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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Conny Johanzon för kontinuerligt stöd under 
arbetsprocessen. Vi vill även tacka vår bisittare Kerstin Nilsson och opponenterna i vår 
seminariegrupp som kritiskt granskat uppsatsens innehåll och bidragit med förslag till 
förbättringar.  
 
Vårt främsta tack vill vi rikta till de respondenter som ställt upp på intervjuer och delat med sig 
av sin kunskap och sina erfarenheter.  
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Abstract 
 
Today, trade and industry is quite globalized and the ability to quickly become international is 
significant for a lot of businesses, especially small companies from small countries. Psychic 
distance is one of the barriers affecting internationalization of businesses negatively, and 
slowing the international establishment down.  
 
This study aims to explain how psychic distance affect and is managed in the 
internationalization of Born Globals. Furthermore, the aim is to explain how network and 
knowledge affect the phenomenon of psychic distance and thereby the international 
establishment of Born Globals. A qualitative method was used for this study and the empirical 
data has been collected through interviews. The interviews were semistructured and held with 
eight people from different Born global companies. The empirical data has been analyzed based  
on of the theoretical framework by the proprietary analysis model.  
 
 
The results of this composition show that psychic distance does affect the global establishment 
for companies in several ways. One of the most palpable factors is the cultural differences 
between countries, which sometimes lead to misunderstandings. With the right knowledge, 
network and relationships, the psychic distance occurring in international business can be 
counteracted and managed. This can be obtained by including experience, curiosity, openness 
and a high degree of acceptance in the company.  
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras bakgrunden till studiens uppkomst genom en beskrivning av den 
rådande synen på internationalisering, samt en grundläggande beskrivning av begreppen 
psykisk distans och Born Globals. Vidare  redogörs det för aktuell forskning som gjorts i 
anknytning till de båda företeelserna. Därefter följer en problematisering varpå ytterligare 
argument för studiens relevans diskuteras.  

1.1 Problembakgrund 
Internationalisering 
Internationalisering är den process som genomförs då ett företag flyttar sin produkt, tjänst, 
försäljning eller annan verksamhet till en internationell marknad (Knight & Liesch, 2002). 
Internationalisering och internationaliserade företag har ökat i takt med globaliseringen. Större 
möjligheter till etablering på en internationell marknad och spridning av information har 
uppkommit i samband med bland annat en ökad teknisk och kommunikativ utveckling (Knight 
& Cavusgil, 1996). Utifrån ett europeiskt perspektiv har möjligheten till frihandel ökat i 
samband med avskaffningen av ett betydande antal tekniska, rättsliga, samt administrativa 
handelshinder (Europeiska Unionen, 2018). Näringslivet har till följd av denna avskaffning 
blivit tämligen globaliserat. Den svenska regeringen är endast ett exempel på en verkställande 
myndighet som stöttar denna typ av utveckling i sin exportstrategi, där målbilden av att öka 
deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin, samt att vara en innovativ och 
konkurrenskraftig nation återfinns (Regeringen, 2018). De styrande organen i Sverige vill 
följaktligen stötta nyskapande företag som har som mål att bli globala, då deras framgång i 
slutändan har en positiv inverkan på den nationella ekonomin. 
 
En etablerad modell som används för att förstå internationalisering av ett företag är Uppsala 
internationaliseringsmodell (Johansson & Vahlne, 1977). Modellen beskriver företags 
internationalisering som en stegvis process med olika faktorer som sägs förhindra eller försvåra 
flödet av information mellan företaget och den marknad på vilken företaget önskar att inträda. 
Modellen framhåller ett antal olika barriärer och en av dessa, som är aktuell även i senare 
forskning, är psykisk distans (Sousa & Bradley, 2006). Enligt modellen önskar företag inträda 
på marknader i närliggande länder med låg grad av psykisk distans, särskilt i början av en 
internationaliseringsprocess, då affärsmiljön i dessa länder tycks vara lättare att förstå 
(Johansson & Vahlne, 1977). 
 
Psykisk distans  
Psykisk distans kan enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) definieras som 
kombinationen av de faktorer som står i vägen för flödet av information mellan ett företag och 
dess specifika målmarknad. Med tiden har denna definition utvecklats och specificerats. 
O’Grady och Lane (1996) beskriver begreppet som skillnader i språk, kultur, utbildning och 
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industriell utveckling. I senare studier hävdar Evans och Mavondo (2002) att även begrepp som 
politiska skillnader, affärsmiljö samt olikheter i marknadsstruktur har betydelse. För att få en 
mer överskådlig förklaring av innebörden av psykisk distans tog Carneiro, Figueiredo, Rocha 
och Silva (2008) fram en modell som delar upp begreppet i fyra delar. Dessa delar benämns 
fysisk distans, kulturell distans, makrodistans samt företagsdistans. Ovanstående modell 
kommer att förklaras djupare i en senare del av denna rapport.  
 
Mlinaric och Tąpczyński (2016) hävdar att psykisk distans är ett grundläggande begrepp inom 
forskningen av internationaliserad handel än idag. Utbredd forskning inom ämnet fokuserar 
dels på att förstå konceptet psykisk distans, men även på att mäta hur det påverkar ett företags 
prestationer vid en internationalisering i samband med strategi och anpassningsförmåga. 
Mlinaric och Tąpczyński (2016) påstår att det behövs ytterligare forskning om psykisk distans. 
De hävdar att det behövs fler tester som rör bland annat nationella faktorer, individens samt 
firmans upplevda distans och hur ledare arbetar med distans i olika företagssammansätningar, 
länder och industrier, inte minst när det gäller Born Globals. 
 
Born Globals  
Born Globals benämns som en innovativ företagstyp som är skapad för att agera på en 
internationell marknad redan från start. Internationalisering kan ske utifrån olika 
utgångspunkter, där det går att utgå från ett traditionellt perspektiv där företag startar på den 
inhemska marknaden, stegvis expanderar till en internationell marknad och till slut förflyttar 
sig till en global marknad (Bouncken, Schuessler & Kraus, 2015). Born Globals, som utmanar 
det traditionella sättet att träda in på internationella marknader har med tiden fått en allt större 
uppmärksamhet. Begreppet uppkom redan år 1993 i en studie av australiensiska 
tillverkningsföretag (McKinsey, McDonald, Davis & Cook, 1993). Studien visade att flera 
företag inte följde de traditionella internationaliseringsmodeller som var vanliga vid denna 
tidpunkt. Dessa företag expanderade istället till globala marknader under en tidig fas.  
 
Det finns flera trender som har bidragit till uppkomsten av begreppet Born Globals (Knight & 
Cavusgil, 1996). Globaliseringen, ökad kunskap om omvärlden, kommunikation, minskade 
handelshinder och utvecklingen av teknologin är alla faktorer som har hjälpt Born Globals att 
växa och som idag gör det lättare att vara ett internationaliserat företag. Numera finns det ett 
antal skilda definitioner av Born Globals men de gemensamma karaktärsdragen är att företagen 
internationaliserar sig direkt, eller kort efter att verksamheten startats (Knight & Liesch, 2016).  
 
Litteraturen inom fenomenet Born Globals innehåller ett flertal olika definitioner på begreppet 
(Dzikowski, 2018). Som tidigare nämnts uppkom fenomenet för första gången i en studie om 
australiensiska exportföretag som lyckades etablera sig oväntat snabbt till andra länder 
(McKinsey et al. 1993). Senare har konceptet beskrivits som firmor som etablerar sig snabbt 
och tidigt efter uppstarten (Madsen & Servais, 1997). Fenomenet har också förklarats som små, 
teknologiskt inriktade företag som direkt blir verksamma på en internationell marknad (Knight 
& Cavusgil, 1996). En av de mest använda definitionerna i den senare forskningen beskriver 
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Born Globals som företag som på ett säkert, snabbt och hållbart sätt bedriver internationell 
utveckling av sin verksamhet i flera länder, genom sina kunskapsbaserade resurser (Knight & 
Cavusgil, 2004). 
 
Det finns främst två variabler som är återkommande vid definitionen av Born Globals 
(Dzikowski 2018). En variabel är den tid det tar från att ett företag startar till dess att det är 
internationellt etablerat (Jones & Coviello, 2005). En annan variabel som tas upp är hur stor 
andel företagen exporterar, producerar eller investerar i en utländsk marknad (Kuivalainen, 
Sundqvist & Servais, 2007). Vad som räknas som Born global med förankring i dessa variabler 
varierar med forskningen, och vilka länder företagen som undersöks härstammar från 
(Gabrielsson, Kirpalani, Dimitratos & Zucchella, 2008). Rennie (1993) hävdar att endast 
företag som exporterar 75 procent av sin försäljning inom tidsrymden två år kan gå under 
benämningen Born global. Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar istället att 70 procent 
export inom sex års tid är ett kriterium. Knight och Cavusgil (2004) definierar Born Globals 
som ett företag som exporterar minst 25 procent av sin försäljning inom loppet av tre år. Denna 
definition har med tiden blivit allmänt accepterad och används även i senare forskning 
(Dzikowski, 2018). Av ovanstående anledning kommer definitionen som Knight och Cavusgil 
(2004) förespråkar också att användas i fortsättningen av denna studie.  
 
Ett grundläggande koncept är att möjligheter värderas högre än risker vilket innebär ett 
proaktivt förhållningssätt (Trudgen & Freeman 2014). Romanello, Rubina och Chiarvesio 
(2016) hävdar att även ledarens vision och ledarskapsstrukturen är något som har en betydande 
roll och påverkan i Born Globals. Författarna diskuterar vändpunkten där företaget går från en 
individuell förmåga hos den enskilde entreprenören, till en organisatorisk kunskapsbas. Även 
Wictor och Andersson (2012) diskuterar vikten av entreprenören i skapandet av ett innovativt 
företag som Born Globals. Författarna menar att entreprenören har en avgörande roll vid 
bildandet av företagskulturen som gör avtryck i företags målbild. Kommunikationen beskrivs 
som öppen och rak där ledarskapet är uppdelat mellan både chefer och anställda, där 
entreprenören har skapat en innovativ kultur som i sin tur är nyckeln till internationell tillväxt. 
 
Entreprenörens förmåga till nätverkande och skapande av internationella relationer ses också 
som en framgångsfaktor (Wictor & Andersson, 2012). Att ha kontakter på den globala 
marknaden kan bidra till en större marknadskunskap vilket i sin tur anses vara en bidragande 
faktor för att lyckas med en snabb global etablering. Även Sepulveda och Gabrielsson (2013) 
tar i sin studie om Born Globals upp nätverk som en central aspekt. De hävdar att ett innovativt 
företags förmåga att skapa resurser korrelerar starkt med dess nätverksutveckling och ser ett 
etablerat nätverk som en konkurrensfördel på den internationella marknaden.  
 
Psykisk distans inom Born Globals 
Viss forskning som tidigare gjorts angående psykisk distans i samband med Born Globals 
lägger fokus på den initiala delen av internationaliseringsprocessen (Freeman, Hutchings & 
Chetty, 2012). Även om Born Globals är en initiativrik och proaktiv företagstyp som söker 
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möjligheter utan att vara rädda för de risker som kan uppkomma i samband med till exempel 
psykisk distans, så hävdar Freeman et al. (2012) att Born Globals inledningsvis kan söka sig till 
kulturellt närliggande marknader, för att kunna utnyttja den kunskap som redan skapats genom 
erfarenhet på den inhemska marknaden. I de fall företaget inte lyckas med att snabbt generera 
goda resultat och etablera sig som önskats på den närliggande marknaden, förflyttar de sig 
direkt vidare till nästa marknad, även om det kulturella avståndet till denna marknad skulle vara 
betydligt större. I flera fall söker sig företagen direkt in på marknader till vilka avståndet är stort 
då möjligheten att utveckla och marknadsföra den produkt eller tjänst företaget önskar sälja, 
kan vara större på denna marknad. Här speglas de innovativa karaktärsdrag som återfinns i Born 
Globals då de anses ha mer framåtanda än andra företagstyper som ofta har en långsammare 
process, vilket innebär att de etablerar sig på nya marknader steg för steg, och gradvis ökar det 
psykiska avståndet (Johansson & Vahlne 1977; Freeman et al. 2012). 
 
När Trudgen och Freeman (2014) i sin undersökning mäter prestationsfaktorer inom Born 
Globals tas psykisk distans upp som en utmaning. Forskarna drar slutsatsen att när det kulturella 
avståndet till en ny marknad är stort, blir förmågan till snabb anpassning och inlärning 
betydande för företagets framgång (Trudgen & Freeman, 2014). Om det tar lång tid för 
företaget att anpassa sig förlängs tiden företaget spenderar i utvecklingsfasen av 
internationaliseringen och processen från inträde till etablering saktas därmed ned.  

1.2 Problemdiskussion 
I dagsläget ökar antalet innovativa internationaliserade företag och landsgränserna tenderar att 
försvinna (Badzinska, 2017). Med bakgrund i detta ses Born Globals som en aktuell företagstyp 
att undersöka, då detta är en företagstyp vars etablering särskiljs från den traditionella synen 
man har haft på internationalisering. Tidigare framtagna modeller som analyserar företag som 
etablerar sig genom traditionella inträdesstrategier, är svåra att applicera på Born Globals i 
samma utsträckning, då internationaliseringen av Born Globals inte är en långsam och stegvis 
process (Bouncken, Schuessler & Kraus, 2015). Dock har ingen etablerad modell tagits fram 
som kan ersätta de gamla för att på ett bättre sätt kunna förklara Born Globals etablering 
utomlands. Därför använder forskare än idag de modeller som tidigare tagits fram. Detta på 
grund av att det inte finns ett självklart sätt att definiera eller analysera denna typ av företag och 
att det inte finns en enskild strategi för hur Born Globals ska gå tillväga vid etableringen på en 
internationell marknad. Olika forskare lyfter fram olika faktorer som kan påverka vid en 
expansiv internationalisering. Därav poängterar flera forskare vikten av vidare forskning om 
just Born Globals för att få en bättre strategi för hur dessa företag skall lyckas med sin expansiva 
etablering på en internationell marknad. Knight och Liesch (2016) menar att synen på 
internationalisering har förändrats med tiden, där Born Globals och förmågan att snabbt 
etableras på en internationell marknad är en växande trend. Författarna poängterar dock att 
synen på internationalisering fortfarande är under utveckling, och att vidare forskning är 
nödvändig för att få en djupare kunskap i området. Även Wictor och Andersson (2012) hävdar 
att det finns ett behov av vidare forskning om Born Globals då dessa typer av företag har en 
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stor tillväxtpotential. Ämnet är i högsta grad ett aktuellt forskningsområde då inte minst 
Sveriges regering, som tidigare nämnts, har inkluderat utvecklingen av Born Globals i sin 
exportstrategi (Regeringen, 2018).  
 
Då psykisk distans är en inträdesbarriär som förlänger tiden för företag att komma in på en 
internationell marknad, är det centralt att öka förståelsen för hur Born Globals skall hantera 
detta hinder (Przybylska, 2013). Då Born Globals är ämnade att etablera sig snabbt på nya 
internationella marknader, anses vikten av att kunna förstå, och därmed hantera psykisk distans 
på ett framgångsrikt sätt som väsentlig. En ökad kunskap om psykisk distans skulle kunna 
underlätta inträdesprocessen för nyskapade företag som i en tidig fas önskar att bli globala. För 
att Born Globals på ett framgångsrikt sätt ska lyckas med sin etablering på den internationella 
marknaden är det även av betydelse att entreprenören har ett omfattande nätverk för att kunna 
delta på en sådan marknad. Freeman, Hutchings och Chetty (2012) menar att Born Globals 
använder sin kunskap och sina nätverk för att kunna nå ut till en större marknad och det är 
därmed av intresse att inkludera nätverk som en essentiell faktor i etableringsfasen.  
 
Viss tidigare forskning har bedrivits gällande relationen mellan Born Globals och psykisk 
distans, och betydelsen av nätverk och kunskap. Forskare hävdar dock att det behövs ytterligare 
undersökningar i ämnet för att skapa en bredare och djupare förståelse (Mlinaric & Tąpczyński, 
2016). Detta i kombination den växande trenden att starta innovativa internationella företag och 
Born Globals betydelse för det svenska näringslivet, vilket ovan nämns, motiverar uppsatsens 
valda ämne.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att förklara hur psykisk distans påverkar Born Globals vid 
en etablering och hur den psykiska distansen med hjälp av nätverk och kunskap  kan hanteras i 
det operativa arbetet.  

1.4 Frågeställning 
Hur påverkar psykisk distans Born Globals? 
Hur hanterar Born Globals psykisk distans? 
 
 
 

  



	  
	  

6	  

2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs det för tidigare forskning inklusive definitioner samt teorier inom 
studiens område. Kapitlet inleds med en presentation om utvecklingen av Born Globals, 
därefter presenteras fenomenet psykisk distans och dess innebörd på ett djupgående sätt. 
Kapitlet fortsätter med en teoretisk diskussion om kunskap och nätverk där kopplingen mellan 
dessa begrepp och psykisk distans samt Born Globals förklaras. Avslutningsvis sammanfattas 
insamlad teori och mynnar ut i en analysmodell konstruerad av uppsatsens författare.  

2.1 Born Globals 
Utveckling 
Born Globals är i praktiken ingen ny företagsform, utan har funnits i årtusenden, särskilt i länder 
med små inhemska marknader som snabbt riskerar att bli mättade (Cavusgil & Knight, 2009). 
Under senare år har de dock blivit mer uppmärksammade och vanliga, även i större länder, inte 
minst på grund av globaliseringen, internet och andra kommunikativa innovationer (Knight & 
Liesch, 2016). 
 
Tidigare har den internationella marknaden varit en spelplan för endast stora, välbärgade och 
multinationella företag (Cavusgil & Knight, 2009). Idag blir det alltmer vanligt att små företag 
intar den internationella marknaden. Med tanke på att dessa företag inte funnits särskilt lång tid 
är resurserna vanligtvis också begränsade, både de ekonomiska men även de mänskliga och 
materiella. Fenomenet ger en mer diversifierad syn på den globala ekonomin och skapar 
uppfattningen av att företag kan lyckas med sin internationalisering oavsett storlek, ålder, 
erfarenhet och resursbas (Knight & Liesch, 2016).  
 
Cavusgil och Knight (2009) menar att framkomsten av denna typ av företag är förknippad med 
framväxten av ett nytt vetenskapligt område, internationellt entreprenörskap. Hagen och 
Zucchella (2014) förklarar karaktärsdrag hos en internationell entreprenör som bland annat 
innovativa, proaktiva och riskbenägna. Detta är begrepp som också passar in i definitionen av 
just Born Globals. Dessutom ses entreprenörens globala vision vid företagets start liksom 
dennes engagemang, som viktig för företagets internationalisering. Perioden i början av 
företagets grundande är avgörande, trots de begränsade resurserna i detta tidiga skede (Cavusgil 
& Knight, 2009).  

2.2 Psykisk distans 

2.2.1 Uppkomst samt definition 
Begreppet psykisk distans har funnits sedan lång tid tillbaka och uppkom redan under mitten 
av 1900-talet i en studie om internationalisering, utförd av Beckerman (1956). I senare 
forskning fick begreppet relevans i den tidigare nämnda Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 
1977). Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) förklarar begreppet som kombinationen av de 
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faktorer som står i vägen för flödet av information mellan ett företag och dess specifika 
målmarknad. Faktorer som togs upp under denna tidpunkt var bland annat skillnader i språk, 
nationell kultur, ekonomisk kultur och politiska system. Dessa faktorer ansågs öka osäkerheten 
bland ledare och även höja risken för missförstånd. Ju större psykiskt avstånd, desto svårare 
förväntas det bli att träda in på den nya marknaden. 
 
En viktig aspekt att ta i beaktning är att psykisk distans syftar till att förklara hur avståndet till 
den andra parten uppfattas eller bedöms (Blomkvist & Drogendijk, 2012). Det handlar således 
om en psykologisk barriär som bland annat berör människors tankebanor. Forskning gällande 
psykisk distans har gjorts både på individuell nivå, med enskilda personer i fokus, och även på 
nationell nivå där uppfattningar ur ett nationellt perspektiv mäts. Under årens gång har 
begreppets betydelse förändrats och utvecklas, för att idag vara definierat på ett flertal olika sätt 
beroende på vilken forskning och vilket perspektiv som tas i beaktning (Carneiro et al. 2008). 
Vilka dimensioner som påverkar den psykiska distansen beror alltså på vem som tillfrågas, 
vilket har medfört att begreppet blivit svårt att tolka. För att underlätta förståelsen utförde 
Carneiro et al. (2008) en kartläggning samt en analys av tidigare forskning som sedan mynnade 
ut i en sammanställande modell för att förklara psykisk distans (Figur 1). Modellen utgörs av 
fyra delar, benämnda fysisk distans, kulturell distans, makrodistans samt företagsdistans. Dessa 
element är i sin tur uppbyggda av ytterligare beståndsdelar. 
 
