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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to find out how much influence underlying factors have in 

connection to the internationalization of Born Global firms. 

Methodology: This study has a qualitative approach in which data is obtained mainly through 

interviews and secondary data which consists previous theories about the internationalization in 

small and medium sized firms and recent theories that entitle these firms as Born Global. 

Conclusion: Based on the existing theories and the qualitative data, we have concluded that the 

underlying factors for the Born Global firm’s internationalization are abilities and opportunities to 

create insidership in relevant networks. The most crucial underlying factors for Born Global firm’s 

internationalization are the ability to create processes to break old patterns of thoughts and the 

ability to ally with right partners.  

Keywords: Internationalization, Born Global, entrepreneurial, entrepreneur, relevant networking, 

insidership, Uppsala School. 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur stor påverkan olika bakomliggande faktorer 

haft i samband med en internationalisering av Born Global-företag.  

Metod: Denna studie är av kvalitativ ansats där data har samlats in främst genom djupintervjuer 

och av tidigare teorier om små- och medelstora företags internationalisering samt senare teorier 

som benämner dessa företag som Born Global.  

Slutsats: Vi har utifrån befintliga teorier och empiri kommit fram till att bakomliggande faktorer 

som personliga förmågor och möjligheter behövs för att kunna skapa innanförskap i relevanta 

nätverk. De mest avgörande bakomliggande faktorerna för Born Global-företags 

internationalisering är förmågan att kunna skapa processer för att bryta invanda tankemönster samt 

förmågan att alliera sig med rätt partners.  

 

Nyckelord: Internationalisering, Born Global, entreprenörskap, entreprenör, relevanta nätverk, 

innanförskap, Uppsalaskolan. 
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Förord 
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tackar vi också tänkologen PA Ståhlberg och övriga personer som har varit med och bidragit till att 

denna studie har blivit genomförbar. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I dagens globaliserade affärsvärld strävar företag efter att skapa nätverk, samt efter att få tillgång 

till nya konkurrensmedel (Andersson & Florén, 2008). Den ökade globaliseringen och den snabba 

samhällsutvecklingen leder till ett allmänt och mobilt problem. Senge (1995, s. 75) uttrycker detta 

som: ”Att balansera en växande marknad och kapacitetsexpansion är ett dynamiskt problem.” 

Att konkurrera med vanligt förekommande idéer och lösningar är numera inte någon säker 

framgångsfaktor. Är det så att organisationer numera försöker lära sig göra saker på ett annorlunda 

sätt som inte enbart involverar realkapital och humankapital? Integrationen i globala nätverk leder 

till nyskapande lösningar på de föråldrade problemen, vilket ger upphov till helt nya marknader, 

affärsområden och affärer. Detta kan påverka företag inklusive deras entreprenörer. Om dessa 

aktörer inte lyckas skapa förändring i organisationen så kommer inte heller dess omgivning och 

framtid vara speciellt unik i sitt utvecklingsarbete. (Hultkrantz et al, 2009, s. 71 och Ståhlberg, 

2010, s. 41ff) 

Under de två senaste seklen har gapet i samhällsutvecklingen mellan industriländerna i väst och 

utvecklingsländerna i öst, exempelvis Kina och Indien, minskat (Hultkranz et al, 2009, s. 420ff). 

Därtill har den tekniska utvecklingen inom exempelvis kommunikationsteknologi och innovationer 

under de senaste femtio åren ökat i jämförelse med perioden dessförinnan (Hultkrantz et al, 2009, 

s. 56f & s. 69).  

Valet av etableringsform på en marknad är idag avhängig av helt andra faktorer än geografisk 

närhet. Beroende på vilken produkt som ska produceras så är valet av etableringsland avgörande i 

förhållande till dess tillgång till modern infrastruktur, minimal byråkrati, tillräckligt hög kompetens 

och en acceptabel kostnadsnivå. Dessa faktorer har fått ett högre värde. Dessutom kan företag 

genom analyser förväntas undersöka det politiska system och styre som finns i de tilltänkta 

länderna. Dessa bör vara demokratiska och tillförlitliga på lång sikt. (Etablering Utomlands, 2009) 

Det finns företag som fullt ut använder sig av dagens kommunikationsmöjligheter (Etablering 

Utomlands, 2009). Andersson & Evangelista (2006) (refererande till McDougall et al, 2003; Knight 

och Cavusgil, 1996; Kuemmerle, 2002; Rennie, 1993) studier om internationellt entreprenörskap 

visar att företag numera strax efter start kan vara globala. Dessa företag benämns exempelvis som 

New venture och Born Global (Andersson & Evangelista, 2006).  

Det finns idag ingen exakt definition av vad Born Global är och några antaganden (Knight, 1997; 

McKinsey & Co, 1993; Moen and Servais, 2002; Oviatt and McDougall, 1994 och Zahra et al, 

2000) säger att dessa företags intäkt till minst 25 procent skall komma från kunder utanför landets 

gränser och inkomma inom en period som varierar mellan tre till tjugo år (Knight, Madsen & 

Servais, 2004). Försäljningsvolymen skall vara fördelad över flertalet nationer (Etablering 

Utomlands, 2009). 

