att de faktorer som den psykiska distansen innebär kommer att vara 

mer lika hemmamarknadens. 

 

Däremot finns det forskare som är kritiska till psykisk distans och ifrågasätter konceptet. O 

Grady, Shawna och Lane (1996) menar att det inte finns forskning på psykisk distans 

inverkan på beslutsfattarnas val av plats att etableras på och att det inte heller finns forskning 

på företagets prestation i det psykiskt närliggande landet. De menar med den psykiska distans 

paradoxen att de som företag tror sig känna igen, det vill säga det som ligger psykiskt nära, 

kan visa sig inte alls göra det. Istället för att liknande kulturer gör det enkelt för den inhemska 

och utländska marknaden att kommunicera samt göra affärer kan det bildas problem då 

marknaderna inte är beredda på att möta de skillnader som ändå finns. O Grady et al. (1996) 

menar att detta visar ett behov av mer informationssamlande innan etableringen på en 

utländsk marknad trots att den anses ligga inom den psykiska distansen. Det är alltså att 

föredra att hantera internationaliseringen i närliggande länder sett till psykisk distans länder 

på samma sätt som företaget hanterar internationalisering i främmande länder. Det är svårare 
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att samla information och lära sig när skillnaderna kommer som en överraskning och då 

företaget inte har samma möjlighet att ta lärdom. Freeman och Sandwell (2008) menar på att 

företag som ska internationalisera snarare väljer marknad efter nätverkskontakter än väljer 

marknad efter kulturell likhet och sedan följde denna erfarenhet genom att flytta till mer 

kulturellt olika marknader i enlighet med Johanson och Vahlnes (1977) Uppsalamodell.  

 

En psykisk distans faktorer är som nämnt kulturskillnader som Johanson och Wiedersheim-

Paul (1975) beskriver stör informationsflödet mellan marknaderna. Brewer (2008) är på 

samma spår och belyser de kulturella skillnaderna som en orsak till bristande 

kommunikation. Kultur är väldigt brett och innefattar mycket och påverkar därför hur 

människor relaterar till den värld de lever i. Det relaterade beteendet i kulturen har gått från 

generation till generation (Spinks & Wells, 1997). Kulturella skillnader kan exempelvis vara 

skillnader i kontrakt, sociala seder, utrymme, vänner och bekanta, tid, klass, klädsel, religion, 

sätt att se på jämställdhet, arbetsetik, effektivitet, materialism, förändring, individualism, 

konkurrens, integritet, formalitet och likhet (Wells & Spinks, 1994; ur Spinks & Wells, 

1997). De kulturella attributen påverkar därmed hur effektivt informationsflödet är i en 

internationaliseringsprocess. Brewer, (2008) menar att vid uppkommande problem i och med 

olika situationer som skapas av kulturella skillnader måste företagen uppmärksamma dessa så 

att resurser förbrukas på rätt ställe och inte på samma ställe där de gjort nytta tidigare. 

 

Språkskillnader är en av Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) psychic distance faktorer 

som de menar försvårar informationsflödet mellan hemmamarknaden och den utländska 

marknaden. Welch et al. (2001) diskuterar också att språkskillnader har betydande 

konsekvenser för internt informationsflöde, kunskapsöverföring, samt formell och informell 

kommunikation. De menar att de är viktig för företagen att förstå varandra genom språk och 

globala kommunikationsmöjligheter redan från de tidigaste stadierna i en internationalisering. 

Att förstå varandra är en förutsättning för att företaget ska klara sig på den nya marknaden 

och kunna uppnå internationell framgång. De finns olika sätt för företag att sprida sig till 

andra länder men samtidigt undvika eller minimera effekterna av språkskillnader. För att 

undvika skillnader kan företag försöka att hålla sig inom samma språkgrupp som ett sätt att 

minimera de upplevda krav och risker. Luostarinen et al. (1994); ur Welch et al. (2001) 

exemplifierar detta med norska företag som tenderar att internationalisera först i Sverige och 

Danmark där en blandning av språken som liknar varandra kan användas. För att undvika 

effekterna av språkskillnader kan företag till exempel använda sig av en mellanhand i form av 

en intern eller extern översättare som hjälper till att översätta vid kommunikation. Att 

kommunicera genom en översättare kan dock ha kvalitets och tids konsekvenser för effektiv 

kommunikation och informationsflöde. 

 

Andra psykiska distans faktorer av Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) är skillnader 

mellan marknader i politiskt system, utbildningsnivå, ekonomisk utvecklingsnivå samt 

transportkanaler. Sådana skillnader menar Freeman och Sandwell (2008) till exempel kan 

uppstå då ett professionellt tjänsteföretag med hemmamarknad i ett utvecklat land ska 

internationalisera på en tillväxtmarknad. De identifierar att hindren uppstår i 

kommunikationen som sker face-to-face, i språket, i kulturen, i arbetspraxis och i det 
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politiska systemet och regelverket. Politiska system och regelverk som professionella 

serviceföretag stöter på på tillväxtmarknader uppfattas dock som ett hinder som lätt kan 

motverkas genom planering innan internationaliseringen. Professionella tjänsteföretag 

använder sig av sociala nätverk för att övervinna dessa hinder och komma in på 

tillväxtmarknader. Sociala nätverk används av professionella tjänsteföretag för att ta tillvara 

på marknadskunskap som ska fungera som grund för strategiskt beslutsfattande och på så sätt 

hjälpa företaget att undgå de politiska hinder som finns mellan marknaderna. 

 

2.8 Begreppsmodell och teoretisk sammanfattning  

Följande är en begreppsmodell illustrerad för att förstå begreppen i den teoretiska 

referensramens koppling till varandra utifrån studiens problem och följs av en teoretisk 

sammanfattning.  

 

 
 

Figur: Egenkonstruerad begreppsmodell  

 

Företag kan göra entré på den internationella marknaden genom 

internationaliseringsprocesser som kan se olika ut. Johanson och Vahlne (1977) formar 

Uppsalamodellen som är en stegvis internationalisering på närliggande marknader för att 

erhålla erfarenhet och kunskap som ska förhindra osäkerhet och risk för att så småningom 

internationalisera längre bort från hemmamarknaden. Johanson och Vahlne (2009) utvecklar 

Uppsalamodellen till nätverksmodellen som har affärsrelationer i fokus vid 

internationaliseringen. Här är det det internationella nätverket som skapar möjligheter och 

kunskap för en internationalisering medan utanförskap från nätverket motverkar möjligheter 

och kunskap.  

 

Internationaliseringen av ett tjänsteföretag kan ha andra förutsättningar än 

internationaliseringen av ett tillverkande företag. Det kan bero på tjänstens karaktär som 

traditionellt setts som immateriell, icke lagringsbar, icke transportabel, heterogen och inte går 
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att äga (Cowell, 1986; ur Buckley et al., 1992). Attributen försvårar internationaliseringen av 

en tjänst då de gör tjänsten svårare att exportera, måste produceras och konsumeras på samma 

ställe och eventuellt anpassas efter enskild affär. En annan beskrivning av en tjänsts karaktär, 

men som inte behöver exkludera ovanstående är Contractors et al. (2003) indelning i 

kapitalintensiv tjänst och kunskapsintensiv tjänst. En kunskapsintensiv tjänst har kunskap 

som största insats (Starbuck, 1992) vilket ökar relevansen av tillämpad kunskap i tjänstens 

utförande. En kapitalintensiv tjänst har kapital som största insats (Starbuck, 1992) vilket gör 

kapitalinsatser mest relevanta. Contractor et al. (2003) menar att kunskapsintensiva 

tjänsteföretag kan dra nytta av internationaliseringen snabbare än kapitalintensiva företag i 

och med tre fördelar vilka är mindre satsning i materiella investeringar, befintliga kunder 

utomlands, och ökad global standardisering som kan sänka kostnaderna för utländskt inträde. 

Jack et al. (2005) definierar ytterligare en indelning för tjänster vilken de gör genom ett 

produktpaket, det vill säga en tjänst kombinerad med en vara. Buckley et al. (1992) menar att 

om tjänsten är en del av ett produktpaket i kombination med en vara påverkar det 

möjligheterna till att gå internationellt. Produktpaketets möjligheter kan bland annat påverkas 

av tjänstens karaktär. Är tjänsten ”oseparerbar”, det vill säga beroende av att produceras och 

konsumeras på samma ställe gör det internationaliseringen för produktpaketet svårare då det 

kräver investeringar med personal på plats i landet. Vilken karaktär tjänsteföretagets 

tjänsteerbjudande har påverkar vilken typ av kunskap tjänsten är uppbyggd med och därmed 

vilken kunskap som behöver överföras vid en internationalisering av ett företag till den 

utländska marknaden. Lindsay et al. (2003) menar att kunskap är mer relevant för ett 

tjänsteföretag än för ett tillverkande företag då vikten av att kunskapen överförs till den nya 

marknaden avgör hur väl tjänsten kan utföras på den utländska marknaden. 

 

Beroende på tjänstens karaktär påverkas vilken kunskap som moderbolaget eller 

franchisegivaren innehar i form av tyst kunskap och explicit kunskap. Tyst kunskap och 

explicit kunskap är därför två kunskapstyper som är viktiga i ett tjänsteföretag och kan 

påverka ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess (Scott-Kennel & von Batenburg, 

2011). Tyst kunskap är enligt Michael Polanyis (Polanyi, 1967; ur Perraton & Tarrant, 2007) 

personlig kunskap och Nonaka och Takeuchi (1995) menar att tyst kunskap därmed inte kan 

sammanställas och därför kommuniceras och överförs på bästa sätt genom personlig kontakt, 

vilket begränsar effektiv spridning av tyst kunskap. För att överföra tyst kunskap måste den 

konverteras till explicit kunskap. Explicit kunskap är något som kan uttryckas i siffror och 

ord, vilket är lätt att dela med sig av via kommunikation i till exempel universella principer, 

data eller kodifierade procedurer. Explicit kunskap kan därmed delas mellan individerna och 

på så sätt läras ut (Nonaka & Takeuchi, 1995). Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver tre sätt 

att konvertera tyst kunskap till explicit kunskap. Det första innebär att uttrycka de som inte 

går att uttrycka. Det andra är att sprida den individuella kunskapen. Det sista är att ny 

kunskap bildas i situationer där de finns otydlighet i hur de ska lösas. Tyst kunskap och 

explicit kunskap är kopplade till varandra på så sätt att tyst kunskap är en självständig process 

medan explicit kunskap måste grundas i tyst kunskap för att förstås och kunna tillämpas 

(Polanyi, 1967; ur Perraton & Tarrant, 2007). Nonaka och Takeuchi (1995) menar att när tyst 

kunskap konverteras till explicit kunskap, och tillbaka igen till tyst kunskap skapas 

organisatorisk kunskap inom en organisation vilket bildar en gemensam förståelse. 
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Organisatorisk kunskap kräver regelbunden kommunikation och interaktion mellan 

medlemmarna för att sprida kunskapen. 

 

För att den tysta kunskapen och den explicita kunskapen ska gå från 

moderbolaget/franchisegivaren till dotterbolaget/franchisetagaren krävs kunskapsöverföring 

av kunskapen som är nödvändig för att driva den specifika verksamheten. Polanyi (1967); ur 

Sveiby (1996) delar in kunskapsöverföring i direkt kunskapsöverföring och indirekt 

kunskapsöverföring. Direkt kunskapsöverföring sker från en person till en annan i en direkt 

interaktion vilket kan ske genom imitation, identifikation och lära genom handling. Indirekt 

kunskapsöverföring kan däremot tas upp genom att läsa en bok eller en artikel och kunskapen 

går därmed från en person till en mellanhand och vidare till en person. Det gör indirekt 

kunskapsöverföring lättare att sprida. Gorovaia och Windsperger (2013) beskriver att tyst 

kunskap kräver högre grad av fyllig information och måste överföras genom till exempel 

utbildning, seminarier, studiebesök och face-to-face möten och är det som Polanyi (1967); ur 

Sveiby (1996) definierade som direkt kunskapsöverföring. Explicit kunskap kan överföras 

med lägre grad av fyllig information genom till exempel en mellanhand (Gorovaia & 

Windsperger, 2013) vilket enligt Polanyi (1967); ur Sveibys (1996) är indirekt 

kunskapsöverföring. Szulanski (1996) definierar fyra kategorier som försvårar 

kunskapsöverföring. Den första är kunskapens karaktär där tyst kunskap är svårare att 

överföra än explicit kunskap. Den andra är kunskapskällans karaktär som kan vara 

omotiverad. Den tredje är kunskapsmottagarens egenskaper och den sista är huruvida 

kontexten där kunskapen ska överföras är fruktbar.  

 

Innan etableringen på den nya marknaden kan det vara fördelaktigt för moderbolaget eller 

franchisegivaren att erhålla kunskap om den nya marknaden. Johanson och Vahlne (1977) 

definierade genom sin Uppsalamodell två kunskapstyper relevanta vid ingången på en ny 

marknad vilka är marknadskunskap och erfarenhetskunskap. Marknadskunskap är en 

teoretisk överblick över den specifika marknaden som går att lära ut och erfarenhetskunskap 

är kunskap erhållen från egen erfarenhet på plats på den internationella marknaden och kan 

därför inte läras ut. I en internationaliseringsprocess, där ett företag går in på en ny marknad, 

är insamlande av erfarenhetskunskap om den nya marknaden viktigt för att lyckas. 

Kunskaperna kan hjälpa det internationaliserande företaget att förbereda sig på de 

internationella hinder som kan förekomma vid en internationalisering och påverka 

kunskapsöverföringen genom att försvåra informationsflödet och kunskapsflödet. 

 

Internationella hinder är en faktor som kan påverka kunskapsöverföringen. Internationella 

hinder beskrivs av Johanson och Wiedersheim-Pauls (1975) som psykiska distans som 

innebär informationsstörande faktorer som ökar med det geografiska avståndet till den 

internationella marknaden. Faktorerna kan göra det svårare för marknader att kommunicera 

då informationsflödet störs. Psykisk distans kan vara olikheter inom lokalt språk, företags 

språk, kultur, politiskt system, utbildningsnivå, ekonomisk utvecklingsnivå samt 

transportkanaler. Kulturella skillnader innefattar många aspekter som exempelvis skillnader i 

kontrakt, sociala seder, utrymme, vänner och bekanta, tid, klass, klädsel, religion, sätt att se 

på jämställdhet, arbetsetik, effektivitet, materialism, förändring, individualism, konkurrens, 
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integritet, formalitet och likhet (Wells och Spinks, 1994; ur Spinks och Wells, 1997). De 

kulturella attributen påverkar därmed hur effektivt informationsflödet är i en 

internationaliseringsprocess beroende på hur mycket och stora skillnader som upplevs. 

 

En faktor som påverkar kunskapsöverföringen är moderbolaget/franchisegivaren och 

dotterbolaget/franchisetagaren relation. Lindsay et al. (2003) menar att en relation som 

kännetecknas av informell karaktär och öppenhet gynnar kanaler för kunskapsöverföring. 

Gorovaia och Windsperger (2013) menar därtill att förtroende i relationen ökar 

kunskapsöverföringen mellan parterna i relationen. En bra och förtroendefull relation är 

därmed viktig vid en internationalisering. De är individerna i en relation som bygger och 

bibehåller den (Lindsay et al., 2003). Individens roll i relationen har även stor betydelse då 

tjänsteföretaget har hög grad av mänsklig kunskap i tjänsten. Kunskapen måste då överföras i 

relationen genom kunskapsöverföring till den nya marknaden för att tjänsten ska kunna 

tillämpas (Buckley et al., 1992). 

 

Sett från den mottagande partens perspektiv, det vill säga dotterföretaget eller 

franchisetagaren, handlar det i kunskapsöverföringen om att uppta den kunskap som överförs. 

Levinthal och Cohen (1990) beskriver att organisationens förmåga att uppta ny kunskap 

speglar organisationens absorptionsförmåga. Szulanski (1996) menar att absorptionsförmåga 

innebär personliga egenskaper hos kunskapsmottagaren som motivation, mottaglighet, 

förmåga att värdera, tillgodogöra och tillämpa ny kunskap framgångsrikt. 

Absorptionsförmågan är nödvändiga för att kunskap som överförs via kunskapsöverföring 

ska kunna tas tillvara och tillämpas i organisationen. Scott-Kennel och von Batenburg (2011) 

menar att förmågan att absorbera, utvärdera och använda kunskap i en internationalisering 

sitter hos individerna och deras personliga egenskaper, tekniska expertis och yrkeserfarenhet. 

Detta gör individen i företaget och dess förmågor avgörande för att ta emot kunskap i en 

internationalisering. 
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3 Metod 
I följande metodavsnittet presenteras och motiveras metodvalen för studiens genomförande 

och avslutas med en beskrivning av den genomförda analysmetoden samt en metodreflektion 

där metodval diskuteras.  

 

3.1 Val av ämne  

Idén till valet av ämne kommer från ett väckt intresse för företags internationalisering i och 

med en kandidatkurs i marknadsföring, Internationell marknadsföring, som en av 

gruppmedlemmarna läst under tidigare termin. Ämnesvalet var även bekant för den andra 

gruppmedlemmen som tidigare läste kursen Cross Cultural Management på sin 

utbytestermin. Med insikt om att ämnet intresserar båda författarna började vi en grundlig 

genomgång av befintlig litteratur i form av vetenskapliga artiklar.  

 

Vi kom tidigt i kontakt med Johanson och Vahlne (1977) och deras Uppsala 

internationaliseringsmodell samt Johanson och Vahlnes (2009) Nätverksmodell som 

beskriver internationaliseringsprocessen för företag. Vidare studie av ämnet gav oss inblick i 

olika möjligheter att problematisera det. Vi fann inspiration och intresse från Jonsson och 

Elgs (2007) studie som fokuserade på kunskap och kunskapsöverföring för 

detaljhandelsföretaget IKEA:s internationalisering i Ryssland. Intresset föll i och med 

artikeln på att studera kunskapsöverföringen i en internationaliseringsprocess. Då den 

befintliga litteraturen antydde att mer forskning var gjord för tillverkande företags 

internationaliseringsprocesser och internationaliseringsprocesser utan specifik inriktning på 

företagsform började vi intressera oss för tjänsteföretags internationaliseringsprocess. 

Jonsson och Elg (2007) diskuterar att det finns brister på empirisk data om 

kunskapsöverföringen i internationaliseringsprocesser och Lindsay et al. (2003) menar att 

kunskapsöverföringen i tjänsteföretag är ännu mindre utforskat än kunskapsöverföringen i 

tillverkande företag trots att kunskapen kan vara mer avgörande i ett tjänsteföretag. Valet av 

ämne resulterade därför i att studera kunskap och kunskapsöverföring i en 

internationaliseringsprocess för tjänsteföretag samt de inverkande faktorer som en 

internationalisering över landsgränser kan innebära. 

 

3.2 Val av forskningsmetod - Kvalitativ metod   

För att angripa det identifierade problemet valde vi en kvalitativ forskningsmetod. En 

kvalitativ forskningsmetod ämnar till att bidra med djup och förståelse för ett visst fenomen 

(Bryman & Bell, 2011). Motiveringen var att vi ville få en riklig förståelse för 

tjänsteföretagens kunskapsöverföring i internationaliseringsprocessen och de faktorer som 

påverkar den vilket krävde djupgående intervjuer för att erhålla den djupa förståelse som vi 

sökte. Vi ville även fånga den unika kontexten och vilka faktorer som spelar in på huruvida 

kunskapsöverföringen sker i ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess. En kvalitativ 

forskningsmetod innebär enligt Bryman och Bell (2011) att datainsamlingen bygger på ord, 

text och symboler som beskriver eller representerar respondenternas synvinkel, handlingar 

och händelser. Genom detta strävar metoden efter att fånga en förståelse för en specifik 

kontext. Kontexten vi sökte förståelse för var ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess 
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med fokus på kunskapsöverföringen. Denna kontext studerade vi genom intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på tre fallföretag och en flerfallsdesign har därmed tillämpats för 

studien. En enkel fallstudie karaktäriseras enligt Bryman och Bell (2011) av en studie 

genomförd på en organisation som i de flesta fall genomförs genom intervjuer. Vårt mål med 

flerfallsstudien var att kartlägga flera specifika internationaliseringsfall för att utveckla en 

djupare förståelse för varje internationaliseringsfalls specifika kontext. Detta med syftet att 

kunna göra en jämförelse mellan de olika fallens specifika kontexter. De olika fallföretagen 

beskrivs mer ingående under avsnittet 3.3 Val av fallföretag och respondenter.    