I denna uppsats har det valts att utgå från dessa komponenter, och förklara vad som framkommit 
i den forskning som står till grund för modellen. 
 

 
Figur 1: The Conceptual Domain of the Psychic Distance Construct (Carneiro et al. 2008, s. 8) 
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2.2.2 Beståndsdelarna inom konceptet psykisk distans 
Fysisk distans 
Fysisk distans beskrivs som inverkan av geografisk distans, samt skillnader i klimat (Carneiro 
et al., 2008). Geografisk distans förklaras av Dow och Karunaratna (2006) som det reala 
avståndet mellan olika länder som kan påverka landsöverskridande kommunikation och orsaka 
transportsvårigheter. Trots att denna distans har blivit lättare att hantera i samband med 
teknikutvecklingen så har den geografiska distansen fortfarande påverkan på internationella 
relationer. Ett exempel på vad som kan skapa skilda uppfattningar är varierande infrastruktur 
och skillnader i ländernas fysiska storlek (Carneiro et al., 2008). Dow och Karunaratna (2006) 
tar även upp skillnader i tidszon som en aspekt att ta i beaktning då detta kan göra att 
kommunikationen mellan två parter blir långsammare.  
 
Kulturell distans 
Kulturell distans definieras av Carneiro et al. (2008) som skillnader i  värderingar, språk och 
religion. Enligt Dow och Karunaratna (2006) påverkar kultur och värderingar både hur en 
individ beter sig, men också hur personen tolkar information samt kommunicerar med andra. 
Symboler och ritualer kan även vara bakomliggande faktorer som påverkar värderingar och 
beteenden hos människor (Purcărea & Dănălache, 2008). Stora kulturella skillnader kan därmed 
öka risken för feltolkning. En kultur ger per definition ett samhälle en karaktäristisk profil 
relaterat till dess normer, värderingar och institutioner (Hofstede & Bond, 1984). Kunskap om 
en nations kultur bidrar i samband med detta till förståelse för hur ett samhälle hanterar utbyten. 
Enligt Williams (1968) kan kulturella värderingar på nationell nivå ses som en representation 
för vad som enligt den sociala konstruktionen anses bra, rätt och önskvärt i ett samhälle. Detta 
är en definition som följer med i forskningen även i mer aktuella studier (Sousa & Bradley, 
2006). Sousa och Bradley (2006) hävdar också att skillnader i kulturella värderingar nationellt 
och individuellt bör särskiljas. Individuella värderingar kan lättare påverkas och ändras så att 
det psykiska avståndet mellan exempelvis en entreprenör och en enskild aktör på den utländska 
marknaden kan minska, medan en nationell kultur med tillhörande värderingar är mer trögrörlig 
(Sousa & Bradley, 2006).  
 
Welch, Welch och Marschan-Piekkari (2001) hävdar att språk är en viktig kulturell aspekt att 
ta hänsyn till i internationella relationer. De påstår att denna faktor kan påverka relationer både 
i det tidiga skedet av internationaliseringsprocessen, men även senare under operationalisering 
av gemensamma projekt. Även om engelska blir ett alltmer utbrett språk inom företagsvärlden 
så kommer de flesta företag som arbetar globalt att stöta på situationer där de tvingas hantera 
nya och varierande språkmiljöer. Språköverskridande utbyten kan ha påverkan på bland annat 
interna informationsflöden, kunskapsöverföring samt formell och informell kommunikation. 
En vanlig lösning är att införa ett gemensamt företagsspråk. Welch et al. (2001) menar dock att 
detta kan skapa en oönskad hierarki där de som tvingas anpassa sitt sätt att kommunicera kan 
känna sig underlägsna. Skillnader i religion har med tidens gång blivit en mindre viktig faktor 
i diskussionen om psykisk distans (Dow & Karunaratna, 2006). Då religion ses som en del av 
den nationella eller individuella kulturen påverkar den emellertid hur människor kommunicerar 
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och använder sig av metaforer. Skillnader i denna variabel bör därför tas i beaktning då de kan 
öka risken för missförstånd. 
 
Makrodistans 
Till beståndsdelen makrodistans hör skillnader i utbildning, kommunikation, ekonomi, samt 
sociala, politiska och rättsliga system. Utbildningsnivån och dess system påverkar bland annat 
hur människor tolkar information samt kommunicerar med varandra (Dow & Karunaratna, 
2006). I de fall distinktioner i utbildningsnivån är stora, kan risken för missförstånd och 
osäkerhet vid kommunikation med den utländska marknaden öka. Politiska, sociala, rättsliga 
och ekonomiska system spelar roll bland annat eftersom olika affärshandlingar är tillåtna och 
socialt accepterade i vissa länder och i andra inte. Forskarna hävdar att skillnader mellan 
demokratier och autokratier är särskilt betydande. I demokratiska länder kan det vara lättare att 
bedriva verksamheten då friheten ofta är större än i autokratier där tillåtelse och stöd från 
regeringen kan krävas för vissa auktioner. Även Evans och Mavondo (2002) tar upp politisk 
stabilitet som en viktig faktor för att en individ ska kunna tolka den rådande miljön som trygg 
och säker. 
 
Företagsdistans 
I diskussionen om företagsdistans hävdar Ali (1995) att skillnader i affärsmetoder är ett 
grundläggande element inom psykisk distans. Evans och Mavondo (2002) förklarar att 
variationer i ledningspraxis och sättet att förhandla kan öka risken för misslyckande. Författarna 
påstår att studering av den affärsmässiga miljön är nödvändig för att uppnå en framgångsrik 
internationalisering. I sin studie kommer de fram till att skillnader i organisationsstruktur 
innebär att företag tvingats lägga ner mer tid, forskning och resurser för att verka på ett effektivt 
sätt på avlägsna marknader. De menar att flera beslut tas för att gynna företaget strategiskt på 
sikt och inte för att gynna företaget ekonomiskt för tillfället.  

2.2.3 Psykisk distans paradox 
O’Grady och Lane (1996) lyfter i sin forskning fram den psykiska distansens paradox. De 
utmanar det grundläggande antagandet som innebär att psykiskt närliggande marknader skulle 
vara lättare att hantera. O’Grady och Lane (1996) menar att valet att först inträda på en fysisk 
närliggande marknad inte behöver innebära färre svårigheter än att först etablera sig på en 
geografiskt avlägsen marknad. Detta eftersom antagandet om överensstämmelse mellan 
hemmamarknadens miljö och den närliggande marknadens miljö, kan minska förståelsen för 
att det även kan finnas skillnader. Forskarna exemplifierar detta genom att förklara hur flera 
kanadensiska företag som försökte inträda på den amerikanska marknaden, misslyckades med 
expanderingen då de inte var beredda på de olikheter som visade sig finnas i sättet att arbeta, 
trots att marknaderna är nära belägna geografiskt. Därför menar författarna att det kan vara mer 
lyckosamt att välja en marknad med ett längre fysiskt avstånd då man är mer förberedd på de 
skillnader som finns marknader emellan.  
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2.3 Nätverk 

2.3.1 Nätverksmodellen 
Nätverket, samt relationer i nätverket mellan aktörer, har blivit en allt mer väsentlig del av 
forskningen inom etableringsprocessen på internationella marknader (Johanson & Vahlne, 
2009). Nätverksmodellen bygger på en aktör och dennes interaktion på marknaden, med 
påverkan från omgivningen vid handelsutbyten över landsgränser (Johanson & Mattson, 1988). 
Modellen behandlar kunskapen i relationer och engagemanget aktörer emellan, modellen delas 
upp i flera dimensioner bestående av teknologiska, finansiella och personliga faktorer 
(Johanson & Mattson, 1988). Interaktion och nätverkande med andra företag är viktigt för att 
bidra till en ökad kunskap om affärsrelationer och främmande marknader, där utbytet av 
kunskap och resurser sker genom andra aktörer i nätverket. Johanson och Mattsson (1988) 
påstår att företag som agerar på samma inhemska marknad har ett starkare och mer naturligt 
band då den psykiska distansen knappt behöver vara märkbar. Företag från olika marknader 
eller länder kan däremot ha svårare att bygga upp ett förtroende i sin relation, då den psykiska 
distansen är större. Vikten av att bygga upp starka relationer och ett starkt nätverk har därför  
fått alltmer betydelse för att företag ska kunna skapa givande affärsrelationer.  
 
Johanson och Vahlne (2009) hävdar att ett företags etablering på en internationell marknad är 
en process som kan ske snabbare vid applicering av nätverksmodellen. Forskarna menar att 
företag som ingår i ett nätverk ofta kan förses med information som de själva inte fått tag på, 
därav blir relationen med aktörer på andra marknader av största vikt där målet är en snabb 
etablering på en internationell marknad. Johanson och Vahlne (2009) poängterar även 
entreprenörens betydelse vid etableringsprocessen genom nätverksmodellen, då denne ofta 
bidrar med kunskap genom tidigare relationer och nätverk. De menar att entreprenören ofta kan 
sitta på information som kan komma till stor nytta i företags nätverkande och uppbyggandet av 
relationer.  
 
Sharma och Blomstermo (2003) har genomfört en studie om etableringsprocessen  för Born 
Globals, där det förklaras vilka modeller som är lämpliga att applicera på dessa företag. 
Resultaten visar att modeller som betonar kunskap och nätverk är lämpliga och att 
nätverksmodellen därför är en bra utgångspunkt för att bidra till ökad kunskap om denna typ av 
företag. Sharma och Blomstermo (2003) hävdar att nätverket är en av de viktigaste 
ståndpunkterna i etableringsprocessen för Born Globals. Resultatet från deras studie visar även 
att Born Globals är mer villiga att anpassa sitt nätverk och sin internationaliseringsstrategi 
utefter olika marknaders behov, än företag med en långsammare internationaliseringsprocess. 
Born Globals ses som innovativa då de utnyttjar sitt nätverk och sina resurser på utländska 
marknader mer effektivt och är i större utsträckning flexibla i sina strategier. På så sätt kan Born 
Globals utnyttja sina nätverksband kontinuerligt för att på ett innovativt sätt finna nya 
affärsmöjligheter. 
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2.3.2 Actor Network Theory 
 
En mångfasetterad teori inom nätverk, som ibland definieras som en metod snarare än en teori, 
är Actor Network Theory, eller ANT (Law, 2008). ANT kan användas för att förklara hur 
aktörer, handlingar och aktiviteter är sammanlänkade med varandra inom ett nätverk. Inom 
denna teori utgås det från två olika samhällssyner, vilka beskrivs som ostensiv och performativ 
förståelse (Latour, 1998). Ostensiv förståelse utgår från att samhället är styrande och ser dess 
aktörer endast som spelpjäser i en större helhet. Performativ förståelse utgår däremot från att 
det är aktörerna som formar och definierar samhället genom sina handlingar. I denna uppsats 
kommer en performativ förståelse användas som utgångspunkt, och därmed tillämpas synen på 
fenomen utifrån ett handlingsperspektiv. 
 
Aktörer 
Inom ANT används begreppet ”aktör-nätverk” där aktörerna beskrivs som nätverkets 
beståndsdelar och en förutsättning för dess existens (Latour, 1998). Alla som har förmågan att 
agera benämns enligt teorin som aktörer, de behöver därmed inte vara människor utan kan också 
vara exempelvis verktyg, maskiner, naturfenomen, texter, symboler och organisationsstrukturer 
(Sayes, 2014). Latour (1998) beskriver nätverket som en process där aktörerna är dynamiska 
och alltså inte låsta till en speciell position eller uppgift. Alla aktörers aktivitet varierar och 
definieras av de handlingar som utförs, ju mer involverad en aktör är i ett specifikt sammanhang 
desto mer påtaglig blir dess aktivitet i nätverket.  
 
Handlingsnät 
En utveckling av det ovan nämnda aktör-nätverket är det Czarniawska (2005) definierar som 
”handlingsnät”. Här betonas att ett företag och dess organisation inte ska ses som någonting 
självständigt, utan någonting som skapas utifrån givna normer. Aktörer finns inte från start utan 
skapas utifrån de handlingar som utförs. En beslutsfattare är exempelvis en person som tar 
beslut. Personen är inte beslutsfattare eftersom att denne tituleras chef, utan tillskrivs denna 
benämning utifrån sina handlingar. Czarniawska (2005) beskriver att skillnaden mellan ett 
aktör-nätverk och ett handlingsnät bland annat handlar om tidsaspekt. Ett handlingsnätverk 
studeras då ett nätverk och dess förbindelser skapas, ett aktör-nätverk undersöks istället först 
efter att nätverket och dess relationer uppkommit. Därför kan handlingsnät beskrivas som en 
process där aktörer skapar sin egen relevans inom nätverket.  

2.4 Kunskap 

2.4.1 Kunskapsöverföring 
Blankenburg, Eriksson, och Johanson (1996) poängterar att ett ömsesidigt beroende mellan 
aktörer är essentiellt i relationer, vilket enligt forskarna nås mer effektivt genom företags 
nätverk. Det ömsesidiga beroendet i relationer utgörs av flera olika faktorer, däribland kunskap. 
Kunskap som kan uppstå i sociala interaktioner diskuteras vidare av Håkansson och Snehota 
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(1997). De hävdar att kunskapsutbytet i relationer inte bara påverkas av den kunskap som dessa 
besitter, utan även inställningen till de olika relationer som parterna har gentemot andra aktörer. 
Parterna tar därför bara del av den kunskap som anses vara relevant för företaget och som i sin 
tur delas med andra företag i andra situationer och miljöer.  
 
Bra kommunikationskanaler anser Miller, McAdam, Moffet, Alexander och Puthusserry (2016) 
vara nyckeln för att nå den djupa kunskap som krävs för innovativa företagstyper. Forskarna 
exemplifierar detta genom bland annat personliga möten som sker ansikte mot ansikte, vilket 
de menar underlättar överföringen av kunskap aktörerna emellan. Vandekerckhove och 
Dentchev (2005) diskuterar vidare om hur en bra kommunikation och ett kunskapsutbyte 
minskar risken för att kunskap upplevs som irrelevant, vilket även är något som Miller et al. 
(2016) lyfter i sin studie. De menar att det är av stor väsentlighet i interaktioner mellan aktörer 
med olika avsikter, att kunna minska kunskaps-asymmterin för att kunskapsutbytet ska kunna  
bli så gynnsamt som möjligt. 
 
 
2.4.2 Kunskap och Born Globals 
Lärande och kunskap spelar en viktig roll då ett företag ska inträda på en internationell marknad 
(Mandrinos & Mahdi, 2016). Sharma och Blomstermo (2003) antyder att Born Globals ofta har 
skapat sig internationell marknadskunskap före sitt initiala inträde och baserar sitt första 
marknadsval på befintlig kunskap samt den kunskap som kan erhållas med hjälp av kontakter 
och nätverk. Bouncken et al. (2015) antyder att kunskapsintegrering är en viktig nyckelresurs i 
Born Globals, där entreprenören utför lärande och integration med hjälp av sin kunskap. Enligt 
Paul och Gupta (2014) har högteknologiska företag, dit Born Globals ofta kategoriseras, en 
större förmåga än företag i vissa andra branscher att införskaffa sig organisatorisk kunskap då  
de lättare kan få tillgång till information. 
 
2.4.3 Uppsalamodellen 
Uppsalamodellen utvecklades redan år 1977 av Johanson och Vahlne (1977) för att beskriva 
processen när ett företag vill expandera och etableras utomlands, och är aktuell inom 
internationaliseringsteori än idag (Johanson & Vahlne, 2009). Modellen beskriver sambandet 
mellan det växande engagemanget i utlandet och ett företags kunskapsutveckling. Den 
ursprungliga uppsalamodellen har fått mycket kritik, bland annat från Evans och Mavondo 
(2002). Forskarna anser att modellen inte längre är aktuell då företag likt Born Globals idag 
kan börja med internationaliseringen i länder med stort psykiskt avstånd redan från start. Sedan 
grundandet av Uppsalamodellen har förändringar därför gjorts med utgång i teori och 
affärspraxis (Johanson & Vahlne, 2009). 
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Figur 2: Uppsalamodellen 2009 (Johanson & Vahlne 2009, s. 1424) 
 
 

 
I den reviderade versionen av Uppsalamodellen ses numera internationaliseringsprocessen 
genom ett nätverk av relationer, istället för en marknad med många aktörer oberoende av 
varandra. Johanson och Vahlne (1977) tog fram fyra begrepp kopplade till varandra, som 
tillsammans utgjorde modellen. Marknadsengagemang och marknadskunskap syftar till att 
förklara tillståndet, var företaget befinner sig idag, medan de två förändringsfaktorerna 
engagemangsbeslut och löpande aktiviteter istället syftar till att förklara förändringar företaget 
står inför. Johanson och Vahlne (2009) menar att ett samspel mellan tillståndsaspekterna och 
förändringsaspekterna är avgörande i denna process och det är dessa som bestämmer i vilken 
fas företag befinner sig i. I denna reviderade modell har författarna även lagt till fler faktorer 
som spelar in, däribland kunskapsskapandet i relationer och uppbyggandet av förtroende. 
Johanson och Vahlne (2009) hävdar att etableringen på en utländsk marknad inte behöver vara 
en långsam process som tidigare modell poängterat, utan menar att det är möjligt att expandera 
intensivt under en kort tid, under förutsättning att kunskap finns om den nya marknaden 
(Johanson & Vahlne, 2009). Johanson och Vahlne (2009) hävdar att psykisk distans är en stor 
påverkande faktor och ett hinder vid ett företags etablering på en ny marknad, men genom 
vidare kunskap och erfarenheter kan detta hinder överkommas.  
 
År 2013 genomförde Johanson och Vahlne ytterligare en revidering av Uppsalamodellen, med 
syfte om att utveckla förklaringen av multinationellt företagande (Johanson och Vahlne, 2013). 
Författarna flyttar fokus från strukturen i produktionen till förändringar i affärsrelationer och 
entreprenörskap. Detta gör Johanson och Vahlne (2013) genom att komplettera modellen med 
andra delar från tidigare teorier om entreprenörskap, dynamiska förmågor och forskning kring 
osäkerhet och förvaltning. Modellen visar att aktörer med starka positioner i nätverk får en 
fördel på marknaden, vilket i sin tur gör att dessa företag kan använda styrkan för att påverka 
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marknaden fördelaktigt för sig själva. Den reviderade modellen består huvudsakligen av 
dynamiska interaktionsprocesser. Med detta menas att internationaliseringsprocessen är 
dynamisk då företag påverkas när de får ta del av ny kunskap. 

 
2.5 Syntes och analysmodell 
Med utgångspunkt i ovan nämnda teori följer här en förklaring för hur Born Globals, psykisk 
distans, kunskap och nätverk kan sammankopplas. Detta mynnar ut i en analysmodell som 
framtagits för att åskådliggöra hur psykisk distans påverkar Born Globals, och hur detta kan 
hanteras med hjälp av faktorerna kunskap och nätverk. 
 
Born Globals är en företagstyp som agerar på en internationell marknad, vilket innebär att en 
psykisk distans till dess avlägsna målmarknad uppkommer. Eftersom Born Globals tenderar att 
ha som mål att snabbt etablera sig globalt, bör faktorer som saktar ned expanderingen hanteras. 
Genom att generera kunskap, bland annat om andra marknader och länder, kan den psykiska 
distansen motverkas. Distansen kan också motverkas genom ett brett internationellt nätverk 
med goda relationer. 
 
 

 
 

Figur 3: Egenkonstruerad analysmodell  
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs det för det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av valet av forskningsämne. Vidare motiveras 
forskningmetod och ansats. Därefter presenteras det hur litteratur, intervjufrågor och data har 
insamlats och bearbetats, varpå urvalet motiveras. Slutligen redogörs det för studiens kvalitet 
och kapitlet avslutas därefter med en en metodreflektion. 