Andra forskare som exempelvis Zhou, Wu & Luo (2007), koncentrerar sig inte på en exportkvot på 

25 procent. De menar att Born Global är företag som internationaliserar sig inom tre år och har 

import- och exportaktiviteter, samt att dessa företag har en exportkvot på minst tio procent. Moen 

och Servais (2002) menar att Born Global är företag som exporterar inom två år efter grundandet. 

Enligt Freeman, Edwards & Schroder (2006) består Born Global-företag av färre än 100 anställda 

http://proquest.umi.com.db.ub.oru.se/pqdweb?index=0&did=770937461&CSP=12461&SrchMode=1&sid=1&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1290982379&clientId=29149
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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och har internationaliserat sig inom två år efter start. Gemensamt för dessa företag är att de oftast är 

sammankopplade med högteknologi- och kunskapsindustrier (Etablering Utomlands, 2009). 

Spelindustrin som har koncentrerats sig till Malta inom Europa är ett konkret exempel. Den 

uppfyller dagens krav genom att erbjuda moderna förutsättningar och där kunderna återfinns i 

länder med modern infrastruktur. (Etablering Utomlands, 2009) Det som tidigare har kännetecknat 

flertalet av dessa företags framgångar har varit unika produkter och kontexten av nätverk 

(Andersson & Florén, 2008, s. 35) & (Hultkrantz, 2009, s. 71). 

Preciseringarna har varit många och tvetydiga beroende på olika forskares antaganden och det finns 

inte heller så som vi kan se det några konkreta bevis som pekar på hur och vad som gör att dessa 

företag lyckas internationalisera sig. Därmed så är detta ett som vi anser aktuellt ämne som 

fortfarande är öppet för nya tolkningar och vidare forskning. 

1.2 Problemdiskussion  

Teorin Uppsalaskolan, beskriver bland annat ett företags utlandsetableringsprocess i fyra steg; 

export, agentur, försäljningsbolag och tillverkande bolag (Johanson et al, 2002, s. 47). Denna 

utlandsetableringsprocess kännetecknades bland annat av låg risk för sin produkt, geografisk närhet 

och ett litet psykiskt avstånd (Etablering Utomlands, 2009). (Dessa begrepp kommer att beskrivas 

mer utförligt i teorikapitlet). 

Den forna Uppsalaskolan som förespråkar IP-modellen (Johanson et al, 2002, s. 59) kan i många 

fall i dagens globala värld anses vara föråldrad och är inte överensstämmande med verkligheten. 

Detta eftersom teorin uppkom innan Internet som globalt informations- och 

kommunikationssystem var tillämpningsbart (Entrepreneurship and Small Business Research 

Institute, 2003). 

Teknologisk utveckling inom områden som produktion, transport och kommunikation är exempel 

på orsaken till en allt snabbare globalisering. Det stora gap som en gång fanns mellan 

industriländerna och de forna utvecklingsländerna har i stort sätt utplånats (Johanson et al, 2002, s. 

61).  

Att man i första hand skulle börja internationalisera sig i länder med geografisk närhet eller minst 

psykiskt avstånd är inte längre någon självklarhet och en internationell utveckling så som ”Born 

Global” har blivit ett begrepp som passar flertalet av den nya tidens snabba 

företagsinternationaliseringar bättre (Johanson et al, 2002, s. 72).  

För att kunna få en bild av hur företag idag föds globalt, så anser vi också att man generellt bör 

försöka få en ökad förståelse för hur Born Global-företag i ett tidigt skede når ut i en global 

marknad, med befintliga teknologiska förutsättningar i samband med dagens samhällsutveckling. 

Därmed kan det vara centralt att ta reda på hur dessa Born Global-företag redan före och vid start 

försöker att agera och förändras på en utländsk marknad. Hur gör till exempel företagen för att lära 

sig kombinera den snabba samhällsutvecklingen med teknologi och innovationer som fungerar 

globalt? Vad är avgörande för att lyckas stanna kvar på den globala marknaden och vilka faktorer 

är avgörande för att överleva och utvecklas i framtiden?  
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1.3 Frågeställningar 

 Vilka bakomliggande faktorer bidrar till framgångsrik internationalisering hos Born 

Global-företag? 

 Vilken/vilka bakomliggande faktor/faktorer har varit mest avgörande vid 

internationalisering av Born Global-företag? 

1.4 Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa undersökningen till små- och medelstora företag. Anledningen till att vi 

valt att titta på just dessa typer av företag var, att vi ansåg utifrån de artiklar vi undersökt, att dessa 

företag var mest karaktäriserande för Born Global-företag. Därmed anser vi att teorin om Born 

Global-företag och små- och medelstora företag är applicerbar på de företag vi har som ändamål 

för undersökningen. I uppsatsen har vi valt att i vår empiri avgränsa oss till två svenska företag, 

vilka är Assorted Nuts och Studio01. 

1.5 Syfte   

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur stor påverkan olika bakomliggande faktorer haft i 

samband med en internationalisering av Born Global-företag.   
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1.6 Definitioner 
Här har vi har valt att definiera det som vi uppfattar som de mest vanligt förekommande 

begreppen. 