 

3.3 Litteratursökning  

I studiens startskede har en omfattande litteratursökning genomförts för att få en överblick av, 

samt samla ämnesrelaterad teori inom det område vi valt att studera. Litteratursökningen har 

främst inneburit sökning efter vetenskapligt granskade artiklar i databaser som Örebro 

Universitets ger tillgång till, Business Source Premier och ABI/Inform. Vid sökning i dessa 

har sökord använts för att hitta relevanta ämnesrelaterade artiklar. Sökord som användes var 

bland annat “Internationalization”, “Internationalization process”, “Knowledge”, 

“Knowledge transfer”, “Services”, “Learning”, “Cultural” samt “Psychic distance”. För att få 

ett mer fokuserat resultat av sökningen som inkluderar flera av sökorden har sökorden även 

används i olika kombinationer som till exempel “Internationalization process” och 

“Knowledge transfer”.  

 

3.4 Val av fallföretag och respondenter 

Vi har valt att göra en fallstudie med flera fallföretag där kunskapsöverföringen i 

internationaliseringsprocessen är i fokus. För att välja fallföretag har vi baserat urvalet på 

följande: Då studien fokuserar på tjänsteföretag var tjänsteföretag det första kriteriet i vårt 

urval. Ett andra kriterium var att tjänsteföretaget ska ha startat i Sverige och därefter 

genomfört en internationalisering i ett eller flera länder, där inget krav fanns på vilken 

geografisk lokalisation internationaliseringen har haft. Ett tredje kriterium var att företaget 

ska ha gått igenom en internationaliseringsprocess så pass nyligen att de som arbetar i 

företaget idag har varit aktiva i tjänsteföretagets internationalisering när den genomfördes. Ett 

fjärde kriterium var tillgång till minst en intervjuperson från det internationaliserande 

företaget i Sverige som varit aktiv i internationaliseringsprocessen och minst en 

intervjuperson från företaget som etablerats på den utländska marknaden som varit med och 

tagit emot konceptet. Syftet var att få en helhetsbild utifrån två perspektiv av hur 

kunskapsöverföringen i internationaliseringsprocessen gått till för varje fallföretag.   

 

För studien har vi valt att genomföra intervjuer med tre olika fallföretag som presenteras i 

3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3. I fallföretagen har vi valt att intervjua både den internationaliserande 

parten på den svenska marknaden och den mottagande parten på den utländska marknaden 

vilket innebär minst två intervjuer för respektive fallföretag. Totalt har åtta intervjuer 

genomförts varav fyra intervjuer inom ett fallföretag som i sin tur innehåller två olika 

internationaliseringsfall. Resterande två fallföretag innehåller varsitt internationaliseringsfall 

där två intervjuer har genomförts i varje fallföretag. Totalt har därmed fyra 
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internationaliseringsfall studerats. Antalet fallföretag valdes med syftet att få ett djup snarare 

än stor kvantitet men fortfarande möjliggöra en jämförelse mellan de olika fallföretagen. 

Urvalsmetoden som tillämpats i studien är ett strategiskt urval (Christensen et al., 2003) 

vilket innebär att författarna själva söker upp de respondenter som de anser ska ingå i studien 

och passar deras urvalskriterier.   

 

3.4.1 iBinder  

iBinder är ett tjänsteföretag som bygger på enkelhet och smidighet och startade år 2005 i 

Örebro, där även iBinders huvudkontor är lokaliserat. iBinder tillhandahåller en produkt i 

form av en digital pärm som riktar sig till byggbranschens dokumenthantering. År 2010 

påbörjades iBinders internationaliseringsprocess som en återförsäljning och det första landet 

de etablerade sig i var i Danmark som därefter gjordes om till franchiseverksamhet år 2012. 

Därefter följdes en internationaliseringsprocess till Norge där iBinder startade upp som 

franchise år 2015. iBinder håller i nuläget även på att internationalisera sig i Finland, Holland 

och England (Ignell, Per; Licencee Manager Europe iBinder. 2017. Intervju 10 mars). 

Intervjuer har genomfört med fyra olika personer på iBinder med olika positioner, insikt och 

ansvar över internationaliseringsprocessen som företaget har gått igenom. Vi har utfört 

intervjun med två personer som arbetar i Sverige, den ena personen arbetar i Örebro på 

huvudkontoret och är en av grundarna till företaget. Den andra personen är en person med det 

huvudsakliga ansvaret över iBinders internationaliseringsprocess i de olika länderna. Från 

den internationella sidan har vi intervjuat de så kallade masterlicenstagarna det vill säga 

ländernas VD:s i både Norge och Danmark, vilka äger rättigheterna till iBinder i respektive 

land.  

 

3.4.2 Middagsfrid  

Middagsfrid är ett tjänsteföretag som grundades år 2007. Middagsfrids affärsidé bygger på 

hemleverans av färdigplanerade matkassar vilket inkluderar matvaror och tillhörande recept 

för tillagning. En intervju har genomförts med företagets grundare som även la grunden för 

matkassen som koncept i hela världen. Intervjupersonen har varit med och tagit konceptet 

utomlands till företagets internationella satsningar i Belgien, Danmark, Schweiz, Kanada, 

Norge och Tyskland. Internationaliseringen fungerade genom franchiseverksamhet där 

Middagsfrid i Sverige planerade matkassarna för franchisetagarna samt bidrog med bilder 

och recept däremot använder franchisetagarna sig av ett lokalanpassat namn. Samtliga 

franchisetagare utomlands har däremot avvecklat sina verksamheter förutom franchisetagaren 

i Belgien som går under företagsnamnet Smartmat (Theander, Kicki; Grundare Middagsfrid. 

2017. Intervju 12 april). En intervju har därför genomförts med Middagsfrids grundare i 

Sverige som har en bred överblick då hon startat företaget samt varit med under samtliga 

internationaliseringar. En intervju har även genomförts med franchisetagaren i Belgien som 

startade upp Smartmat och även är VD. 

 

3.4.3 Navigio  

Navigio är ett tjänsteföretag startat i Örebro 1993 men öppnade 2005 ett kontor i Stockholm 

som nu agerar som det centrala huvudkontoret. Navigio erbjuder kunskapsintensiva 

konsulttjänster inom områden som organisationsutveckling, ledarutveckling, performance 
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managemet och rekrytering där de utvecklar, definierar, designar och skapar strategier åt 

företag. Navigios internationalisering började med internationella affärer med bland annat 

både Norge och Danmark men med utgångspunkt i Sverige. De internationella affärerna som 

innebar kunder och kontakter var öppningen till att dotterbolag etablerades i båda länderna. 

Först ut var Norge år 2011 och därefter Danmark år 2013. Framtidsplaner finns även på en 

eventuell etablering i Finland men beror precis som tidigare etableringar på om företaget 

anser sig ha tillräckligt med kunder och kontakter (Segersvärd, Henrik; Partner Navigio. 

2017. Intervju 25 april). Intervjuer har för företaget genomförts med en av Navigios partners 

lokaliserad på Stockholmskontoret i Sverige som varit med och etablerat företaget på den 

norska och den danska marknaden. Intervjupersonen har därmed konkret vetskap om 

Navigios internationalisering och en bred överblick samt detaljerad information. Den andra 

intervjun har genomförts med VD:n för Navigios dotterbolag i Norge. Personen har det 

övergripande ansvaret i Norge. 

 

3.5 Semistrukturerade intervjuer  

“Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före 

de vetenskapliga förklaringarna.” 

Kvale & Brinkmann 2014, s 17 

  

De intervjuer som genomförts har varit utformade för att ge möjlighet till att ställa öppna 

frågor kring företagets internationaliseringsprocess. Sättet intervjuerna genomfördes på skulle 

även möjliggöra för intervjupersonen i fråga att utforma sina svar på ett eget sätt utifrån 

situationen som efterfrågades. När intervjupersonen besvarade en fråga som vi önskade ett 

mer utvecklat svar på ville vi ha möjligheten att ställa följdfrågor. Att ställa öppna frågor, 

möjlighet till fria svar från intervjupersonen samt möjlighet till följdfrågor från 

intervjupersonen är något som en semistrukturerad intervju skapar förutsättningar för enligt 

Bryman och Bell (2011). Därav har studiens empiri samlats in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är intervjuer där intresset är riktat 

mot intervjupersonens ståndpunkter. Den semistrukturerade intervjun ska möjliggöra olika 

riktningar, kunna avvika från intervjuguiden och därmed vara flexibel. En semistrukturerad 

intervju bidrar således med fylliga och djupa svar till forskarna (Bryman & Bell, 2011). Att 

använda sig av intervjuer i en studie är att föra ett samtal som har en viss struktur men 

framförallt ett syfte där forskaren är den som har kontroll över situationen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). De menar att intervjun i form av ett samtal till viss mån gör den flexibel. 

Flexibiliteten i intervjumetoden var en viktig faktor till metodvalet då vi ansåg att det skulle 

ge oss bättre svar från varje enskild intervju. Antagandet om eventuellt olika svar från olika 

respondenter grundar sig i vår uppfattning, erhållen från teorier och koncept om 

internationaliseringsprocessen där processen ger intryck av att se olika ut för olika företag.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar svårigheter med att intervjua över kulturella gränser 

och menar att problem kan uppstå men att intervjuaren förebyggande kan samla på sig 

kunskap om skillnader som kan störa under intervjun. De menar att i en sådan situation krävs 

det att intervjuaren tar sig tid innan intervjun för att samla information om den verbala 
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kulturen, exempelvis skillnader i språkbruk. I denna studie höll vi fyra intervjuer över landets 

gränser. Under empiriinsamlingen genomfördes två intervjuer med norska respondenter. Den 

första intervjun innebar inga svårigheter sett till förståelse då respondenten talade en 

förståelig blandning mellan norska och svenska. Den andra intervjun innebar däremot större 

svårigheter i att förstå respondentens norska. Problemet med att förstå respondentens norska 

svar löstes genom att vi under intervjuns gång bad vår respondent att besvara frågorna på 

engelska. Empiriinsamlandet innebar även en intervju med en dansk respondent där 

språkproblem också upplevdes. Respondenten förstod sig på svenska men vi saknar danska 

språkkunskaper. Lösningen på problemet föll ut i att vi ställde våra frågor och följdfrågor på 

svenska som respondenten hade god förståelse för medan respondenten svarade på engelska. 

Lösningen ansågs fungera bra från båda parter. I förberedande syfte hade vi innan intervjun 

översatt våra intervjufrågor till engelska, men när vi märkte att respondenten inte hade några 

problem med att förstå svenska kom vi överens om att denna lösning var den mest optimala 

för vår studie då vi kunder uttrycka våra frågor som vi avsåg. Intervjun som skedde med 

respondenten som befann sig i Belgien skedde på svenska från båda sidor då intervjupersonen 

från början är svensk men är bosatt i Belgien.  

 

3.6 Utformning av intervjuguide  

Valet av intervjumetod var semistrukturerad intervju vilket innebar att vi använde oss av 

öppna frågor där ordningen på frågorna kunde variera från intervju till intervju beroende på 

respondentens svar. Intervjufrågor formade efter teman och med en ordning som går att 

anpassa är vad Christensen et al. (2012) kallar en intervjuguide. Intervjuguiden är utformad 

efter studiens problem och teoretiska referensram. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 

Uppföljningsfrågor var något som ofta ställdes under intervjuerna då vi bad respondenterna 

utveckla det som vi tyckte var extra intressant för vår studie, följdfrågorna var inte några 

förbereda frågor utan frågorna utgick från respondenternas svar och på det sätt fångades 

intressanta och viktiga aspekter. Uppföljningsfrågor är enligt Bryman och Bell (2011) vanligt 

förekommande i semistrukturerade intervjuer.  

 

Intervjuguiden inleddes med grundläggande frågor om företagets bakgrund så som när 

företaget startades, hur de gick till, vilka tjänster företaget erbjuder, vilken karaktär tjänsten 

har och vilken befattning intervjupersonen har i företaget. Detta ansåg vi vara relevant då vi 

ville skapa oss en helhetsbild av företaget och respondentens inblick och roll samt utreda den 

eller de erbjudna tjänsternas karaktär enligt Contractor et al. (2003) kunskapsintensiva eller 

kapitalintensiva karaktärsdrag eller som en kombination av en tjänst och en vara enligt Jack 

et al. (2015). Bryman och Bell (2011) poängterar vikten av att fråga intervjupersonen dessa 

typer av frågor för att kunna sätta in intervjupersonens svar i ett sammanhang. Därefter leder 

intervjuguiden in på företagets internationaliseringsprocess och hur den gått till sett till 

process, länder och strategiska val. Temat berördes med en fråga där vi bad respondenten 

berätta om företagets internationaliseringsprocess. Frågan är av inledande karaktär vilket 

enligt Bryman och Bell (2011) är en fråga med syfte att skapa en helhetsbild av 

internationaliseringsprocessen. I vissa teman i intervjuguiden utformades följdfrågor och 

punkter som vi ansåg relevanta då vi ville att frågornas ändamål skulle ingå i respondentens 
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svar. Frågorna var mer specifika som exempelvis; vilket land internationaliserade ni i först 

och varför? vilka vi ställde om inte respondenten redan besvarat detta i och med den 

övergripande temafrågan. Genom angett tillvägagångssätt var alla teman uppbyggda i 

intervjuguiden. Intervjuguidens nästa övergripande tema var kunskap och 

kunskapsöverföring där vi ställde en fråga som syftade till att förstå hur företaget överfört 

relevant kunskap till den internationella marknaden. Frågan syftade även till att kunna tolka 

vilken typ av kunskap som förts över och huruvida företagets koncept var svårt att förstå för 

motparten. För att kunna förstå hur relevant kunskap kan överföra diskuterar Scott-Kennel 

och von Batenburg (2011) vikten av tyst och explicit kunskap i en 

internationaliseringsprocess. Då Nonaka och Takeuchi (1995) menar att dessa två 

kunskapstyper är de viktigaste kunskapstyperna syftade temat till att förstå hur dessa 

kunskaper har överförts i företaget. Vi avsåg även att fånga Gorovaia och Windspergers 

(2013) diskussion kring kunskapsöverföring och olika överföringsstrategier som skiljer sig åt 

för tyst och explicit kunskap. Nästa övergripande tema i intervjuguiden handlade om de 

eventuella problem som kan ha uppstått i internationaliseringsprocessen, vilket berördes med 

den övergripande temafrågan; Har det uppstått några problem i 

internationaliseringsprocessen? Detta tema grundar sig i de hinder som kan uppstå i en 

internationalisering sett till bland annat det Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) benämner 

som psykiska distans faktorer, som innefattar faktorer som stör informationsflödet i form av 

olikheter i kultur, språk, utvecklade transportkanaler. Det näst sista temat som intervjuguiden 

berörde var relationer. Detta ämne ansåg vi vara viktigt att beröra i vår studie då Lindsay et 

al. (2003) menar att en god relation gynnar kunskapsöverföring samt kunskapsutbyte mellan 

marknaderna. Det sista temat som berördes var Absorptionsförmåga vilket vi ansåg som 

intressant då Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar att en organisations 

absorptionsförmåga påverkar kunskapsöverföringen mellan olika enheter i organisationen. 

 

Intervjuguidens frågor ställdes till respondenterna på den svenska marknaden vid 

intervjutillfället. Däremot hölls hälften av intervjuerna i denna studie med den utländska 

marknaden, det vill säga mottagaren, vilket krävde en anpassning av intervjuguiden där 

frågorna anpassades efter detta. De övergripande teman var desamma i båda intervjuguiderna, 

men frågorna justerades så att de skulle passa motparten. De kunde även justeras utifrån svar 

vi fått fram från hemmamarknaden som vi ville ha mottagarens synvinkel på. Syftet med 

dessa frågor var att få inblick och kunskap om huruvida kunskapen har överförts och 

mottagits och genom de få en överblick hur kunskapsöverföringsprocessen gått till i 

internationaliseringsprocessen. Frågorna till respondenterna på den utländska marknaden 

återfinns i Bilaga 2.  

 

3.7 Genomförande av intervjuer  

Efter utformandet av intervjuguiden påbörjades förberedelserna inför de semistrukturerade 

intervjuerna. De förberedelser som gjordes innan en intervju genomfördes bestod av att samla 

grundläggande kunskaper om företaget samt även om intervjupersonen i fråga. Detta var en 

viktig del för att kunna få ut så mycket som möjligt under intervjun samt öka vår förståelse 

för företaget så att vi kunde uppfatta de resonemang som intervjupersonen förde, samt även 
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för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Inför den första intervjun på varje företag 

genomfördes insamlande av företagsspecifik information. Inför intervju två, tre och fyra med 

samma företag gick vi istället igenom de transkriberingar som vi hade gjort med tidigare 

personer på samma företag. Genom detta tillvägagångssätt ökade vår kunskap om företaget 

med desto fler intervjuer som utfördes med samma företag. Christensen et al. (2010) 

poängterar vikten av förberedelser inför intervjuer och menar att en ökad förberedelse leder 

till ökad trovärdighet för studien, samt underlättar att tyda och förstå intervjupersonernas 

svar. I samtliga internationaliseringsfall har personen på hemmamarknaden intervjuats först 

och sedan har motparten intervjuats. Detta var ett medvetet val då vi i samtliga fall fått 

kontakt med företaget i Sverige först och efter intervjuerna fått tillgång till kontaktuppgifter 

till företagets utlandsetablerade företag 

 

Samtliga intervjuer med undantag från en genomfördes via telefon då flera av 

intervjupersonerna arbetar på företag utanför Sverige samt på andra orter än Örebro. Den 

enda intervjun som inte genomfördes via telefon genomfördes genom ett personligt möte på 

plats på företagets huvudkontor. Samtliga intervjuer har spelats in och en genomsnittlig 

intervju tog omkring 45 minuter. Båda gruppmedlemmarna har deltagit vid samtliga 

intervjuers genomförande, vi hade dock olika roller under intervjuerna och det varierade 

beroende på vem som intervjuades. Vi ansåg att det bästa sättet att utföra våra intervjuer på 

var att en av oss hade rollen som intervjuare genom att ställa frågorna medan den andra 

gruppmedlemmen skötte inspelningen, lyssnade noga samt flikade in med följdfrågor.  

 

3.8 Transkribering av intervjuer  

Efter genomförandet av varje intervju påbörjades arbetet med att transkribera det inspelade 

materialet. Det gjordes i nära anslutning till att en intervju genomförts för att sprida på det 

tidskrävande arbetet samt för att påbörja analystankar för hur vi skulle använda oss av 

intervjusvaren senare. Transkriberingen hjälpte oss även för vidare intervjuer då vi kunde 

uppfatta om en fråga var otydlig som vi då fick möjlighet att formulera om. Grunden till 

denna studies empiriavsnitt utgörs därmed av transkriberingarna som gjorts på de intervjuer 

som utförts. Transkribering av intervjuer är en form av utskrift av en intervju. Samtalet som 

har varit mellan respondenten och intervjuaren fixeras till skrift och därmed kan det sägas att 

samtalet “skrivs ut”. Transkribering innebär att man transformerar, det vill säga ändrar, från 

en form till en annan form (Kvale & Brinkmann, 2014). När vi utförde våra transkriberingar 

var vi noga med att skriva ner de exakta orden som användes under intervjun från båda parter 

samt pauser som gjordes, tveksamheter och skratt. Detta för att transkriberingen skulle spegla 

den verkliga intervjun. De fördelar som vi anser transkriberingarna har medfört till vår studie 

är att det har varit överskådligt för oss att ha det empiriska materialet nedskrivet i jämförelse 

med att endast ha det inspelat. Transkriberingsarbetet har även gynnat minnet av intervjun då 

den efter intervjutillfället skrivs ned och lästes igenom, detta resulterade även i att 

upplevelsen av intervjun förstärktes. Heritage (1984) ur; Bryman och Bell (2011) anser att 

fördelarna med att transkribera intervjuer är många, till exempel menar författaren att det 

underlättar för en noggrann analys av vad intervjupersonerna har sagt samt att forskarna kan 

gå igenom intervjun flera gånger, vilket som vi ovan nämnt bidragit till vår studie positivt. 
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Heritage (1984) ur; Bryman och Bell (2011) diskuterar även de negativa aspekter som ett 

transkriberingsarbete kan medföra vilka är tidsåtgången och konsekvenser av dålig 

utrustning. Problemen är något vi försökt arbeta emot genom att använda oss att flera 

ljudinspelare. Vi har även använt oss av applikationen Inspelare, där vi under 

transkriberingsarbetet haft möjlighet att spelade upp otydligt ljud igen, samt spela upp 

intervjun i en långsammare hastighet än normalt tempo så vi kunnat tyda respondentens svar.  

 

3.9 Studiens kvalitet  

I kvalitativa undersökningar finns det vissa kriterier som är avgörande för hur god studiens 

kvalitet är. Dessa två huvudkriterier benämner Guba och Lincoln (1994); ur Bryman och Bell 

(2011) som trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten delas sedan in i fyra underkategorier. 