3.1 Val av forskningsämne  
Med ett intresse i både internationellt företagande och entreprenörskap väcktes idén till 
forskningsämnet. Tidigt i processen kom vi i kontakt med fenomenet Born Globals efter att ha 
gått igenom ett stort antal artiklar inom området, där vi förstod att det fanns behov av ytterligare 
forskning. Med regeringens rapporter och framtagna utbildningsprogram med syfte att öka 
andelen internationaliserade företag, fann vi intresset att undersöka vilka hinder som vanligen 
uppkommer under en internationaliseringsprocess. Psykisk distans är ett begrepp som var 
återkommande i många artiklar som berör ämnet, som en barriär och svårighet för många 
företag. Vi fann snabbt att Born Globals var en växande företagsform bland företag och 
entreprenörer. Därav bestämdes det att studien skulle syfta till att undersöka psykisk distans 
inom Born Globals, där vikten av att kunna hantera hinder som psykisk distans snabbt, är 
nödvändigt.  

3.2 Val av forskningsmetod och ansats 
Vid utförandet av forskningsstudier finns det framför allt två olika metoder att tillämpa, 
kvalitativ metod och kvantitativ metod. Kvantitativ metod utgår från siffror och  statistik, och 
fokuserar på att det insamlade materialet skall vara av kvantitet (Bryman & Bell, 2013). Den 
kvalitativa metoden ställer istället orden i centrum där ett tolkande synsätt av den insamlade 
datan är vanligare. Frostensson (2013) hävdar att kvalitativ forskning används bland annat då 
intentionen är att öka förståelsen för ett visst fenomen. Eftersom detta sakförhållande stämmer 
överens med uppsatsens syfte, har valet att använda en kvalitativ forskningsmetod gjorts. 
Bryman och Bell (2013) förklarar att kvalitativa intervjuer troligtvis är det mest använda 
tillvägagångssättet vid tillämpning av en kvalitativ forskningsmetod, vilket också tillämpats i 
denna uppsats.  
 
Vid diskussion om hur empiriinsamlingen skulle gå till fanns även enkäter med som alternativ, 
då en sådan typ av undersökning kräver mindre tid från respondenterna vilket kunde tänkas 
underlätta empiriinsamlingen. Intervjuer leder dock ofta till mer djupgående och utvecklade 
svar, vilket i vårt fall ansågs kunna öka relevansen av empirin. 
 
Bryman och Bell (2013) antyder att det finns två olika sätt att se på förhållandet mellan 
forskning och teori, nämligen en deskriptiv- eller en deduktiv ansats. Vi har i denna studie valt 
att använda oss av en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att forskningen utgår från 
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teori och forskning som redan finns inom området, för att sedan appliceras på den verklighet 
som studeras (Bryman & Bell, 2013).  

3.3 Litteratursökning 
För att få en överblick och ökad kännedom om ämnet genomfördes en omfattande 
litteratursökning i studiens startfas. Insamling av teori och forskning gjordes inom området vi 
valt att undersöka, för att få en överblick av forskningsområdet och för att hitta lämpliga 
begrepp som tidigare forskning tagit upp. När vi först gjorde en övergripande sökning inom 
internationalisering av företag stötte vi tidigt på begrepp som psykisk distans. Vi fick en ökad 
förståelse för ämnet och en vidare uppfattning om vad tidigare forskning tagit upp och inom 
vilka områden som forskningen var otillräcklig. Därav såg vi ett behov av att undersöka ämnet 
ytterligare genom att titta på psykisk distans med en avgränsning till Born Globals.  
 
De databaser som använts är Primo och Google Scholar, som vi fått tillgång till genom bland 
annat Örebro Universitet. Sökord som användes för att hitta relevanta artiklar var bland annat: 
Internationalization, Born Globals och Psychic distance. Sökningar som inkluderar flera av 
orden i olika kombinationer har även gjorts för att få ett mer avgränsat och mindre urval av 
artiklar, exempelvis: Born global internationalization och Born global psychic distance.  

3.4 Semistrukturerade intervjuer 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som undersökningsmetod för 
datainsamling, då denna metod möjliggör undersökning och förståelse för bakomliggande 
orsaker och olika tankemönster hos respondenterna. Bryman och Bell (2013) beskriver 
semistrukturerade intervjuer som flexibla, då metoden ger intervjupersonerna möjlighet att 
själva precisera vad de anser är viktigt. Studien behandlar hur psykisk distans upplevs och därav 
var det angeläget att ge respondenten frihet i sina tolkningar och svar för att på så sätt kunna få 
en bättre detaljerad förståelse för verkligheten. Då merparten av intervjupersonerna är chefer 
och grundare av företag, har deras kunskap setts som pålitlig, och extra betydelsefull för att 
besvara forskningsfrågorna. Önskan att hålla intervjuerna förhållandevis öppna för att få 
tillgång till respondenternas konkreta uppfattningar förstärktes därmed. För att säkerställa att 
respondenten höll sig inom studiens forskningsområde, användes semistrukturerade intervjuer 
istället för ostrukturerade intervjuer. 

3.5 Operationalisering, genomförande och transkribering 
Studiens intervjuguide arbetades fram med utgångspunkt i syftet, tillhörande frågeställningar 
och den teoretiska referensramen. För att få en tydlig struktur på intervjuguiden konstruerades 
den på så sätt att dess teman till större del följde samma ämnesordning som den teoretiska 
referensramen. Ett mindre antal huvudfrågor som kan tolkas förhållandevis brett, användes som 
grund. För att säkerställa möjligheten att uppnå uppsatsens syfte konstruerades även ett antal 
underfrågor för att precisera vad vi önskade få ut av respondenterna. Dessa frågor ställdes 
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endast vid de tillfällen då vi inte lyckades få svar på det som efterfrågades genom den primära 
frågan. Intervjuguiden är indelad i sex delar. Inledningsvis ställdes ett antal frågor om den 
svarandes bakgrund, situation och erfarenhet. Detta gjordes för att skapa en bild av 
respondenten och för att lättare kunna förstå dennes arbetssituation. Därefter ställdes frågor om  
företaget, hur det startades samt processen vid etableringen utomlands.  
 
Följande delar i intervjuguiden tar upp psykisk distans, nätverk, kunskap och avslutningsvis 
tillfrågades respondenten om något ytterligare önskades tilläggas. De delar i intervjun som 
handlar om psykisk distans är uppbyggda med utgångspunkt i teorin. Därför är denna del 
indelad i de fyra kategorierna; kulturell distans, fysisk distans, företagsdistans och 
makrodistans. Respondenten fick först en öppen fråga för att själv kunna beskriva sin generella 
uppfattning. Vidare ställdes frågor som syftade till att undersöka hur och varför företaget 
agerade på ett visst sätt och konsekvenserna av detta. De två sista dimensionerna av 
intervjuguiden fokuserar på nätverk och kunskap. Även här ställdes först en fråga om 
respondentens uppfattning om hur företaget arbetar med kunskap och vikten av nätverket. 
Fortsättningsvis ställdes mer ingående frågor om vilka problem som uppstått samt hur företaget  
arbetar för att hantera dessa. 
 
För att få mer kvalitet i svaren och ett mer djupgående samtal undveks frågor som kunde 
besvaras med endast ja eller nej. Respondenten gavs mycket tid och utrymme att själv beskriva 
sin situation och sina upplevelser innan någon följdfråga ställdes, med avsikt att respondenten  
skulle känna sig bekväm i situationen.  
 
Inför genomförandet av intervjun skickades en förenklad version av intervjuguiden till 
respondenterna ett antal dagar i förväg, med anledning av att ge en klarare uppfattning om vilka 
frågor som skulle tas upp. Att ge intervjupersonerna chansen att förbereda sig bedömdes öka 
möjligheten att erhålla så omfattande och relevanta svar som möjligt. Inför varje intervju 
bestämdes även vem av oss som skulle ha det huvudsakliga ansvaret för intervjun, samt vem 
som skulle agera bisittare, detta för att effektivisera tiden och få en bättre struktur på intervjun 
i sin helhet. Bisittaren var även delaktig under samtalet, men hade mer tid till att anteckna och  
reflektera över de svar som gavs.  
 
En intervju skedde på plats på företagets kontor medan de resterande intervjuerna genomfördes 
via telefon då avståndet var orsaken till att vi inte hade möjlighet att besöka de kontoren. 
Frågorna som ställdes till respondenterna återfinns i Bilaga 1. 
 
Efter varje intervju ställdes frågan om respondenten ville vara anonym, alla intervjupersoner 
tillät publicering av både namn och företag. Samtliga respondenter godkände att bli inspelade 
under intervjuerna, vilket innebar att fokus kunde hållas på att lyssna på intervjupersonerna och 
vara uppmärksam i samtalet. Transkriberingen skedde så kort tid som möjligt efter varje 
intervju, av anledningen att underlätta utvärdering och reflektion samt att samtalet då fanns nära 
i minnet. Efter utförd sammanställning av varje intervju, sändes en kopia av sammanställningen 
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till respektive respondent för att säkerställa att det som sagts uppfattats på rätt sätt eller 
möjliggöra för korrigering. Detta anses även öka trovärdigheten i studien.  

3.6 Urval 
Vid urvalet av respondenter utgicks det från studiens syfte, varpå ett strategiskt sökande efter 
personer som kunde tänkas medverka till att uppnå syftet påbörjades. Bryman och Bell (2013) 
definierar denna urvalstyp som målstyrt eller strategiskt urval. Målstyrt urval beskrivs vidare 
genom att forskarna framställer vissa kriterier som behöver uppfyllas av de potentiella 
respondenterna. Dessa kriterier kan röra till exempel civiltillstånd, utbildning, ålder eller kön. 
Vid urvalet av intervjupersoner till denna studie söktes det till en början efter företag som ligger 
inom ramen för den tillämpade definitionen av Born Globals. Därefter gjorde vi i första hand 
försök att få kontakt med grundaren av företaget och i andra hand kontaktades erfarna personer 
stationerade på företagets marknadsavdelning. Detta för att nå den person i det specifika 
företaget med största möjliga kunskap inom studiens område.  
 
Första kontakten skedde via mail där en kortfattad presentation av studiens forskningsområde 
och syfte skickades ut, tillsammans med detta ställdes frågan om företaget hade möjlighet att 
medverka i studien i form av en intervju. En geografisk avgränsning gjordes till företag som 
från starten är registrerade i Sverige, detta för att underlätta kommunikationen samt för att skapa 
en enhetlighet i studien. Totalt tillfrågades cirka 60 företag varav åtta stycken valde att 
medverka. För att klassificera företag utefter storlek använder Europeiska kommissionen tre 
dimensioner; antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning 
(Upphandlingsmyndigsheten, 2018). Övervägande del av de företag som ingår i denna studie 
kan enligt Europeiska kommissionens definition kategoriseras som små företag.  

3.7 Studien kvalitet 

3.7.1 Validitet  
Vid en kvalitativ studie, där fokus ligger på bakomliggande orsaker och samband,  bestäms 
validiteten av författarens redovisning av sitt tillvägagångssätt och vilka antaganden som har 
gjorts (Ejvegård, 2003). Inom kvalitativa studier brukar detta benämnas som kommunikativ 
validitet. Då författarna till denna studie har redovisat hela processen på ett utförligt sätt 
genomgående i arbetet, bidrar detta till studiens kommunikativa validitet.  
 
Validitet är en förutsättning för att studiens resultat ska kunna generaliseras och användas på 
fler än bara det tänkta studieobjektet. Yin (2013) poängterar vikten av att styrka validiteten vid 
en kvalitativ studie för att öka både trovärdigheten men även för att att kunna styrka att resultatet 
är riktigt. Yin (2013) hävdar att validitet uppnås då vald metod undersöker vad som är avsett 
att undersökas. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) handlar validitet också om en korrekt 
härledning av yttranden och slutsatser utifrån studiens utgångspunkter. Något som kan styrka 
giltigheten i denna studie är att de antaganden som gjorts har bakgrund i teorin. 
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3.7.2 Trovärdighet 
Genom tydliga beskrivningar av studiens process och tillvägagångssätt skapas trovärdigheten i 
en kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). För att öka trovärdigheten ytterligare är det 
likaså viktigt med en utförlig redovisning av resultatet, samt vilka val som gjorts gällande metod 
och teori. Det har också beskrivits hur vetenskapliga artiklar har hittats, vilket kan tänkas öka 
studiens trovärdighet. Ett kritiskt förhållningssätt genom hela studien är också viktigt för att 
stärka de val och ställningstaganden som gjorts. För att förklara sambanden mellan teori och 
studiens syfte har en analysmodell utformats. Med utgångspunkt i analysmodellen och med 
stöd i den teoretiska referensramen, har intervjufrågor formats på ett sådant sätt att studiens 
trovärdighet ökar. Under de intervjuer som genomförts har bisittaren fört anteckningar, men 
utöver detta har även ljudinspelare använts. Detta för att säkerställa att informationen återges 
riktigt vid transkribering av varje intervju. Studien har med detta fått en vidare ökad 
trovärdighet.  

3.7.3 Äkthet 
Bryman och Bell (2013) anser att äkthet utgörs av intervjupersonernas olika uppfattningar och 
värderingar, vilket påverkar den rättvisande bilden. Då samtliga intervjuer gjorts med grundare 
eller högt uppsatta i företagen, har studiens äkthet därmed ökat. Genom dessa intervjuer har vi 
kunnat följa människor som varit med från start av företagets etablering på den internationella 
marknaden och därmed har vi kunnat erhålla en rättvis bild av hur processen går till. 

3.8 Metodreflektion och kritik 
Den kvalitativa metoden har kritiserats av ett flertal forskare. Bryman och Bell (2013) riktar 
kritik mot den kvalitativa forskningen då den är för subjektiv samt ostrukturerad och ofta 
beroende av forskarens uppfinningsrikedom. Även Yin (2013) tar upp subjektivitet som ett 
problem då forskningen till viss grad utgår från forskarens egna uppfattningar. Kritiker menar 
också att kvalitativa forskningsresultat inte är möjliga att generalisera. De menar att ett fåtal 
fall inte kan vara representativa för en population och att resultatet av en kvalitativ forskning 
därmed inte blir tillräckligt trovärdig (Bryman & Bell 2013). Resultaten anses dock vara mer 
trovärdiga då forskningen generaliseras till teori istället för population, vilket har gjorts i denna 
studie. I diskussionen av generalisering kan det även reflekteras över att samtliga respondenter 
visat sig vara män i åldrarna 32 till 54 år. Resultaten kan därför tänkas spegla endast den 
verklighet som denna målgrupp uppfattar.  
 
Då intervjuer genomförts via telefon, är det viktigt att reflektera över att respondentens 
kroppsspråk och minspel inte uppfattas (Bryman & Bell, 2013). Vi hade därför ingen möjlighet 
att bedöma om respondenten såg förvirrad eller obekväm ut inför vissa frågor. Det upplevdes 
dock att de svarande var tydliga med att säga till om de hade svårt att förstå innebörden av en  
fråga. Detta anses också öka trovärdigheten i respondenternas svar. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin i form av sammanfattningar av utförda 
intervjuer, som gjorts med personer verksamma i företag, som ligger inom ramen för den 
tillämpade definitionen av Born Globals. Varje del inleds med en kort bakgrundsinformation 
om varje respondent. Därefter presenteras information om det specifika företaget till följd av 
ett kapitel om påverkan och hanteringen av psykisk distans. De sista delarna berör vilken roll 
respondenten anser att nätverk samt kunskap spelar i sammanhanget. Kapitlet avslutas med en 
sammanställande tabell av insamlad empiri. 

4.1 Niclas Lindmark - Swedspot 

Bakgrund 
Niclas är i grunden ingenjör inom datateknik och har tidigare arbetat i ett flertal stora bolag som 
Ericsson, Volvo och Saab Automobile. För sex år sedan bestämde han för att sadla om och 
istället starta ett eget bolag. Resultatet av detta blev företaget Swedspot där han nu är VD. 
Swedspot är ett mjukvaruutvecklande bolag som utvecklades som en form av “spinoff” från 
Saab Automobile. Företaget har totalt tre grundare som alla har en bakgrund i Saab Automobile. 
Swedspot började som ett inkubatorföretag, vilket innebär att de fick ekonomisk och juridisk 
hjälp i startfasen. Efter detta har företagets utveckling gått framåt och de har visat ett positivt 
resultat varje år. Swedspot har samarbeten med biltillverkare, underdistributörer och 
leverantörer, och arbetar mycket med mertjänster till något som kallas uppkopplade fordon. 
Exempel på mertjänster är displayer och navigationssystem. Niclas berättar att Swedspots 
främsta styrka är innovativitet, samt förmågan att kunna hjälpa sina kunder att vara innovativa. 
Detta gäller både teknisk och affärsmässig innovation, det vill säga dels att ligga i framkant rent 
tekniskt men även att utveckla nya sätt att se på affärer. Även ett djupt kunnande om fordon 
och förmågan att vara snabb i utvecklingen anser han är viktigt för att kunna agera på denna 
marknad. 
 
Efter företagets start tog det cirka ett och ett halvt år innan de var internationellt etablerade. 
Eftersom bilindustrin är markant etablerad i Sverige, har företaget många svenska kunder, men 
de är också verksamma i andra europeiska länder som till exempel Frankrike. De är även 
etablerade i Kina som är företagets största utländska marknad. Idag utgörs cirka en tredjedel av 
företagets försäljning av export. Niclas berättar att företaget har som ambition att ständigt växa 
och blir större och inom fem år har de som mål att vara cirka 100 anställda och arbeta 
internationellt med ännu fler företag och länder än idag. De kanske även har ett kontor någon  
annanstans i världen. 
 
Etableringen utomlands började med ett Kinaprojekt då ett antal medarbetare fick möjlighet att 
besöka Kina och titta på ett antal företag för att införskaffa sig marknadskunskap. Niclas 
beskriver även att företaget hade lite tur då de hittade en samarbetspartner som redan hade ett 
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etablerat samarbete med Kina. Det första projektet gjordes därför delvis med denna 
samarbetspartners hjälp, då detta företag redan hade ett uppbyggt nätverk på marknaden. För 
att fortsätta etableringen försökte de därefter sondera sin nisch och undersöka vilka bolag som 
kunde vara relevanta att samarbeta med. För att marknadsföra sig vidare åkte företaget runt på 
ett antal mässor och andra tillställningar där de pitchade sin idé och presenterade sig för 
intressanta företag. 
 
Psykisk distans 
Fysisk distans 
Niclas beskriver att det vid arbetet med kunder och samarbetspartner i Sverige, är mer självklart 
att träffas i verkligheten. Det geografiska avståndet till andra länder leder till att fler möten 
behöver genomföras via video eller telefon, vilket kan innebära både fördelar och nackdelar. 
En fördel är enligt Niclas att Swedspot kan behålla hela sitt team under samma tak. Nackdelen 
är att det ofta är väldigt dålig kvalitet på ljudet. 
 
För att förstärka relationen med Kina åker Swedspots team ibland dit för ett möte i verkligheten, 
och de kinesiska samarbetspartnerna bjuds också in till Sverige. Niclas beskriver att han 
besöker Kina ett par gånger per år. När de i inledningen av samarbetet arbetade tätt med 
kunderna fanns ett stort behov att sitta i samma lokal och diskutera problem. Då var kunderna 
också ofta på besök i Sverige. Sedan jobbade de ifrån varandra ett par månader för att därefter 
träffas igen.  
 
Niclas hävdar att trots att arbetstiderna är skilda på grund av olika tidszoner så fungerar 
kommunikationen ganska bra. De brukar ha morgonmöten, vilket innebär eftermiddag i Kina. 
Ibland kan tidsskillnaden innebära fördröjningar, men oftast fungerar det. Vid denna typ av 
kommunikation används oftast telefon eller den kinesiska kommunikationskanalen Wechat 
som är en tjänst under snabb utveckling.  
 
Kulturell distans 
Både i digitala och verkliga möten behövs det en tolk närvarande i mötet, vilket innebär en 
enorm fördröjning eftersom allt som sägs behöver översättas. Det kan också uppfattas som om 
en viss del av informationen går förlorad vilket kan bidra till en ökad osäkerhet. Ett exempel är 
att om Niclas pratar i en minut så kan det ta fem minuter för tolken att översätta detta. Då kan 
han uppfatta det som om tolken förskönar, förvränger eller lägger till saker. Behovet att 
säkerhetsställa att information kommer fram på rätt sätt infinner sig ofta. Detta hanteras genom 
att det efter mötet antecknas vad som sagts och genom att en fråga ställs till de andra aktörerna 
om de uppfattat saken på samma sätt. Detta påverkar arbetet genom att samma nära kontakt inte 
infinner sig som om samma språk hade pratats. 
 