1.6.1 Internationell och svensk definition av entreprenörskap 

”International entrepreneurship is a combination of innovative, proactive and risk-seeking 

behavior that crosses national borders and is intended to create value in organizations.” 

(Andersson & Evangelista, 2006) 

  

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete 

identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och 

målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.”  

(Tillväxtverket, 2010)  

1.6.2 SME (Små- och medelstora företag) 
”Små företag definieras som företag med mindre än 50 medarbetare och med en årsomsättning 

eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.” 

(Europeiska kommissionen, 2006) 

 

Medelstora företag utgörs av minst 50 anställda och högst 250 anställda. Årsomsättning får 

maximalt uppgå till 50 miljoner euro. Balansomslutningen uppgår maximalt till 43 miljoner euro.  

(Europeiska kommissionen, 2006) 

 

Mikroföretagen faller inom definitionen av små- och medelstora företag. ”Mikroföretag definieras 

som företag med mindre än 10 medarbetare och med en årsomsättning eller balansomslutning som 

inte överstiger 2 miljoner euro per år.”   

(Europeiska kommissionen, 2006)  

1.6.3 IP (Internationaliseringsprocessen) 
Vi har valt att definiera internationalisering ur ett relations- och processperspektiv: 

”Internationalisering är en kumulativ process där relationer kontinuerligt etableras, utvecklas, 

behålls och löses upp i syfte att uppnå företagets mål.” (Johanson & Vahlne, 2009) 

1.6.4 BGF (Born Global-företag)  
”Born Global har en snabbare internationell utveckling än företag med lång erfarenhet” 

(Johanson et al, 2002). Någon fastställd vetenskaplig definition finns inte att ta del av, men den 

vanligaste förekommande beskrivningen innebär att företaget redan från start skall vara inställt på 

att agera globalt, samt att minst 25 procent av försäljning från export skall komma från länder 

utanför etableringslandet. Företaget innehar en unik, oftast högteknologisk immateriell produkt. 

(Etablering Utomlands, 2009) 

http://www.tillvaxtverket/


 

 

12 

2. Metod 
Metodkapitlet kommer att inledas med val av ansats. Därefter redogörs primär- och sekundärdata 

följt av de urval och den insamling av data som gjorts under studien. I kapitlet kommer det även att 

diskuteras giltighet och tillförlitlighet. 

2.1 Val av ansats  

Vi har valt att använda en kvalitativ ansats i denna C-uppsats för att vi i vår forskning vill försöka 

få en djupare insyn och en tydligare förklaring (Christensen et al, 2010, s. 70f) till de 

bakomliggande faktorer som är avgörande för ett Born Global-företags utveckling och framgång. 

Det är problemformuleringen som avgör valet av ansats och när denna är av ett förklarande slag, 

som kräver fördjupning, så anses en kvalitativ ansats vara mest lämplig (Christensen et al, 2010, 

s.15 & s. 71). Vår förhoppning är att finna nya faktorer som kan vara av betydelse för att förstå 

Born Global-företag i deras tidiga och fortsatta internationalisering och vad som är avgörande för 

att dessa faktorer uppkommer. För att detta skall vara möjligt måste vi ta oss bakom fasaden till 

dessa företag i ett tidigt stadium av deras internationalisering och gräva på djupet. För att nå detta 

blir det naturliga valet en explorativ ansats som kräver en metod som kan fånga många olika 

uppfattningar och som dessutom kräver endast en fördjupning i ett fåtal undersökningsobjekt 

(Christensen et al, 2010, s. 57f). Vi har av denna anledning bestämt oss för att först studera ett antal 

tidigare vetenskapliga artiklar i ämnet Born Global och sedan göra två djupintervjuer med Born 

Global-företag i ett tidigt stadium av deras internationaliseringsprocess, samt om det finns några 

avgörande faktorer vid internationalisering av de två företag vi ämnar undersöka. 

Fördelar: Kvalitativ ansats fokuserar på handlingars underliggande mening och innebörd 

(Christensen et al, 2010, 70), på uppfattningar och det unika hos den som lämnar uppgifter 

(Jacobsen, 2002, s.142). En ytterligare fördel med denna metod är att den är flexibel. Detta innebär 

att problemställningen kan ändras under undersökningsprocessen i och med att ytterligare 

information insamlas (Jacobsen, 2002, Ibid). 

Nackdelar: Jacobsen (2002, s. 143f) beskriver en kvalitativ ansats som resurskrävande eftersom det 

kan ta lång tid att både utforma rätt frågor och utföra en intervju med bestämda respondenter. På 

grund av denna tidsbegränsning kan endast ett antal respondenter undersökas och därmed uppstår 

ett generaliseringsproblem. Ytterligare en nackdel är problematiken i att förstå samtlig information 

som inkommer, eftersom den kan vara färgad av respondenten och att den är ostrukturerad 

(Jacobsen, 2002, s. 144). 