Den första är tillförlitlighet vilket innebär att garantera att forskningen utförts enligt gällande 

regler och att resultatet redovisats för studiens respondenter. Problemet med tillförlitlighet har 

vi hanterat på det sätt att vi har intervjuat minst två personer inom varje företag, och därmed 

fått två olika perspektiv på internationaliseringsprocessen. Vi har på detta sätt haft möjlighet 

att se om svaren överensstämmer eller skiljer sig åt mellan berättelserna. Genom att 

transkribera, lyssna, läsa och bearbeta materialet ett flertal gånger har tillförlitligheten även 

ökat då saker som vi varit osäkra på har blivit tydligare genom bearbetningen. Den andra 

underkategorin till trovärdighet är överförbarhet, vilket innebär i vilken grad studiens resultat 

kan överföras till andra kontexter än den studerade. Kvalitativa studier handlar om att fånga 

ett visst djup och fokuserar på den unika kontext i den sociala verklighet där studien utspelar 

sig. Denna studie syftar till att fånga ett djup i de fyra internationaliseringsfall som studien är 

baserad på. Då varje internationaliseringsfall är specifikt och unikt går de inte att överföra 

studiens resultat till andra kontexter än den studerade. Den tredje underkategorin till 

trovärdighet är pålitlighet vilket innebär att ett säkerställande av en tillgänglighet till studiens 

olika genomförda faser finns att tillgå (Guba & Lincoln, 1994; ur Bryman & Bell, 2011). 

Denna studies pålitlighet har ökat genom att vi har redogjort för alla metodologiska val vi har 

ställts inför samt motiverat dessa. Pålitligheten har även tagits hänsyn till då intervjufrågorna 

ställts för att få svar av “berättande karaktär” där vi exkluderat ledande frågor samt våra egna 

personliga åsikter och värderingar.   

 

Studiens äkthet är enligt Bryman och Bell (2011) att studien visar en rättvis bild av den 

studerade kontexten som utgörs av intervjupersonernas olika uppfattningar och åsikter. 

Denna studie har gjort äkthet möjlig genom att intervjuer har genomförts med grundare, VDs 

eller högt uppsatta personer i de olika internationaliseringsfallen vilket gäller för både det 

svenska företaget och det utlandsetablerade företaget. Genom deras perspektiv har vi erhållit 

en helhetsbild av internationaliseringsprocessen för respektive internationaliseringsfall. I och 

med detta anser vi att vi fångat en kontext som ger en rättvis bild av hur 

internationaliseringsprocessen gått till utifrån båda parter vilket genererat äkthet i studien.  

 

3.10 Forskningsetik  

Innan intervjun påbörjades informerades samtliga respondenter om studiens syfte, vad deras 

svar skulle användas till samt hur det skulle framställas i empiriavsnittet. Det förklarades 
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även att deras företag var ett av flera som skulle ingå i studien och att studien därmed inte 

endast skulle lägga fokus på deras företag. Dessa tillkännagivanden var även till för att 

respondenterna skulle få en tydligare bild av vad för typ av studie de deltog i. Innan 

intervjuerna frågade vi efter ett godkännande att spela in intervjuerna som endast skulle 

användas av författarna och förklarade att inspelningen var till för att efter intervjun 

möjliggöra en transkribering av materialet. Alla respondenter gav sitt samtycke till att vi 

spelade in respondentens svar under intervjun. Det är i enlighet med nyttjandekravets regler 

där Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till att uppgifterna som erhålls från intervjuerna endast 

ska användas till forskningens ändamål. Vid framställningen av studiens empiri citerades 

intervjupersonerna men angavs aldrig vid namnen då det inte är relevant för studiens syfte. 

Dock är respondenterna inte anonyma eftersom företaget presenterats vid namn och 

intervjupersonernas positioner i företaget avslöjas vilket respondenterna är medvetna om och 

har godkänt. De etiska reglerna enligt American Academy of Management ur; Bryman och 

Bell (2011) innebär att respondenterna måste vara anonyma ifall de begär det, vilket ingen av 

respondenterna i studien begärde. Efter att empirin sammanställts skickades ett mail till 

samtliga respondenter med förfrågan om godkännande för att citera dem. Samtliga 

respondenter accepterade detta, med undantag från en respondent som ville läsa den 

empiriska sammanställningen av intervjun först, för att därefter ge sitt godkännande. Bryman 

och Bell (2011) diskuterar samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna ska få så 

mycket information som möjligt innan intervjun sker vilket bland annat inkluderar 

information om hur forskningsprocessen går till, vilket vi med ovanstående förklaring har 

varit tydliga med inför respondenterna. Då majoriteten av samtliga intervjuer genomfördes 

via telefonintervju var det författarna till denna studie som ringde upp respondenterna vid 

avtalad tid. Detta för att samtalskostnaden skulle falla på oss då hälften av alla 

telefonintervjuer skedde över landsgränser och därmed hade högre kostnad än ett samtal inom 

Sverige. Vi anser att det är mest rätt att vi skulle stå för kostnaderna då det inte lämpar sig att 

företaget i fråga ska stå för dessa kostnader. 

 

3.11 Analysmetod  

Syftet med analysen var att identifiera det centra i de olika internationaliseringsfallen med 

utgångspunkt i de begrepp som den teoretiska referensramen genererat och visar genom en 

begreppsmodell. Däremot används inte begreppsmodellen som en analysmodell utan är 

endast i syfte att visa begreppens relation till varandra. Studiens teoretiska referensram och de 

centrala begrepp som den innehåller är i syfte att skapa en grundförståelse för området samt 

problematisera den. Teorin ska inte användas för att testas (Yin, 2003; ur Åkerman, 2014) 

utan ska användas som en ram för att analysera det empiriska materialet och för att ge 

möjlighet till att bidra till diskussionen kring området.  

 

Det empiriska materialet är analyserat efter tre olika fallföretag, där det i ett av företagen 

förekommer två olika internationaliseringsfall till olika länder. När två 

internationaliseringsfall analyseras för ett fallföretag menar Yin (2003); ur Bakhoo och Choi 

(2013) är en inomfallsanalys (Within-case analysis). Vilket för vår studie innebär att vi har 

tre fallföretag och fyra olika internationaliseringsfall där varje internationaliseringsfall 
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analyserats var för sig. Vidare i analysen görs slutligen en jämförande analys mellan de olika 

internationaliseringsfallen vilket Yin (2003); ur Bhakoo och Choi (2013) menar är en 

jämförande fallanalys (Cross-case analysis). Efter bearbetningen av det empiriska materialet 

skapades sedan tabeller. De första fyra tabellerna som gjordes är placerade i Bilaga 3 och är 

uppdelade efter varje internationaliseringsfall. Varje tabell innehåller de centrala begrepp från 

den teoretiska referensramen utifrån vilka empirin brutits ned. Tabellerna fungerar därmed 

som en översikt av vad i det empiriska materialet vi har tolkat tillhöra respektive begrepp. 

Tabellerna har därefter brutits ner till ytterligare fyra tabeller som är placerade i analysen 

innan varje internationaliseringsfall där det som karaktäriserar begreppen för varje 

internationaliserinsgfall har fått en etikett. Sist har en jämförande tabell tagits fram där de 

fyra internationaliseringsfallen ställts bredvid varandra. Tabellen finns i analysens sista steg 

där en jämförande analys mellan de fyra internationaliseringsfallen görs där mönster, 

samband och avvikelser analyseras. 

 

3.12 Metodreflektion 

I början av studiens process var syftet att endast studera tjänsteföretag av kunskapsintensiv 

karaktär i en internationaliseringsprocess, detta för att fånga den specifika svårigheten att 

förmedla en tjänst som kräver mycket kunskap och som ska internationaliseras till en ny 

marknad. På grund av svårigheter i att välja precis de företag vi hade för avsikt att studera i 

och med problem att få kontakt med potentiella intervjupersoner, blev valmöjligheten mindre 

för oss. Trots ihärdig kontakt via mail och telefon har vi haft svårt att få företag att ställa upp 

på intervjuer. Detta problem var något som vi inte hade förväntat oss i början av studiens 

process. Fortsatt sökande resulterade tillslut i tre fallföretag vilket sett till antal från början 

varit vårt mål för studien. Fallföretagens tjänster var dock av olika karaktär och inte endast 

kunskapsintensiva, vilket under studiens gång visat sig vara mer intressant för vårt ämne. Det 

har även visat sig att en tjänst som inte är av renodlad kunskapsintensiv karaktär kräver 

mycket kunskapsöverföring och detta har bidragit till en intressant jämförelseanalys. Det 

optimala hade även varit att studera fallföretag med samma etableringsform på den nya 

marknaden då detta kan tänkas påverka kunskapsöverföringen. Dock i denna studie visade 

det sig att etableringsformen inte påverkade kunskapsöverföringen då andra faktorer vägde 

tyngre. 

 

Förutom de svårigheter som uppstod med att få kontakt med företag kan vi konstatera att det 

kvalitativa metodvalet har berikat vår studie med ett djup där vi från två perspektiv har haft 

möjlighet att se internationaliseringsprocessens helhet. Helheten har genererat ett 

intresseväckande empiriavsnitt där båda parternas intervjuer för varje internationaliseringsfall 

tillsammans skapar en målande berättelse. En kvantitativ forskningsmetod hade inte gett oss 

samma djupa och beskrivande empiri. Det kvalitativa metodologiska valet ledde vidare in på 

att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilka med studiens gång blev lättare att 

genomföra vartefter fler intervjuer utfördes. Det berodde på att vi hunnit transkribera tidigare 

intervjuer och haft möjlighet att reflektera över eventuella följdfrågor som vi ansåg relevanta 

för studiens syfte. Dock har inte de första intervjuernas resultat påverkats av detta, det har 

endast bidragit till att vi uppmärksammat mer detaljer i de senare intervjuerna. Då samtliga 
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intervjuer med undantag från en genomfördes via telefonsamtal har vi reflekterat över 

skillnaden mellan den intervjun som innebar ett personligt möte och vill mena på att samtliga 

intervjuer hade gynnats av att genomföras via det personliga mötet för att få en personlig 

kontakt med respondenten. Dock fanns det inte möjlighet till detta då hälften av alla 

respondenter befann sig i andra länder. Vi anser ändå att vi lyckats få ut det vi ville av 

intervjuerna men att det hade varit intressant att utföra dem på plats på de olika fallföretagen 

för att få en ännu tydligare bild av företaget.   
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4 Empiri  

Kapitlet behandlar resultatet som har samlats in från genomförda intervjuer med personer 

från studiens tre fallföretag. I kapitlet är resultatet uppdelat och presenteras genom studiens 

fyra internationaliseringsfall. Följande fyra internationaliseringsfall kommer att presenteras: 

iBinders internationalisering i Danmark, iBinders internationalisering i Norge, Middagsfrids 

internationalisering i Belgien och till sist Navigios internationalisering i Norge.  

 

4.1 iBinders internationalisering i Danmark  

iBinder är ett tjänsteföretag som startade i Örebro år 2005 av tre grundare med avsikten att 

förenkla pappershanteringen för byggprojekt. Grunden i iBinders tjänst är en digital pärm där 

byggdokument samlas, vilket reducerar den fysiska pappersanvändningen. Deras kunder är de 

som i ett byggprojekt leder upphandlingen inför ett byggprojekt, de som har hand om 

förprojekteringen, de som har ansvaret under byggprojekt och till sist de som ansvarar för 

förvaltning av fastigheten när byggprojektet är klart, det vill säga alla som arbetar inom 

byggprojektet.  

 

“Den handlar om att man gör samma sak som på bokhyllan i en dator, istället för på 

bokhyllan bakom ryggen.” 

License manager Europe iBinder Sverige 

 

iBinder anser att deras viktigaste kärna och grundvärdering är att det ska vara lätt att göra 

rätt. Denna grundvärdering ska genomsyra hela verksamheten, både för de som 

tillhandahåller tjänsten samt för deras kunder. 

 

“Det ska vara lätt att göra rätt när man har med iBinder att göra” 

License manager Europe iBinder Sverige 

 

iBinders verksamhet gick bra i Sverige och i och med en affärskontakt introducerades iBinder 

även i Danmark år 2012. Etableringen i Danmark startade som en typ av återförsäljning av 

iBinder där iBinder var en del av ett annat företag.  

 

“Våra ägare hade också ett annat bolag, men sålde det och kom i samband med det i kontakt 

med en affärsman i Danmark och via den kontakten så bestämde man sig för att introducera 

iBinder i Danmark. Så det var kanske inte ett beslut underbyggt på en marknadsanalys utan 

det var ett beslut underbyggt på att man hittade ett nätverk så det var därför man började i 

Danmark.” 

License manager Europe iBinder Sverige  

 

I och med internationaliseringen i Danmark föddes en idé om ett alternativt utvecklingssteg 

där iBinder övervägde att etablera företaget i fler länder då iBinder kände att det var dags att 

utvecklas. Tjänsten de tillhandahöll var en nischad tjänst endast riktad mot kunder inom 

byggbranschen, därför ställde sig iBinder inför ett vägval. Antingen skulle de utveckla sin 
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tjänst till andra användningsområden och på så sätt nå fler kunder eller så skulle de gå ut 

internationellt med sin redan existerande tjänst endast riktad till byggbranschen. Det 

strategiska beslutet föll mot en internationalisering och var därmed början på iBinders 

internationaliseringsprocess.  

 

Efter beslut om internationalisering till andra länder formades iBindres koncept om till en 

franchiseverksamhet. iBinder i Danmark som startat som en återförsäljning gjordes därefter 

också om till franchisekonceptet. Franchisekonceptet fungerar genom att en så kallad 

masterlicenstagare rekryteras och ges rätten att köpa licensen. Licensen ger 

masterlicenstagaren rättigheten till iBinders koncept i landet. Masterlicentagaren kan i sin tur 

rekrytera franchisetagare i landet som även kallas säljare. Det är franchisetagarna som säljer i 

landet, medan masterlicenstagarna har de övergripande ansvaret för produktkunskap och 

lokal support. Masterlicenstagaren bygger upp egen lokal support i landet då iBinder på 

grund av språkskillnader kom fram till att supporten för programmet behövdes på respektive 

språk för att undvika missförstånd och få hjälpen att förstås bättre.  

 

Etableringen i Danmark var iBinders första etablering utomlands och fungerade som tidigare 

nämnt först genom återförsäljning av iBinder i ett annat företag för att sedan göras om till 

franchise 2014. Danmarks masterlicenstagares uppfattning var att iBinders koncept med den 

digitala pärmen var lätt att förstå men att han hade svårt att först uppfatta hur 

franchisekonceptet skulle fungera och tror att det beror på att de va nytt för honom, men även 

för att det var nytt för iBinder som företag. För att masterlicenstagaren skulle lära sig 

iBinders system och hur företaget arbetade spenderade han mycket tid på plats i Örebro i 

början. 

 

“I början var jag i Örebro väldigt många gånger, jag var i Örebro typ en gång i månaden, 

två gånger för technical träning, jag var den tekniska killen i början, jag fick träning i 

Örebro.” 

Masterlicenstagare iBinder Danmark 

 

iBinder höll utbildningsprogram för franchisetagarna, säljarna, som den danska 

masterlicenstagaren rekryterade i landet och utbildningsprogram hölls även för dom som 

skulle supporta systemet tekniskt. Utbildningen skedde face to face på plats i Örebro under 

ungefär en vecka. iBinder i Sverige tycker att det personliga mötet är viktigt då de vill bygga 

personrelationer och har en speciell kultur som de månar om och vill föra vidare samt för att 

skapa förståelse för tjänsten samt varför den är uppbyggd som den är. Att läsa sig till iBinders 

koncept föredrar inte iBinder i Sverige då de anser att förmedla sin kultur och varför dom har 

gjort tjänsten som de har gjort den inte framkommer genom text i en handbok. iBinder har 

däremot en franchisemanual som masterlicenstagaren och franchisetagaren kan ta del av och 

läsa hur de ska agera ute hos kund, hur olika processer ska hanteras, ekonomi samt allt från 

hur de anställda ska vara klädda på en mässa till typsnitt. Franchiesmanualen håller i 

dagsläget på att uppdateras till en senare version. 
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“Vi har ju även sådana här franchisehandböcker där de liksom kan läsa hur de ska agera ute 

hos kund och hur olika processer hanteras med ekonomi och allt sånt där, hur man ska vara 

klädd på en mässa, montrar som ska användas och typsnitt och så vidare och allt sånt där 

men vi tror på det här personliga mötet för att överföra det här sista liksom, som är svårt att 

skriva ner” 

Grundare. Support iBinder Sverige 

 

“Det är väldigt bra att ha en manual, och det borde finnas, men kanske är den lite för 

komplicerad för den beskriver nästan färgen på mina underkläder. Så den är väldigt, väldigt 

detaljerad, alltså för mycket, så att det viktigaste försvinner nästan bland alla detaljer.” 

Masterlicenstagare iBinder Danmark 

 

 

  “Sverige och Norge är otroligt lika, men Danmark, det skiljer sig nog ganska mkt just 

i hur man driver affärer och sånt så vi fick nästan känslan av att Holland ligger närmare 

Sverige än vad Danmark gör, just affärsmässigt då.” 

Grundare. Support iBinder Sverige 

 

Under etableringen i Danmark har iBinder i Sverige noterat att byggbranschen ser olika ut. I 

svenska byggprojekt har projektledaren den största rollen och det övergripande ansvaret över 

byggprojektet och man anställer ett företag, som exempelvis Skanska eller NCC som 

inkluderar arkitekter, ingenjörer och byggarbetare. I Danmark däremot är det arkitekten som 

har den ledande rollen och där anställs personer var för sig. Denna typ av information är 

viktig för iBinder i Sverige då iBinders system måste gå att tillämpa därefter.  

 

“Det står ingenstans, det står inte i några böcker utan det är hur det under långt tid byggts 

upp i landet, vad har de olika aktörerna för olika roller i de olika länderna. Det lär vi oss 

genom att träffa olika folk och prata “hur gör ni här egentligen?” 

Grundare. Support iBinder Sverige 

 

Då informationen inte är nedskriven utan är ett system som under långt tid byggts upp i 

landet har inte iBinder haft möjlighet att läsa sig till den kunskapen och informationen, den 

erhålls istället genom att träffa olika inblandade i byggprojekt i landet och föra en diskussion 

med dessa. Det tog långt tid för det svenska utvecklingsteamet att förstå hur de arbetar i 

Danmark och att de behövde ta det här på allvar. Detta var nödvändigt för att iBinder system 

skulle anpassas till den danska marknaden.  

 

“Så systemet var tvungen att justeras så att det passade det danska lagregleringen av hur 

man ska bygga exempel hus. Och det tog en stor del av tiden och vi är fortfarande inte klara 

och det tog en bra tid för det svenska teamet att förstå att de behövde ta det här på allvar.”  

Masterlicenstagare iBinder Danmark 

 

“Danmark var den första etableringen utanför Sverige, så vi var typ försökskaniner för att 

nu, varje gång man startar ett nytt företag, så kommer det vara saker som detta, och det är 
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ett problem. Jag tror att iBinder borde vara mycket mer medvetna att innan man startar upp 

något i ett nytt land, ställa sig frågor som: hur bygger man hus i detta land? Hur ser 

registreringen ut i detta land? Men vi var de första så jag tror även att de första är det mest 

svårast såklart.” 

Masterlicenstagare iBinder Danmark 

 

I Danmark mötte iBinder även skillnader i hur affärsuppgörelser går till, till exempel 

kontraktsskrivning. iBinder Sverige beskriver att de hanterar detta genom att försöka förstå 

och sedan anpassa sig därefter.  

 

“Det handlar mer om att man tar strid innan man skriver kontrakt och i Sverige är det mer 

att man skriver kontrakt och sen så gör man lite som man vill efter man skrivit kontrakt.” 

License manager Europe iBinder Sverige 

 

Danmarks masterlicenstagare beskriver däremot att det största problemet i och med 

uppstarten var svårigheten att rekrytera personer som skulle sälja tjänsten i Danmark, det vill 

säga franchisetagare. I början försökte de själva rekrytera till iBinder i Danmark men märkte 

att det var tidskrävande och väldigt svårt att hitta rätt personer för uppdraget. Grundaren till 

iBinder i Sverige beskriver att det måste vara speciella personer med egenskaper som speglar 

det entreprenöriella och vågar satsa då verksamheten i början inte genererar några intäkter. 

För att hitta dessa personer använder sig iBinder i Danmark numera av en rekryteringsbyrå 

för att hitta personer som lämpar sig som franchisetagare i iBinder. I dagsläget har Danmark 

en franchisetagare med verksamhet och de är även i förhandlingsstadiet med två andra 

potentiella franchisetagare.   

 

“Det är det största problemet och det svåraste, att starta upp iBinder i Danmark är att hitta 

de här franchisetagarna som ska sälja produkterna. Det är speciella människor som vill 

starta upp egna företag och måste ha nästan helt nya pengar i början, det är det största 

problemet för oss är att hitta de här personerna.” 