Företagsdistans 
Det beskrivs att etableringen utomlands, framför allt i Kina, innebar en lång period av 
förtroendebyggande innan möjligheten att diskutera affärer uppkom. Det som upplevts svårast 
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med att etablera sig är att förstå affärskulturen. Processen att få till ett avtal ser annorlunda ut 
än i Sverige och övriga Europa, här läggs ett affärsförslag fram för att sedan diskuteras. I Kina 
måste man istället arbeta mer på att lära känna varandra och skapa ett förtroende  innan 
diskussioner om affärer kan inledas. Det är också en omställning att förstå hur diskussioner 
fungerar. Niclas beskriver dock att det hade känts fel att inte anta utmaningen att etablera sig i 
Kina, eftersom det är ett stort land där det händer otroligt mycket. Han beskriver landet som ett 
“lokomotiv” där allt sker fem gånger snabbare än till exempel i Sverige. 
 
Niclas beskriver att vi i Sverige är väldigt ärliga och berättar vad som gjorts, vad som anses 
fungera och vad som behöver ändras eller kommer ta längre tid i en process. Svenskar är väldigt 
tydliga med sådant eftersom de uppfattar att detta är något kunden vill veta. I Kina ser 
spelreglerna annorlunda ut, att säga nej undviks gärna. Det förklaras att det finns ett omvänt 
bonussystem som innebär att den anställda har en grundlön, men om någonting inte går som 
det från början varit tänkt riskerar den anställda att bli av med lönen som en form av ett straff 
för att ett projekt går dåligt. Detta förklaras leda till ett annat tankesätt. Niclas ger också ett 
exempel på att om han lovat att utföra någonting kan det komma ett dokument med ett antal 
punkter som då antas följas bokstavligt, arbetet i projekt ser alltså också lite annorlunda ut.  
 
För att undvika missförstånd betonas vikten av att vara lite övertydlig då frågor ställs, så att den 
person som tillfrågas verkligen kan svara ja eller nej. Vikten av att vara observant gällande till 
vem frågan ställs är också central. Om frågan ställs till någon som är underställd chefen, då 
chefen också sitter i rummet, kanske den underställda inte känner att han eller hon får lov att 
säga nej, då kan frågan istället behöva ställas vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att försöka 
förstå den underliggande faktorn till varför människor agerar som de gör. I Sverige kanske det 
snarare är positivt att en anställd vågar säga ifrån. ·   
 
Makrodistans 
På frågan om Swedspot och deras samarbetspartner någon gång uppfattat saker olika på grund 
av juridiska, politiska och sociala skillnader, blir svaret att så absolut är fallet. Den stora 
skillnaden är som tidigare nämnts att individer i Kina betonar tillit och värdet av att  bli vänner 
innan affären diskuteras. Det är viktigt att förstå varandras sociala regler. Niclas säger också att 
han märker att motparten också anstränger sig för att förstå de svenska systemet. 
 
En social aspekt i Kina är att ett besök ofta innebär stora ceremonier med middagar och 
liknande. Det är viktigt att förstå att man ska tacka och skåla på ett visst sätt och när till exempel 
gåvor förväntas ges. Niclas beskriver det som att befinna sig i ett “jättesocialt spel” där det är 
viktigt att förstå hur man förväntas agera för att bli mottagen på ett bra sätt.  
 
Nätverk 
70-80 procent av allting Swedspot gör, gör de med hjälp av sitt nätverk och relationer. Där 
hittar de kontakter samt människor att rekrytera och göra affärer med. Nätverket bidrar även till 
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att hålla företaget uppdaterat om vad som händer i branschen. Niclas hävdar att om man inte 
har rätt kontakter och ingångar så är det väldigt svårt att komma framåt.  
 
För att bygga upp och bibehålla sitt nätverk befinner sig företaget bland annat på 
branschmässor. De försöker också följa med och ligga i framkant genom att skriva egna artiklar 
och publicera dem i nätverket. LinkedIn används för att skapa sammanhållning och så fort ett 
affärsmöte har avslutas knyts kontakter genom sociala medier. Niclas poängterar att det är 
viktigt att arbeta på företagets relationer. När nya relationer startas kan det också vara viktigt 
att undersöka vilket nätverk denna aktör i sin tur har. Det kan också vara bra att vid 
nyanställningar undersöka vilka kontakter de sökande har, för att på så vis kunna dra nytta av 
detta och bredda företagets nätverk. 
 
Kunskap  
Mycket arbete läggs ned för att få kunskap om andra marknader. Detta införskaffas dels  genom 
att köpa färdiga rapporter men oftast genom att skanna marknaden och själva närvara på mässor 
för att hålla sig uppdaterade på vad som efterfrågas. Företaget har även tagit hjälp av andra 
firmor som kunnat genomföra marknadsanalyser inom ett visst område, men det hävdas att 
företaget kunde arbetat ännu mer för en utökad kunskap om andra marknader. 
 
Niclas berättar att företaget har stött på vissa problem på grund av bristande kunskap om andra 
marknader. Han menar att Swedspot i grunden är ett väldigt teknikinriktat företag som jobbar 
med att ta fram de lösningar som de tror är bäst. Ibland har de kommit med sin produkt till en 
marknad och då har de inte förstått kundens krav, vilket har lett till ett negativt utfall. På senaste 
tiden har de gjort om hela bolaget till att bli mer marknadsorienterat där de arbetar med att 
skanna av marknaden först, innan några tyngre investeringar görs. 
 
För att förstå en avlägsen kund bättre, som de tidigare bara har kommunicerat med via mail 
eller telefon, kan det underlätta att hälsa på kunden och träffas i verkligheten. Då får kunden på 
ett annat sätt möjlighet att visa upp sitt problem och Swedspot kan lättare förstå helheten när 
de ser verkligheten med egna ögon. De har också en arbetsmetod där en workshop brukar 
genomföras tillsammans med kunden, där kunden beskriver sina behov och vilka problem de 
besitter och företaget presterar möjligheter. Genom att förstå kunderna och deras behov bättre 
etableras en djupare kontakt. Niclas beskriver att de förespråkar en bra kommunikation och 
gärna arbetar väldigt nära kunderna. De har även personer på företaget som är specialutbildade 
affärsutvecklare. De här personerna fokuserar extra mycket på att förstå kunden och dennes 
specifika behov.  
 
Niclas förklarar att han har lärt sig otroligt mycket av att jobba med internationella kunder. En 
viktig lärdom är att innan man lär känna kunden, så kan man ganska lite. Det är lätt att ha 
förutfattade meningar och därför är behovet att sätta sig in i kundens vardag viktig för att skapa 
förståelse. Detta sammanfattas genom meningen:  
 



	  
	  

24	  

”Tro inte att du har den ultimata lösningen, du behöver alltid ha med dig kunden vid rodret” 
(Niclas, 2018). 

4.2 Olov Hisved - Cargo Beacon 
Bakgrund 
Olov Hisved är en av grundarna och idag även VD på företaget Cargo Beacon. Han är från 
början elektroingenjör och har tidigare arbetat med elektronikkonstruktion, programmering, 
mjukvaror och projektledning. Cargo Beacon är ett litet svenskt startup med tre personer teamet. 
Bolaget startades för cirka två år sedan och var i samband med starten med i 
acceleratorprogrammet Born global, som drivs av Chalmers tekniska högskola. Cargo Beacon 
arbetar med att hjälpa företag att kunna optimera sin logistik. Detta görs genom en sensor som 
sätts på det gods som ska fraktas. Sensorn möjliggör inhämtning av miljödata och information 
om vart godset befinner sig. Olov berättar att idén till företaget uppkom på en jobbresa 
tillsammans med kvalitetschefen på hans tidigare företag, där  idén om att det borde finnas en 
bättre lösning för att behålla kvaliteten på godset växte fram. Ungefär vid samma tidpunkt 
utvecklades den teknik som produkten grundar sig i.  
 
Företaget har idag försäljning runtom i hela världen och 99 procent av försäljningen sker till 
utlandet. Olov anser att det fungerar bättre att ta sig in på marknader i till exempel Tyskland än 
i vissa andra länder eftersom de har en liknande affärskultur. Vid kontakt med amerikanska 
företag upplever han större skillnader i sättet att arbeta. Olov berättar att arbetet mot marknader 
utanför Sverige påbörjades redan vid företagets start. Företagets styrka vid etableringen anser 
han vara webben och den digitala plattformen, även om detta inte är en unik resurs för Cargo 
Beacon. Olov anser att innovativitet och snabbhet är viktigt för ett litet företag. Det är särskilt 
viktigt i den teknikbransch Cargo Beacon är verksamma i, där utvecklingen går väldigt fort.  
Inom fem år är visionen att vara en av de fem ledande i branschen. 
 
Psykisk distans 
Fysisk distans 
Olov berättar att om den fysiska distansen till en aktör är längre än tio mil, använder företaget 
Skype istället för att åka dit. Detta anser han fungerar bra i mindre projekt, men vid långsiktiga 
relationer menar han att det krävs ett fysiskt möte för att samarbetet ska fungera bra. Företaget 
har mycket kontakt med Tyskland, dit Olov åker ungefär varannan månad för att diskutera 
affärer. 
 
Kulturell distans 
Olov upplever att det även finns kulturella skillnader i arbetet med andra marknader. Han 
berättar att amerikanare bör tas med några nypor salt om man jämför med exempelvis 
finländare. Detta beskriver Olov enligt:  
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“Om en finländare säger något finns det ofta redan på plats, medan om en amerikan säger 
något kanske det stämmer om först ett antal år” (Olov, 2018).  
 
Kommunikationen med samtliga aktörer sker på engelska vilket Olov tycker fungerar bra. 
Dock upplever han att missförstånd kan uppstå och att saker hade kunnat gå smidigare om 
kommunikationen skedde på svenska. Förutom språket upplever Olov att de även kan skilja 
sig i sättet att tänka och värdera, men detta är något han inte kan hantera på något visst sätt. 
Han menar att man bara måste acceptera att alla människor tänker olika. 
 
Makrodistans 
Olov upplever inte att juridiska eller politiska skillnader mellan Sverige och andra länder är 
något som påverkar, men däremot anser han att skillnader i sociala normer ofta kan förekomma.  
 
Företagsdistans 
Olov anser att svenska företag är ganska lika tyska. Man håller vad man lovar och noggrannhet 
är av stor vikt. Det upplevs att startups generellt är förhållandevis platta i sin organisation, 
särskilt svenska startups. Olov menar att det kan finnas skillnader i hur organisationsstrukturen 
ser ut i olika länder och hur synen på ledningen ser ut. Han berättar att tyskar ofta har en mer 
hierarkisk organisationsstruktur där de anställda har mer respekt för sina chefer än vad han själv 
hade som anställd.  
 
Nätverk 
Innan företaget startade berättar Olov att hans kontaktnät såg helt annorlunda ut. Dock hade 
Olov vid starten stor användning av sitt gamla nätverk då han fått lärdom från tidigare arbetsliv 
där han arbetat med länder som både USA och Finland. Tidigare kontakter har bland annat varit 
till stor hjälp i arbetet att på ett mer effektivt sätt bedriva produktutveckling. I dagsläget ställer  
företaget ut på mässor för att skapa fler relationer och ett större nätverk. 
 
Olov anser att nätverket är väldigt viktigt vid starten av ett litet företag. Han berättar att det är 
fler stora bolag som tar formella beslut om att driva innovation genom småbolag. De större 
bolagen tar hjälp av de mindre för att driva projekt och därför är det viktigt att ha någon som 
tar kontakt med de stora bolagen och som företräder ett sådant litet bolag som till exempel 
Cargo Beacon.  
 
Kunskap 
Olov anser att han fått mycket praktisk kunskap av att arbeta med andra marknader, inte minst 
har han fått koll på regler när det gäller till exempel moms. Den största skillnaden mot utländska 
marknader anses handla om betalningar och betallösningar som kan fungera på ett annorlunda 
sätt. 
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4.3 Harry van der Veen - Nuiteq 
Bakgrund 
Harry van der Veen kommer från Nederländerna där har han har studerat kommunikation, 
multimedia och design. Genom sin utbildning blev han inbjuden att göra ett examensarbete på 
Luleå tekniska universitet. Detta ledde till att Harry flyttade dit och tillsammans med sin 
projektgrupp skapade han ett multitouch-teknikprojekt. Under projektet bestämde han sig för 
att bilda ett företag tillsammans med fyra andra personer i projektgruppen. Företaget heter idag  
Nuiteq och arbetar med utveckling av mjukvaror för touchskärmar i klassrum.  
 
Företaget är globalt etablerat och gör affärer med 70 olika länder. De flesta affärerna görs 
utanför Sverige och Nuiteq har ett nära samarbete med flera aktörer i bland annat USA och 
Kina. I början av etableringen var det lättare att verka utanför Sverige eftersom tekniken var 
mer utvecklad i andra länder och därmed  mer passande för företagets produkt. 
 
Nuiteqs huvudkontor finns i Sverige men de har även kontor i Indien, Brasilien, USA och 
Kanada. Internet och sociala medier, så som LinkedIn, har gjort det enklare att hitta rätt personer 
att arbeta med. För att hitta samarbetspartners som är tillitsfulla och dedikerade i sitt arbete, 
poängteras vikten av att vara uppmärksam och observant. Kontakten med Indien började genom 
en väldigt engagerad samarbetspartner, vilket senare resulterade i att verksamheten växte och 
ett lokalt kontor bildades i Indien. Företagets vision är att fortsätta växa genom att få ett större 
team och etablera flera partnerskap runt om i världen, bland annat i Latinamerika där det ännu  
inte finns ett upprättat samarbete. 
 
Psykisk distans 
Fysisk distans 
Kontakten med andra länder sker dels digitalt. Här kan det uppkomma svårigheter på grund av 
olika tidszoner, men också eftersom arbetstiderna ser olika ut i olika länder. Det förklaras att 
man i Indien tenderar att starta arbetsdagen senare än i Sverige. I USA, Kanada och Brasilien 
börjar arbetsdagen istället tidigare.  
 
Då företagets kontakt med Indien etablerades, skedde kommunikationen till en början digitalt 
genom mail och chatt. Harry beskriver att det ibland kunde vara svårt att förstå varandra när de 
senare började kommunicera via telefon. Vikten av att också träffa sina kontakter i verkligheten 
och inte bara via telefon eller Skype poängteras. Det beskrivs att det är viktigt att sitta ned, prata 
ordentligt och ha djupa diskussioner. Harry berättar att Nuiteq ofta åker på event för att träffa 
andra företag och för att knyta kontakter. I de fall då ett partnerskap med ett företag redan är 
etablerat, åker de till huvudkontoren runtom i världen för att hälsa på. Storbritannien är ett land 
dit Harry åker regelbundet för att träffa sina kontakter. 
 
För att stärka relationerna gör de många andra saker ihop än att bara diskutera affärer. När 
samarbetspartnerna kommer på besök till Sverige brukar de till exempel åka skoter, grilla och 
titta på renar ihop. Harry anser att det är viktigt att inte bara vistas i en kontorsmiljö, utan att  
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stärka banden i en mer avslappnad miljö för att bygga en vänskap. 
 
Kulturell distans 
Det beskrivs att kulturella skillnader mellan länder märks av. När det gäller språk är kineser 
ofta sämre på engelska, i dessa samarbeten brukar företaget försöka hitta någon på plats som 
pratar och förstår både engelska och kinesiska. Detta är betydelsefullt för att information inte 
ska gå förlorad på vägen. Om man hittar en partner som är väldigt bra för affärerna behöver 
man ändå säkerhetsställa att kommunikationen också kommer att fungera. 
 
Andra kulturella skillnader kan visa sig i människors generella inställning till saker. Länder 
som Frankrike och Spanien och människor från Latinamerika kan ha en mer avslappnad 
inställning till arbetet. För dem kan det vara okej att komma 15 minuter sent utan att någon bryr 
sig om detta. Harry betonar vikten av att ta hänsyn till kulturella aspekter vid arbetet över 
landsgränser. Då han till exempel besöker Japan måste han tänka på hur han skall hålla sina 
pinnar. Om pinnarna hålls på fel sätt kan detta tolkas som ett tecken som symboliserar döden. 
De gånger han har besökt Korea har det varit extra viktigt att visa respekt för äldre, exempelvis 
genom att alltid ge en gåva med två händer. I ett tredje exempel beskrivs en situation vid ett 
affärsmöte med fransmän. I denna situation ville Harry ge fransmännen en gåva, men 
fransmännen ville betala för gåvan eftersom de ansåg att det betyder otur att inte betala för det 
man får. Harry hävdar att om uppmärksamhet för det rätta sättet att agera visas, får man själv 
också mer respekt från andra och därför är det viktigt att vara tillmötesgående.  
 
Makrodistans 
Det beskrivs att även juridiska och politiska skillnader kan synas i länders sätt att arbeta. Hur 
ett land fungerar politiskt, kan påverka människors sätt att agera i affärssammanhang. Vissa 
politiska system bygger mycket på mutor, vilket kan leda till att det också anses vara ett sätt att 
diskutera affärer på i andra sammanhang. I vissa länder kan människor ge pengar till någon 
bara för att vinna en deal. Sådana saker kan vara en utmaning att förstå. 
 
En annan sak som Harry nämner är att de vid lanseringen av sin mjukvara hade grisar som 
symboler i vissa funktioner. Då de senare började etableringen i muslimska länder behövde 
detta ändras då grisen i denna kultur föraktas. Ett annat exempel då det uppstått skilda 
uppfattningar på grund av politik, är då företaget lanserade en applikation inom ämnet geografi. 
Där kunde det uppstå konflikter gällande vilken information som skulle finnas om det politiskt 
omdiskuterade landet Israel, vilket till slut ledde till att man fick ta bort detta land helt från 
applikationen.  
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Företagsdistans  
Skillnader i kommunikation på företagsnivå beskrivs finnas mellan till exempel Sverige och 
Indien, där indier ibland anses ha svårt att säga nej. Harry har fått erfara att “Ja” inte alltid 
betyder; “Ja jag kan genomföra detta” utan istället; “Ja, jag förstår vad du säger”. I Indien och 
Kina är det också vanligt att förhandla om pris. Ett exempel ges att människor i Indien  till och 
med förhandlar om priset vid köp av en banan i mataffären och därför etableras en vana om att 
det är så affärer går till. Det finns alltså mycket olikheter som behöver tas i beaktning vid  
internationellt företagande.  
 
Nätverk 
Harry menar att relationer och nätverk spelar en stor roll för honom och hans företag. Hans 
personliga nätverk såg helt annorlunda ut innan starten av Nuiteq eftersom företaget startades 
direkt i samband med avlutningen av hans studier. Något han dock beskriver att han har fått 
med sig tack vare sin bakgrund, är mycket lokal support och lärdomen att inte vara rädd att ta 
kontakt med nya människor. 
 
Idag har det utvecklade nätverket spelat stor roll för företagets framgång och Harry berättar att 
han helst vill göra affärer med de han är vän med. Av denna anledning är små gester väldigt 
viktigt när han träffar företag och potentiella partners. Han köper ofta presenter och reser gärna 
tillsammans med andra, både för att få djupare relationer och även för att utöka sitt nätverk. 
Han köper också gärna presenter som symboliserar norra Sverige för att göra ett avtryck och 
ett gott intryck. Det är viktigt att se människorna bakom varje företag för att få en bättre relation 
och djupare förståelse för varandra. Vid besök i till exempel USA anser Harry att det är viktigt 
att vara med på aktiviteter som amerikanare intresserar sig för. Hans kollega som nyligen var 
på besök i USA följde därför med till en skjutbana då detta är ett stort intresse hos denna 
samarbetspartner. 
 
Kunskap 
För att ta sig an utmaningar gällande psykisk distans och skillnader länder emellan, arbetar 
företaget mycket med affärsutveckling. Harry och hans kollegor kommer alla från olika ställen 
i världen och har tidigare arbetat på olika typer av företag. Eftersom de alla har olika bakgrund 
och erfarenhet kan de lära sig mycket av varandra. Att ha personer inom företaget som från 
början kommer från de länder företaget nu har samarbeten med, underlättar också  förståelsen 
externt. De har lärt sig mycket genom att arbeta i olika kulturer och dessa kunskaper har blivit 
erfarenheter som de delar med sig av.  
 