2.2 Primärdata 

Primärdata är information som samlas in av forskare för att lösa det specifika problemet 

(Christensen et al, 2010, s. 72 & s. 103). Våra primärdata består främst av intervjuer med två 

svenska Born Global-företag i Karlstad vid namn Studio01 och Assorted Nuts. Eftersom det kan 

finnas fördelar och nackdelar med olika insamlingsmetoder, till exempel faxintervju, 

telefonintervju eller personlig intervju, anser vi därför som forskare att det krävs medvetenhet om 

det val vi gör. Vi har valt en kombination av en djupintervju och en semistrukturerad intervju 

därför att vi ville ha en intervjuguide där respondenterna kunde tala fritt och vi som forskare kunde 

utforma intervjun som i ett vanligt samtal om så krävdes (Christensen et al, 2010, s. 169). 
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2.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som varit insamlad tidigare och som är utgiven i olika former 

(Christensen et al, 2010, s. 71). Vid insamling av sekundärdata har vi använt oss av sökning på 

Internet, och databasen Elin. Vi har även använt oss av bland annat tidskrifter och tidningsartiklar. 

När vi letade på Internet och databasen Elin använde vi oss av följande sökord: ”Born Global”, 

”Born Globals”, med begränsningen ”Europa och Sverige”. Avsikten med denna sökning av 

information var att vi snabbt ville få en inblick i området med Born Global-företag på den 

europeiska och svenska marknaden för att vara väl förberedda för kommande intervjuer. Vi ansåg 

att det var viktigt att vara väl förberedd samt att ha goda kunskaper innan intervjuerna gjordes. 

Detta för att det då blev lättare att utforma relevanta frågor, samt att det blev lättare att ställa 

följdfrågor under själva intervjun. 

2.4 Urval 
Vi har valt ut två företag som vi anser passar in i de kriterier som är i ett tidigt stadium och som 

inte ännu uppnått en exportandel på minst 25 procent. Dessa utgör typen Born Global-företag. Då 

definitionen inte är vetenskapligt fastställd, är det av största vikt att noga ta reda på hur vi bör välja 

ut dessa företag, vem vi tänker intervjua om vad, samt varför vi valt just denna respondent. Vi har 

använt oss av ett så kallat strategiskt urval som är ett icke sannolikhetsurval. Detta innebär att vi 

har valt ut respondenten som skall intervjuas utan att ledningen innehaft någon påverkan på vem 

som kommer att vara respondent (Christensen et al, 2010, s.129f). 

2.5 Insamling av data  

Empirin består av resultat från intervjuer som sedan har kompletterats med sekundärdata från de 

berörda respondenternas företag. För att finna dessa företag har vi börjat med att undersöka hur 

andra forskare hade sökt efter liknande företag. Vi upptäckte att dessa högteknologiska företag 

oftast samlade sig i kluster. Exempel på sådana kluster är Silicon Valley i USA och Silicon Fen i 

England (Nationalencyklopedin). Vi resonerade på det sättet att den svenska motsvarigheten skulle 

i detta fall kunna bestå av olika forskningscentrum som ligger runt om i landet. Genom webbsidan 

www.sisp.se, vilket listar Sveriges samtliga vetenskapliga forskningscentrum, valde vi att kontakta 

Inkubera som är beläget i Örebro. Genom Inkubera fick vi kontakt med projektkoordinatorn Malin 

Olsson från Inova i Karlstad, som i sin tur hänvisade oss vidare till två högteknologiska företag vid 

namn Assorted Nuts och Studio01.  

Vi kontaktade först Simon Röjder som är entreprenör och VD för Studio01. Sedan kontaktades 

entreprenören Erik Öhrner på Assorted Nuts för en ytterligare intervju. Kontakt gjordes först via 

telefon för att försäkra oss om att företaget stämde överens med de kriterier som vi tidigare nämnt 

under inledningen, som var uppställda för Born Global-företag. Dessa kriterier är att företagen ska 

internationalisera sig inom två till tre år efter start samt att de ska inneha en exportkvot på minst tio 

procent. En ytterligare kriterie är att företagets anställda ska vara färre än100. Därefter bokades tid 

för intervju i Karlstad.  

Inför våra intervjuer utformade vi en intervjuguide som innefattade allmänna frågor kring företaget 

och respondenten som följs av frågor som syftar till att förstå vilka faktorer som var avgörande för 

företagets bildande och utformning, för att bedöma om företagen faller inom ramen för Born 

Global-definitionen, för att se vilka faktorer som inverkat före och under internationaliseringen, 

samt slutligen vilket tankemönster som dessa entreprenörer omfattas av. Frågorna är koncentrerade 

främst till nätverket och entreprenören men även till produkten samt är utarbetade för att försöka 

efterlikna ett vanligt samtal som skall fungera som den röda tråd som intervjun skall följa. Detta för 

http://www.sisp.se/
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att vi ska kunna dra slutsatser från spontana svar i intervjuunderlaget.Vi kontaktade företagen via 

telefon då tid för intervju bokades. Vi skickade över vår intervjuguide till respondenterna innan 

intervjun. Inte av den anledningen att de skulle förbereda långa genomtänkta svar utan för att de 

skulle få ett grepp om vad vi var ute efter. Av det skälet valde vi att skicka frågorna dagen innan 

intervjun. Vi var ute efter att intervjuerna skulle ske spontant, men även ge genomtänkta svar. Det 

medförde att intervjuerna gick smidigt, eftersom intervjupersonerna var förberedda på vilka frågor 

som vi skulle ställa. Respondenterna har samtliga haft goda kunskaper om 

internationaliseringsprocessen. Detta ansåg vi vara betydelsefullt för att de skulle kunna svara på 

våra intervjufrågor.  