Masterlicenstagare iBinder Danmark 

 

“För oftast så är det en uppstartstid som är ganska lång så att man måste kunna gå in med 

ganska mycket pengar för att man inte får några intäkter på ett till ett och ett halvt år men 

när det väl börjar snurra så finns det en extremt stor uppsida. Så det måste vara någon som 

är entreprenöriell och har lite att satsat och även ser att det man satsade kan man få tillbaka 

och kanske till och med en ganska stor vinst.” 

Grundare. Support iBinder Sverige 

 

Masterlicenstagaren i Danmark beskriver att iBinder i Danmark får mycket stöd från 

utvecklarna av iBinder i Sverige, denna kontakt sker primärt via telefon, på Skype eller via 

mail. Masterlicenstagaren i Danmark har även dagligen kontakt med utvecklingsavdelningen 

i Sverige då Danmarks kunder ofta behöver ändra något i systemet. Danmarks 

masterlicenstagare har ofta kontakt med Sveriges VD då han menar att VD:n ligger längre 

fram erfarenhetsmässigt i branschen. Danmarks masterlicenstagare deltar även när iBinder 
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Sverige har kick offs samt även på utvecklingsmöten för att få inputs, inspiration och 

utbildning i programmet. Kommunikationen sker även mellan de som tillhandahåller 

supporten för iBinders system vilket kan handla om supporthjälp för vägledning av tekniska 

problem i systemet, vilket kan ske varje dag vid behov. Supportgrupperna träffas även fysiskt 

två gånger per år för att kunna utbyta erfarenheter, idéer och trendnoteringar och även för att 

konversera privat. Danmarks masterlicenstagare beskriver att det var en period då det var 

bristande kontakt mellan länderna på grund av en förändring i företagets struktur, vilket 

påverkade organisationen i Danmark negativt då samarbetet blev påverkat och medförde 

mindre möjligheter till att dela och lösa problem. 

 

“Vi hade en period där kontakten var bristande, eller kommunikationen inte var tillräckligt 

och det var inte alls bra, vi måste prata varje vecka.” 

Masterlicenstagare iBinder Danmark 

 

Masterlicenstagarna i Danmark och Norge samt Sveriges VD har möten flera gånger om året. 

Representanter från iBinder Sverige är även med på den danska kick-offen och även tvärt om. 

För att lära av varandra har iBinder ett system där de kan registrera kundproblem och hur de 

löser dem. När det gäller affärer och rekrytering har Danmarks masterlicenstagare mycket 

kontakt med iBinders VD i Sverige där han beskriver att de ringer varandra ömsesidigt.  

 

iBinder Sverige beskriver att etableringen i Danmark som var deras första innebar många 

överraskande skillnader och att Sveriges grannländer är mer olika Sverige än vad de hade 

kunnat tro.  

 

“Danmark var nog liksom att det blev ett litet parallellspår det blev egentligen inte, det ledde 

inte till så mycket mer än att vi lärde oss mer än att hur vi skulle göra i affärsrelationen. Jag 

måste påstå det att det är större skillnad mellan de europeiska ländernas affärskulturer än 

vad man någonsin kan tro” 

License manager Europe iBinder Sverige  

 

4.2 iBinders internationalisering i Norge 

Efter att iBinders koncept gjorts om till franchise valde iBinder att etablera sig i Norge. 

Motiveringen var att iBinder vill testa sitt nya franchisekoncept på en liten marknad där de 

kände att det hade råd att misslyckas.  

 

“Norge är en mindre marknad, om man går in och bränner varumärket i Tyskland är det en 

stor marknad som försvinner, Norge och Finland är inga marknader som gör någonting. Det 

är min bedömning det kan man ha delade meningar om och sen så om man börjar röra sig 

ner till tysktalande länder eller för den delen franska eller engelska så börjar det bli rätt 

stora marknader och vår bedömning är att de länderna inte bryr sig så mycket om det har 

fungerat eller inte fungerat i Finland respektive Norge men om det inte fungerat i Tyskland 

så kommer nog Österrike säga nej och vice versa. Så för att inte liksom för att riskera 

varumärke för att det är lätt att ta sig fram och tillbaka” 

License manager Europe iBinder Sverige 
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I jämförelse med Danmark där ingen researchs gjordes innan etableringen så gjordes mycket 

research på den norska marknaden inom byggbranschen. Det iBinder tittade på var hur 

mycket som byggs i landet, byggprocesskonstellationer, stora aktiva företag inom branschen, 

likheter med Sverige och den geografiska spridningen. De tittade även på existensen av 

speciella lagkrav, om hantering av offentlig upphandling för kommun och landsting och hur 

man i Norge ser på detta. De specifika förhållandena i landet var i och med researchen 

menade att jämföras med iBinders eget system samt tas hänsyn till.  

 

Norges masterlicenstagare rekryterades av iBinder 2014 vilket följdes av ett halvår av 

uppstartssträcka innan starten i januari 2015. Material såsom kataloger i form av säljmaterial 

samt själva dataprogrammet skulle översättas till det norska språket. Norges 

masterlicenstagare fick även utbildning för att förstå iBinder som företag, tanken med 

konceptet samt programmets funktioner. Parallellt med översättningsarbetet och utbildningen 

började han rekrytera franchisetagare, det vill säga säljare, på den norska marknaden. De 

rekryterade franchisetagarna fick därefter en veckas utbildning på plats i Örebro.  

 

“Utbildningen skedde ganska tätt tillsammans med iBinder Sverige, alltså utbildningen gick 

ut på att välkomna mig och så gick det ut på inlärning av programmet, alltså hur iBinder 

funkade. Dom berättade om iBinder som projekt, delarna av iBinder. Sen så låg det en liten 

utbildning i hur dem tänkte, alltså hur iBinder, dom som ägde och som driver iBinder i 

Sverige idag, tänkte och tänker.”  

Masterlicenstagare iBinder Norge 

 

“iBinder har en handbok som vi har översatt till norska så den använder vi i vår verksamhet, 

först och främst ut mot licenstagarna alltså franchisetagarna, det är dem som i första hand 

använder handboken, där har iBinder en väldigt bra bas i verksamheten.” 

Masterlicenstagare iBinder Norge  

 

Masterlicenstagaren för den norska marknaden menar att svenskar generellt sett är mycket 

mer formella i arbetslivet än i Norge, men menar dock att iBinder som organisation inte alls 

är så formella som andra svenska företag vilket han tycker är väldigt positivt med 

organisationen.  

 

“Om man får skämta lite, vi har ett skämt i Norge som säger att norrmän arbetar för att leva 

men svenskar lever för att arbeta. Det är ett litet skämt att det ligger något i det, vi är inte så 

formella, vi kan skämta på ett annat sätt i arbetslivet.” 

Masterlicenstagare Binder Norge  

 

Norges masterlicenstagare beskriver att rekryteringsprocessen av franchisetagare för iBinder i 

Norge delvis har varit problematisk och att de har fått erfara franchisetagare som inte vill gå i 

samma riktning som företaget. Det har visat relevansen för iBinder att rekrytera rätt 

människor och är en lärdom de tagit till sig då de verkligen påverkar verksamheten.  
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“Att jobba i ett franchisesystem kräver ju större grad av lojalitet och att man önskar att 

jobba tillsammans, det ger inte rum för ensamvargar, och vi rekryterade tyvärr ett par 

sådana som har visats sig i eftertid. Det har nog varit det största problemet. Tre av de 

säljarna vi har jobbar bra och har framgång men två har inte framgång och ser allt i de 

svarta och inte i de vita.” 

Masterlicenstagare iBinder Norge 

 

Utöver svårigheter i att rekrytera franchisetagare och en olikhet i och med formalitet mellan 

länderna så har iBinder Norge och iBinder Sverige inte upplev något bekymmer sett till 

samarbetet. En av grundarna till iBinder Sverige beskriver den väl fungerande relationerna 

mellan iBinder Sverige och både Danmark och Norge genom följande:  

 

“Och det har vi märkt, att det har varit bra att börja smått framförallt att börja i de nordiska 

länderna för att inte få den här den otroliga kulturkrocken som kan finnas.” 

Grundare. Support iBinder. Sverige 

 

iBinder i Norge har inte upplevt att kommunikationen sett till språk och förståelse har varit 

något problem i samarbetet. Personligen förstår Norges masterlicenstagare det svenska 

språket samt gör sig lätt förstådd bland de anställda på iBinder i Sverige och det är han som 

till stor del sköter kontakten med iBinder i Sverige. Kommunikationen med iBinder i Sverige 

upplevs som väldigt bra och de hörs med jämna mellanrum. iBinder Norge upplever att 

iBinder Sverige alltid ställer upp och får känslan av att de månar om att iBinder ska lyckas i 

Norge.  

 

“Jag snackar ju med en eller annan från iBinder två till tre gånger i veckan, sen har vi fasta 

möten en gång i månaden där vi möter varandra fysiskt. Sen så har vi konferens eller tillslag 

tre, fyra eller fem gånger.”  

Masterlicenstagare Norge 

 

Norges masterlicenstagare menar att månadsmötena är formella möten för uppföljning av 

verksamheten i Norge för vad som går bra och vad dom gör dåligt. När de har ett problem så 

kan de ringa Sverige för att få råd och höra hur dem har gjort i liknande situationer. 

Kommunikationen uppfattas som väl fungerande från båda håll mellan Sverige och Norge.  

 

“Vi har dagligen kontakt med våra representanter i Norge och Danmark om saker som kan 

förbättras eller ändras eller sådär det är ju en väldig viktig del av hela konceptet att ha den 

här nära kontakten.” 

License manager Europe iBinder Sverige 

 

I Danmark och Norge översatte masterlicenstagarna material och programmet men för 

framtida etableringar i utlandet har iBinder valt att använda sig av en översättningsfirma då 

de erfarit problem med att översätta själva.  
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“Det är också väldigt spännande, vi har märkt att det liksom inte bara går att skicka allt till 

en översättningsfirma för att byggbranschen är liksom så mycket termer där vanliga 

översättningsfirma inte vet inte vad termerna betyder. Det är också en liten research där vi i 

princips får hjälpa översättningsfirman att hitta rätt ord.” 

 

Grundare. Support iBinder Sverige 

 

4.3 Middagsfrids internationalisering i Belgien 

Middagsfrid grundades i maj 2007 och är ett tjänsteföretag som levererar färdiga matkassar 

som inkluderar recept för hela veckan. Grundaren till Middagsfrid var först med affärsidén 

som nu finns i hela världen. Idén föddes som en lösning till det egna vardagspusslet där ett 

jobb och tre barn gjorde att matlagningen kom i kläm.   

 

“Det måste finnas ett behov. Det var min känsla, jag kände ju många människor i 

målgruppen och alla sliter med vardagsmaten och jag bara visste att det fanns ett behov, så 

jag körde bara.”  

Grundare Middagsfrid Sverige 

 

Det var i augusti 2007 som de första matkassarna levererades, och leveransen skedde av 

grundaren själv som började med leverans till sin närmsta vänkrets och därefter spred sig 

konceptet snabbt. På bara två månader hade Middagsfrid omkring 500 kunder och snabbt 

därefter ökade kundkretsen till omkring 1000 kunder. Middagsfrid med den nya affärsidén 

blev snabbt en storsäljare och ett känt företag i hela Sverige. Grundaren själv pushade mycket 

för att marknadsföra matkassen vilket resulterade i att det skrevs om Middagsfrid i 

tidningarna varje vecka och de hördes ofta i radio. Åren gick och konceptet växte i Sverige. 

Det var grundaren med respektive som drev företaget och tankarna på att expandera 

verksamheten föddes. Det var under en fika i Stockholm 2010 med en gammal bekant bosatt i 

Tyskland som idén till att ta Middagsfrid utanför landets gränser växte fram. Denna var sugen 

på att testa konceptet i Tyskland och det var på den vägen som Middagsfrid påbörjade sin 

utlandsetablering. Etableringen fortlöpte efter den tyska etableringen och som mest fanns 

Middagsfrid aktiva i sju länder samtidigt. Etableringen skedde i följande länder; Sverige, 

Norge, Danmark, Tyskland, Kanada, Schweiz och Belgien. Ingången på de olika 

marknaderna såg olika ut men hade gemensamt att ingen research genomfördes på 

marknaderna innan etableringarna. Grundaren beskriver ingången i Danmark på följande sett:  

 

“Ehm, egentligen kan man säga att Danmark rattade vi från Sverige och så översatte vi 

recepten till danska och så körde vi bara över Öresundsbron, alltså det funkade lite mer som 

en förort till Sverige. Det var inte samma dramatik som en utlandsetablering, men det är 

ändå en annan kultur, det fanns en del utmaningar, just för att det faktiskt är ett annat språk 

och en annan kultur. “    

Grundare Middagsfrid Sverige  

 

Danmark beskrivs inte som någon helhjärtad satsning, Middagsfrid la inga resurser på att få 

konceptet att fungera i Danmark, utan etableringen grundade sig i en efterfrågan som fanns i 
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Danmark av danskar men även från svenskar bosatta i Danmark. Efterfrågan ledde till att 

Middagsfrid packade lastbilar med varor i Sverige och körde över Öresundsbron för att 

leverera. Middagsfrid annonserade senare efter en VD för den danska marknaden och samma 

sak gjordes för den norska marknaden för vilka dom hittade personer för varje marknad.   

 

“I Norge och Danmark så hade vi liksom enstaka personer som VD:s och dom var helt 

ensamma, och det kan jag säga att det inte var en bra ide alltså, man behöver kollegor. Det 

var inte bra, och dom var liksom lite utbrända båda två, när dom klev av uppdragen, och jag 

tror att man blir så utsatt när man är helt själv.”  

Grundare Middagsfrid Sverige 

 

Verksamheten i Norge och Danmark drevs av VD:arna själva med målet att när 

verksamheten växt skulle de anställa personal. Men då verksamheten tillväxt stannade av 

kom man aldrig till det stadiet vilket tillslut ledde till att verksamheten avvecklades. 

Etableringen i Schweiz och Kanada hade också problem med att få igång verksamheten och i 

båda fallen resulterade det i att verksamheten aldrig tog sig förbi uppstartsfasen av olika 

anledningar. Anledningen i Kanada grundade sig i att de två entreprenörer som ville driva 

matkassen drog på sig alldeles för mycket fasta kostnader vilket ledde till att de rent 

ekonomiskt inte orkade driva verksamheten från uppstartsfasen.  

 

Internationaliseringen skedde i samtliga länder genom ett franchisekoncept, vilket gav 

entreprenörerna i de olika länderna rättigheterna till att använda Middagsfrids bilder och 

recept. Namnet på företagen anpassades däremot till den lokala marknaden. Entreprenörerna 

som tog emot konceptet i de olika länderna skötte allting själva på plats, allt från att hitta 

leverantörer, bygga upp en kundkrets och översätta de svenska recepten till det lokala 

språket. Anpassning till den nya marknaden behövdes göras med själva tjänsten då 

tillgängligheten av råvaror kan bero på vilket land som tjänsten utförs i. Exempelvis kan det 

vara svårt att få tag på viltkött i vissa länder och fiskpriserna är högre i andra länder. Något 

de uppmärksammade i och med etableringarna var att överlag var smakpreferenserna 

liknande på den internationella marknaden, vilket inte Middagsfrid trodde från början, det var 

därför det var så lätt att skicka över recepten och bilderna och översätta dem.  

 

Middagsfrid beskriver att de hade väldigt mycket rutiner, beskrivningar och förklaringar på 

hur de arbetade samt stora mängder material på sina interna servrar som 

utlandsverksamheterna fick ta del av. Information fördes också över muntligt via 

presentationer där Middagsfrid beskriver att de träffades personligen och beskriver att de 

tycker att det är det bästa sättet att kommunicera på. För att dela med sig av 

marknadsföringsstrategier och logistik beskriver Middagsfrid att de även kallade till 

utbildningsdagar i Stockholm. 

 

“Vi brukade samla ihop alla landschefer och ha liksom utbildningsdagar på vårt kontor i 

Stockholm. Där delade vi med oss av vad som funkade marknadsföringsmässigt och smarta 

grejer i hur man kan utveckla logistiken, vad funkar i Sverige, att dom kunde ta med sig det 

då, till sina respektive marknader.” 
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Grundare Middagsfrid Sverige  

 

Middagsfrid gjorde inga besök på de utländska marknaderna varken under etableringsfasen 

eller under tiden som företagen fanns på den utländska marknaden med undantag från ett 

besök i Belgien. Middagsfrid hade under en period en person som skulle ansvara för den 

internationella verksamheten som ett försök till att satsa på etableringarna utomlands men 

beskriver att de insåg att de hade fullt upp i Sverige.  

 

“Jag tror att hade vi haft hög närvaro i det här länderna och åkt dit regelbundet så kanske 

det hade blivit lite annorlunda, men det gjorde vi ju inte varken jag eller min man, reste 

särskilt mycket till det här länderna. Jag har varit i Belgien i Antwerpen en gång, jag var 

aldrig i Danmark, jag var aldrig i Norge, jag har inte ens varit i någon av de andra länderna 

vi etablerades i.”  

Grundare Middagsfrid Sverige 

 

Ett utav de länder som Middagsfrid etablerades i var Belgien. Uppstarten i Belgien tog fart 

genom en svensk man som varit bosatt i Belgien i 25 år. Han var på semester i Sverige och 

tog då själv kontakt med Middagsfrid vars koncept han hade hört om och var nyfiken på att 

testa i Belgien. Grundaren i Belgien startade i december 2011 upp Middagsfrids 

franchisekoncept under namnet Smartmat där Middagsfrid ägde 40 procent av aktiekapitalet. 

Första leveransen skedde i mars 2012 och grundaren beskriver att han arbetade helt själv 

under det första året. Inledningsvis fick grundaren en utbildning i Software på plats i 

Stockholm under två dagar men upplever annars att kontakten med Middagsfrid i Sverige var 

knapp och att det hade varit fördelaktigt att ta del av mer information och kunskap än vad 

som erhölls.   

 

“Jag var i Sverige i två dagar och där fick jag lära mig deras IT lösning och system, hur det 

fungerade, alltså jag fick lära mig hur allt Software fungerade. Dom berättade hur dom 

gjorde vid beställningar av varor och deras tänk när det gällde att hitta partners, 

leverantörer och sånt. Och sen så kom jag tillbaka och fick jag göra allting själv, efter det 

fick jag ingen hjälp “ 

Grundare Smartmat Belgien 

 

“Och det skulle ju vara fantastiskt om någon med erfarenhet bara varit här en månad när jag 

satte upp allting alltså. Det skulle ju varit kanon.  

Grundare Smartmat Belgien 

 

Vid uppstarten i Belgien stötte grundaren på många problem, han menar att vissa saker som 

kan tyckas vara självklara i Sverige kan skilja sig otroligt mycket från hur det är i andra 

länder.  

 

“ ….när det gäller transport som i Sverige fanns det hur många kylbilar som helst och här 

fanns det inte en enda kylbil alls. Jag hade enorma problem att hitta leverantörer i början 

och det tror man ju skulle vara det lättaste. Det var också en massa krångel i början, och 
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eller ja det är krångel hela tiden med betalsystem och sånt som är totalt annorlunda här än i 

Sverige.” 

Grundare Smartmat Belgien 

 

Bara en liten detalj som betalningen skulle skilja sig åt mellan Sverige och Belgien var en sak 

som kom att bli ett problem för Smartmat. I Belgien är osäkerheten hög och ingen litar på 

systemet med betalkort då betalkort är mindre accepterat i Belgien än i Sverige. Lösningen 

som Smartmat fick ta till var att debitera på faktura där kunderna betalar i efterhand. Problem 

uppstod även med IT lösningen som Middagsfrid och Smartmat använde sig av, Middagsfrid 

hade kommit ut med en nyare version av systemet som inte hade kommunicerats till 

Smartmat. Därav kraschade servern ibland och den kunde ligga nere i ett flertal dagar, vilket 

resulterade i en konflikt mellan Smartmat och Middagsfrid. Systemet som åsyftas är 

bokhållningssytemet, som är ett system där alla kundorderna, betalningar och beställning av 

ingredienser hanteras. Systemet stöds inte av de belgiska reglerna när det gäller hanteringen 

av bokslut.  

 

“Ingen här använder systemet och att vi måste göra det medför bara en otrolig massa 

krångel när det kommer till bokslut och andra officiella grejer eftersom det inte är 

Belgienanpassat”  

Grundare Smartmat Belgien 

  

Middagsfrids koncept var lätt att förstå för grundaren i Belgien och själva arbetet med att 

översätta recepten kom att bli det lättaste arbetet. Grundaren beskriver dock att det vara små 

detaljer som de med fördel hade velat ha reda på i förhand, vilket hade sparat Smartmat 

mycket tid istället för att erhålla erfarenheten från klagande kunder.  