Vidare beskrivs det att mycket grovarbete utförs innan företaget ger sig in på en ny 
marknad  eller in i en ny relation. Harry förklarar att de kollar mycket på LinkedIn för att se 
vilka företag som intresserar dem och vem de vill göra affärer med. De har även kontakt med 
organisationen Business Sweden som hjälper dem att få kännedom om potentiella företag att 
inleda ett samarbete med. 
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Harry beskriver också att det kan uppkomma flera svårigheter på grund av bristande kunskap. 
Han menar att även om viss kunskap finns om marknaden i exempelvis mellanöstern, så kan 
det vara svårt att få tillitsfulla partners som är villiga att göra jobbet som krävs för generera 
pengar. Därav är relationsbyggandet återigen otroligt viktigt för att kunna skapa en långsiktig 
relation och för att få möjlighet till att verka på fler marknader.  

4.4 Sarandis Kalogeropoulos - Anima 
Bakgrund 
Sarandis började sin arbetskarriär år 1998 på Ericsson. Tillsammans med tre andra personer 
grundade han bolaget Anima år 2015. Alla fyra hade tidigare haft högt uppsatta positioner i 
internationella storbolag och därför var det naturligt att vända sig till den globala marknaden 
redan från start. Med erfarenheten som grundarna tog med sig från sina tidigare globala bolag, 
lyckades företaget slå sig in på marknader i 34 länder runtom i världen efter bara ett år.  
 
Anima har med sin innovativa förmåga tagit fram en högteknologisk klocka med ett flertal 
avancerade funktioner. Sarandis menar att de tack vare sin erfarenhet har kunskap om 
produktutveckling och disruptiv innovativitet. Idag vet de hur man kan utföra en process 
snabbare än tidigare, med ett mindre antal människor och på ett mer effektivt sätt. Sarandis 
anser att innovation är viktigt för att lyckas och menar att företag i ett litet land som Sverige är 
gjorda för att innovera, ta fram en idé och slutligen lansera denna på världens marknader. Det 
hävdas att storleken på den inhemska marknaden är en viktig faktor till varför företag satsar på 
en global etablering. Anima bestämde sig från början för att bli globala och anpassade 
produkten för Europa, USA och Japan från start. Sarandis menar att det är viktigt med ett 
offensivt tänk och att inte vara rädd att ta risker vid en etablering på nya marknader.  
 
År 2017 hade Anima en försäljning på 25-30 procent i Sverige. Sarandis berättar övertygande 
att denna siffra kommer att sjunka till cirka tio procent under 2018. Han menar att detta beror 
på globaliseringen och att företaget måste etablera sig i ännu fler länder och på nya marknader 
för att öka lönsamheten.. Att Anima lyckades etablera sig i så många länder under en kort tid 
tros handlar om att det fanns erfarenhet men även ett behov och en internationell efterfrågan. 
Detta beskrivs enligt följande:  
 
“Du kan inte göra business i Sverige eftersom det inte finns ett tillräckligt stort behov eller en  
tillräckligt stor marknad här” (Sarandis, 2018).  
 
Sarandis poängterar att globaliseringen även handlar om samhällskulturella aspekter. Han 
berättar att det på 70-talet innebar en svårighet att kunna hantera exempelvis en 
valutaomvandling vid inköp från andra länder, men att detta inte är ett problem idag. Han menar 
att dagens system är skapade för att fungera globalt från början och därav kan företag lättare  
vända sig till den globala marknaden från start. 
 



	  
	  

30	  

Psykisk distans 
Fysisk distans 
Sarandis berättar att det är viktigt att ta reda på vilka olika marknadskrav som finns i varje land, 
och menar att skillnader i infrastruktur kan medföra problem. Sarandis poängterar även att det 
är viktigt att ha logistiken som krävs för att kunna leverera produkten till olika delar i världen. 
Dessa faktorer menar han är viktiga att tänka på från start, då man vid utvecklandet av 
produkten måste veta i vilka länder distributionen av produkten ska fungera. Han berättar att de 
på Anima delade upp regionerna mellan medarbetarna så alla fick egna territorium, där målet 
var att kunna komma in i så många länder som möjligt. 
 
Kulturell distans 
Sarandis berättar att företaget idag har lärt sig hur kommunikationen ska ske med olika länder. 
Det förklaras att det idag finns en kunskap om olika företagskulturer för olika marknader, och 
en medvetenhet för hur man bör agera. Exempelvis kan människor i Tyskland, Ryssland och 
Kina ha en annan syn på arbetssätt och kommunikation, då kan givetvis frustration uppstå om 
det inte från början finns en god kännedom och inblick i detta. Att skapa personliga relationer 
och att lära känna människorna bakom företagen vid samarbeten är också viktigt. Vid 
kommunikation med länder som medarbetare i företaget inte tidigare har arbetat med, 
exempelvis Ryssland, kan frustration ibland uppstå då kan ta tid att lära känna dessa människor. 
Sarandis berättar att de ibland har svårt att förstå varandra av anledningen att de inte har 
tillräcklig kännedom om hur ryssar fungerar. Sarandis menar att det faller sig naturligt att man 
är närmare vissa länder och längre ifrån andra. Han poängterar att det heller inte behöver vara 
det geografiska avståndet som avgör alla gånger, det beskrivs att han upplever närhet till bland 
annat Japan, trots den långa distansen. Detta förklarar Sarandis enligt:  
 
“Svenskar och japaner har ofta lätt att förstå varandra, medan exempelvis en latinamerikan 
och en svensk kan ha svårare att förstå varandra i hur man gör affärer” (Sarandis, 2018). 

 
Sarandis berättar att han varje dag stöter på kulturella skillnader länder emellan och en styrka 
hos Anima är att de har medarbetare som tillsammans behärskar 25 olika språk. Idag finns en 
kunskap om vilka länder som exempelvis har legala krav för att översättningen måste ske till 
deras språk. Han menar dock att detta även kan vara en marknadsaspekt i vissa delar av världen. 
Vidare förklaras att vissa länder vill använda det lokala språket, medan andra som exempelvis 
Dubai vill använda engelska, även fast det är ett arabisktalande land. Alla länder är olika och 
Sarandis poängterar vikten av att veta hur man skall gå tillväga i varje land.  
 
Det upplevs att vi i Sverige har en kultur som innebär att vi är noggranna med att betala inom 
30 dagar, men det poängteras att det är viktigt att förstå att det inte fungerar på samma sätt 
runtom i världen. Om det finns olikheter med ett land anser Sarandis att Animas största styrka 
är att kunna ta hjälp av sina medarbetare som kommer från många olika delar av världen och 
som har bra insikt i de kulturella olikheterna.  
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Makrodistans 
Sarandis upplever att det kan finnas skillnader i hur saker uppfattas på grund av juridiska och 
politiska system. Han berättar att det är enkelt och smidigt att arbeta med europeiska länder, 
där saker fungerar ganska snarlikt. När man ingår partnerskap skrivs ett kontrakt med bland 
annat avtal och regler. Sarandis berättar att andra länder som exempelvis Kina och USA har 
annorlunda lagar och regler, vilket innebär att Anima måste anpassa sig efter dessa. I 
exempelvis USA, där Anima har anställda, finns det andra krav på hur anställningar ska se ut 
och andra krav på hur arbetsgivare ska skydda den anställde. Sarandis hävdar dock att 
svårigheter ofta uppstår först då företaget inte följer vad de lovat. Detta förklarar Sarandis 
enligt:  
 
“Först då det uppstår problem inser du vad du inte kan om andra länder och vilka skillnader 
som finns i lagar och i juridiken” (Sarandis, 2018).  
 
Företagsdistans 
Sarandis berättar att det även kan skilja sig i sättet att tänka vid hantering av affärer i olika 
länder. Han menar att kulturella skillnader och förändringar i organisationer, samt olika sätt att 
förhandla kan påverka hur organisationsstrukturen ser ut.  
 
Nätverk 
Sarandis förklarar att nätverket var av stor betydelse för att Anima skulle lyckas med att bli 
internationella redan från start. Han berättar att de redan under de två första månaderna hade 
möten med underleverantörer, där de tog hjälp av gamla kontakter, för att sedan hitta potentiella  
kunder som kom från olika delar av världen.  
 
Kunskap 
Sarandis berättar att de inte arbetar proaktivt med att få kunskap om andra marknader, utan  att 
de istället arbetar offensivt mot det land som de vill in i. För att veta att allt går rätt till vid 
inträdet i ett nytt land arbetar därför en i teamet som business controller och hanterar alla 
juridiska frågor. Om man till exempel ska skriva ett avtal med en distributör i Dubai, är det 
denna persons jobb att först ta reda på vad som gäller där.Utan tidigare erfarenhet av att jobba 
i ett globalt bolag, hävdar Sarandis att det kan vara problematiskt att ta reda på vilka krav som 
finns för exempelvis en bluetooth-produkt i andra delar av världen. Detta arbetade Sarandis och 
hans kollegor med redan under tiden på Sony Mobile och de andra bolagen de kommer ifrån, 
vilket underlättade vid utvecklandet av produkten i Anima.  
 
Sverige beskrivs som ett ödmjukt land och att detta anses vara en styrka då svenskar har lätt att 
kompromissa, lyssna och ha eftertänksamhet i sättet att agera. Sarandis tror att andra länder 
behöver anpassa sig mer vid möten med nya länder, men den svenska kulturen som speglas vid 
kundmöten, där anses Sverige vara ett unikt och ärligt land. Det hävdas att det inte bör läggas 
för mycket vikt vid de kulturella skillnader som kan uppstå, utan istället se det fina med 
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relationerna. Sarandis berättar att de idag har en nära relation med en person från Tjeckien. Det 
upplevs att Sverige inte har något speciellt band till Tjeckien som land, men han menar att 
Anima tillsammans med sin tjeckiska samarbetspartner har ett ömsesidigt mål och en plan om 
framtiden som gör att alla de kulturella skillnaderna inte blir lika påtagliga. Sarandis berättar 
att det är viktigt för företaget att skapa och bibehålla dessa relationer och därför arbetar 
säljteamet på företaget med ett system för hur ofta de ska ringa, när de skall träffas och för att 
undersöka om det finns något de kan hjälpa till med.  

4.5 Mattias Lövgren - Epulze 
Bakgrund 
Mattias Lövgren, VD och grundare till företaget Epulze, har redan från tiden han började 
studera ekonomi haft ett sinne för entreprenörskap. Mattias åkte under sin studietid på ett 
utbytesår till USA där han även efter studierna stannade kvar och deltog i olika startup-program. 
Tiden i USA gav Mattias mycket erfarenhet som hjälpte honom då han senare bestämde sig för 
att satsa helhjärtat på idén som kom att bli företaget Epulze.  
 
Idén kom från början från Mattias bror som ansåg att det fanns ett behov inom dataspelsvärlden 
som ännu inte var uppfyllt. Tillsammans skapade Mattias därför med hjälp av sina två bröder, 
och några tekniskt duktiga konsulter en plattform som gjorde det möjligt för individer att 
anmäla sig till turneringar i ett specifikt dataspel. Epulze beskrivs som ett innovativt företag då 
de skapat något som inte tidigare funnits, samtidigt som de ligger i framkant i ett område som 
också är förhållandevis nytt. Grundaren berättar att han anser att allting som händer inom e-
sport är innovativt då branschen är förhållandevis ny. En annan fördel Mattias anser att företaget 
har är att “de själva är marknaden”. Detta motiverar han genom att förklara att de själva spelar 
mycket dator och därför anser sig lättare kunna förstå vad kunderna efterfrågar. 
 
Företaget beskrivs ha stor tillväxtpotential eftersom spelet som spelas på plattformen är globalt. 
Den plattform som Epulze skapat verkar just nu regionalt dels på grund av ekonomiska skäl, 
och används  i Europa inklusive Ryssland. Företaget har största delen av försäljningen av sin 
tjänst i utlandet, där Ryssland står för den största andelen. På sikt berättar Mattias att de har 
som mål att växa ytterligare, bredda sin plattform och etablera sig även på den asiatiska 
marknaden. 
 
En av företagets viktigaste resurser i nuläget är ett marknadsteam stationerat i Ukraina, detta 
eftersom de underlättar med översättning av det ryska språket. Epulze har även flera samarbeten 
med influencers runtom i världen som hjälper till att marknadsföra företaget och bidrar till en 
lokal anpassning. De använder till exempel en person i Mongoliet som hjälper Epulze att 
marknadsföra de tjänster som erbjuds. I detta utbyte erhålls även lokal information om 
Mongoliet, som sedan kan vara till nytta vid utvecklandet av verksamheten. Epulze försöker 
hitta en lokal samarbetspartner i varje land där tjänsten används, både för att lättare visa upp  
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sig på sociala medier men även för att få ett utbyte av information. 
 
Psykisk distans 
Fysisk distans 
Mattias berättar att det finns flera svårigheter med att verka på en global marknad. Då företaget 
redan från start har varit globala så har digital kommunikation varit ett viktigt verktyg. Vid 
kommunikation med andra länder förklaras det att det är viktigt att vara tydlig, rak och inte 
krångla till saker för mycket. Skypemöten förespråkas istället för mail för att få en bättre 
kontakt. Han menar att det kan vara svårt att kommunicera över mail eftersom det kan vara 
problematiskt att förstå om det går att skämta om något och hur motparten i så fall tolkar detta.  
 
Kommunikationen sker av kostnadsskäl mestadels digitalt. Att resa runt och träffa människor i 
verkligheten är något som har varit positivt för företaget då det inneburit en starkare personlig 
kontakt med vissa aktörer, vilket lett till starkare relationer. Företaget har ett flertal gånger 
besökt mässor runtom i världen, dels för att få mer information om hur branschen ser ut men 
även för att skapa fler samarbeten. 
 
Kulturell distans 
Språket är en av de faktorer som ibland kan innebära svårigheter när det gäller 
kommunikationen. För att hantera denna svårighet har företaget som tidigare nämnts en 
samarbetspartner i Ukraina, som hjälper till att kommunicera med de kunder som pratar ryska. 
Detta gäller både översättning av hemsidor och direkt support och kommunikation med 
kunderna. När Mattias ser till företagets framtida etablering på till exempel den asiatiska och 
sydamerikanska marknaden, anser han att det kommer vara viktigt med personer som kan det 
lokala språket. 
 
Vikten av att sätta sig in i andra människors situation och livsförhållanden ses som central för 
undvika missförstånd, detta gäller mestadels internt och i samarbete med partners utomlands. 
Vid externa relationer är det främst språket som kan vara problematiskt. Mattias menar dock 
att alla har samma intresse inom branschen, vilket skapar en typ av gemensam kultur som  gör 
det lättare att förstå varandra. En kulturell skillnad som belyses är hur människor fungerar i 
relationer. Svenskar beskrivs som tillbakahållande och avvaktande till skillnad från till exempel 
mongoler som i större utsträckning söker relationsskapande band.  
 
Makrodistans 
Juridiska skillnader mellan länder kan ibland innebära problematisk i denna bransch. Mattias 
berättar att företaget aktivt har valt att inte vända sig till vissa länder av juridiska skäl, där e-
sport och att spela med pengar online, kan ses som illegalt. Därför är detta någonting som 
behöver uppmärksammas för att kunna verka i ett land och inte betraktas som opålitlig. 
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Företagsdistans 
Då många företag arbetar olika angående till exempel betallösningar, menar Mattias att det är 
viktigt att vara flexibel vid utbetalning av lön till bland annat influencers i olika länder. I vissa 
länder är det inte självklart med internetbetalningar på samma sätt som i Sverige, det förenklar 
ibland att istället använda lokala alternativ. Betaltjänsterna som Epulze använder gentemot sina 
användare, alltså banker för inlösen av kreditkort eller online-plånbokstjänster såsom PayPal, 
efterlyser alltid ett juridiskt godkännande på att allting sker på rätt sätt för att låta Epulze 
integrera tjänsten. Vid utbetalning till influencers är det därför viktigt att förklara varför 
pengarna måste betalas ut gentemot en faktura och med ett avtal för att kunna garantera 
trovärdighet.  
 
Nätverk 
Relationer beskrivs ha en stor betydelse för företaget. Då Epulze är ett ganska litet företag där 
flertalet av de som arbetar där är släkt, har de automatiskt fått en nära kontakt inom företaget. 
Detta är någonting de vill fortsätta ha med nya medarbetare i framtiden, och även med kunderna 
som använder tjänsten. Epulze arbetar med detta genom att etablera en trevlig och proffsig 
stämning i supporten där de strävar efter att skapa en känsla av gemenskap mellan användarna 
och företaget. Mattias menar att bra relationer innebär en bättre tillit till företaget som på sikt  
gynnar verksamheten.  
 
Han beskriver sitt tidigare nätverk som en hjälpande hand vid starten av företaget, som 
underlättade vid etableringen. Han hade knutit kontakter under tiden i USA och på universitet, 
vilka han hade stor användning av vid sökandet efter investerare till Epulze. Då Mattias själv 
hade en bakgrund och ett visst nätverk inom ekonomi, hade hans bröder ett annat kunnande och 
ett nätverk inom dataspelsvärlden. Detta ledde till att företaget kunde utnyttja kontakter från 
olika håll vilket var till hjälp vid etableringen.  
 
Kunskap 
Eftersom grundarna som tidigare nämnt är aktiva inom dataspelsvärlden har de skaffat sig en 
kunskap om marknaden genom sitt intresse. De försöker också följa med och läsa rapporter 
som publiceras för att hålla sig uppdaterade i branschen. Mattias beskriver också att de fått 
mycket kunskap om den internationella marknaden genom sin samarbetspartner i Ukraina, som 
har kunnande om branschen i den rysktalande regionen. 
 
Det anses viktigt att ha koll på trender runt om i världen för att hålla koll på vad marknaden 
efterfrågar, detta är viktigt om företaget i framtiden vill utveckla fler spel eller tjänster. Något 
Mattias poängterar är att allting oftast tar längre tid än vad man tror vid arbetet på en 
internationell marknad, vilket är något som behöver finnas i åtanke.  
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4.6 Magnus Karlberg - Modcam 
Bakgrund 
Magnus arbetar som Sales director på företaget Modcam som är ett innovativt företag som har 
framställt en teknik för att analysera människors rörelsemönster. Tekniken används av bland 
annat butiksägare för att undersöka vad kunder efterfrågar och på så sätt hjälper detta dem att 
optimera sin försäljning. 
 
Företaget startades år 2013 och arbetade de första åren mest med att ta fram tekniken och 
konstruera de första prototyperna. År 2015 lanserades företagets första produkt och sedan dess 
har Magnus arbetat inom företaget. Han har således funnits med i företagets etableringsprocess. 
Magnus beskriver att tiden på Ericsson har varit av betydelse, där han tidigare arbetade med 
allt från inköp och marknad till att även vara avdelningschef. Han förklarar att samtliga personer 
som arbetar och som varit med sedan uppstarten av Modcam, har en bakgrund i stora 
internationella bolag. Den tidigare erfarenheten hos personerna inom företaget är en av 
anledningarna till att de valde att satsa internationellt redan från start. Det fanns en rutin inom 
företaget att arbeta internationellt och därmed blev en sådan typ av satsning självklar. Magnus 
beskriver också att han har en känsla av att många ser internationalisering som alldeles för 
komplicerat, men att det i själva verket inte är så svårt som man tror. Han förklarar detta enligt 
följande:  

 
“Det finns en stor global marknad som man kan komma åt om man bara vidgar sina vyer och  
tänker utanför Sverige” (Magnus K, 2018). 
 
För att nå sina kunder beskrivs det att företaget behöver kunskap och innovation på plats på 
huvudkontoret. Magnus förklarar att större företag gärna vill arbeta med innovativa företag som 
Modcam, eftersom det är svårt för större företag att själva skapa mycket innovation då 
processen ofta riskerar att bli långsammare och mer invecklad. 
 
Modcam arbetar idag förhållandevis brett med kunder i bland annat USA, England, Frankrike, 
Österrike, Japan, Kina och Singapore. Störst försäljning har de i USA, Danmark och Österrike 
och bara en liten del av företagets försäljning sker i Sverige. Inom fem år har företaget som mål 
att utvecklas till nästa nivå genom att starta ett lokalt kontor i USA och eventuellt även ett  
kontor i något av de asiatiska länder där de har kunder.  
 