Det finns begränsningar med att skicka intervjuguiden till respondenterna innan intervjun. När 

respondenterna får tillgång till intervjuguiden innan intervjutillfället, kan de förbereda sig att svara 

på ett sätt som ger en positiv bild av respondenterna själva eller företaget samt svara på ett sätt som 

utifrån respondenternas uppfattning är socialt önskvärt (Bryman & Bell, 2005, s. 157). 

Respondenterna gav oss möjlighet att återkomma senare med kompletterande frågor. Innan 

intervjun frågades om respondenternas identiteter fick användas i forskningen. Vi använde oss av 

en mp3-spelare med berörda personers samtycke. Det förenklade hela arbetsprocessen eftersom 

missförstånd samt feltolkningar kunde undvikas och därmed styrka trovärdigheten i de svar vi fick. 

Inspelningen med mp3 kan dock påverka respondenten negativt (Christensen, 2010, s. 177). Detta 

kan vara till exempel att respondenten omedvetet blir distraherad och nervös av att intervjun spelas 

in och detta kan påverka respondentens svar. Efter varje intervju som varade i ungefär 60 minuter 

per respondent skrev vi ut samtalen, vilket bidrog till att vi enklare kunde se helheten och ta ut de 

nyckelavsnitt som vi ansåg var de mest relevanta. Vi tog även bilder för att kunna styrka vår empiri 

och för att kunna påvisa i vilken miljö dessa företag befinner sig i. Dessa bilder och mp3-filer kan 

lämnas ut vid förfrågan.  

 

2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Ett kännetecken för den kvalitativa ansatsen är öppenhet. Detta innebär att forskaren vet i förväg 

vad han eller hon ska söka efter. Det är exempelvis respondenten vilken forskaren intervjuar som 

bestämmer vad för typ av data forskaren samlar in. I och med att intervjufrågorna inte består av 

fasta frågor med fasta svarsalternativ, ger det en möjlighet till ”korrekt” förståelse av exempelvis 

ett fenomen. Den kvalitativa ansatsen får då en hög intern giltighet, det vill säga att forskaren mäter 

det han/hon avser att mäta. (Jacobsen, 2002, s. 21 & 142f) 

Tillförlitlighet innebär att undersökningen går att lita på (Jacobsen, 2002, s. 22). Tillförlitlighet 

skapas genom att forskaren har utfört undersökningen i linje med de regler som finns och att 

forskaren skickar resultaten till de intervjuade individerna. Detta för att säkerställa att undersökaren 

har uppfattat den information han/hon insamlat på ett riktigt sätt. Detta kan man göra genom 

respondentvalidering, det vill säga att man skickar in resultatet till de berörda respondenterna för 

att få en bekräftelse på att den insamlade informationen stämmer (Bryman & Bell, 2005, s. 207f). 

Forskaren kan även använda sig av andra metod eller datakällor för att kontrollera informationen, 

en så kallad triangulering (Bryman & Bell, 2005, s. 310). Datan bearbetas först efter att 

insamlandet har slutförts (Jacobsen, 2002, s.142f).  
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Vi vill med ovanstående tydliggöra att syftet med kvalitativ metod inte är att generalisera urvalet av 

enheter till en population, utan avsikten med denna metod är att förstå och fördjupa fenomen och 

begrepp. Styrkan hos denna typ av metod är att mer utveckla generella teorier, utifrån det 

undersökaren har observerat eller läst. (Jacobsen, 2002, s. 266)  

Möjlighet finns att det under våra intervjuer har skapats intervjuar- och kontexteffekt. Dessa 

innebär att vår närvaro och den plats intervjun skedde på kan ha skapat speciella resultat (Jacobsen, 

2002, s. 190). Därför kan det vara viktigt att vi som undersökare kritiskt värderar om våra 

respondenter har gett korrekt information om det vi söker, samt om respondenterna har varit villiga 

att ge korrekt information. Efter att vi har samlat in informationen från de två respondenterna har vi 

lyssnat på inspelningen av intervjun upprepade gånger där samtliga undersökare varit närvarande. 

Medan vi lyssnat har vi skrivit ner exakt det respondenterna har sagt för att kunna ta ut den 

väsentliga informationen till vår uppsats för att säkerställa att vi inte misstolkat informationen. 

Medan vi tog ut det väsentliga från inspelningarna, upptäckte vi att respondenterna i vissa frågor 

troligen har missförstått oss och därmed angett för vaga svar på frågorna. Respondenterna har även 

i vissa fall uppgett ofullständiga svar där det var svårt att förstå vad de exakt syftade på. I de fall 

där vi varit osäkra på om vi fått rätt svar på våra intervjufrågor, har vi stärkt dessa genom att ta in 

sekundärdata i vår empiri för att öka tillförlitligheten. Dessvärre har vi inte kunnat styrka detta 

ytterligare genom att ta direkt kontakt med respondenterna på grund av tidsbrist. 
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3. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet inleds med teorin om Uppsalaskolan och avslutas med kritik av den. Sedan beskrivs 

de olika teorierna, nätverkssynsättet och nätverkskontexten, samt fenomenet Born Global.  