 

“Konceptet är ganska självklart, det är lätt, det är därför det är så enkelt att kopiera också 

och det är ganska lätt att definiera de olika stegen i processen men sen att verkligen utföra 

det praktiskt är så mycket krångligare än vad man tror och framför allt att tjäna pengar på 

det” 

Grundare Smartmat Belgien 

 

“Det kan man vara så löjligt som, hur packar man en box bäst? Lägger du fisken längst ner 

eller lägger du den längst upp? Hur är det med temperaturen? Det låter jättelöjligt men det 

är väldigt många sådana praktiska saker som antingen kan någon hjälpa en eller också så 

lär man sig i efterhand när kunder ringer och klagar.” 

Grundare Smartmat Belgien 

 

“Dom hade ju massa erfarenhet som jag inte fick användning av i princip. Så att deras 

nybörjarfel fick jag göra om.”  

Grundare Smartmat Belgien 

 

Kundgruppen i Belgien såg helt annorlunda ut än i Sverige, Belgiens största kundgrupp blev 

tvåpersonershushåll, i jämförelse med Sverige där fyrapersonershushåll är den största 

kundgruppen. Det var även efterfrågan på en vegetarisk matkasse som blev stor i Belgien, 
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vilket ledde till att att Middagsfrid lanserade en vegetarisk matkasse vilken blev populär både 

i Sverige och i Belgien. Något som skiljer sig mellan länderna när det kommer till kulturen 

som finns i Sverige och Belgien är flexibiliteten på befolkningen. I Sverige är de flesta 

väldigt flexibla genom att Middagsfrid levererar sina matkassar på måndagskvällarna, inget 

speciellt klockslag, och alla är hemma. I Belgien levereras matkassarna exempelvis 19.15 en 

måndagskväll, vilket är bestämt tillsammans med en specifik kund, men ändå blir kunderna 

arga när leveranserna dyker upp den uttalade tiden.   

 

Efter ungefär ett år av att ensam arbetat i verksamheten började grundaren till Smartmat 

rekrytera medarbetare, vilket han gjorde på egen hand. I början hade Smartmat och 

Middagsfrid kontinuerlig kontakt men kontakten avtog med åren. Sett över tre års tid så hade 

de endast ett styrelsemöte med alla representanter för de olika länderna. Detta även fast 

Middagsfrid gjorde ett försök med en person som hade ansvaret för de internationella 

verksamheterna. Åren gick och Smartmat växte i Belgien och grundaren rekryterade fler 

anställda till Smartmat, i dagsläget är de nio personer som arbetar på Smartmat. De senaste 

åren har kontakten mellan Middagsfrid och Smartmat knappt existerat och hösten 2016 sålde 

Middagsfrid sina aktier i Smartmat. Den enda kopplingen som Middagsfrid och Smartmat har 

med varandra idag är att Smartmat betalar en licensavgift till Middagsfrid där det ingår att de 

får använda deras bilder och recept. 

 

“De senaste åren har det varit otroligt dåligt kontakt och stöd från deras sida så att vi har ju 

mer eller mindre varit tvungna att brytas loss från dom till exempel håller vi på att bygga upp 

vår egen it plattform just nu” 

Grundare Smartmat Belgien 

 

Middagsfrid avvecklade sina verksamheter i Danmark, Norge, Kanada, Schweiz och 

Tyskland. Detta berodde på att det tog för mycket arbete och fokus från personalen från 

huvudverksamheten i Sverige samt pengar i form av aktiekapital tillskott till de nya 

marknaderna. Middagsfrid beskriver att konkurrensen i branschen är stenhård i Sverige vilket 

ledde till att Middagsfrid i Sverige blev påverkat negativt av alla utlandssatsningar. Smartmat 

i Belgien är det enda företaget som lyckades på den internationella marknaden.   

 

“Det går inte att säga riktigt vad det var som gjorde att det inte gick bra på de andra 

marknaderna.”  

Grundare Middagsfrid Sverige  

 

“En generell rekommendation sådär, till andra som kanske ska gå utomlands, det är bättre 

att bara satsa på att bli bäst i Sverige, det är min absoluta slutsats från min lilla 

utlandserfarenhet.” 

 Grundare Middagsfrid Sverige  

 

4.4 Navigio internationalisering i Norge 

Navigio är ett konsultföretag som startade i Örebro 1993. Efter 15 år förflyttades Navigios 

huvudkontor till Stockholm där de är lokaliserade idag. Organisationens har drygt 70 
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anställda där fördelningen är 50–60 anställda i Sverige, omkring fem till sex stycken anställda 

i Norge och tre anställda i Danmark. Navigio erbjuder konsulttjänster inom fyra olika 

områden. De övergripande områdena som konsultföretaget erbjuder är rekrytering, 

ledarskapsutveckling, performance management och tjänster inom organisationsstrategi. 

Områdena hänger ihop där Navigio utvecklar, definierar och designar nya strategier åt 

organisationer. Deras kunder är företag som till exempel söker att utveckla ledargrupper 

genom ledargruppsutbildningar, de coachar nya unga talanger, de rekryterar nyanställda till 

företag och så vidare. Navigios konsulttjänster bygger till stor del på relationen de knyter 

med sina kunder, vilken är nästintill helt avgörande för Navigios affärer och att dom ska bli 

av beskriver en av Navigios partners i Sverige. Processen tills affären går i lås med kunderna 

är väldigt lång och det är kundrelationen som avgör ifall Navigio gör en affär där de får sälja 

sina tjänster eller inte. Navigios kunder är lokaliserade i hela norden och har alltid varit en 

viktig del av företagets kundrelationer.  

 

“Vår affärsidé är då att jobba tillsammans med våra nordiska kunder, Norden har hela tiden 

varit fokus då, sen följer vi dom ut i världen. Vilket gör att jag själv till exempel har 

rekryterat befattningar i Polen och i Tyskland, och vi har gjort som företag i Asien och USA 

och så vidare då. “ 

Partner Navigio Sverige 

 

Navigios största kunder är etablerade i hela Norden, och tjänsterna som företaget erbjuder 

följer specifika processer och Navigio arbetar på samma sätt med alla sina kunder, vilket har 

lett till att de endast har haft kontor i Sverige under en längre tid.  

 

“Oberoende om vi rekryterar en person till andra sidan gatan här vi Stureplan eller i norra 

Finland eller i USA och sådär så gör vi det på precis samma sätt, så därför har inte varit, vi 

varit beroende av att ha personer på plats i de olika länderna då. “ 

Partner Navigio Sverige 

 

Navigio etablerade ett dotterbolag i Norge år 2011 som fungerade som ett leveranskontor på 

grund av att de hade stora ramavtal, det vill säga avtal om generella överenskommelser för 

framtida avtal med stora företag i Norge som till exempel NCC och SEB. Mycket handlar om 

försäljning för Navigio då de säljer konsulttjänster och därför rekryterade Navigio en VD i 

Norge med bra säljsiffror och som levererat och sålt tjänster tidigare, dock som 

managementkonsult. VD:n fick mycket hjälp ifrån Sverige men verksamheten i Norge kom 

ändå inte riktigt igång. Den rekryterade VD:n som anställts på grund av sina höga säljsiffror 

samt erfarenheten av managementkonsulttjänster lyckades ändå inte och det beskrivs att det 

berodde på att han saknade erfarenhet av de områden som Navigio erbjuder, alltså 

konsulttjänster i form av rekrytering snarare än managementkonsulttjänster. Några år senare, 

under våren 2015, rekryterades därför en ny VD och i samband med det byttes företagets 

besättning ut mot nya konsulter. Den nya VD:n som rekryterades hade vid sin ingång redan 

ett stort etablerat nätverk inom branschen och det kom att bli avgörande för Navigios 

framgång i Norge.     
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“Själva internationaliseringsprocessen har baserats på att vi har vissa stora kunder som 

också har verksamhet i dom andra nordiska länderna” 

Partner Navigio Sverige  

 

“Det var ju i Norge vi hade mycket affärer och då blev det ganska opraktiskt och osmidigt 

när våra svenska konsulter åkte dit och gjorde intervjuerna. Då började vi titta på att 

etablera ett eget kontor där. Och då inledde vi med att hitta en kontorschef och på samma 

sätt så har vi gjort i Danmark” 

Partner Navigio Sverige 

 

“Den taktiken som vi nu använder är att sätta personer på plats som har erfarenhet av precis 

det här området som vi jobbar med som redan dag ett kan gå in med ett nätverk av kunder 

och affärer. Det var det vi gjorde nu så att den personen som vi har nu, Nickolay, i Norge, 

kom in med ett uppbyggt nätverk, försäljning och det är väl kan man säga ganska tydligt en 

positiv lärdom.” 

Partner Navigio Sverige 

 

Navigios nya VD började arbeta i september 2015 och då var det nästan ingen verksamhet i 

Norge alls. Etableringen fick börja om. Alla konsulter byttes ut och den nya VDn beskriver 

Navigios verksamhet vid den tidpunkten som att det var en verksamhet, men som inte 

rullande, Navigio hade inga uppdrag i Norge just då. Navigios avsikt med den nya VDn var 

att få igång verksamheten genom att hitta nya klienter snabbt. Det innebar att ingen 

introduktion eller uppstartsperiod genomgicks för den nya VDn utan han sattes i arbete på en 

gång.  

 

“Jag hade nästan ingen introduktionsperiod alls utan det handlade mer om att få in nya 

kunder så snabbt som möjligt och att leverera nya projekt väldigt väldigt snabbt. Så jag 

skulle nog säga att det inte var, lärandeprocessen var nästa helt “learning by doing” 

VD Navigio Norge  

 

Den nya VD:n beskriver att han hade mycket erfarenhet och kunskap om de tjänster Navigio 

erbjuder sen tidigare arbetslivserfarenhet, då han arbetat på ett annat stort svenskt 

konsultjänsteföretag. Han upplevde därmed att han inte riktigt behövde någon utbildning om 

tjänsterna. Svenska representanter och Norges VD hade däremot interna möten med en 

introduktion om vilka system som Navigio använder och hur dem används. För att förstå de 

tjänsteområden som Navigio erbjuder finns det en hel del olika dokumentationer och mappar 

via interna dokumentation där hela processer och tillämpningsområden detaljerat står 

beskrivet.  

 

“Det är en kombination av dels kommer de hit till Stockholm för att också anamma själva 

kulturen, för det är ju kulturen, vi vill ju ha samma känsla i företaget då, sen är vi också på 

plats där.”  

Partner Navigio Sverige 

 



 45 

Navigios norska konsulter fick utbildning i Sverige vilket beskrivs som ett sätt för utbildning 

i både tjänsterna men även för att anamma Navigios företagskultur som de vill ska genomsyra 

hela företaget och skapa gemenskap. Konsulterna fick även utbildning på plats i Norge. Den 

träning som konsulterna fick inom sitt arbetsområde och sina arbetsuppgifter var grundlig och 

innebar att genomgå många steg. Navigio använder sig i utbildningen av interna lärare och 

även utbildning genom ett utbildningsprogram uppdelat i fyra delmoment. Utbildningens 

första steg handlar om att förstå konceptet, den andra delen handlar om syftet och att förstå 

hur arbetet går till och förstå sig på processerna som ingår i de olika tjänsterna. Det tredje 

steget är att konsulterna får praktisera och gå igenom tidigare case som Navigio haft. Till sist 

får de ta del av riktiga projekt, där konsulterna får arbeta med fall men har hjälp från andra 

erfarna konsulter som ger vägledning och feedback.   

 

“Utbildningen bygger på fyra stycken olika delar som kan låta väldigt enkla men det är en 

enorm kraft innan man verkligen gör dom. Det rör ju sig om en handfull personer som 

utbildas åt gången, så det är inte större skaror, och ibland är det bara en eller två personer 

då, så att.”  

Partner Navigio Sverige 

 

I Norge upplevde en del av konsulterna att upplärningen som de fick i sin introduktion var för 

grundläggande. En del hade nämligen mycket tidigare erfarenhet inom området sedan tidigare 

arbetslivserfarenhet, och de hade önskat att utbildningen var mer individanpassad med en mer 

avancerad nivå för de med erfarenhet. Överlag beskrivs dock utbildningen för konsulterna 

som grundliga och väl genomtänkt av VD:n i Norge.   

 

“Jag tror på något sett eller vissa kände att träningen var lite för basic på grund av när du 

har konsulter på arbetet som har jobbat på fältet i kanske 10 år finns det inte någon riktigt, 

eller de la alla oss i samma mapp, även fast vi hade olika erfarenheter de tog inte hänsyn till 

erfarenhet, kunskap om assesment tools så det var jag tror det var en generell känsla att det 

kunde vara mer avancerad än basic som det var. Men annars så var det väldigt bra, och 

intressant som jag upplevt det och hört.” 

VD Navigio Norge 

 

Något som är viktigt för Navigio är att alla konsulter arbetar genom samma arbetssätt och att 

deras lärdomar och att kunskaper sitter som i ryggmärgen på konsulterna. Allt i Navigio är 

väldigt processtyrt och Navigios företagsuppbyggnad innebär att alla behöver “stick to the 

process”. Navigio gör cirka 300 rekryteringar per år för deras kunder, och då blir det bästa 

resultatet när de använder exakt samma process och metodik till varje rekrytering och 

kunduppdrag de gör.  

 

“Konsulterna är de som jobbar ut mot kunden, och som gör personbedömningar och så 

vidare, för oss är det väldigt viktigt att vi jobbat på ett enhetligt sätt i alla de här länderna då 

och återigen, ta en nordisk kund som vi gör uppdrag för i alla fyra nordiska länder, de vill ju 

också att vi ska jobba på exakt samma sätt när vi gör bedömningar och så vidare. Så att där 
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har vi ganska omfattande utbildningar och så, plus att våra konsulter får våra interna 

utbildningar i personbedömning baserat på de tester som vi har. “  

Partner Navigio Sverige 

 

“Det är när vi ser att vissa gör lite avsteg eller att kunden kommer fram till att vi gör si eller 

vi gör så, amen då skakar det lite i maskineriet. Därför har det varit väldigt viktig för oss, 

oberoende om man är en stockholmare, örebroare eller köpenhamnare eller från Oslo då, att 

det där måste sitta i ryggmärgen “ 

Partner Navigio Sverige 

  

Kontakten mellan Norge och Sverige är väldigt viktigt för arbetet i båda länderna. De har 

uppstyrda möten en gång varannan månad som är av formell karaktär. Oformellt sker kontakt 

dagligen med Sverige där dotterbolaget i Norge kan ringa moderföretaget i Sverige vid 

problem och tvärtom. Daglig kontakt sker även för de gränsöverskridande gemensamma 

nordiska projekten. De nordiska projekten innebär att Navigio har kunder vars verksamhet 

finns i flera nordiska länder. I de fall deras kunder precis som Navigio ha verksamhet i flera 

nordiska länder samarbetar Navigios bolag för att leverera tjänsten till kunden på samtliga 

marknader.  I och med de gränsöverskridande projekten är den dagliga kontakten nödvändig 

för att kunna samarbeta. Utöver daglig kontakt besöker även Norges VD Sverige två gånger i 

månaden för samlingar och kundmöten inom de nordiska projekten. Navigio i Sverige 

beskriver att de vill ha en stark gemenskap med sina dotterbolag. Därför fokuserar de mycket 

på att cheferna i de olika länderna ska bygga upp en stark relation där de finns en jämställdhet 

så att till exempel inte Norge ska känna sig ensamma och att Sverige bara sitter och väntar på 

ett resultat från dom.   

 

“Det är alltid utmaningar när man har en väldigt väldigt stark moder i 

moderföretaget som är stark och vi är ganska små och vi blir alltid jämförda med dom. Jag 

menar på plussidan finns det mycket stöd och affärsmöjligheter som kommer ifrån dom, de 

negativa sidorna är att ibland måste vi anpassa oss till en viss företagsstandard och vissa 

sätt att arbeta som inte är nödvändigt eller optimalt för Norge.” 

VD Navigio Norge  

 

VD:n i Norge beskriver att det finns ganska stora kulturella skillnader sett till flera aspekter 

mellan Sverige och Norge. Han menar att svenskar håller sig mycket mer till processen än 

vad Norge gör, vilket han upplevt under sina första år hos Navigio. Vidare poängterar han 

dock att eftersom Navigio i Norge har ett väldigt gott samarbete och stark relation med 

Sverige och arbetar tätt så har de lärt sig att hantera dessa skillnader. 

 

“Ifall det är en process så säger ni, såhär är det vi gör, så här är vår manual, först gör vi A 

sen gör vi B sen gör ni C. Medans vi i Norge generellt tenderar att vara mycket mer 

prismatic och jag tror inte att ett är bättre än det andra men jag säger att det är väldigt 

väldigt utmanade.”  

VD Navigio Norge  
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Navigio ser ljust på framtiden, i dagsläget finns de i Sverige, Norge och Danmark och de 

räknar med att etablera sig i fler länder vilket kommer ske när behovet av ett lokalt etablerat 

kontor har växt sig tillräckligt stort på en marknad precis som de gjort i Norge och Danmark. 

 

“Det är samtidigt ganska svårt som okänd och varken Norge eller Danmark har varit någon 

promenad i parken att få igång volym där att etablera sig då. Och där har vi stött på ganska 

mycket lärdomar kan man säga, jämfört med nu om vi ska starta igång i Finland så tror jag 

det finns ett antal saker som vi ska göra lite annorlunda.”  

Partner Navigio Sverige 
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5 Analys 

Följande avsnitt innehåller en analys av det empiriska materialet bestående av fyra 

internationaliseringsfall. Till varje internationaliseringsfall finns en tabell med begrepp som 

är hämtade från begreppsmodellen i den teoretiska referensramen. Varje begrepp har utifrån 

sitt internationaliseringsfall tolkats och tolkningen har gett varje begrepp en etikett. 

Tolkningen av begreppen är hämtade från tabellerna i bilaga 3. 

5.1 Internationaliseringsfall iBinder Danmark 

Följande tabell är en analytisk översikt av iBinder Danmark där varje begrepp har fått en 

etikett som är karaktäristisk för internationaliseringen i iBinder Danmark. 

 

 Danmark 

Internationaliseringsprocess Via affärskontakt. Försökskaniner    

Tjänstens karaktär Tjänst genom färdig digital produkt som eventuellt anpassas efter lokal 

marknad 

Tyst kunskap Företagsvärderingar & förståelse för tjänstens uppbyggnad 

Explicit kunskap Franchisemanual 

Marknadskunskap Obefintlig  

Erfarenhetskunskap  Obefintlig  

Kunskapsöverföring  För detaljerad & tillrättavisande enligt Danmark. Tillräcklig sett till 

kunskap om tjänsten 

Relation  Varierande kontakt & kommunikation, ibland bristande förståelse  

Internationella hinder  Olika system i byggbranschen & 

affärsmässiga skillnader 

Absorptionsförmåga Svårigheter i förståelse för franchieskoncept  

Övrigt  Svårt att rekrytera rätt franchisetagare 

 

iBinders tjänst är en färdig digital produkt som eventuellt anpassas efter den lokala 

marknaden vilket enligt litteraturen skulle tala för att den är relativt lätt att få ut på andra 

marknader. Anledningen är att tjänsten är färdig på så sätt att den inte produceras och 

konsumeras på samma ställe vilket enligt Jack et al. (2015) gör en tjänst tekniskt möjlig att 

separera från platsen där den produceras, det vill säga möjlig att exportera till andra 

marknader. Det som däremot sätter stopp för att exportera tjänsten är att iBinder vill kunna 

anpassa språket och systemet efter de marknader som de går in i. iBinder behövde däremot 

inte göra stora materiella investeringar på den danska marknaden då tjänsten som kunden 

brukar redan är färdig i den digitala programvaran. Sharma och Johanson (1987) menar att 
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mindre materiella investeringar är en fördel då det är billigare samt att företaget inte förbinder 

sig till landet i samma utsträckning. Den tysta kunskapen i iBinder karaktäriserades av 

företagets värderingar samt förståelse för tjänstens uppbyggnad. Värderingar sätter prägel på 

sättet att vara och agera i ett företag vilket är någon som är svårt att sätta ord på och därmed 

svårt att sätta i print. Företagets värderingar måste därför upplevas och anammas genom 

personlig interaktion i enlighet med att Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver att tyst 

kunskap kommuniceras och överförs på bästa sätt genom personlig kontakt. Den explicita 

kunskapen i iBinder karaktäriseras av systemkunskap och franchisemanualer i vilka det går 

att läsa sig till kunskapen om franchisekonceptet och hur iBinders system brukas.  

 

Internationaliseringsprocessen till Danmark startade via en affärskontakt som ville sälja 

iBinders digitala produkt på den danska marknaden. Det kunde göras genom återförsäljning 

då tjänsten i form av den digitala produkten kunde separeras från produktionen, det var innan 

konceptet gjorde som till franchise. Affärskontakten var avgörande för att iBinder valde att 

först internationalisera sig i Danmark vilket enligt litteraturen talar för nätverksmodellen där 

Johanson och Vahlne (2009) menar att valet av ny marknad baseras på befintliga 

affärsrelationer. Däremot genererade inte affärskontakten i Danmark vidare nätverk för 

iBinder och kan då ses som en affärskontakt som inte resulterade i ett större nätverk. Att 

iBinder haft svårt att rekrytera nya franchisetagare på den danska marknaden är ett resultat av 

detta. De ansåg att det var svårt att hitta rätt personer för jobbet vilket däremot ett stort 

nätverk hade kunnat möjliggöra.   