Psykisk distans 
Fysisk distans 
Kommunikationen över landsgränser beskrivs till stor del ske digitalt via mail, chatt eller 
videosamtal. Ibland åker teamet även iväg på konferenser och mässor och besöker kunderna i 
deras hemland, för att till exempel utföra en installation. Magnus uppger att digital 
kommunikation fungerar bra och att det är smidigare än att behöva resa ut till kunderna och 
träffa dem i verkligheten. Ibland kan den psykiska distansen vara märkbar på grund av 
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tidszoner. Tidsskillnaderna beskrivs vara mer lätthanterliga i kontakten med USA eftersom det 
är kväll i Sverige då det är dag i den amerikanska tidszonen. I kontakten med Indien och Japan 
kan det dock ske missförstånd eftersom dessa länder börjar sin arbetsdag tidigare och ibland 
förväntar de sig ett svar direkt på morgonen. Det finns en viss förståelse mellan länderna men 
det kan också hända att sådant glöms bort.  
 
Kulturell distans 
När det gäller språk förklarar Magnus att kommunikationen med de engelskspråkiga länderna 
fungerar bra, medan kommunikationen med de länder där individerna ibland inte kan eller vill 
prata engelska, exempelvis Tyskland och Frankrike, kan innebära svårigheter. Magnus 
beskriver att han förstår tyska, men att han ändå känner sig mer bekväm med att prata engelska 
och därför föredrar detta. Ett exempel på när språkskillnader har inneburit problem var när 
kommunikation med en kund från Turkiet först skedde på engelska via mail, men när de möttes 
i verkligheten uppstod det problem med att förstå varandra. Denna typ av problem kan ibland 
leda till att en affär rinner ut i sanden. En lösning som ibland används är att använda sig av en 
återförsäljare som kan förstå båda parternas språk. 
 
Företagsdistans och makrodistans 
Någonting som beskrivs variera mellan länder är vilken inställning som finns vid 
genomförandet av affärer. Magnus menar att det i Sverige finns ett konsensuslandskap som 
innebär att en idé eller en fråga behöver tas upp med ett flertal personer innan en satsning 
påbörjas. Detta innebär en långsammare process än vid samarbete med amerikanare som istället 
är mer benägna att satsa direkt på en idé, och i efterhand se om den håller eller inte. I Japan och 
Singapore är samhället uppbyggt på ett sätt som innebär att kvalitetskraven är större och antalet 
regler är fler, vilket är någonting som behöver finnas i åtanke då inträdet på denna marknad 
sker. Som exempel tar Magnus upp en händelse då det uppstod missuppfattningar när Modcam 
sålde en tjänst i Japan. Det uppkom en fördröjning med en halvdag vilket man i Sverige kan 
tänkas tycka är helt okej. I Japan, där referensen är att tåget är försenat maximalt 30 sekunder 
på ett halvår, innebär en halv dag istället en katastrofalt lång tid.  
 
Även skillnader i fackliga aspekter är någonting som Magnus tror kan påverka sättet att arbeta. 
Han upplever exempelvis att det i Tyskland är mer fokus på de anställda än vad det är i USA. 
 
Nätverk 
Då alla som arbetar på Modcam har en bakgrund på större internationella bolag så hade de ett 
personligt nätverk redan innan företagets start. Detta anser Magnus ha påverkat företagets 
etablering positivt, men han poängterar att det kan vara av större vikt att ha ett kvalitativt 
nätverk än ett stort nätverk. De befintliga nätverken utnyttjades vid företagets etablering på ett 
selektivt sätt. Tillsammans funderade de över vilka kontakter som fanns i olika områden och 
vilka personer de kände som kunde tänkas attrahera potentiella kunder.  
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Magnus berättar att i samband med starten av företaget hade de en kontakt på IBM i Malmö, 
som i sin tur hade en intern kontakt i USA. Detta ledde till att företaget hamnade på en konferens 
i Los Angeles och senare kom i kontakt med högsta ledningen på flera stora banker i USA. En 
annan relation som skapades efter företagets uppkomst var med en samarbetspartner i Österrike. 
Där hade de från början inga kontakter men lyckades ändå bygga upp ett nätverk. Magnus 
upplever att det inte känns som att samarbetspartnern i Österrike är särskilt långt borta, då de 
har en närhet i kommunikationen och mailar varandra på ett sätt som om de skulle sitta i rummet 
bredvid varandra.  
 
Kunskap  
För att skapa kunskap om andra marknader brukar Modcam testa sin produkt på den relevanta 
marknaden för att sedan se vad de får för reaktioner och feedback. Därigenom anser Magnus 
att de får en bättre förståelse för vad som fungerar i olika länder. I vissa länder som USA kan 
nätverk och relationer spela en större roll. Magnus beskriver också att han lärde sig mycket av 
tiden på Ericsson gällande vad som fungerar och inte fungerar i olika länder, därför tänker han 
inte på specifika skillnader mellan marknader just nu även om han hävdar att de absolut 
existerar.  

4.7 Magnus Melander - Springworks 
Bakgrund 
Magnus arbetar som Sales- och Marketing director på företaget Springworks. Efter sin tid på 
universitetet arbetade han cirka 20 år i amerikanska IT- och telekombolag så som Apple, IBM 
och 3com. Han har en lång tids erfarenhet och titulerar sig själv i första hand som affärsman 
och marknadsförare. Efter sin tid utomlands flyttade han hem till Sverige för att investera i 
bland annat trådlös teknik. Numera är Magnus fokuserad på IoT, “Sakernas Internet”, och 
hjälper företag att utveckla tekniska lösningar. Vid sidan av sitt arbete i Springworks, är han 
dessutom verksam i flera bolag och har många deltidstjänster. Han arbetar bland annat som 
rådgivare i små och stora bolag där han vägleder företag i användandet av ny teknik. 
  
Vid starten tyckte grundarna till Springworks att IoT-tekniken lät spännande. De träffade på 
Magnus som var insatt i tekniken och där började företagets utveckling. Vid starten var de 
konsulter åt andra företag eftersom de var väldigt tekniskt duktiga, vilket innebar att de fick 
möjlighet att lära sig mer. Detta ledde till att de fick uppdrag att utveckla lösningar åt stora 
bolag som bland annat Volvo och Scania. Därefter började de utveckla en egen plattform för 
uppkopplade fordon med fokus på ägarna och användarna av fordon, vilken de började sälja. 
  
Springworks utvecklar appar och tjänster som i nuläget används i Sverige och Danmark men är 
även annonserade i Schweiz och på gång i flera länder i Europa och även i Australien. 
Processerna beskrivs som långa och att det är ganska komplext att bygga upp den här typen av 
plattformar i olika länder. Springworks är därmed mitt uppe i sin internationaliseringsprocess 
och har på sikt som plan att kunna finnas i hela världen, även om fokus just nu ligger på att 
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etablera sig ordentligt i Europa. Magnus berättar att detta är en förhållandevis ny bransch och 
att tekniken är svår, deras viktigaste resurs är därför plattformen som företaget har skapat.  
 
För att etablera sig på nya marknader har Springworks tagit hjälp av mobiloperatörer. Detta 
eftersom de anser sig vara för små och inte tillräckligt trovärdiga i andra länder. Därmed är de 
i behov av en mellanhand som kan den lokala marknaden och som har konsumenternas 
förtroende. Magnus förklarar att det är viktigt att tänka på konsumentens integritet. Med tanke 
på att tjänsten som företaget arbetar med genererar mycket personlig information om 
konsumenterna, är det viktigt att ha någon i varje land som de tycker är trovärdig och tillitsfull. 
Det är även viktigt att ha lärdom om hur allt fungerar i varje land, inte minst gällande 
administration, kultur, lagar och regler. Magnus anser att det även är av största vikt att ha en 
förståelse för att det finns olikheter i hur bilar används i olika länder och därmed är det 
nödvändigt att ha kunskap om just den lokala marknaden. För att etablera sig på den globala 
marknaden har företaget jobbat mycket med PR mot telekom-branschen. De har tagit hjälp av 
en PR-firma, men även ställt ut och talat på olika evenemang och industrievent. 
 
Psykisk distans 
Magnus förklarar att innan beslutet om vilka marknader företaget ska inträda behöver de 
överväga möjligheter och hinder. I Springworks fall behöver de ta hänsyn till hur mycket bilar 
det finns i det specifika landet, hur bra mobilnäten är, konsumenternas köpkraft och vilka 
kontakter de har där. Det tas även i beaktande om språket kan ställa till med svårigheter eller 
om kulturen är svår att navigera i. 
  
Fysisk distans 
Kommunikationen mellan företaget och dess samarbetspartners sker ofta via Skype, särskilt i 
pågående projekt då det behövs kontinuerliga möten. Säljmöten är däremot så komplicerade att 
de föredras att tas öga för öga, därmed blir det mycket resor i arbetet. Då kontakten med 
operatören är god blir det många personliga möten. Företaget tycker att det är viktigt med en 
anställd på plats i det specifika landet, så i samband med att de närmar sig en överenskommelse 
brukar detta vanligtvis ske. 
 
Kulturell distans: 
Kommunikationen med företagets olika aktörer sker på engelska vilket Magnus anser fungera 
bra, särskilt i denna bransch. Han poängterar att det ändå kan vara bra att kunna några fraser på 
andra språk för att mötet skall bli mer personligt och för att visa respekt till den man pratar med. 
Magnus anser att kulturen ser väldigt olika ut i olika länder. Han menar att det är viktigt att vara 
påläst och inställd på att det kan vara stora skillnader länder emellan. Det är också viktigt att 
vara ödmjuk och öppen för detta. Han beskriver att det därför även är viktigt att ha människor 
inom organisationen som är inkännande och som lätt kan anpassa sig, vilket är någonting som 
tas i beaktning även vid anställning av nya medarbetare. På Springworks har de medarbetare 
från 15 olika länder, vilket är något som anses skapa en bra kultur i företaget men även viktigt 
för att hantera och förstå olikheter med andra länder. 
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Makrodistans: 
Det finns stora skillnader länder emellan när det kommer till denna bransch, därför är det viktigt 
att ha lokalkännedom. Vid etableringen på utländska marknader har företaget tagit hänsyn till 
hur bland annat välfärd, prissättning och lagar ser ut. En av medarbetarna på Springworks är 
jurist och har extra kännedom om integritetsfrågor vilket är väldigt viktigt nu när GDPR börjar 
gälla i hela EU. Magnus berättar att det är väldigt viktigt att ha koll på juridiken då det är enorma 
skillnader länder emellan, särskilt när man kommer till Asien. 
 
Företagsdistans: 
Det är också viktigt att förstå att företag och organisationsstruktur inte fungerar lika överallt. 
Magnus tar upp latinska länder som ett exempel eftersom detta är ett område där han har arbetat 
mycket tidigare. När ett beslut skall tas kan det vara svårt att hitta rätt och veta vem det är som 
verkligen bestämmer. Han förklarar att företagsstrukturen är uppbyggd på ett annat sätt där 
chefen förväntas tillfrågas oavsett om hon är insatt i en sakfråga eller ej. Han tar också upp 
vissa länder i de östra delarna av Europa, där det har varit svårt att förstå hur organisationerna 
fungerar. Magnus anser dock att det är kul att försöka förstå och lära sig, och att det är viktigt 
att acceptera att alla länder fungerar på olika sätt. 
  
Nätverk 
Magnus har byggt upp sitt internationella nätverk i 35 år, ett nätverk som han till stor del hade 
redan innan han började arbeta med Springworks. Tack vare detta har han inte behövt göra en 
så stor ansträngning när det gäller att hitta nya kontakter, utan har istället kunnat bidra mycket 
genom sitt redan etablerade nätverk. Han har många goda vänner runt om i världen och 
beskriver att det kan vara en fördel att arbeta med människor som har mycket erfarenhet då 
många saker kan vara svåra att förstå i början av en internationalisering. 
 
Kunskap 
Kunskap om andra marknader ses som väldigt viktigt och för att uppnå detta beskriver Magnus 
att han tar hjälp av goda relationer i sitt nätverk. Även om han har varit med länge i branschen 
och är kunnig inom området, förklarar han att det alltid kommer upp saker som för honom är 
nytt. Detta förklarar han enligt:  
 
“Man lär sig aldrig tillräckligt mycket, därför är det viktigt att vara nyfiken, ha ett öppet 
sinne och behandla andra med ödmjukhet” (Magnus M, 2018). 

4.8 Peter Lidström - COS Systems 
Bakgrund 
Peter Lidström, som är utbildad ekonom, började karriären som redovisningskonsult och har 
efter detta arbetat som bland annat ekonomichef. År 1997 klev han in i IT-branschen och har 
där haft olika typer av ledarpositioner, både i konsultföretag och andra bolag. Nu arbetar han 
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 som VD på COS Systems med 16 anställda i företaget.  
 
COS Systems grundades i samband med ett uppdrag från ett kommunalt bostadsbolag, som var 
i behov av ett system för att hantera kommunens fibernät. Det började som ett konsultuppdrag 
men allteftersom efterfrågades systemet av flera städer och man kom fram till att ta till vara på 
möjligheten och  bolagisera verksamheten. Detta ledde till att bolaget COS Systems bildades 
år 2011 och blev snabbt stora och etablerade på den svenska marknaden. Under år 2013 började 
internationaliseringen och ett aktivt arbete mot den amerikanska marknaden. Idag används 
företagets fibernät i 140 städer runtom i Sverige, och 80 procent av kunderna finns i USA. De 
har även kunder i andra delar av världen som till exempel Sydamerika, Afrika och Asien. 
Bolaget beskrivs som ungt och snabbt växande, sedan start har de expanderat med cirka 50 
procent per år. 
 
Peter beskriver att internet, fiber och bredband är intressant överallt i världen, men eftersom 
COS Systems är ett litet bolag valde de att börja på marknaden i USA då beslutet att satsa 
utomlands fattades. En värdering av olika marknader gjordes och ett av skälen till att de valde 
USA som första land, var att språket inte betraktades som ett hinder. 
 
Idag sker kommunikationen med den amerikanska marknaden till stor del på distans, men det 
har länge pågått diskussioner om en lokal etablering. Peter berättar övertygande att företaget 
kommer ha en egen etablering på plats i USA inom kort. Delvis eftersom den specifika typen 
av nät som företaget arbetar med är på gång att slå igenom stort i USA, vilket gör att företaget 
har stora möjligheter att bli marknadsledande. 
 
Psykisk distans 
Fysisk distans 
Peter anser att kommunikation på distans via telefon, chatt, videosamtal, nyhetsbrev och andra 
sociala medier fungerar bra, men hävdar ändå att det personliga mötet är bäst. Han förklarar att 
en del av att göra en affär är att bygga upp en personlig relation. Då USA är ett stort land brukar 
företaget besöka mycket branschmässor där de kan träffa flera aktörer samtidigt. Företaget har 
kunder i 25 olika delstater vilket innebär att det är tidskrävande att besöka alla, det har dock 
blivit allt vanligare för företaget att besöka befintliga kunder som de redan är etablerade hos. 
Ibland har de åkt till USA och gjort “turnéer” ifall de har möjlighet att träffa fler kunder i samma 
områden.  
 
Kulturell distans 
En kulturell skillnad mellan Sverige och USA kan uppenbara sig i diskussioner då amerikaner 
ofta är mer glada och positiva. Deras positiva attityd kan leda till övertolkning, och man kan 
lätt tro att man är nära en affär även om så inte är fallet. 
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Företagsdistans 
Peter beskriver att organisationskulturen i olika länder ofta varierar och bedömer att det finns 
många skillnader i sättet att fatta beslut. Uppfattningen är att amerikanare arbetar mer med 
matriser, där varje person har en enskild sak att besluta om. Detta leder till att det är viktigt att 
kunna navigera rätt i organisationen. Det är heller inte alltid självklart om det är en, två eller tre  
personer som ska vara med i beslutsfattandet. 
 
Nätverk 
Nätverket, som företaget jobbat aktivt med, beskrivs spela en enormt stor roll för framgången. 
Då ett mindre företag från Sverige skall göra affärer med USA är ett gott rykte betydande. 
Därför krävs det att det finns trovärdiga personer på plats lokalt som kan hjälpa till med 
rekommendationer och berätta för övriga branschen att företaget är duktiga på vad de gör. Peter 
beskriver att i en bransch med fibernät som nisch, går det snabbt att att få kännedom om 
varandra då många aktörer befinner sig på  branschmässor och läser samma bloggar och 
publikationer. För att skapa fler och starkare relationer försöker företaget arbeta med att befinna 
sig på mässor regelbundet. Det är viktigt att komma flera gånger för att visa sig seriös och 
trovärdig. Peter ger ett exempel från en mässa där en kund kom och tittade på företagets produkt 
och visade sig intresserad. Kunden köpte dock inte produkten förrän de sett att COS medverkat 
på tre mässor i rad. Först då hade de lyckats visa sig trovärdiga. Det beskrivs också att det är 
viktigt att behålla en nära kontakt med befintliga kunder och även att umgås med potentiella 
kunder.  
 
Kunskap 
För att få kunskap om andra marknader läses det mycket statistik och rapporter om hur 
marknaden ser ut i andra länder. Det är också centralt att vara påläst och följa med på vad som 
händer i branschen. Detta görs genom sociala medier, i samtal med branschkollegor och genom 
att ständigt vara nyfiken. För att hålla sig extra uppdaterad är det viktigt med lokala partners 
som kan förklara hur saker fungerar i varje land. I ett så stort land som USA beskriver Peter att 
detta är extra betydande eftersom landet kan fungera som om det vore 50 olika länder, då 
varierande saker behöver tas i beaktning beroende på vilket delstat det handlar om. 
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4.9 Sammanställning av empiri 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin. Den empiriska datan kopplas till 
analysmodellen som grundar sig i den teoretiska referensramen. Detta görs utifrån 
beståndsdelarna inom psykisk distans och faktorerna nätverk och kunskap, vilka återfinns i 
analysmodellen som framtogs i kapitel 2.5. I modellen återfinns även Born Globals 
karaktäristiska, vilka kommer att finnas med genomgående i analysen.  

5.1 Psykisk distans  

5.1.1 Fysisk distans 
Samtliga respondenter hävdar att det geografiska avståndet till andra marknader på ett eller 
annat sätt påverkar företagets sätt att kommunicera. Enligt Dow och Karunaratna (2006) har 
avstånd mellan länder blivit mer lätthanterligt med tanke på den tekniska utvecklingen. Detta 
speglas i respondenternas svar då samtliga använder sig mycket av digital kommunikation som 
till exempel Skype, chatt och mail. Intervjupersonernas generella åsikt är dock att digital 
kommunikation inte alltid är att betrakta som optimal då det kan förekomma problem med både 
ljud och uppkoppling, även svårigheter att fullständigt uppfatta motpartens tankar och åsikter. 
Detta går att koppla till forskning utförd av Dow och Karunaratna (2006) som förklarar att 
geografiskt avstånd även i modern tid är någonting som har verkan på relationer.  
 
Samtliga respondenter anser i anknytning till ämnet fysisk distans att personliga möten i 
verkligheten är en viktig del för att kommunikation, affärer och relationer ska fungera på ett 
fördelaktigt sätt. Detta tar sig uttryck i att arbetet på ett internationaliserat företag innebär 
mycket resor till andra länder. Även detta skulle kunna kopplas till forskning där Dow och 
Karunaratna (2006) hävdar att det reala avståndet mellan länder påverkar kommunikationen. 
Långa resor innebär också en kostnad för företagen. Mattias från Epulze berättar att även om 
det är bra att träffa de han arbetar med i verkligheten, så har de som litet, ungt företag inte alltid 
råd att finansiera denna typ av resor. Enligt Cavusgil och Knight (2009) är begränsade 
finansiella resurser någonting som kan kategorisera företagstyper som Born Globals. Forskarna 
hävdar dock att oavsett storlek och resursbas kan företag lyckas med en internationell 
etablering, vilket kan speglas i Epulze, som lyckats etablera sig internationellt till största del 
med hjälp av digitala medel. Detta kan tänkas bero på den snabba utveckling som sker inom 
digital kommunikation.  
 
Enligt Dow och Karunaratna  (2006) påverkas kommunikationen av att olika länder befinner 
sig i varierande tidszoner. I samtal med grundaren för företaget Swedspot, som har mycket 
kontakt med Kina, förklaras det att tidsskillnader ibland kan leda till fördröjningar. Även 
Magnus K från Modcam berättar att skillnader i tidszon kan öka den psykiska distansen, och 
förklarar att motparten ibland kan tycka att det tar lång tid att få ett svar. I dessa fall är det 
viktigt att visa förståelse för varandra. Harry (Nuiteq) är en av de respondenter som även tar 
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upp skillnader i arbetstider som en faktor som försvårar kommunikationen. Det hävdas att indier 
har en tendens att påbörja arbetsdagen senare, medan USA, Kanada och Brasilien istället brukar 
starta tidigare. Den kontinuerliga och vardagliga kommunikationen som i alla deltagande 
företag sker via digitala kanaler, kan alltså tänkas påverkas negativt av olika tidszoner och 
varierande arbetstider, genom att det skapar fördröjningar i kommunikationen.  
 