3.1 Uppsalaskolan 
Johanson et al (2002, s. 43f) beskriver ett forskningsprogram om internationellt företagande från 

början på 1960-talet i Uppsala. Några väsentliga motiv till forskningsprogrammet var att 

produktionen i Sverige var mycket beroende av de internationella marknaderna. En annan orsak var 

att under 1950-talet skapades den europeiska kol- och stålunionen i samband med den europeiska 

ekonomiska integrationen. År 1951 bildades unionen och år 1960 inrättades EEC, en så kallad 

ekonomisk gemenskap som bestod av sex europeiska länder. EEC har vuxit till en ekonomisk 

union och benämns numera som EU. En annan betydelsefull anledning var att efter andra 

världskriget började amerikanska företag bryta sig in på de europeiska marknaderna vilket 

medförde att konkurrensförhållandena ändrades för många svenska företag. I och med detta 

öppnades fler dörrar till internationalisering och företagen började satsa på forskning inom 

internationellt företagande. 

I Uppsalaskolan framhålls det psykiska avståndet som en viktig aspekt och innebär att företag 

etablerar sig först i närliggande länder där det finns likheter i bland annat utbildningsnivå, kultur 

och språk för att sedan allteftersom internationalisera sig allt längre bort från hemmamarknaden. 

Dessa ovanstående faktorer påverkar valet av land vid en utlandsetablering. Syftet med psykiskt 

avstånd är att mäta de faktorer som komplicerar eller stoppar informationsflöden mellan länderna. 

Svenska företag väljer till exempel att först etablera sig i de nordiska länderna och sedan gå in i 

länder som Tyskland och Nederländerna (Johanson et al, 2002, s. 46). Det psykiska avståndet kan 

också benämnas som kulturellt avstånd, vilket är en utveckling av tidigare teorier kring det 

psykiska avståndet som enbart utgick ifrån Sverige, utifrån detta har vi begränsat oss till de 22 

närmsta länderna, vid jämförelse med ett annat land. Det kulturella avståndet utgår ifrån olika 

länder och är mätbart mellan andra länder än enbart Sverige (Johanson et al, 2002, s. 62f), vilket 

tabellen nedan visar. 

Kulturellt avstånd (1998) 

Jämförelseland Sverige 

1.Norge 2.Storbritannien 3.Västtyskland 4.Danmark 5.USA 

6.Finland 7.Holland 8.Frankrike 9.Belgien 10.Singapore 

11.Saudi 

Arabien 

12.Schweiz 13.Ryssland 14.Iran 15.Libyen 

16.Polen 17.Spanien 18.Irland 19.Förenade 

Arabemiranten 

20.Brasilien 

21.Sydafrika 22.Ecuador    

 

Tabell 1, Psykiskt och kulturellt avstånd, ur Johanson et al (2002, s. 62) 
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Tabell 1 visar i rangordning hur länder förhåller sig till Sverige när man mäter kulturellt avstånd 

även kallat (psykiskt avstånd). Högre ordningstal i tabellen visar på högre kulturellt avstånd. 

Det är av stor vikt att företaget har kunskap och erfarenhet om den utländska marknaden som 

företaget ska etablera sig på (se även Melén, 2010, s. 23).  

En annan betydande del i Uppsalaskolan är den så kallade etableringskedjan som innebär att 

företag följer fyra olika steg (Johanson et al, 2002, s. 47), se även Melén (2010, s. 22f). Första 

steget är export som innebär att företaget först exporterar sina produkter till ett annat land. Nästa 

steg är att företaget anskaffar en agent i landet. Därefter bildar företaget ett eget försäljningsbolag. 

Till sist startar företaget ett tillverkande bolag. 

 

Figur 1, Etableringkedjan och psykiskt avstånd, ur Johanson et al (2002, s. 47) 

Den vertikala pilen i figuren visar graden av psykiskt avstånd. Lågt psykiskt avstånd innebär att det 

är mindre kulturella skillnader mellan Sverige och det specifika landet än ett högt psykiskt avstånd 

(Johanson et al, 2002, s. 46). Den horisontella pilen visar vilken etableringsform företagen har. Den 

diagonala pilen visar sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringsform, där företagen först 

börjar med export i de länderna med minst psykiskt avstånd för att sedan följa den traditionella 

etableringskedjan. (Vår förklaring av modellen) 

Internationaliseringsprocessen, även kallad IP-modellen, består av fyra grundbegrepp som 

växelvis är kopplade till varandra och har som syfte att förklara själva processen. Två av dessa, 

engagemangsbeslut och löpande aktiviteter handlar om förändringsaspekter som beskriver hur 

internationaliseringen går till. De andra två syftar på tillståndaspekter som innebär hur pass 

internationaliserat det aktuella företaget är. Dessa är marknadskunskap och marknadsengagemang 