 

Danmark var det första landet iBinder etablerades i och blev därför “försökskaniner” för hur 

iBinders koncept skulle fungera internationellt. Etableringen i Danmark kan därmed ses som 

en lärprocess för fortsatt internationalisering. Lärandet bestod av insamlande av kunskap och 

erfarenhet och om strategier och misstag som iBinder skulle tillämpa eller undvika i 

kommande internationaliseringar. Med kunskap och erfarenhet i bagaget menar Johanson och 

Vahlne (1977) med Uppsalamodellen att osäkerhet och risk ska reduceras då modellens 

grundläggande antagande är att brist på kunskap är ett hinder för internationalisering. Vid 

internationaliseringens början visste iBinder inte så mycket om Danmark som marknad då 

inga undersökningar om marknaden hade gjorts innan och ingen tidigare erfarenhet från att 

internationaliseras fanns. De marknadsspecifika kunskaperna erhölls därför när de redan var 

på plats i Danmark vilket, ställde krav på en fungerande relation mellan parterna där 

kunskapen kunde delas då Lindsay et al. (2003) menar att det är enklare att anpassa en tjänst 

om information och kunskap från och om bortamarknaden kan delas i en relation. Relationen 

mellan iBinder Sverige och iBinder Danmark karaktäriserades av varierande överlag mycket 

kontakt och kommunikation men brast under en period då företagen inte hade lika mycket 

kontakt. Relationen karaktäriserades även av en viss bristande förståelse för varandra då den 

störts av olikheter i byggbranschen mellan Sverige och Danmark vilket är en 

marknadsspecifik skillnad som uppdagade sig. Skillnaden krävde att iBinders digitala 

produkt behövde anpassas eller uppdateras efter den danska marknaden. För det första tog det 

lång tid för iBinder att få förståelse för att detta var ett problem de behövde åtgärda och för 

det andra tog det lång tid att vidta några åtgärder. Det kan bero på att iBinder inte hade någon 

marknadskunskap innan etableringen och var därför inte förberedda på de anpassningar de 



 50 

var tvungna att göra med sin tjänst. Det kan även bero på vad Lindsay et al. (2003) beskriver 

som brist på motivation hos företaget på hemmamarknaden där motivationen handlar om att 

ta in den kunskap eller information som den utländska marknaden genererar vilket kan 

inträffa då de finner att den kunskap som den utländska marknaden förmedlar är för 

marknadsspecifik och inte går att generalisera för företaget i stort. iBinder kan eventuellt ha 

ansett att anpassningen var för marknadsspecifik och att den inte skulle ha någon generell 

funktion för företaget i stort. Att iBinders först inte tog till sig problemet och därefter dröjde 

med att åtgärda det kan påverka iBinder Danmarks förtroende för iBinder Sverige. Bristande 

förtroende i en relation kan i sin tur påverka kunskapsöverföringen negativt (Gorovaia & 

Windsperger, 2013)  

 

Kunskapsöverföringen påverkades även under den period då iBinder Danmark beskriver att 

kommunikationen var bristande då Lindsay et al. (2003) menar att kunskapsöverföringen 

gynnas av en god och öppen relation. Under perioden med dålig kommunikation var dem inte 

lika uppdaterade om varandras situation och kunde då inte heller dra lärdom av varandras 

framgång och motgång på samma sätt vilket beskrivs som ogynnsamt. Den dåliga 

kommunikationen förklarar iBinder Danmark med att det var strukturförändringar i iBinder 

Sverige. Strukturförändringar kan skapa oordning i företag där systemet inte har en självklar 

struktur som kan följas vilket enligt litteraturen kan skapa en ofruktbar kontext (Szulanski, 

1996) som påverkar kunskapsöverföringen negativt.  

 

Kunskapsöverföringen sett till att få iBinder Danmark att förstå och kunna tillämpa tjänsten 

har varit bra. För att överföra den nödvändiga kunskapen har bland annat utbildning genom 

personliga möten genomförts med besök i både Sverige och Danmark. Gorovaia och 

Windsperger (2013) menar att överföringsstrategi som innebär utbildning, studiebesök och 

face-to-face möten är fördelaktiga för att överföra den tysta kunskapen vilket iBinder var 

måna om sett till den tidigare identifierade tysta kunskapen i form av företagsvärderingar och 

förståelse för tjänstens uppbyggnad. I den personliga kontakten har iBinder haft möjlighet att 

förmedla de företagsvärderingar som företaget grundas i genom att uttrycka och få 

franchisetagarna att uppleva dem. Enligt litteraturen (Nonaka & Takechui, 1995) är detta ett 

sätt att explicitgöra den tysta kunskapen, det vill säga konvertera den tysta kunskapen till 

siffror eller ord och på så sätt dela i eller mellan företag. Att överföra tyst kunskap av denna 

karaktär kan skapa en gemenskap inom franchiseverksamheten med vilket iBinder har för 

avsikt att alla ska sträva mot samma grundvärderingar. Dock uppfattades iBinders mål att få 

verksamheten att fungera enhetligt som tillrättavisande i och med den franchisemanual som 

Danmark fick ta del av. Franchisemanualen skulle förmedla kunskap och riktlinjer för 

franchiseverksamheten och upplevdes av danska iBinder som för detaljerad och 

tillrättavisande. Den detaljerade manualen fick iBinder Danmark att känna sig styrda och att 

de inte hade förtroendet av iBinder Sverige att agera efter egna initiativ vilket kan uppfattas 

som att det finns ett bristande förtroende i relation för Danmark. Detta kan ha att göra med att 

iBinder Sverige var måna om att förmedla sina företagsvärderingar, men upplevdes som för 

tillrättavisande. Gorovaia och Windsperger (2013) menar att bristande förtroende i en relation 

kan påverka kunskapsöverföringen negativt. Avsikten med franchisemanualen var från 

iBinders sida inte någon som skulle uppfattas som tillrättavisande utan snarare vara en grund 
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för hur franchiseverksamheten skulle byggas upp för att fungera på samma sätt i samtliga 

länder. Noggrannheten kan ha att göra med att Danmark var det land som iBinder 

internationaliserade i först vilket påverkade deras erfarenhet av hur verksamheten bäst skulle 

vara uppbyggd och därav ville man följa den utformade manualen. Den bristande friheten och 

kontrollerandet av iBinder Danmark hade negativ inverkan på kunskapsöverföringen mellan 

företagen då de påverkade deras relation negativt då iBinder Danmark kände sig 

kontrollerade och att de inte hade iBinders förtroende. Förtroende är enligt Gorovaia och 

Windsperger (2013) viktigt i en relation. Negativ inverkan på kunskapsöverföringen hade 

även den konstaterade långa processen för att få iBinder Sverige att förstå att det behövde ta 

till sig av systemskillnaderna i den danska byggbranschen. iBinder Danmark tappade då 

förtroende för iBinder Sverige vilket påverkade deras motivation till att absorbera den 

kunskap som iBinder försökte förmedla genom franchisemanualen vilket litteraturen styrker 

genom Szulanski (1996) som menar att en lägre motivation hos någon av parterna påverkar 

kunskapsöverföringen negativt.   

5.2 Internationaliseringsfall iBinder Norge  

Följande tabell är en analytisk översikt av iBinder Norge där varje begrepp har fått en etikett 

som är karaktäristisk för internationaliseringen i iBinder Norge. 

 

 Norge 

Internationaliseringsprocess Strategiskt val & för att testa franchisekoncept 

Tjänstens karaktär Tjänst genom färdig digital produkt  som eventuellt anpassas efter lokal 

marknad 

Tyst kunskap Företagsvärderingar & förståelse för tjänstens uppbyggnad 

Explicit kunskap Franchisemanual 

Marknadskunskap God kunskap pga marknadsundersökningar  

Erfarenhetskunskap  Erfarenhet från internationaliseringen i Danmark 

Kunskapsöverföring  Smidig kunskapsöverföring 

Relation  Förtroende & 

mycket kommunikation 

Internationella hinder  Inga hinder 

Absorptionsförmåga God absorptionsförmåga   

Övrigt  Svårt att rekrytera rätt franchisetagare - rekryterade “ensamvargar”   

 

iBinders tjänst som är en färdig digital produkt, som eventuellt anpassas efter den lokala 

marknaden, var vid etableringen i Norge en del av det nya franchisekonceptet. 

Franchisemanualens innehåll i form av kunskap och riktlinjer om franchiseverksamheten kan 
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beskrivas som explicit kunskap vilket iBinder Norge kunde bygga verksamheten utifrån från 

start i jämförelse med iBinder Danmark som gjordes om till franchise efter etableringen. Den 

tysta kunskapen i form av företagets värderingar och förståelse för tjänstens uppbyggnad som 

iBinder var måna om att förmedla till iBinder Norge var oförändrad från den danska 

etableringen.  

 

Internationaliseringsprocessen i Norge var ett strategiskt val beslutat efter genomförd 

marknadsanalys samt det geografiska läget och inte beslutat på grund av en nätverkskontakt 

som vid etableringen i Danmark. Etableringen i Norge var även ett strategiskt beslut för att 

testa franchisekonceptet. Johanson och Vahlne (1977) beskriver Uppsalamodellen och menar 

att en internationaliseringsprocess vanligtvis börjar i närliggande länder där antaganden om få 

skillnader finns. I och med de korta stegen ut på närliggande marknader samlar företaget på 

sig kunskap och erfarenhet om internationaliseringsprocessen och de specifika marknaderna 

vilket de definierar som marknadskunskap och erfarenhetskunskap. iBinders genomförda 

marknadsanalys genererade nödvändig marknadskunskap vilket ledde till att iBinder visste 

vilka förutsättningar de hade att arbeta efter på den norska marknaden. Dock konstaterades 

det att Sverige och Norge fungerar väldigt likt varandra vilket gjorde 

internationaliseringsarbetet enklare och med mindre nödvändiga anpassningar. iBinder hade i 

och med sin tidigare etablering i Danmark erhållit kunskap om vad 

internationaliseringsarbetet innebär med motgångar och medgångar samt hur det borde gå till. 

Enligt Johanson och Vahlne (1977) beskrivs insamlande av marknadskunskap och 

erfarenhetskunskap som viktiga för att lyckas vid en internationalisering då det hjälper 

företaget att utifrån kunskapen förbereda sig och arbeta efter de förutsättningar som finns på 

den nya marknaden. Mycket marknadskunskap och erfarenhetskunskap kan konstaterats ha 

förenklat etableringen i Norge då inga stora överraskningar i form av internationella 

skillnader dök upp vilket de hade gjort under internationaliseringen i Danmark där ingen 

tidigare kunskap om marknaden fanns. Då länder som ligger nära varandra ändå kan skilja sig 

åt (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) är det viktigt att göra undersökningar innan en 

etablering sker, vilket var något som iBinder lärde sig av sin etablering i Danmark. 

Internationaliseringen i Danmark kan i och med ovan nämnt ses som en lärprocess för 

kommande internationalisering och kan konstateras ha gynnat internationaliseringen i Norge. 

Chetty och Campbell-Hunt (2004) beskriver att när ett företag har internationaliserat sig på 

en marknad och drar lärdomar och kunskap från den marknaden beskriver de företagets 

absorptionsförmåga i en internationaliseringsprocess och gynnar företaget då de kan använda 

den absorberade kunskapen på nästa marknad. Vad iBinders etablering i Norge däremot inte 

hade förberett sig för var hur de skulle hitta rätt franchisetagare vilket visade sig va svårare än 

vad de förväntat sig. På grund av dålig erfarenhet av personen i fråga skulle ha för 

egenskaper rekryterades två “ensamvargar” som inte tog till sig iBinders koncept.  

 

Den oproblematiska internationaliseringen i Norge, bortsett från svårigheter i att rekrytera, 

var tack vare mycket marknadskunskap och erfarenhetskunskap, vilket la grunden för att 

iBinder Sverige och iBinder Norge kunde bygga en bra relation som karaktäriseras av 

förtroende och mycket kommunikation. I en internationaliseringsprocess är relationen mellan 

företagen viktig då den vid en bra relation gynnar kunskapsöverföringen mellan marknaderna 
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(Lindsay et al., 2003). I och med den befintliga marknadskunskapen hade iBinder mycket 

kunskap om marknaden och i och med tidigare internationalisering i Danmark hade de 

erfarenhet av utlandsetablering, vilket gjorde att iBinder hade möjlighet att ge ett 

förtroendefullt intryck vid etableringen i Norge. Förtroende i en relation gynnar 

kunskapsöverföringen (Lindsay et al., 2003) vilket innebär att det är enklare för marknaderna 

att kommunicera kunskap och information mellan varandra. Detta kan även ha skapat en 

struktur i internationaliseringsprocessen som de kunde hålla sig till då inga överraskningar 

dök upp. Kunskapsöverföringen kan också ha gynnats av att iBinder vid 

internationaliseringen var ett färdigt franchisekoncept från start och iBinder visste vad de 

hade för avsikt att överföra till Norge. Franchisekonceptet innebar att iBinder visste vilken 

struktur de ville ha vilket även kan ha präglade strukturen för internationaliseringsprocessen 

och kunskapsöverföringen. 

 

För att överföra den identifierade företagsspecifika tysta kunskapen i form av 

företagsvärderingar och produktuppbyggnad ville iBinder att de norska franchisetagarna och 

även masterlicenstagaren skulle vara på plats på iBinder i Sverige. Överföringen av den tysta 

kunskapen har iBinder försökt förmedla genom personlig kontakt vilket överensstämmer med 

det sätt som tyst kunskap bör överföras på (Nonaka & Takechui 1995). Den personliga 

kontakten skedde genom möten och seminarier vilket gynnar överföringen av den tysta 

kunskapen (Gorovaia & Windsperger, 2013). Den explicita kunskapen fördes som tidigare 

nämnt över genom frachisemanualen som både masterlicenstagaren och franchisetagarna fick 

ta del av. Masterlicenstagaren och franchisetagarna i Norge som fick ta del av manualen från 

etableringens start uppfattade inte den som för detaljerad som danskarna hade gjort, vilket 

kan bero på att det var enklare att absorbera och följa franchisemanualens riktlinjer när 

företaget byggdes upp och präglades utifrån det redan från start. Det kan även konstateras 

bero på det förtroende iBinder Norge hade för iBinder Sverige, det vill säga att de litade på 

att de iBinder ville förmedla var av nytta för verksamheten. Den förtroendefulla relationen 

kan beskrivas som en fruktbar kontext som Szulanski (1996) menar beror av situationens 

struktur och system och som påverkar utvecklingen och kunskapsöverföringen positivt i en 

organisation.  
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5.3 Internationaliseringsfall Middagsfrid Belgien  

Följande tabell är en analytisk översikt av Middagsfrids internationalisering i Belgien där 

varje begrepp har fått en etikett som är karaktäristisk för internationaliseringen i Smartmat 

Belgien. 

 

 Belgien  

Internationaliseringsprocess Blev kontaktade av franchisetagare. Ogenomtänkt   

Tjänstens karaktär Enkel tjänst med stort varuinnehåll som måste färdigställas lokalt. 

Kräver rutiner 

Tyst kunskap Förmågan att starta upp verksamhet  

Explicit kunskap Lite explicit kunskap nedskriven 

Marknadskunskap Obefintlig 

Erfarenhetskunskap  Obefintlig 

Kunskapsöverföring  Begränsad kunskapsöverföring  

Relation  Lite kontakt. Lite förtroende. Konflikt 

Internationella hinder  Kulturella skillnader och olika system  

Absorptionsförmåga Viljan att absorbera fanns  

Övrigt  Knappa resurser 

 

Middagsfrids tjänst karaktäriseras av en enkel tjänst med stort varuinnehåll som måste 

färdigställas lokalt. Tjänsten fungerar därmed i enlighet med det som Jack et al. (2015) 

beskriver som ett produktpaket med både varor och tjänster inbäddade. Tjänstens 

kunskapsbehov består av nödvändiga rutiner snarare än tyst kunskap hos de anställda. Den 

tysta kunskapen karaktäriseras i Middagsfrids istället av deras förmåga och kunnande att 

starta upp en fungerande verksamhet ur en affärsidé vilket kan kopplas till det “know how”-

sätt som Nonaka och Takeuchi (1995) diskuterar är att veta hur något ska genomföras eller 

hur något fungerar efter utvecklad erfarenhet från arbete. Detta var något som blev 

problematiskt för Smartmat då den tysta kunskapen i form av “know how” som Middagsfrid 

inte hade lyckades att explicitgöras. Det kan bero på att internationaliseringsprocessen inte 

var ett strategiskt och genomtänkt beslut vilket påverkade vad Middagsfrid förmådde att 

överföra till Smartmat. Det fanns även lite explicit kunskap nedskriven som Smartmat fick ta 

del av, det vill säga kunskap som kan uttryckas i siffror och ord (Nonaka & Takeuchi, 1995), 

vilket Middagsfrid skulle kunna haft mer av då tjänsten bestod av mycket rutiner som är 

kunskap möjlig att explicitgöra.  

 

Middagsfrids internationaliseringsprocess till Belgien karaktäriserades av en oplanerad 

etablering och även av ett slumpmässigt val då en intresserad franchisetagare själv tog 
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kontakten med Middagsfrid i Sverige. Belgien var inte den första internationaliseringen och 

då tidigare internationaliseringar hade skett på liknande sätt, skulle lärdom kunna dragits från 

detta. Johanson och Vahlne (2009) menar att i en internationaliseringsprocess, där ett företag 

går in på en ny marknad, är insamlande av erfarenhetskunskap om den nya marknaden viktigt 

för att lyckas. Den insamlade kunskapen ska då göra det lättare för ett företaget att 

internationalisera sig i nästa land (Johanson & Vahlne 1977). I Middagsfrids fall verkar dock 

inte kunskap från de tidigare internationaliseringarna vara något som de tagit till sig då 

internationaliseringsprocessen i Belgien karaktäriserades av ett oplanerat tillvägagångssätt. 

Detta kan bero på att Middagsfrid inte varit delaktiga i internationaliseringsprocessen i de 

länder där deras affärsidé startades upp. Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar att företag 

kan dra lärdom och kunskap genom att samla på sig erfarenhet från tidigare 

internationaliseringar för öka sina chanser till en lyckad internationalisering vid nästa 

etablering. I Middagsfrids fall hade erfarenheten kunnat används strategiskt för att undvika 

misstag vid etableringen i Belgien. Bristen på erfarenhet från de tidigare 

internationaliseringarna kan vara ett tecken på avsaknaden av motivation från Middagsfrids 

sida vilket gjorde att Smartmat inte kunde förlita sig på stöd från Middagsfrid. Szulanski 

(1996) menar att brist på motivation från kunskapskällan har negativ påverkan på 

kunskapsöverföringen och kan leda till förlorad tillförlit från mottagande partens sida.  

 

Den oplanerade internationaliseringen innebar att Middagsfrid inte var beredda på vilka 

resurser och anpassningar som skulle krävas. Det resulterade i att de vid 

internationaliseringen hade otillräckligt med resurser att tillgå Belgien i form av bland annat 

tid att lägga. Detta påverkade parternas uppbyggnad av en bra relation då Middagsfrid inte 

hann göra personliga besök eller sköta tillräcklig kommunikation. Relationen mellan 

Middagsfrid och Smartmat karaktäriseras därför av lågt förtroende, låg kommunikationsnivå 

samt viss konflikt. Lindsay et al. (2003) menar att en dålig relation gör det svårt för parterna 

att kommunicera, dela och föra över kunskap. Middagsfrids oförberedda inträde visade och 

speglade deras bristande motivation att upprätthålla en bra relation vilket hindrade den 

viktiga kunskapsöverföringen. Szulanski (1996) menar att bristen på motivation är en faktor 

som hindrar kunskapsöverföringen och kan vara låg hos båda parterna i relationen. I 

Middagsfrids fall verkade motivation för att uppta överförd kunskap finnas hos Smartmat 

men att bristen på motivation främst låg hos Middagsfrid. Lindsay et al. (2003) menar att 

relationen mellan parterna kan skadas om motivationen från hemmamarknaden brister. Då 

förtroendet i relationen överlag var lågt, slutade Smartmat förlita sig på att få Middagsfrids 

hjälp. Det låga förtroendet påverkade i sin tur kommunikationen mellan parterna och därför 

även kunskapsöverföringen. Gorovaia och Windsperger (2013) beskriver att en icke 

förtroendefull relation påverkar kunskapsöverföringen negativt mellan franchisegivaren och 

franchisetagaren vilket visar sig i den beskrivna situationen då Smartmat upplevde att de inte 

fick tillräckligt med kunskap för att på ett smidigt sätt starta verksamheten.  