Magnus K (Modcam) förklarar en situation som han upplevt där kommunikativa svårigheter 
uppkom med en kund från Turkiet. Kontakten på engelska fungerade bra via mail, men då det 
var tid för ett verkligt möte uppstod kommunikationssvårigheter och missförstånd. Magnus 
hävdar att sådana situationer ibland kan leda till att en affär rinner ut i sanden, men att problemet 
också kan hanteras genom till exempel en distributör, som förstår båda parterna. Distansen 
mellan olika länder kan vid analys av empirisk data, tänkas vara märkbar vid den tidpunkt då 
digital kommunikation övergår i möten öga mot öga, men möjlig att hantera genom en 
återförsäljare som skapar en form av kommunikativ brygga mellan aktörerna.  
 
Dow och Karunaratna (2006) tar upp varierande infrastruktur som en faktor som ökar den 
psykiska distansen. Magnus K (Modcam) berättar att en halv dags försening inte alls är normalt 
i Japan där tågen är försenade maximalt 30 sekunder på ett halvår. Dessa skillnader i 
infrastruktur kan tänkas bidra till olika tankesätt och på så sätt öka den psykiska distansen. 

5.1.2 Kulturell distans 
Skillnader i värderingar, språk och religion är definitionen av kulturell distans enligt Carneiro 
et al. (2008). Samtliga respondenter hävdar att det finns stora skillnader gällande den kulturella 
aspekten vid en jämförelse av svenska och utländska marknader. Dow och Karunaratna (2006) 
menar att stora skillnader i kulturen ökar risken för feltolkning, vilket kan tänkas påverkas av 
olikheter i beteende och sättet att kommunicera.  
 
Språk 
En viktig aspekt inom det kulturella avståndet som kan ha stor betydelse vid internationella 
relationer är språket (Welch, Welch & Marschan-Piekkari, 2001), både under etableringen på 
en internationell marknad men även under genomförandet av olika projekt. Därav har det varit 
av väsentlighet att inhämta information från respondenterna om de har upplevt svårigheter i 
kommunikationen avseende språket. Samtliga respondenter förklarar att kommunikationen 
mestadels sker på engelska, vilket kan kopplas till Welch et al. (2001) som hävdar att engelskan 
blir alltmer utbredd. Flera av respondenterna påpekar att det är av största vikt att 
kommunikationen sker med någon som behärskar engelska så att informationen når fram. 
Niclas (Swedspot) förklarar att det i vissa fall blir nödvändigt att använda sig av en tolk, vilket 
kan medföra både fördelar och nackdelar. Han menar att det kan vara riskabelt att använda sig 
av en tolk då det är svårt att säkerställa att informationen framgått på rätt sätt, vilket även gör 
det svårt att veta om någon information gått förlorad på vägen. Detta går att koppla till forskning 
utförd av Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) som redan på 70-talet tog fram språk som en 
viktig faktor som står i vägen för flödet av information.  
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Harry (Nuiteq) anser att huvudsakligen kineser har svårt att förstå engelska, därav blir det extra 
viktigt att i samarbeten med Kina kunna hitta en kontakt som förstår och pratar både engelska 
och kinesiska och som kan agera tolk för att informationen på ett tydligt sätt ska framgå. Även 
Mattias (Epulze) hävdar att språket är en viktigt faktor som kan innebära svårigheter vid 
kommunikationen och för att hantera kommunikationen med länder i öst, där ryska vanligtvis 
används, har företaget en lokal samarbetspartner på plats. Magnus M (Springworks) anser att 
det är viktigt att använda engelska som ett gemensamt språk för att tydligt kunna utbyta 
information. Han poängterar dock att det är betydelsefullt att använda kortare fraser på de lokala 
språken för att stärka relationen och visa respekt. Welch et al. (2001) menar att ett gemensamt 
företagsspråk kan skapa en oönskad hierarki där de som tvingas anpassa sitt sätt att 
kommunicera kan känna sig underlägsna. Generellt sett är engelska ett naturligt språk att 
använda sig av i Sverige, därför kan det tänkas vara viktigt för svenskar att anpassa sitt språk 
vid kommunikation med länder där engelska inte är ett lika självklart språk. Detta för att 
underlätta förståelsen men även för att visa respekt och för att skapa en jämlik atmosfär.  
 
Welch et al. (2001) hävdar att språket kan påverka relationer även under operationaliseringen 
av projekt. Detta har även framgått i empirin då flera respondenter berättat att samarbeten har 
runnit ut i sanden eller att företaget medvetet har avstått från att inträda på en marknad i ett visst 
land, på grund av språksvårigheter. 
 
Värderingar 
Värderingar är en annan viktig faktor som enligt Carneiro et al. (2008) påverkar den kulturella 
distansen, som i sin tur påverkar människors sätt att vara och agera. Flera av respondenterna 
upplever att amerikanare är glada och optimistiska i sitt tänk. Olov (Cargo Beacon) anser att 
det är viktigt att ha förståelse för att amerikanare därför bör tas med några nypor salt, vilket 
även bekräftas av Peter (COS Systems). Han menar att detta är en uppenbar kulturell skillnad, 
då deras optimistiska beteende ofta kan misstolkas vid affärer. Flera av respondenterna menar 
att feltolkningar ofta kan uppstå, särskilt i kommunikationen med länder till vilka det finns en 
större psykisk distans. Harry (Nuiteq) upplever vid kommunikationen med Indien att det kan 
uppstå svårigheter, då han menar att indier har svårt att säga nej och att man inte använder “ja” 
av samma betydelse som vi är vana vid i Sverige. Dessa misstolkningar skulle kunna bero på 
det som Dow och Karunaratna (2006) beskriver som olikheter i kultur och värderingar. Olika 
kulturella bakgrunder hos individer, kan därmed tänkas uttrycka sig i att människor 
kommunicerar och tolkar information olika, beroende på vana och norm.  
 
Kulturella skillnader, kan enligt Dow och Karunaratna (2006) leda till ökad risk för 
feltolkningar. Harry (Nuiteq) anser att i länder som Frankrike, Spanien och Latinamerika är 
människor mer avslappnade, samtidigt som svenskar beskrivs som tillbakahållande, avvaktande 
och sympatiska. För att minska risken för feltolkningar menar Harry att det är viktigt att veta 
att det i andra länder med en annan kultur kan vara accepterat att till exempel komma 15 minuter 
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sent till ett möte. I anknytning till ovanstående kan problem tänkas uppstå om det inte finns 
acceptans för skillnader i karaktäristiska hos människor från olika kulturer.  
 
Flera av respondenterna berättar att de varit i situationer där de tvingats hantera och anpassa sig 
efter de symboler och ritualer som används lokalt. När Harry (Nuiteq) besöker Japan måste han 
äta med pinnarna på ett speciellt sätt för att inte riskera att hans sätt att hålla dem symboliserar 
döden. Detta återfinns i teorin där Purcărea och Dănălache (2008) hävdar att skillnader i 
symboler och ritualer kan öka risken för feltolkningar. Harry (Nuiteq) menar att det är viktigt 
att ha kunskap om dessa typer av skillnader inför besök i ett land för att kunna hantera dem och 
för att visa respekt. Harry berättar även om en lansering där de använde sig av en gris som 
symbol. I samband med etableringen i muslimska länder blev de tvungna att byta symbol för 
att möta de lokala värderingar som finns i dessa länder. I övrigt var det ingen av respondenterna 
som ansåg att religion var något som påverkade i någon stor utsträckning, vilket kan tänkas 
förklaras i teorin av Dow och Karunaratna (2006) som menar att denna faktor har blivit mindre 
viktig med tiden. 

5.1.3 Makrodistans 
Flera av respondenterna antyder att det även finns skillnader i sättet att arbeta och agera på en 
nationell nivå. Sarandis (Anima) berättar att det många gånger är enklare att arbeta med länder 
i Europa då dessa länder är mer lika Sverige. Han berättar att det är större skillnader i arbetet 
med exempelvis Kina och USA, då dessa länder har ett annat juridiskt system med andra lagar, 
vilket kan medföra svårigheter. En aspekt inom beståndsdelen makrodistans tar upp just de 
politiska och rättsliga systemen (Carneiro et al. (2008). Dow och Karunaratna (2006) menar att 
politiska och rättsliga system kan påverka vilka affärshandlingar som är tillåtna och accepterade 
och inte. Detta bekräftas av flera av respondenterna, som har medarbetare på företaget som 
arbetar enbart med juridiken för att förstå olika lagar och regler som finns lokalt, för att kunna 
fastställa att dessa följs.  

5.1.4 Företagsdistans 
Evans och Mavondo (2002) tar i sin modell om psykisk distans upp begreppet företagsdistans. 
De hävdar att det finns skillnader i till exempel affärsmetoder och ledningspraxis mellan företag 
i olika länder, vilket också återfinns i denna studies insamlade empiri. En generell aspekt i 
samtal med respondenterna är att skillnader i organisationsstruktur, ansvarsfördelning och 
beslutsfattande är någonting som märks av i internationella affärsrelationer. Flertalet 
intervjupersoner beskriver att organisationsstrukturen i många andra länder kan upplevas som 
mer hierarkisk än i Sverige. Det har ibland funnits svårigheter att navigera sig fram till den 
person eller de personer i en organisation som har rätt att besluta i en viss situation eller fråga. 
Det nämns dock att det även finns fördelar med andra länders annorlunda beslutsprocesser. 
Magnus K (Modcam) hävdar till exempel att det kan vara lättare att komma framåt i en affär 
med amerikanare. Detta eftersom beslutsprocessen i amerikanska företag ofta är snabbare 
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jämfört med beslutsprocesser i svenska företag, där en fråga i många fall behöver tas upp med 
ett flertal personer innan en satsning kan påbörjas. 
 
Ali (1995) belyser skillnader i affärsmetoder som något som kan skapa skilda uppfattningar vid 
internationella utbyten. Respondenterna hävdar att svenskar ofta prioriterar tydlighet, och 
vikten av att vara rak och ärlig om ett problem uppstår, medan vissa individer från en annan 
affärskultur istället vill undvika att säga nej och gärna framhåller att något kan utföras även om 
så eventuellt inte är fallet. Detta tas upp av både Niclas (Swedspot), som har mycket kontakt 
med den kinesiska marknaden, och Harry (Nuiteq) som verkar mycket i Indien. Niclas beskriver 
att dessa skillnader kan bero på omvända bonussystem och en rädsla för de anställda att förlora 
lönen om en affär inte genomförs som tänkt. Vid dessa tillfällen betonar han att det är extra 
viktigt att vara tydlig då en fråga ställs. Det är också angeläget att försöka förstå den 
underliggande orsaken till att individer agerar som de gör för att undvika missförstånd. Även 
Harry understryker att det är viktigt att förstå och ta hänsyn till olikheter vid affärssituationer, 
vilket även Evans och Mavondo (2002) betonar i sin forskning där de tar upp olikheter i sättet 
att förhandla. Detta tas upp av Sarandis och även av Harry som exemplifierar att man i Indien 
till och med förhandlar i mataffären. Detta beteende följer med även vid andra typer av affärer 
och är viktig att acceptera.  

5.2 Nätverk 
Johanson och Vahlne (2009) hävdar att nätverk och relationer har blivit en allt mer väsentlig 
del i forskning om internationalisering, vilket speglas tydligt i uppsatsens empiri. Samtliga 
respondenter hävdar att nätverket har varit viktigt vid inträdet på en internationell marknad, 
dels det nätverk som byggts upp i samband med etableringen, men även entreprenörernas 
tidigare nätverk. Alla respondenter bortsett från två, har lång erfarenhet av tidigare arbeten i 
internationella bolag. Entreprenörens tidigare kontakter och erfarenheter är någonting Johanson 
och Vahlne (2009) tar upp som en viktig del vid en internationell etablering. Ett tidigare 
väletablerat nätverk hos entreprenören tycks förekomma genomgående i studien, vilket även 
kan tänkas vara extra viktigt för just Born Globals, då dessa företag strävar efter en snabb 
internationell framväxt.  
 
Nätverk benämns enligt intervjupersonerna som viktigt även för företagens framtida utveckling 
och tillväxt. Både Magnus M (Springworks) och Olov (Cargo Beacon) hävdar att även om de 
har stor erfarenhet sedan tidigare, så har de skapat flera avgörande relationer även efter 
företagets uppkomst. Detta speglar vad Sharma och Blomstermo (2003) tar upp i sin forskning 
om Born Globals, där det hävdas att denna typ av företag är villiga att anpassa sitt nätverk efter 
olika marknaders behov. Att vara dynamisk beskrivs av Latour (1998) som en egenskap hos 
alla aktörer i ett nätverk. Mot bakgrund av detta kan det tänkas synnerligen naturligt att företag 
behöver vara strategiska och ständigt aktiva i sitt nätverkande. Då Latour (1998) också förklarar 
att aktörers aktivitet definieras av de handlingar de utför, kan det också ses som viktigt för 
företagen att reflektera över hur utförda handlingar bemöts av övriga aktörer i kontaktnätet. Att 
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bygga upp en tillit gentemot samarbetspartner och kunder, är i uppsatsens empiriska del 
någonting flera av de undersökta företagen beskriver som fundamentalt. I denna studie dras 
därför resonemanget att vissa aktiviteter inte behöver genomföras främst med avsikt att 
exempelvis förbättra det finansiella resultatet, utan istället för att uppgradera företagets position 
och anseende i det befintliga eller framtida nätverket. 
 
Trots att Sharma och Blomstermo (2003) i sin forskning hävdar att ett brett nätverk med många 
kontakter är betydande, går det att se ett mönster i empirin där standarden på nätverket är 
viktigare än nätverkets storlek. Detta förklarar Magnus K (Modcam) på ett tydligt sätt då han 
berättar att kvalitén på nätverket är av större vikt än dess kvantitet, och att han vid etableringen 
av Modcam utnyttjade sitt befintliga nätverk på ett selektivt sätt. Även Niclas (Swedspot) 
berättar att det är viktigt att ha rätt kontakter med rätt kunskap, och vid bildandet av nya 
relationer tar han bland annat hänsyn till vilket typ av nätverk denna aktör i sin tur har och om 
dessa kontakter i framtiden kan vara till hjälp för företagets utveckling. Denna parallell mellan 
nätverk och kunskap tas också upp av Sharma och Blomstermo (2003) och av Johansson och 
Vahlne (2009), som båda beskriver att kunskapsskapande korrelerar med nätverkande. Utifrån 
detta kan det konstateras att företag bör ta kontakt med de som de tror har den rätta kompetensen 
för att hjälpa till med bolagets etablering. Samtliga respondenter har även poängterat att 
nätverket har varit en stor underlättande faktor för att skapa ett ömsesidigt beroende mellan 
aktörer. Detta har visat sig vara viktigt för att kunna bygga djupa relationer som i sin tur 
effektiviserar företagens kunskapsbas. Ämnet diskuteras vidare av Håkansson och Snehota 
(1997) som även nämner hur inställningen till en relation kan påverka ett företags nätverk och 
kunskapsbas. I denna studie har det framkommit att inställningen i en relation kan medföra att 
man endast tar med sig den kunskap som anses relevant och sedan för denna kunskap vidare i 
andra relationer. Samtliga respondenter har framställt vikten av att lära sig hur olika relationer 
måste hanteras i olika miljöer och situationer, främst viktigt för att påskynda en global 
etablering vilket därmed kan tänkas vara särskilt viktigt för företag likt Born Globals som 
arbetar mycket i relationer världen över. Nätverksrelationerna i dynamiska processer har 
därmed visat sig vara en viktig faktor för att företagen skall kunna lyckas med sin 
internationalisering.  
 
För att minska den psykiska distansen och för att bli betraktat som ett pålitligt företag, ses också 
goda relationer som väsentligt i samtal med respondenterna. Nätverkets relationer är någonting 
som tas upp av flera forskare även i den teoretiska referensramen, till exempel av Johanson och 
Mattsson (1988) i beskrivningen av nätverksmodellen och av Czarniawska (2005) som 
beskriver att aktörer skapar sin egen relevans inom ett kontaktnät. Harry (Nuiteq) är en av de 
intervjupersoner som hävdar att det är viktigt att lära känna människorna bakom varje företag 
för att förstå varandras agerande. Även Mattias (Epulze) och Niclas (Swedspot) poängterar 
vikten av att skapa en stark gemenskap i nätverket. 
 
De respondenter som har mycket kontakt med asiatiska länder som Kina och Indien har uttryckt 
att det till och med är svårt att starta en affärsrelaterad diskussion innan ett vänskapsband först 
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har etablerats. Interaktion med andra aktörer beskrivs av Johansson och Mattson (1988) som 
viktigt för att erhålla vetskap om andra marknader. På så sätt kan det tänkas vara viktigt för de 
företag som agerar på den asiatiska marknaden att ha kännedom om kulturen redan innan 
relationsbyggandet startar. Detta för att skapa förutsättning för vänskap, för att därefter få 
möjligheten att erhålla ytterligare kunskap om marknaden. Tilliten till varandra affärsmässigt 
tycks inte existera förrän man kommit varandra närmare på ett personligt plan. Detta kan tolkas 
som att den psykiska distansen minskar i takt med kvalitén på relationen. Ett bättre rykte och 
signalering av trovärdighet gentemot övriga branschen och framtida kontakter, är även enligt 
respondenterna något som kan skapas genom starka relationer. 
 
Vid observation av insamlad empiri, kan det avläsas att företagen anstränger sig för att bygga 
ett stort men framförallt ett kvalitativt nätverk. Peter (COS Systems) beskriver att hans företag 
befinner sig på mässor regelbundet, och genom att visa sig i samma sammanhang kontinuerligt, 
anser han att det skapas en trovärdighet och tillit runt företaget. Harry (Nuiteq) hävdar att det 
bästa sättet att stärka relationer är att umgås utanför kontorsmiljö och ägna sig åt varandras 
intressen. På så sätt erhålls också mer förståelse för varandras kulturer och traditioner, och då 
kan den klyfta som enligt Williams (1968) finns mellan individer med skild nationell bakgrund, 
minska.  
 
5.3 Kunskap 
Psykisk distans är enligt Johanson och Vahlne (2009) en påverkande faktor vid etableringen på 
en ny marknad, men forskarna menar att det med hjälp av kunskap är möjligt att överkomma 
detta hinder. För att hantera den psykiska distansen till andra marknader, är samtliga 
respondenter överens om att det är av betydelse att ha kunskap om hur andra marknader 
fungerar och hur människor agerar på dessa. Detta påstår även Hofstede och Bond (1984) som 
menar att kunskap om en nations kultur bidrar till förståelse för hur utbyten skall hanteras.  
 
Flera av respondenterna berättar att nätverket har spelat en stor roll för att inhämta kunskap. 
Övervägande del av respondenterna är entreprenörer som alla har erfarenhet från tidigare 
arbeten eller samarbeten med internationella aktörer. Detta har medfört att de idag besitter 
många kontakter, vilket har varit till fördel för att få kunskap om den lokala marknaden. Sharma 
och Blomstermo (2003) bekräftar detta och menar att Born Globals ofta baserar sina 
marknadsval med utgångspunkt i den kunskap som erhållits från tidigare kontakter och nätverk. 
Flera av respondenterna poängterar även att de med hjälp av sina medarbetare, som kommer 
från många olika länder, kan dela sin kunskap med varandra. Av detta kan det noteras att det 
kan vara minst lika viktigt att utnyttja den kunskap som finns internt inom företaget.  
 