(Johanson et al, 2002, s. 51, Johanson & Vahlne, 2009 och Melén, 2010, s. 25) 

Melén (2010, s. 25) menar att IP-modellens styrka är att den inte lägger fokus på en specifik 

situation. Däremot föklarar den förändringar i företags beteende över tiden. Denna styrka har varit 

och är än idag viktig menar Melén. Vidare säger Melén (2010, s. 26) att IP-modellen ger en djupare 

förståelse av olika företags internationaliseringsprocess.  
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Figur 2, visar Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell, ur Johanson et al (2002, s. 51) 

Engagemangsbeslut fattas (Johanson et al, 2002, s. 55) genom att företagen ser olika möjligheter 

och svårigheter som finns på den utländska marknaden. Dessa beslut är baserade på erfarenheter 

och har som syfte att ligga nära verksamheten som redan bedrivs. Detta medför att företaget 

försöker stärka verksamheten genom att man bland annat satsar på marknader som man har 

kunskap om eftersom det då blir lättare att se de affärsmöjligheter och problem som finns samt 

även kunna finna eventuella lösningar till problemen.  Företaget ska helst försöka etablera sig på de 

marknader som de har kopplingar till. Vidare menar Johanson (2002) att det är genom 

erfarenheterna som nya dörrar öppnas till att se nya affärsmöjligheter.  

Enligt Johanson (2002, s. 52ff) sker löpande aktiviteter i kontakt med kunder, leverantörer samt 

andra väsentliga människor och organisationer. Den har till följd att företag skaffar sig kunskap och 

erfarenhet. Det som är negativt med denna typ av erfarenhetsbaserad kunskap är att den tar lång tid 

att införskaffa, i och med att det handlar om personliga erfarenheter, och för att kunna nå den kan 

det vara bra att vara på marknaden under en längre tid. Den erfarenhetsbaserade kunskapen kan 

man få av andra individer genom att arbeta tillsammans med dem. Det är denna kunskap som 

företaget tjänar pengar på, menar Johanson (2002).   

Marknadskunskap är kunskap som berör kunder, myndigeter och leverantörer samt relationen dem 

emellan på den aktuella marknaden (Johanson et al, 2002, s. 53, Melén, 2010, s. 25 och Johanson 

och Vahlne, 2009). Denna typ av kunskap kan endast erhållas på den särskilda marknaden och kan 

inte nyttjas på andra marknader.  

Det sista begreppet i IP-modellen kallas marknadsengagemang och beskriver hur bundet företaget 

är till den främmande marknaden (Johanson et al, 2002, s. 55f, Melén 2010, s. 26 och Johanson och 

Vahlne 2009). Styrkan i detta engagemang är hur hårt resurserna är beroende av den specifika 

marknaden och därmed ökar även företagets engagemang på marknaden.  Marknadsengagemang är 

dock inte endast beroende av företagets resurser utan även av kunskaper om marknaden eller 

kunderna på marknaden. Den styrka som marknadsengagemanget har är att den påvisar att ett 

företag har mycket att mista om den stöter på problem, exempelvis att viktiga partners upphör. 

 

3.2 Kritik mot Uppsalaskolan 
Johanson och Vahlne (2009) menar att det är benägenheten av utanförskap i relevanta nätverk 

snarare än främlingskap (psykiskt avstånd, vår tolkning) som ger upphov till svårigheter i 

internationaliseringen. Utanförskapet syftar på bristen av förmåga att ta sig in i relevanta 

kontaktnät i affärssammanhang. Ett företag som inte har eller lyckats skapa en position i ett 

relevant nätverk är utanför, det vill säga en ”outsider”. Om ett företag utan någon relevant 

nätverksposition kommer in i en utländsk marknad kan den drabbas av ”utanförskap” och 

”främlingskap”. Utanförskap försvårar företagen att göra affärer. 
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Därmed ses internationaliseringen som ett nödvändigt steg för att komma in i det utländska 

affärsnätverk som är relevant för företagets fortlevnad. Enligt Johanson och Vahlne (2009) 

konfronteras IP-modellen med att den bör uppdateras med att internationaliseringen inte bör ses 

som enbart medvetna försök att expandera utan en biprodukt av de steg som följer av 

entreprenörens agerande för att positionera sig i de rätta nätverken.  

Kritiken påpekar den svårighet som uppbyggnaden av internationella nätverk omfattar. Det vill 

säga att det psykiska avståndet, som exempelvis inkluderar kulturella skillnader, försvårar ett 

agerande på och i en internationell miljö. Med detta så påvisar kritiken att det är entreprenören som 

är en central faktor. Men understryker att även om entreprenören, som i Johanson och Vahlnes 

(2009) fall, är van vid att arbeta internationellt så behöver detta inte innebära att processen är 

oproblematisk. Processen är av stor betydelse där det i flesta fall tar tid och kraft för att bygga 

dessa internationella nätverk. Nätverk har betydelse vid företags internationalisering, då företagets 

nätverksrelationer påverkar valet av utländsk marknad. (Johanson och Vahlne, 2009) 

 

Med stöd från dessa ovanstående om nätverkets betydelse, modifierar vi den ursprungliga modellen 

genom att sätta relevanta nätverk som en kolumn i modellen. 