 

Kunskapsöverföringen från Middagsfrid till Smartmat var begränsad. Den bestod av en kort 

utbildning i deras system på plats i Sverige samt lite information genom deras servrar. 

Grundaren av Smartmat ansåg inte att detta var tillräckligt med information för att på ett 

smidigt sätt kunna starta upp verksamheten i Belgien. Kunskapsöverföringens brister berodde 
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därmed inte på kunskapsmottagarens absorptionsförmåga utan berodde snarare på 

kunskapskällans motivation till att dela kunskap (Szulanski, 1996). Det fanns kunskap som 

Smartmat hade behövt ta del av i form av den tysta kunskapen som konstaterats vara 

Middagsfrids “know how”-sätt för att starta upp verksamheten. På grund av att tyst kunskap 

är personlig och därmed svår att sammanställa överförs den lättast genom personlig kontakt 

(Nonaka & Takeuchi, 1995) där Szulanski (1996) menar att det finns ett större behov av 

kontroll. På grund av behovet av större kontroll och därmed mer resurser menar Kogut och 

Zander (2003); ur Scott-Kennel och Batenburg (2011) att sättet att överföra tyst kunskap ökar 

kostnaderna. Detta är något som kan ha betydelse för Middagsfrids begränsade 

kunskapsöverföring till Smartmat då den ogenomtänkta internationaliseringen som tidigare 

nämnt innebar dåligt med resurser i form av bland annat för lite tid. 

5.4 Internationaliseringsfall Navigio Norge 

Följande tabell är en analytisk översikt av Navigios internationalisering i Norge där varje 

begrepp har fått en etikett som är karaktäristisk för internationaliseringen i Navigio Norge. 

 

 Norge  

Internationaliseringsprocess Via kundrelationer 

Tjänstens karaktär Kunskapsintensiva konsulttjänster  

Tyst kunskap Kunskapen för att utföra konsulttjänsterna  

Explicit kunskap Dokumentation av processer. Systemkunskap 

Marknadskunskap Marknadskunskap från norska kunder  

Erfarenhetskunskap  Erfarenhet från norska kunder 

Kunskapsöverföring  Mycket och noggrann kunskapsöverföring  

Relation  Kommunikativ & förtroendeingivande. Stark moder 

Internationella hinder  Graden av att följa processer och formella skillnader 

Absorptionsförmåga Personliga egenskaper hos mottagaren  

Övrigt  Svårt att rekrytera VD med rätt förutsättningar  

 

Navigios tjänst karaktäriseras av kunskapsintensiva konsulttjänster. Konsulttjänsterna är 

processtyrda på så att att varje område genomförs enligt en bestämd process då Navigio vill 

att konsulttjänsterna ska genomföras på samma sätt för varje kund och även över 

landsgränserna. Starbuck (1992) menar att tjänsteföretag av kunskapsintensiv karaktär är 

företag där kunskap har större betydelse än andra insatser. Kunskapen för att utföra tjänsten 

sitter hos de anställda i Navigio vilka är de som tillämpar tjänsten i direkt relation till kunden. 

Contractor et al. (2003) menar att tjänsten i fråga utförs med hjälp av kunskap som de 

anställda besitter och kan tillämpa. Kunskapen som de anställda konsulterna på Navigio 
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besitter är erhållen och utvecklad genom utbildning, träning och erfarenhet från branschen 

vilket enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är definitionen av tyst kunskap. Tyst kunskap är 

viktigt i ett kunskapsintensivt tjänsteföretag vars konsulttjänster utförs med de anställdas 

kompetens. Navigios kunskapsintensiva tjänst inkluderar, utöver kunskap och kompetens hos 

de anställda, kunskap i de system som Navigio arbetar i. Systemets funktioner kan 

kommuniceras i siffror och ord och är vad Nonaka och Takeuchi (1995) definierar som 

explicit kunskap. 

  

Contractor et al. (2003) hävdar att kunskapsintensiva tjänsteföretag kan dra nytta av 

internationalisering snabbare än kapitalintensiva tjänsteföretag. Navigios 

internationaliseringsprocess till Norge karaktäriserades av befintliga kundrelationer på den 

norska marknaden som de ville tillfredsställa med ett nationellt tjänsteerbjudande. Att följa 

sina kunder utomlands är en av de fördelar som Contractor et al. (2003) beskriver gynnar 

företaget i en internationalisering då de har någonting att starta verksamheten med. Däremot 

var så inte fallet för Navigio som trots sina befintliga kundrelationer inte lyckades få igång 

dotterbolagets verksamhet i ett första skede då de inte fick nya kunder. Lösningen blev en ny 

VD med kundrelationer på den norska marknaden sedan tidigare vilket visade sig gå bättre. 

Kundrelationer är därmed viktiga i en internationalisering men kräver utveckling till större 

kundnätverk för att inte hamna utanför nätverket och misslyckas. Johanson och Vahlne 

(2009) menar att vara en del av ett relevant nätverk är en förutsättning för lyckad 

internationalisering då de ger möjligheter och kunskap och att utanförskap inte gynnar någon. 

Vidare menar Contractor et al. (2003) att kunskapsintensiva tjänsteföretag kan dra nytta av 

lägre belastning av materiella investeringar vilket Navigio kan dra fördel av tack vare sin 

kunskapsintensiva tjänst där de centrala är den anställde och kunden. Kundrelationerna 

genererade därmed inte något stort nätverk eller nya kunder men däremot hade Navigio 

genom de befintliga norska kunderna både överblick och erfarenhet av hur branschen 

fungerar på den norska marknaden och vilka gränsöverskridande skillnader som kunde 

förekomma. Kunskap erhållen från en teoretisk överblick och erfarenhet av en marknad 

definierar Johanson och Vahlne (1977) som marknadskunskap och erfarenhetskunskap och 

fungerar som förhindrande av risktagande vid en internationalisering då företaget får 

kunskapen om detta innan etableringen och kan göra strategiska val efter detta. 

  

I en internationaliseringsprocess är relationen mellan företaget på hemmamarknaden och 

företaget på den utländska marknaden viktig. Är relationen bra underlättar de 

kunskapsöverföringen mellan marknaderna (Lindsay et al., 2003). Relationen mellan 

Navigios moderbolag och dotterbolag i Norge karaktäriseras av en kommunikativ och 

förtroendefull relation som bygger på öppenhet och samarbete. Dessa karaktärsdrag är viktiga 

för Navigio som har nära samarbeten över landsgränserna med sina dotterbolag vilket kräver 

att de litar på varandra samt kan lyssna och lära av varandra vilket en bra relation kan 

generera. Gorovaia och Windsperger (2013) belyser just förtroende i en relation och att det 

ökar kunskapsöverföringen mellan parterna i relationen. Då Navigio är ett kunskapsintensivt 

företag, finns mycket kunskap i moderbolaget som måste överföras till dotterbolaget. I 

relationen mellan moderföretaget och dotterföretaget förekom motivation från båda parter 

vilket underlättade kunskapsöverföringen, vilket speglar den kontinuerliga kommunikationen. 
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Om kommunikationen mellan källan och mottagaren går lätt och den övergripande relationen 

är "intim" gynnar det kunskapsöverföringen då kunskapen överförs lättare och blir mindre 

arbetskrävande (Szulanski, 1996).    

  

Den kommunikativa och förtroendefulla relation störs till viss del av att Navigio Norge 

känner att de som dotterbolag är styrda av moderbolaget. Den starka viljan hos moderbolaget 

är ett resultat av Navigios mål att få de processtyrda konsulttjänsterna att fungera på samma 

sätt i samtliga länder då de har samma kunder i flera länder. Det starka moderbolaget visar att 

det är dem som bestämmer vilket påverkar relationen då dotterbolaget känner att de inte kan 

styra verksamheten i Norge som de vill. De beskriver att de kontrollerande processerna inte 

alltid är nödvändiga i deras arbete och att de ibland hade varit smidigare att ha möjligheten att 

vara flexibel. Från Navigios synvinkel är processerna nödvändiga och de menar att avsteg 

från dessa får konsekvenser. Det kan ses som ett internationellt hinder mellan länderna då 

graden av att följa processer var olika. Det processtyrda arbetssättet kan vara en del av 

svenskars sätt att arbeta vilket Navigio Norge anser vara mer formellt än norrmännens sätt att 

sköta sina arbetsuppgifter. Skillnader i och med detta menar Spinks och Wells (1997) är 

olikheter i arbetsetik och sättet att arbeta, vilket kan skapa delade meningar och olikheter 

mellan företagen. Det internationella hindret hade inte kunnat identifierats genom den 

tidigare erhållna marknadskunskap eller erfarenhetskunskap då detta uppstod när etableringen 

hade tagit form. 

 

Navigios kunskapsöverföring från moderbolaget i Sverige till dotterbolaget i Norge har 

karaktäriserats av stor kvantitet och noggrannhet. Då Navigios kunskapsintensiva tjänst till 

stor del konstaterats bestå av tyst kunskap är det viktigt att denna kunskap överförs till 

dotterbolaget vilket konstaterats underlättas i en bra relation. När tyst kunskap ska överföras 

menar Gorovaia och Windsperger (2013) att kunskapsöverföring med hög nivå av fyllig 

information är nödvändig i form av utbildning, seminarier, studiebesök och face-to-face 

möten. Utbildningen från moderbolag till dotterbolag har skett genom lärarledd undervisning 

samt praktiska övningar av gamla och nya fall där konsulterna får agera med stöd från erfarna 

konsulter. I det personliga mötet och genom praktiska fall kan de nya konsulterna uppfatta 

den tysta kunskapen som genom det personliga mötet kan explicitgöras och genom fallet kan 

erfaras. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att för att tyst kunskap ska kunna läras ut i en 

organisation måste den konverteras till explicit kunskap det vill säga till ord eller siffror som 

kan delas mellan individerna i organisationen. Utöver ovanstående har Navigio även 

dokumenterat tjänsternas processer där konsulterna kan läsa sig till informationen. Den tysta 

kunskapen kan här identifieras ha konverterats till explicit kunskap för att läras ut i 

organisationen. Men den explicita kunskapen är inte tillräcklig för att tillämpa tjänsten utan 

måste fördjupas genom tyst kunskap vilket Polanyi (1967); ur Perraton och Tarrant (2007) 

menar i och med att tyst kunskap och explicit kunskap inte är varandra uteslutande alternativ 

då explicit kunskap måste grundas i tyst kunskap för att förstås och kunna tillämpas.  

 

Kunskapsöverföring kräver även en motiverad mottagare som kan absorbera och tillämpa 

tjänsten (Szulanski, 1996). Dotterbolagets första VD hade motivationen men hade inte de 

kundkontakter som krävdes för att få igång verksamheten och ersattes av en ny VD. Den nya 
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VD:n hade däremot befintliga kundrelationer vilket visade sig vara nödvändigt trots att 

Navigio etablerades i Norge på grund av sina befintliga kundrelationer. För att kunna ta till 

sig och förvalta företaget visade de sig att nätverk av kundkontakter vägde tungt vid 

internationaliseringen. Detta i enlighet med Johanson och Vahlnes (2009) nätverksmodell 

som menar att affärsrelationerna skapar möjligheter och ger möjlighet till kunskap på en 

internationell marknad. Levinthal och Cohen (1990) definierar tre absorptionskapaciteter i en 

organisation och menar att individen är viktig för dessa tre. Den första är förmågan att 

utnyttja yttre resurser. Detta lyckades dotterbolaget med genom sin nya VD som hade 

affärskontakter på den norska marknaden sedan tidigare arbetslivserfarenhet. Den andra är 

förmågan att utnyttja extern kunskap (Levinthal & Cohen, 1990) vilket kan sägas är 

kunskapen från Navigio som bland annat systemfunktioner och företagskulturen som är ny 

för VD:n. Till sist förmågan att absorbera ny kunskap med hjälp av förkunskaper inom ett 

specifikt område (Levinthal & Cohen, 1990), dotterbolagets VD hade mycket egen erfarenhet 

från konsulttjänsternas områden sedan tidigare.  

5.5 Jämförelse 

Följande tabell är en analytisk översikt av samtliga internationaliseringsfall där samma 

etiketter för varje begrepp är använda från varje specifikt internationaliseringsfall som ovan 

för att möjliggöra en jämförande analys.  

 

 iBinder Danmark iBinder Norge Middagsfrid 

Belgien 

Navigio Norge  

Internationalisering

sprocessen  

Via affärskontakt. 

Försökskaniner   

Strategiskt val & 

testa 

franchisekoncept 

Blev kontaktade 

av 

franchisetagare 

Ogenomtänkt   

Via kundrelationer  

Tjänstens karaktär Tjänst genom 

färdig digital 

produkt som 

eventuellt anpassas 

efter lokal marknad 

Tjänst genom 

färdig digital 

produkt som 

eventuellt anpassas 

efter lokal 

marknad 

Enkel tjänst med 

stort 

varuinnehåll, 

måste 

färdigställas 

lokalt. Kräver 

rutiner 

Kunskapsintensiva 

konsulttjänster  

Tyst kunskap Företags-

värderingar & 

förståelse för 

tjänstens 

uppbyggnad 

Företags-

värderingar & 

förståelse för 

tjänstens 

uppbyggnad 

Förmågan att 

starta upp 

verksamhet  

Kunskap för att 

utföra 

konsulttjänsterna 

Explicit kunskap Franchisemanual Franchisemanual Lite explicit 

kunskap 

nedskriven 

Dokumentation av 

processer. 

Systemkunskap 

Marknadskunskap Obefintlig  God kunskap pga Obefintlig Marknadskunskap 
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marknadsundersök

ningar  

från norska kunder  

Erfarenhetskunskap Obefintlig  Erfarenhet från 

internationaliserin

gen i Danmark 

Obefintlig Erfarenhet från 

norska kunder 

Kunskapsöverföring  För detaljerad & 

tillrättavisande. 

Tillräcklig sett till 

kunskap om 

tjänsten 

Smidig kunskaps-

överföring 

Begränsad 

kunskaps-

överföring  

Mycket och 

noggrann 

kunskapsöverföring  

Relation  Varierande kontakt 

& kommunikation, 

ibland bristande 

förståelse  

Förtroende & 

mycket 

kommunikation 

Lite kontakt. Lite 

förtroende. 

Konflikt 

Kommunikativ & 

förtroende-

ingivande. Stark 

moder 

Internationella 

hinder 

Olika system i 

byggbranschen & 

affärsmässiga 

skillnader 

Inga hinder Kulturella 

skillnader och 

olika system  

Graden av att följa 

processer och 

formella skillnader 

Absorptionsförmåga  Svårigheter i 

förståelse för 

franchisekoncept  

God absorptions-

förmåga   

Viljan att 

absorbera fanns  

Personliga 

egenskaper hos 

mottagaren  

Övrigt  Svårt att rekrytera 

rätt franchisetagare 

Svårt att rekrytera 

rätt franchisetagare 

- rekryterade 

“ensamvargar”   

Knappa resurser 

 

Svårt att rekrytera 

VD med rätt 

förutsättningar 

 

Tjänsternas karaktär skiljer sig åt. Navigio har en kunskapsintensiv konsulttjänst medan 

Middagsfrid och iBinder har en tjänst kombinerad med en vara. Navigios tjänst är 

kunskapsintensiv och kunskapsintensiva tjänster kräver hög grad av tyst kunskap hos de 

anställda (Contractor et al., 2003). Middagsfrid och iBinders tjänst kräver inte i samma grad 

tyst kunskap för att utföra tjänsten. Den tysta kunskapen är istället fokuserad på 

verksamheten i form av “know how” det vill säga att veta hur något ska genomföras (Nonaka 

& Takeuchi, 1995) för Middagsfrid och företagsvärderingar för iBinder. Navigio och iBinder 

har mycket explicit kunskap nedskriven medan Middagsfrids explicita kunskap är bristfällig 

och skulle kunnat bestå av mer explicitgjord kunskap. I kombination med tjänsten anser 

Navigio och iBinder att företagskulturen är viktig att förmedla för att få arbetet att fungera på 

samma sätt över landsgränserna medan Middagsfrid däremot inte förmedlade någon 

företagskultur till franchisetagaren. Detta visar på mindre engagemang hos Middagsfrid att få 

verksamheten att fungera sammanhållet och enhetligt. Navigio och iBinder däremot är väldigt 

måna om att dotterföretaget/franchisetagarna ska anamma deras kultur och vill arbeta tätt 

tillsammans för få att tjänsten att fungera på samma sätt över landsgränserna.  
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Sett till internationaliseringsprocessen har den till iBinder i Norge och Navigio i Norge gått 

smidigt medan internationaliseringsprocessen till iBinder i Danmark och Middagsfrid i 

Belgien varit ostadigare. Skillnader som kan identifieras och som kan förklara sambandet är 

hur mycket kunskap som moderföretaget/franchisegivaren har haft innan etableringen. 

Middagsfrids etablering i Belgien föregicks inte av någon marknadskunskap eller 

erfarenhetskunskap vilket även stämmer in på iBinders internationalisering i Danmark. I 

jämförelse med när iBinder etablerades i Norge och innan Navigio etablerades i Norge som 

föregicks av mycket marknadskunskap och erfarenhetskunskap. Marknadskunskap ger enligt 

Johanson och Vahlne (1977) en bra överblick av möjligheter på den nya marknaden och 

erfarenhetskunskap ger konkret kunskap och möjligheter grundad på erfarenhet. 

Kunskapstyperna gynnar därmed en internationaliseringsprocess då företagen har möjlighet 

att förbereda sig på de skillnader som annars kan komma som en överraskning.  

Marknadskunskapen och erfarenhetskunskapen innebar för Navigios och iBinders 

etableringar i Norge att inga internationella hinder som företagen inte hade vetskap om eller 

var förberedda på dök upp vid etableringen. Vid Middagsfrids etablering i Belgien upptäcktes 

internationella skillnader i form av kulturella skillnader på plats samt systemskillnader vilket 

ledde till en mindre smidig etablering. Wells och Spinks (1994); ur Spinks och Wells (1997) 

menar att kulturella attribut kan påverka hur effektivt informationsflödet är i en 

internationaliseringsprocess då det enligt Brewer (2008) kan innebär bristande 

kommunikation. Vid etableringen av iBinder i Danmark möttes iBinder Sverige av avgörande 

internationella hinder i form av skillnader i byggbranschen som de var tvungna att ta hänsyn 

till i den digitala produkten. De internationella hinder som iBinder och Navigio mötte vid 

sina etableringar i Norge var av mindre betydande karaktär för tjänsten då de innebar 

skillnader i arbetssättet.  

 

Etableringarnas grad av marknadskunskap och erfarenhetskunskap har i sin tur haft påverkan 

på relationerna. En bra internationaliseringsprocess som föregåtts av marknadskunskap och 

erfarenhetskunskap som i iBinder Norge och Navigio Norges fall, har resulterat i en bra 

relation där det finns förtroende och bra kommunikation. Där internationaliseringsprocessen 

har varit mindre förberedd med marknadskunskap och erfarenhetskunskap blev resultatet en 

mindre bra relation med lägre förtroende för varandra och ibland bristande kommunikation. 

Bristande kommunikation påverkar relationen negativt (Lindsay et al., 2003). Relationen 

mellan iBinder Sverige och iBinder Danmark var däremot bättre än relationen mellan 

Middagsfrid och Smartmat, vilket kan bero på att iBinder Sverige hade mer kontakt via 

digitala samtal och personliga träffar med iBinder Danmark. Det bristande förtroendet som 

konstaterats finnas i relationen mellan iBinder Sverige och iBinder Danmark samt 

Middagsfrid och Smartmat kan konstateras påverka kunskapsöverföringen negativt. En icke 

förtroendefull relation hindrar kunskapsöverföringen (Gorovaia & Windsperger 2013) medan 

en bra relation som karaktäriseras av att vara informell och öppen påverkar 

kunskapsöverföringen positivt (Lindsay et al., 2003). Relationen mellan iBinder Sverige och 

iBinder Norge och Navigio Sverige och Navigio Norge kan konstateras som bra vilket har 

gynnat kunskapsöverföringen positivt för båda företagen. Till iBinder Danmark fungerade 

kunskapsöverföringen överlag bra sett till kunskapsöverföringen kring tjänsten, men mindre 

bra sett till förståelsen av franchisekonceptet. Kunskapsöverföringen från Middagsfrid till 
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Smartmat var däremot dålig då den var begränsad och inte inkluderade all den överföring av 

kunskap som hade behövts för att starta verksamheten på ett effektivt sätt.  