Att ha tillräcklig kunskap och marknadskännedom anses vara viktigt för flera av 
respondenterna, vilket enligt Bouncken, Schuessler och Kraus (2015) är en av nyckelresurserna 
för just Born Globals. Niclas (Swedspot) berättar att de arbetar mycket för att få lokal 
marknadskunskap, genom att hålla sig uppdaterade. De köper färdiga rapporter men har även 
tagit in extern hjälp för att göra marknadsanalyser. Han berättar att företaget idag arbetar mer 
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marknadsorienterat med hjälp av workshops som verktyg för att få mer kunskap, och på så sätt 
lättare förstå kunden och dennes behov. Att arbeta med kunskapsskapandet i relationer för att 
bygga upp ett förtroende, och på så sätt kunna möta kundens behov, tas även upp som viktigt i 
den reviderade Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 2009). Flera av respondenterna 
poängterar även att de är beroende av sina externa samarbetspartners, dels för att få kännedom 
och kunskap och för att på så sätt sedan kunna växa och bli större, vilket stämmer överens med 
teorin Blankenburg et al. (1996) tar fram om det ömsesidiga beroendet i relationer. I denna 
studie har denna teori visat sig vara essentiell för att företagen ska lyckas med sin globala 
expandering, genom ett kunskapsutbyte, vilket har stärkt relationerna och som på längre sikt 
har gynnat samtliga parter.  
 
Uppsalamodellen, som Johanson och Vahlne (2009) beskriver som samspelet mellan tillstånd 
och förändring, skulle även kunna appliceras på respondenternas sätt att införskaffa kunskap. 
Tillståndsaspekten förklaras av marknadsengagemang och marknadskunskap, vilket 
respondenterna i denna studie fått från tidigare erfarenheter och kontakter på internationella 
företag och marknader. Respondenterna har genom nätverk och relationer kunnat införskaffa 
kunskap om tillståndet, både inför etableringen men även under pågående arbete. 
Förändringsaspekten som består av engagemangsbeslut och löpande aktiviteter, tar sig uttryck 
i vilka förändringar som respondenterna tillsammans med sina företag står inför. I anknytning 
till ovanstående, är det av största vikt för företagen att hålla sig uppdaterade inom sin bransch, 
för att kunna ha ett samspel mellan tillståndet och förändringarna. Av denna anledning kan det 
tänkas viktigt att ha dynamiska förmågor på företaget som kan arbeta i de föränderliga processer 
som dessa företag befinner sig i. Paul och Gupta (2014) hävdar i sin forskning att 
högteknologiska företag har bättre förmåga att införskaffa sig organisatorisk kunskap än företag 
verksamma i många andra branscher. Ett intressant förhållande i denna uppsats är att alla 
företag som intervjuats har visat sig vara högteknologiska eller IT-baserade bolag, vilket 
bekräftar generaliseringen i den teoretiska referensramen.  
 
Idag har fokus i Uppsalamodellen flyttats från produktionen till dynamiska förändringar i 
affärsrelationer och i entreprenörskapet (Johanson och Vahlne, 2013). Detta är enligt 
respondenterna huvudsakligen vad som spelar roll vid anskaffning av kunskap. Utbytet av 
kunskap i affärsrelationer beskrivs som en central resurs. Flera respondenter berättar om 
situationer då problem har uppstått på grund av bristande kunskap om en marknad, då det är 
lätt att ha förutfattade meningar om vad en kund har för behov. Kunskapen man får i relationen 
ses som ett viktigt utbyte, både affärsmässigt men även för att skapa en mer långvarig relation. 
Niclas (Swedspot) menar att affärsrelationen är av största vikt för kunskapsskapandet och 
beskriver detta enligt följande: 
 
”Tro inte att du har den ultimata lösningen, du behöver alltid ha med dig kunden vid rodret”, 
(Niclas, 2018) 
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Vad som beskrivs av Niclas citat ovan, bekräftas av samtliga respondenter. Detta är i linje med 
vad Miller et al. (2016) diskuterar. Att ha personliga möten för att bygga långvariga och 
djupgående relationer har visat sig vara en framgångsrik faktor för många av företagen. Miller 
et al. (2016) menar att detta inte bara beror på att relationen blir mer personlig vid sådana typer 
av möten, utan detta kan bero på att kunskapsöverföringen mellan aktörer blir mer 
lätthanterliga. I dessa typer av möten kan det som Vandekerckhove och Dentchev (2005) 
definierar som relevant kunskap på ett mer effektivt sätt överföras. Trots de långa avstånden 
som uppstår mellan Born Globals och dess aktörer, kan det ändå vara viktigt med dessa 
personliga möten för att underlätta kunskapsöverföringen som flera forskare menar kommer 
gynna företagen på längre sikt.  
 
Flera av respondenterna menar att det är särskilt viktigt att veta vilka regler som finns i olika 
länder för att hantera olikheter. Både Olov (Cargo Beacon) och Mattias (Epulze) berättar att 
svårigheter kan uppstå vid betallösningar. Därför är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om hur 
betalningar sker i olika länder och säkerställa att man har kunskapen som krävs för att garantera 
att allt går rätt till. Detta är ett exempel på kunskap om andra marknader som kan tänkas 
underlätta för att företaget ska kunna agera internationellt. Denna typ av kunskap poängteras 
även av Johanson och Vahlne (2013) som i Uppsalamodellen beskriver sambandet mellan 
engagemanget i utlandet och företagets kunskapsutveckling.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras slutsatsen av den genomförda studien. Detta genom att besvara 
de två frågeställningarna: “Hur påverkar psykisk distans Born Globals?” och “Hur hanterar 
Born Globals psykisk distans?”.  
 
Hur påverkar psykisk distans Born Globals? 
Efter analys av insamlad empiri har det framkommit att psykisk distans påverkar etableringen 
på en internationell marknad på flera sätt. Det fysiska avståndet leder till att kommunikationen 
i stor utsträckning behöver ske digitalt, vilket i vissa fall kan orsaka fördröjningar och 
missförstånd. Detta kan i sin tur sakta ned utvecklingen av internationella samarbeten och 
affärsrelationer. Det geografiska avståndet leder även till att arbetet på ett företag av typen Born 
Global, innebär mycket resor för att synas på den globala marknaden, vilket behövs för att skapa 
och upprätthålla goda kontakter. Detta kan i sin tur påverka företaget genom ökade utgifter, 
vilket är en faktor som behöver tas i beaktning då Born Globals inte alltid har särskilt stora 
ekonomiska resurser.  
 
Även kulturell distans kan leda till feltolkningar vilket kan visa sig i skilda sätt att agera i sociala 
sammanhang eller olika sätt att visa respekt i form av gåvor eller sättet att hälsa på varandra. 
Språkskillnader påverkar ofta kommunikationen genom fördröjningar och den osäkerhet som 
ibland kan skapas vid användandet av tolk. En konklusion är att de företag som har mycket 
kontakt med icke-europeiska länder som Kina, Indien, Japan och USA, upplevde mer påtagliga 
kulturella skillnader än andra. Till följd av detta dras slutsatsen att vid den tidpunkt då företag 
kommer till dessa länder i sin globaliseringsprocess, kan det uppstå fler svårigheter än vid 
etableringen i mer kulturellt  närliggande länder.  
 
I diskussionen om psykisk distans på makronivå, påverkar juridiska, politiska och sociala regler 
genom att företag får anpassa sitt sätt att arbeta för att bli legalt och socialt accepterade. Den 
miljö en individ är van vid juridiskt, politiskt eller socialt, konstateras också påverka individens 
sätt att agera i affärssituationer, som i sin tur behöver tas i beaktning i ett möte. När det gäller 
psykisk distans på företagsnivå verkar skillnader i länders organisationsstruktur, 
ansvarsfördelning och inställning till affärsrelaterad kommunikation, vara det som påverkar 
hastigheten i den internationella framfarten mest. Att lyckas navigera sig fram till rätt person i 
ett visst företag kan vara tidskrävande och att uttrycka sig tydligt nog till en person som är van 
vid ett annat typ av arbetssätt kan i vissa fall vara svårt. 
 
Efter undersökning av hur de olika delarna av psykisk distans påverkar de studerade företagen, 
dras slutsatsen att den kulturella distansen är mest påtaglig, medan distans som uppkommer till 
följd av skillnader på makronivå är en aspekt som inte märks av lika mycket som de andra. En 
anledning till detta skulle kunna vara att kulturella skillnader är någonting som märks av mer 
konkret i det vardagliga arbetet, medan ett lands politiska, juridiska och sociala system inte är 
lika märkbart i den kontinuerliga kommunikationen.  
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Hur hanterar Born Globals psykisk distans? 
Något som framkommit i analysen är att de Born Global-entreprenörer som deltagit i denna 
studie i allmänhet är duktiga på att hantera inträdesbarriären psykisk distans. Likt vad som 
förutspåddes vid konstruktionen av uppsatsens tidigare presenterade analysmodell, är kunskap 
och nätverk viktiga faktorer för att hantera och motverka de hinder som uppkommer vid 
etablering på en global marknad. 
 
Kunskap behövs dels om marknadsförhållandena i det aktuella landet, men också om hur 
människors kultur och tankesätt skiljer sig från individer med en annan nationell bakgrund. Det 
är betydande att vara ödmjuk för den kunskap som ännu inte finns om en marknad, kultur eller 
individ. För att skapa förståelse och komma närmare andra länder på en psykisk nivå, dras 
slutsatsen att det är viktigt med acceptans, tålamod och att visa intresse för andra människor. 
Att vara öppen, bjuda in till utflykter och delta i de aktiviteter som samarbetspartnern är 
intresserad av, är alla handlingar som kan utföras för att hantera den psykiska distansen. 
Ytterligare något som kan göras för att förstå andra kulturer bättre, är att integrera människor 
med olika bakgrund i företaget. Detta kan leda till ökad kunskap om olika länder och kulturer 
bland medarbetarna, men även till en öppen och mångkulturell atmosfär på arbetsplatsen.  
 
Kunskap och erfarenhet är två begrepp som ligger i nära relation till varandra. Ju fler utmanande 
situationer en individ utsätter sig för, desto lättare kan en liknande situation vara att hantera 
nästföljande gång. En gemensam nämnare för de respondenter som deltagit i studien är lång 
erfarenhet, antingen inom den bransch de är operativa inom, eller inom internationellt 
företagande, och i vissa fall båda delarna. Att ständigt utsätta sig för nya miljöer, människor 
och utmaningar, för att sedan ta lärdom av efterföljande erfarenheter, kan ses som ett bra sätt 
att förbereda sig för de situationer som kan tänkas uppkomma i den internationella affärsmiljön. 
Ett annat sätt att hantera den psykiska distansen som återfinns i denna miljö är att våga ta risker. 
Detta genom att satsa på den produkt eller tjänst företaget tillverkar eller erbjuder, och ta stora 
kliv framåt genom att våga ta kontakt med globala aktörer. Riskbenägenhet bedöms spegla 
samtliga respondenter och är även någonting som återfinns i teorin, som en egenskap som 
speglar entreprenörer verksamma inom Born Globals. Denna egenskap tycks därmed stämma 
överens med hur tidigare forskare definierat denna typ av entreprenör. 
 
Som tidigare nämnts har kunskap ett nära samband till nätverk. För att få ett brett nätverk, som 
kan hjälpa företaget att erhålla den kunskap som behövs för att etablera sig och göra sig 
trovärdiga på en global marknad, behöver företagen befinna sig och synas i internationella 
sammanhang. Detta kan ske dels digitalt men också fysiskt för att minska den psykiska 
distansen ytterligare. Genom att vara närvarande kan den psykiska distansen tänkas minska 
eftersom en form av tillit och trovärdighet byggs upp runt företaget. Att skapa tillit och ingå i 
meningsfulla relationer med partners världen över, är någonting som konstateras betydande för 
att hantera den psykiska distansen. Trots att Born Globals har som mål att snabbt växa och 
etableras globalt, där ett brett nätverk kan tänkas viktigt, dras slutsatsen att kvalitén på nätverket 
är minst lika viktig, om inte viktigare, än dess storlek. Av detta dras slutsatsen att då det skapas 
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en nära relation med en internationell aktör, kan det bli lättare för dennes kontakter att också se 
företaget som pålitligt att göra affärer med. På så sätt skulle den psykiska distansen kunna 
minska även till denna aktör och hastigheten i etableringen därmed öka.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel reflekteras det över studiens resultat och en diskussion förs om de begränsningar 
som är viktiga att ha i beaktning vid tolkning av analysen. Vidare presenteras studiens 
teoretiska och praktiska bidrag och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

7.1 Reflektioner 
Vi valde att gå tillväga genom en kvalitativ undersökningsmetod, där djupintervjuer gjordes 
med åtta företag, som kunde kategoriseras som Born Globals enligt tidigare forskning. Vi anser 
att detta var rätt sätt att utföra studien, då vi fått djup förståelse vid samtalen med samtliga 
respondenter. Intervjuerna har genomförts med grundare av företagen eller någon som tidigt 
började på företaget, vilket vi tror har varit av stor vikt för studiens resultat då empirin är 
insamlad från respondenter som på något sätt varit med i företagets etableringsprocess. Då 
större delen av företagen var små hade respondenten ofta många olika arbetsuppgifter och var 
väl insatt i både försäljningen och nätverkandet, vilket för oss var av betydelse för att studien 
skulle bli trovärdig. Studiens resultat har vissa begränsningar i den generella tillämpbarheten 
då endast åtta företag har intervjuats. Därför hade studien blivit mer generaliserbar om fler 
företag deltagit. Dock visade det sig att många av svaren var likartade, vilket innebär att en 
generalisering ändå kan vara möjlig.  

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Efter utförd analys av insamlad empiri kunde det fastslås att psykisk distans är ett stort hinder 
för Born Globals under etableringsprocessen och vid fortsatt arbete på en internationell 
marknad. Likt tidigare forskning visat, kan det konstateras att nätverk och kunskap är två 
faktorer som underlättar möjligheten att hantera denna inträdesbarriär. Tidigare forskning har 
dock inte enbart fokuserat på dessa två motverkande faktorer till psykisk distans. I denna studie 
har däremot kunskap och nätverk lyfts upp som centrala, med syfte att förstärka förståelsen för 
dessa variabler. Efter utförandet av studien kan det därmed konstateras att en djupare förståelse 
mellan psykisk distans och Born Globals har erhållits, vilket visar att syftet med studien är 
uppnått. En djupare förståelse för hur internationella relationer samt nätverk och kunskap 
påverkar psykisk distans, är studiens teoretiska bidrag, vilket även innebär en bättre förståelse 
för hur Born Globals skall arbeta inför och under sin etableringsprocess.  
 
Företags arbetssätt vid en internationell etablering har enligt det teoretiska ramverket visat sig 
variera beroende på ursprungsland. Tidigare har forskning på psykisk distans och Born Globals 
med ursprung i nordiska länder endast gjorts i ringa omfattning. Eftersom denna studie har 
gjorts på svenska företag kan studiens resultat förmedla kunskap ur ett nytt perspektiv och en 
ökad förståelse för hur kulturella skillnader mellan Sverige och andra marknader kan hanteras.  
 
Detta forskningsområde är intressant och högst aktuellt och med den fördjupade förståelsen 
som studiens resultat givit om svenska Born Globals, kan den tänkas ge ett praktiskt bidrag i 
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anslutning till regeringens exportstrategi. Som nämnts inledningsvis i studien stöttar regeringen 
framväxten av Born Globals. Detta stöd skulle även kunna utvecklas till en fortsatt satsning 
genom utbildningar i exempelvis kultur och plattformar för att underlätta nätverkandet.  

 
7.3 Vidare forskning 
Studiens resultat indikerar att psykisk distans är en viktigt aspekt vid etableringsprocessen för 
Born Globals, vilket gör det intressant att bedriva vidare forskning inom ämnet. Detta för att få 
en ännu djupare förståelse och på sikt kunna utforma en modell specifikt för Born Globals, för 
att främja fler företagstyper som denna i framtiden. Viktigt att ha i beaktning, är att vid 
insamling av empiri gjordes intervjuer endast med män. Om intervjuer hade gjorts med kvinnor 
hade studien möjligtvis fått annorlunda svar, vilket skulle kunna vara intressant att undersöka.  
 
Då det under studien även framkommit att entreprenören och dennes egenskaper spelar en 
viktig roll, kan det förslagsvis vara av intresse att i vidare forskning fokusera mer på 
entreprenörens roll i Born Globals vid etableringen på den globala marknaden. Här skulle det 
även vara av intresse att undersöka om entreprenörens egenskaper kan skilja sig mellan män 
och kvinnor, eller om det finns några skillnader i kvinnors och mäns sätt att driva ett företag av 
typen Born Global.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Bakgrund 

•   Kan du berätta lite om dig själv? 
•   namn 
•   ålder 
•   befattning 
•   arbetsuppgifter 
•   Vad är dina tidigare erfarenheter? 

 
Företaget 

•   Kan du berätta lite om ditt företag och hur det startades? 
•   När grundades företag och hur? 
•   Anser du att ni är ett innovativt företag? Om ja, varför? 
•   Anser du att det är viktigt att vara ett innovativt företag? 
•   Vilken är er viktigaste resurs? 

•   Hur såg processen ut när ni etablerades på en utländsk marknad? 
•   Hur lång tid tog det från att företaget startades tills dess att ni blev 

internationella? 
•   Hur stor är er export och när började ni exportera? 
•   Vad upplevde du som svårast med etableringen utomlands? 
•   Vilka styrkor anser du företaget har som underlättat vid etableringen utomlands? 
•   Vilka länder arbetar ni med? Varför dessa länder? 
•   Hur arbetar ni med dessa länder? 
•   Vilken position har ert företag på marknaden om 5 år? 

 
Psykisk distans 

•   Fysisk distans: Hur upplever du att det geografiska avståndet till andra 
marknader påverkar ditt sätt att kommunicera? 

•   Brukar du besöka de länder ert företag är verksamt i? 
•   Har ni olika arbetstider? 
•   Ser du några skillnader i era sätt att kommunicera?  
•   Vilken betydelse har kommunikationsteknik (internet, mobila nätverk etc. för 

ert företag? Hade ni klarat er utan detta? 
•   Sker kommunikationen oftast via mail/tel/personlig kontakt? 
•   Vilket sätt föredrar du? Varför? 
•   Har skillnader i infrastruktur någon gång lett till missförstånd? 

•   Kulturell distans: Upplever du några kulturella skillnader mellan Sverige andra 
marknader? 

•   Har du någon gång upplevt att ni tolkat information olika, exempel? 
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•   Har du någon gång upplevt att det är svårt att förstå varandra? 
•   Upplever du att ni ofta har olika värderingar? 
•   Vad anser du om att ingå i samarbeten med nya länder i för dig okända kulturer? 

Upplever du några svårigheter när det gäller skillnader i språk mellan er 
och era kunder eller samarbetspartners? 

•   Kan du tala den andra aktörens modersmål? 
•   Vilket språk sker kommunikationen på? 
•   Känner du dig bekväm med språket? 
•   Har missförstånd uppstått på grund av språket, exempel? 
•   Hur hanterar du isåfall detta? 

•   Makrodistans: Upplever du att ni har uppfattat saker olika på grund av  juridiska, 
politiska och sociala skillnader mellan länder? 

•   Har sociala normer inneburit svårigheter i den landsöverskridande 
kommunikationen?  

•   Har ni arbetat med länder med ett annat politisk system? 
•   Om ja, vad för system? Har det lett till några svårigheter? 
•   Har ni stött på några juridiska missförstånd eller problem i samarbete med andra 

länder? 
•   Företagsdistans: Upplever du att det finns några skillnader i hur ni på ert företag 

tänker när ni sköter och hanterar affärer i jämförelse med samarbetspartners i 
andra länder? 

•   Skiljer sig organisationsstrukturen mellan ert företag och de företag ni arbetar 
med? 

•   Är det isåfall någonting som märks i er kommunikation? 
 
Nätverk 

•   Vilken roll spelar era relationer och ert nätverk för framgången av ert företag? 
•   Hur såg ditt kontaktnät ut i utlandet före etableringen?  
•   Beskriv hur ni utnyttjade ert nätverk vid etableringen av ert företag? 
•   Tycker du det är viktigt att ha ett stort kontaktnät? Om ja, varför? 
•   Hur arbetar ni för att skapa nära relationer? 
•   Är det lättare att arbeta med de ni har nära relationer till? 

 
Kunskap 

•   Hur har ni arbetat för att få kunskap om andra marknader? 
•   Hur arbetar ni för att bättre förstå hur saker fungerar på den marknad ni vill 

etablera er på? 
•   Har du någon gång stött på ett problem på grund av bristande kunskap om en 

annan marknad? 
•   Om ja, hur hanterade du detta? 
•   Har era relationer bidragit till ökad kunskap om nya marknader? 
•   Vad har du lärt dig av att arbeta med aktörer på andra marknader? 
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Övriga frågor 

•   Är det något du skulle vilja tillägga? 
•   Är det okej om vi kontaktar dig om vi har några ytterligare frågor? 

 
 