 

Navigio som är ett kunskapsintensivt tjänsteföretag har mycket tyst kunskap som sitter hos de 

anställda. Den tjänstespecifika kunskapen som gör att tjänsten går att tillämpa måste 

överföras genom personlig kontakt då det enligt Polanyi (1967); ur Perraton, och Tarrant 

(2007) är via personlig kontakt som tyst kunskap överförs bäst på grund av dess karaktär. 

iBinder och Middagsfrid har både tjänster som är i kombination med en vara. Middagsfrid 

och iBinders tjänst kräver inte i samma grad tyst kunskap för att utföra tjänsten, tjänstens 

utförande i form av systemkunskap och rutiner är kunskapstyper som kan karaktäriseras som 

explicit kunskap som enligt Nonaka och Takeuchi (1995) kan överföras genom en 

andrahandskälla. Den tysta kunskapen är däremot fortfarande viktig för både iBinder i form 

av företagsvärderingar och förståelse för tjänstens uppbyggnad och för Middagsfrid i form av 

ett “know how”-sätt för att driva verksamheten. Den tysta kunskapen är därmed viktig att 

förmedla för alla internationaliseringsfall vilket kräver personliga möten för att överföras. 

Navigio hade utförlig och noggrann kunskapsöverföring både via det personliga mötet men 

även genom processbeskrivningar där den tysta kunskapen hade explicitgjorts. iBinder hade 

också utförlig kunskapsöverföring för både Danmark och Norge trots att danskarna 

uppfattade franchisemanualen i form av explicit kunskap som för detaljerad. Middagsfrid 

hade däremot inte samma grad av nödvändig kunskapsöverföring sett till vad som hade 

behövts då de fanns begränsad explicit kunskap att tillgå och knapp kunskapsöverföring för 

den tysta kunskapen då få personliga möten genomfördes där den hade kunnat delas.  

 

Kunskapsöverföringen har visats sig haft påverkan på företagens absorptionsförmåga då 

kunskapen som överförts behövde absorberas för att kunna tillämpas. Detta i enlighet med 

Chetty och Campbell-Hunt (2004) som menar att en organisations absorptionsförmåga 

påverkar kunskapsöverföringen mellan olika enheter i organisationen. Absorptionsförmågan 

har påverkat fallen på olika sätt. Etableringarna av iBinder Norge och Navigio Norge hade 

god kunskapsöverföring och kan även utläsas ha en bra absorptionsförmåga hos 

kunskapsmottagaren, dock berodde detta på vem som var kunskapsmottagaren vid Navigios 

etablering i Norge då VD:ns kundrelationer spelade roll. Etableringen för iBinder Danmark 

innebar bra kunskapsöverföring men brast i franchisemanualen som var för detaljerad vilket i 

sin tur påverkade iBinder Danmarks låga motivation till att absorbera franchisemaualen då 

den uppfattades som tillrättavisande. Kunskapsöverföringen i Middagsfrid var begränsad 

vilket även innebar att grundaren i Smartmat inte hade tillräckligt mycket kunskap att 

absorbera. Till absorptionsförmågan kan även det nya begreppet, rekrytering, kopplas in då 

detta har identifierats som en gemensam nämnare för tre av fyra internationaliseringsfall. 

iBinder Norge, iBinder Danmark samt Navigio Norge har haft problem med att rekrytera rätt 

personal för att utföra tjänsten i de länder där de etablerades i. Det har visat sig att rekrytering 

av rätt personer spelar stor roll för kunskapsöverföringen då tjänsten måste kunna absorberas 

och tillämpas på rätt sätt vilket är i enlighet med Levinthal och Cohen (1990) som menar att 

absorptionsförmågan beror på personliga egenskaper som en individ innehar. Navigios 

rekrytering av den första VD:n som inte hade befintliga kundrelationer vid inträdet i tjänsten 

var inte rätt person för att absorbera kunskapsöverföringen och via kunskapen förvalta 
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Navigios verksamhet i Norge. Även för iBinder Norge och iBinder Danmark har 

rekryteringen av rätt person för arbetet varit svår men av stor relevans för 

kunskapsöverföringen. I Norge rekryterades två “ensamvargar” som inte ville ta till sig av 

iBinders koncept och företagsvärderingar och i Danmark beskrev iBinder också svårigheter i 

att hitta rätt person med rätt egenskaper.  
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6 Slutsats  

Följande avsnitt behandlar studiens slutsats samt bidrag och förslag till framtida forskning  

 

I inledningen till denna studie presenterades följande forskningsfråga:  

 

Hur sker kunskapsöverföringen i ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess och vilka 

faktorer inverkar på överföringen? 

 

Med syftet att öka förståelsen för kunskap och kunskapsöverföring i en 

internationaliseringsprocess för tjänsteföretag samt de inverkande faktorer som en 

internationalisering över landsgränser kan innebära har vårt mål varit att bidra till 

diskussionen kring detta. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och med hjälp av 

insamlad empiri har vi sett följande. 

 

Kunskapsöverföring av tyst kunskap sker via personlig kontakt på grund av den tysta 

kunskapens karaktär. Kunskapsöverföringen av explicit kunskap sker via personlig kontakt 

eller en andrahandskälla då den är möjlighet att uttryckas i siffror och ord vilket är i enlighet 

med befintlig litteratur. Vidare finns det vissa faktorer som har inverkan på 

kunskapsöverföringen i ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess.  

 

Tjänstens karaktär har betydelse för hur mycket kunskapsöverföringen som behöver ske 

genom personligt möte eller kan ske genom en mellanhand. En kunskapsintensiv tjänst kräver 

mer tyst kunskap som behöver överföras via personligt möte. En icke kunskapsintensiv tjänst 

kan också behöva överföra tysta kunskap men inte i lika stor omfattning som en 

kunskapsintensiv tjänst.  

 

En internationaliseringsprocess som föregås av viss marknadskunskap om den specifika 

marknaden eller erfarenhetskunskap från den specifika marknaden eller från tidigare 

internationalisering har positiv inverkan på kunskapsöverföringen. Den första anledningen är 

att det inte i samma grad dyker upp oväntade internationella hinder som företaget snabbt 

måste anpassa sig efter. Den andra anledningen är att marknadskunskap och/eller 

erfarenhetskunskap om marknaden hos moderbolaget/franchisegivaren innan etableringen ger 

ett mer förtroendefullt intryck hos dotterbolaget/ franchisetagaren vilket påverkar förtroendet 

i relationen.  

 

Relationen mellan moderbolag/franchisegivare och dotterbolag/franchisetagare har visat sig 

spela en stor roll sett till kunskapsöverföring i ett tjänsteföretags internationaliseringsprocess. 

Är relationen bra finns mycket kommunikation som sker både personligen och genom 

digitala samtal där kunskap kan delas. 

 

Kunskapsöverföringen påverkas därmed av huruvida den föregås av en 

internationaliseringsprocess som varit förberedd genom marknadskunskap och/eller 

erfarenhetskunskap. Därtill påverkas den av relationen och huruvida den är av bra eller dålig 
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karaktär. Kunskapsöverföringen i sig måste vara anpassad efter tjänstens karaktär och 

därefter går det att avgöra hur mycket tyst kunskap respektive explicit kunskap som tjänsten 

kräver för att utföras. Kunskapsöverföringen måste däremot i ett sista steg tas emot vilket 

påverkas av kunskapsmottagarens absorptionsförmåga. Absorptionsförmågan har visat sig 

bero på personliga egenskaper hos kunskapsmottagaren som kan vara motivation men även 

egenskaper i form av befintliga kundkontakter. Kraven på motivation och personliga 

egenskaper har skapat problem där egenskaperna inte har funnits hos den rekryterade 

personen vilket i sin tur bevisar att rekryteringen på den nya marknaden är av stor relevans. 

Rekrytering kan därmed diskuteras som en faktor som påverkar kunskapsöverföringen när ett 

tjänsteföretag etableras på en utländsk marknad. 

6.1 Bidrag 

Inledningsvis i studien redogjordes för en empirisk lucka gällande kunskapsöverföring i 

tjänsteföretags internationaliseringsprocess. Studien och dess resultat ämnar till en förståelse 

för hur tjänsteföretag bör hantera kunskapsöverföringen i en internationaliseringsprocess 

samt vilka inverkande faktorer som tjänsteföretag måste ta hänsyn till innan och under 

internationaliseringen. Vi bidrar genom detta till diskussionen kring tjänsteföretags 

kunskapsöverföring i en internationaliseringsprocess och vårt bidrag är en förklaring kring de 

inverkande faktorernas relation till varandra för att kunna se hur de tillsammans inverkar på 

tjänsteföretags kunskapsöverföring i en internationaliseringsprocess. Det som skiljer den här 

studien från tidigare studier är dels diskussion kring kombinationen av faktorerna och deras 

inverkan på ett tjänsteföretags kunskapsöverföring i en internationaliseringsprocess och dels 

de nya kontexterna som studeras i form av de utvalda internationaliseringsfallen.  

6.2 Framtida forskning  

Då studien behandlar företag vars geografiska avstånd kan ses som relativt nära då länderna 

som längst sträcker sig till Belgien, är en rekommendation till framtida forskning att 

genomföra studien på företag vars internationalisering genomförts geografiskt längre bort. 

Studien skulle då innebära mer påtagliga internationella hinder som hade varit intressanta att 

ta ställning till och skulle ge ett annorlunda utfall på kunskapsöverföringen. Genom att 

tillämpa vår studies faktorer i en annan kontext skulle det generera ytterligare förståelse för 

hur faktorerna i kombination inverkar på tjänsteföretags kunskapsöverföring i en 

internationaliseringsprocess.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide - Företaget i Sverige  

 

Bakgrund om företaget  

● När startade företaget och hur gick de till?  

● Vilka tjänster erbjuder företaget?  

● Vilken befattning har du i företaget?  

 

Internationalisering 

Kan du berätta om företagets internationaliseringsprocess?  

● Vilket land internationaliseras företaget i först och varför?  

● Vilka länder finns företaget i nu och varför valdes dessa länder? 

● Vilken roll hade du i företagets internationaliseringsprocess?  

● Varför beslutades de att företaget skulle etableras utomlands? Vad var det som satte 

igång tankarna?  

● Hur gick själva internationaliseringsprocessen i företaget till?  

 

Kunskap och kunskapsöverföring  

● En tjänst kräver ju Kunskap som utförs av de anställda. Hur har företaget gjort 

för att överföra kunskapen som krävs för att etablera tjänsten på den nya 

marknaden, berätta?  

○ Hur gör ni för att den utländska marknaden ska förstå tjänsten och den 

kunskap som krävs för att förmedla tjänsten till kunden?  

○ Finns det en given handbok, dvs går den nödvändiga kunskapen att 

sammanställa eller ligger mycket av den nödvändiga kunskapen hos de 

anställda? 

○ Har ni behövt satsa på att Utbilda?  

○ Rekryterades någon ny personal till den utländska marknaden eller flyttades 

personal från Sverige? 

○ Sker det något kunskapsutbyte mellan företaget och den nya franchisetagaren? 

○ Finns det något specifikt i er organisation som ni kände var viktigt att 

överföra, berätta? (ex: värderingar) 

○ Hur mycket research gjordes innan internationaliseringen påbörjades?  

 

Problem i internationaliseringsprocessen 

● Har något varit kritiskt i er internationaliseringsprocess?  

○ Upplevde ni problem med att föra över kunskapen, vilka var problemen, vad 

orsakade dom?  

○ Hur hanterades dessa? 

● Har några problem uppstått på grund av skillnader i lokalt språk, företagsspråk, 

kultur, politiskt system, utbildningsnivå, ekonomisk utvecklingsnivå samt 

transportkanaler? 
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Relation 

● Hur ser relationen ut mellan de olika marknaderna?  

● Hur ser kommunikationen ut?  

 

Absorptionsförmåga  

● Har internationaliseringsprocessen påverkat företaget, på vilket sätt? 

● Hur förstods tjänsten/konceptet av mottagarna på den nya marknaden?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Företaget på den utländska marknaden  

 

Bakgrund om företaget 

● När startade företaget i landet?  

● Vilken befattning har du i företaget?  

 

Internationaliseringsprocessen  

● Hur fick du kontakt med företaget?  

● Hur gick processen till?  

● Vilken roll hade du i denna process? 

 

Kunskap och kunskapsöverföring  

● Hur gick utbildningsprocessen till? 

● Hur upplevde du att det var att ta emot konceptet och tjänsten? (förståelse)  

● Finns det någon handbok för att förstå företaget?  

● Hur rekryteras personal till företaget i landet?  

 

Problem vid internationaliseringen  

● Mötte ni några motgångar under processen?  

● Upplevde ni några skillnader mellan landet och Sverige? 

● Typ kulturella, språkliga, sätt att arbeta etc.  

● Hur hanterade ni eventuella motgångar?  

 

Relation 

● Hur ser relationen mellan företag och Sverige? 

● Hur ofta har ni kontakt med företaget i Sverige?  

● Sker det ett kunskapsutbyte mellan länderna? 

 

Absorptionsförmåga  

● Hur var det att förstå konceptet?  

● Hur var det att förstå tjänsten?  
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Bilaga 3  
Fyra tabeller över varje internationaliseringsfall. Innehåller de centrala begrepp från den 

teoretiska referensramen utifrån vilka empirin brutits ned. 

 

iBinder Danmark 

Dotterbolag/Franchise ● Etableringsform: Först återförsäljning sedan Franchisekoncept 

● Nätverksmodellen: genom affärskontakt 

Tjänstens karaktär ● Kombination mellan vara och tjänst. Varan är den digitala 

pärmen och tjänsten består av pärmens funktioner för kunden.   

Tyst kunskap ● Företagskultur, grundvärdering samt förståelse för tjänstens 

uppbyggnad 

Explicit kunskap ● Franchiesmanual vilken innefattade hur man ska hantera 

kunder, ekonomi, mässor, processer etc. endast version 1.0 - 

upplevdes som för detaljerad då viktig information försvann 

bland alla detaljer   

Marknadskunskap ● Saknad kunskap om den danska marknaden då 

masterlinsencetagaren i Danmark beskriver iBinders 

kunskapsbrist på hur den danska marknaden fungerar. 

● Danskarna blev “försökskaniner” 

Erfarenhetskunskap ● Ingen tidigare erfarenhet från den specifika marknaden 

Kunskapsöverföring ● Masterlicenstagaren var i Örebro och fick utbildning 

● Franchisetagarna (säljarna) fick utbildningen i en vecka i 

Örebro 

● Via franchisemanual 

Relation ● Kommunikationen sker med: Kickoffs, telefonsamtal, Skype, 

mail 

● Masterlicenstagaren kontakt med Sveriges VD ofta. 

● Dålig kommunikation under en period - påverkade företaget 

negativt 

● Supportgrupperna kommunicerar dagligen och ses två gånger 

om året för att byta erfarenhet och idéer 

Internationella hinder ● Olika system i byggbranschen - upplevdes som svårt att förstå 

och anpassa iBinder efter 

● Affärsmässiga skillnader i kontraktsskrivning 

Absorptionsförmåga ● Masterlicenstagaren hade svårt att förstå konceptet 

Övrigt ● Svårigheter i rekrytering 
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iBinder Norge 

Dotterbolag/Franchise ● Etableringsform: Franchisekoncept 

● Uppsalamodellen: Strategiskt val och test av konceptet, skulle 

inte göra något om varumärket bränns i Norge 

Tjänstens karaktär ● Kombination mellan vara och tjänst. Varan är den digitala pärmen 

och tjänsten består av pärmens funktioner för kunden.   

Tyst kunskap ● Företagskultur, grundvärdering samt förståelse för tjänstens 

uppbyggnad 

Explicit kunskap ● Franchisemanual vilken innefattade hur man ska hantera kunder, 

ekonomi, mässor, processer etc. endast version 1.0 - upplevdes 

som bra 

Marknadskunskap ● Research gjordes innan etablering i Norge i form av 

marknadsundersökningar   

Erfarenhetskunskap ● Lärdomar och kunskap erhölls från etableringen i Danmark som 

utnyttjades under etableringen i Norge 

● Ingen tidigare erfarenhet från den specifika marknaden 

Kunskapsöverföring ● Masterlicenstagaren var i Örebro och fick utbildning 

● Franchisetagarna (säljarna) fick utbildningen i en vecka i Örebro 

● Via franchisemanual 

Relation ● Mycket kontakt. Masterlicenstagaren i Norge kontakt två till tre 

gånger i veckan. Fasta fysiska möten en gång i månaden. 

Konferens 3–5 gånger per år. 

● iBinder Sverige ställer upp för Norge. Månar om att det ska gå 

bra i Norge 

● Delar erfarenheter och råd. Berättar vad som har gått bra och vad 

som har gått mindre bra i verksamheten 

Internationella hinder ● Olika syn på det formella arbetssättet 

● Lätt att förstå varandra språkmässigt 

Absorptionsförmåga ● Några av franchisetagarna beskrivs som ensamvargar och tog inte 

till sig konceptet 

Övrigt ● Svårigheter i rekrytering 
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Middagsfrid Belgien 

Dotterbolag 

/Franchise 

● Franchise 

● Ej strategiskt, “slump” att det blev Belgien då grundaren i Belgien 

ville ta konceptet dit 

Tjänstens karaktär ● Kombination mellan vara och tjänst där varan är matkassen med 

genomtänkt innehåll och recept och tjänsten är att den är genomtänkt, 

färdigpackad och levereras till dörren 

Tyst kunskap ● Kärnverksamheten med att utveckla recept 

Explicit kunskap ● Middagsfrid delade inte relevanta erfarenheter, vilket påverkade 

Smartmat i Belgien negativt Middagsfrid har mycket erfarenheter 

men erfarenheterna kunde inte förmedlas på rätt sätt till Smartmat i 

Belgien. 

● Information om rutiner, beskrivningar och förklaringar samt material 

i servrar. 

● Software, strategival för leverantörer och partners 

Marknadskunskap ● Middagsfrid hade ingen kunskap om den nya marknaden 

Erfarenhetskunskap ● Ingen erfarenhetskunskap om den specifika marknaden 

Kunskapsöverföring ● Två dagars utbildning i Sthlm för grundaren 

Relation ● Kommunikationen och kontakten var bra i början, avtog till ingen alls 

de senaste åren. 

● Middagsfrid besökte Smartmat i Belgien endast en gång. 

Internationella 

Hinder 

● Kulturella skillnader 

● Olika betalsystem 

● Ej tillgång till kylbilar 

● Middagsfrids bokhållningssytem inte Belgien anpassat   

Absorptionsförmåga ● Grundaren i Belgien fick inte tillräckligt med kunskap att ta till sig då 

brist på motivation att kommunicera kunskapen fanns hos 

Middagsfrid Sverige 

Övrigt ● Resurser för Middagsfrid i Sverige blev otillräckliga för 

internationaliseringen, 
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Navigio Norge 

Dotterbolag 

/Franchise 

● Dotterbolag 

● Etableringsform: Nätverksmodellen genom befintliga affärskontakter 

Tjänstens karaktär ● Kunskapsintensiva konsulttjänster inom fyra olika områden 

Tyst kunskap ● Nya VD:n hade arbetslivserfarenhet inom Navigios arbetsområden, 

visste hur de skulle utföras   

● Konsulternas kunskap om det kunskapsbaserade tjänsteerbjudandet 

● Viktig företagskultur för ett samstämmigt arbetssätt 

Explicit kunskap ● Norges VD och konsulterna fick introduktion i Navigios systems 

funktioner. 

● Noggrann dokumentation av genomförande för konsulttjänsternas 

processer 

Marknadskunskap ● Överblick över Norge tack vare kundrelationer 

Erfarenhetskunskap ● Mycket erfarenhetskunskap om den norska marknaden då de hade 

befintliga kunder i Norge och därmed personlig erfarenhet av 

branschens. 

Kunskapsöverföring ● VD:n fick endast utbildning i systemet 

● Utbildning för de norska konsulterna var noggrann, utfördes i Norge 

och Sverige. 

● Processen skedde i fyra steg; förstå företagets koncept, förstå 

tjänsterna, fallbaserad träning samt arbete med verkliga fall. 

● Lärarledd utbildning i Sverige. 

Relation ● Mycket formell kommunikation med uppstyrda möten varannan 

månad. 

● Informell kommunikation i och med gemensamma projekt som 

sträcker sig över landsgränserna i norden. 

● Norges VD åker regelbundet, två gånger i månaden, till Navigio i 

Sverige för arbete med gemensamma projekt. 

Internationella 

hinder 

● Svenskar arbetar processtyrt och håller fast vi den. 

● Svenskar uppfattas som mer formella än norrmän i arbetet. 

● Moderbolaget har inte anpassat tjänsteprocesserna för dotterbolaget i 

Norge utan vill att arbetssättet ska gå till på samma sätt genom hela 

organisationen. 

Absorptionsförmåga ● Navigios första VD passade inte för uppdraget, kunde inte ta tillvara 

Navigios koncept och förvalta det på rätt sätt i Norge.   

Övrigt ● Rekryterade fel person i början. Kom på att det viktigaste var 

områdeskunskap men även kundkontakter och nätverk sedan innan, 

inte endast säljkompetens. 
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