 

Figur 3, modifierad etableringskedja - psykiskt avstånd och utanförskap, ur Johanson et al (2002, s. 47) 

Den vertikala pilen i figuren visar graden av psykiskt avstånd. Lågt psykiskt avstånd innebär att det 

är mindre kulturella skillnader mellan Sverige och det specifika landet än ett högt psykiskt avstånd. 

Den horisontella pilen visar vilken etableringsform företag har i de etablerade länderna. Den 

diagonala pilen visar sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringsform, där företagen först 

börjar med att skapa relevanta nätverk i länder med minst psykiskt avstånd för att sedan följa den 

traditionella etableringskedjan. Relevanta nätverk innefattar nätverk som har betydelse för 

företagets verksamhet. Eftersom entreprenören och företaget kan vara en och samma person, så kan 

exempelvis personliga nätverk och affärsnätverk skapas i interaktion med andra individer (Melén, 

2010, s. 41)  

Knight och Cavusgil (1996) framhåller även att vissa teoretiker hävdar att företag inte behöver 

följa IP-modellens steg i en viss följd för att internationalisera sig. I flertalet fall har det visat sig att 

företag valt att hoppa över flertalet steg i modellen och gått direkt ut på marknader utanför det 

geografiska och psykiska avståndet. 
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3.3 Nätverkssynsättet 
Nätverkssynsättet (Johanson et al 2002, s. 84f och Håkansson et al 1982) handlar om 

leverantörsföretag och kundföretag vilka utgör olika affärsförbindelser. Dessa relationer är 

sammankopplade med varandra, till exempel kan en förbindelse mellan leverantörsföretaget och 

kundföretaget påverkas av kundföretagets förbindelser med sina egna kunder. Alla dessa 

affärsförbindelser formar ett nätverk mellan företag där varje enskilt företag är ute efter eget 

vinnande, men är även beroende av de andra företagen i nätverket.  

Nätverkssynsättet betraktar marknader som ett nätverk av affärsförbindelser och det är de här 

observationerna som är grunden till det så kallade nätverkssynsättet. Johanson et al (2002, s. 69) 

menar att företag som har erfarenhet av internationella nätverk har bäst chans att etablera sig på en 

utländsk marknad. Internationaliseringen beror på kvaliteten av nätverket som medför hur snabbt 

och smidigt företag kan ta sig in på de utländska marknaderna.  

Nätverket bör vara så stort, så starkt och så kunnigt som möjligt för att motverka problem för 

företaget då etableringen sker (Lester & Mughan, 2002). Även Hollensen (2001, s. 60ff) påpekar 

att internationaliseringsprocessen går snabbare då företag är med i ett nätverk. Nätverket kan inte 

begränsas till en specifik marknad, industri eller bransch. Samtliga företag är centrum i sin egen del 

av nätverket och olika företags nätverk kopplas ihop med varandra. Ett nätverk har heller inte några 

gränser, utan alla förbindelser som ett företag har till andra motparter kan kopplas till ytterligare 

förbindelser (Johanson et al. 2002, s. 85).  

Johanson et al (2002, s. 86) menar att genom att rita ett mönster av företag som är anslutna till 

varandra är det tämligen lätt att avbilda ett nätverk inom en industri eller marknad. Johanson säger 

vidare att dessa avbildningar är overkliga på grund av flera olika anledningar. Den första orsaken är 

att förbindelser varierar. De är alltså inte bestående utan de utvecklas ständigt. Sedan handlar det 

om att förbindelser har olika typer av band, exempelvis tekniska eller ekonomiska. Vidare är de en 

fråga om tolkningar, avsikter och förväntningar parterna emellan, och till sist kan det vara så att 

bägge parter i en förbindelse kan ha olika uppfattningar om förbindelsen. Gällande förbindelser 

som ligger längre bort i nätverket så kan uppfattningen skilja sig ännu mer än vad gäller 

närliggande.      

3.4 Nätverkskontexten 

Enligt Johanson et al (2002, s. 86f) består nätverkskontexten av bland annat kunder och 

leverantörer, och av att företag är engagerade i nära affärsförbindelser. Det som är viktigt med 

nätverkskontexten är att den innehåller aktörer som anses vara betydelsefulla för företaget. 

Nätverkskontexten utgör grunden för företagets fortsatta verksamhet. Utvecklingen av företaget 

tros inträffa tillsammans med resterande företag i kontexten. En annan viktig aspekt av 

nätverkskontexten är att den är en betydelsefull källa för information om omvärlden. Det positiva 

med en nära förbindelse är att företaget och motparten kan ha en viss uppfattning om varandra, hur 

de fungerar och vilken framtid de har. Vidare spelar den en viktig roll därför att, genom att parterna 

är beroende av varandra kan det finnas ett intresse av att delta i varandras utveckling på lång sikt.  

Detta för med sig att parterna gynnar varandra då de är engagerade i nya områden, exempelvis 

inom tekniken. 
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3.5 Born Global 
 

3.5.1 Typiska kännetecken för Born Global 

I början av 1990-talet presenterades studier om ”International New Venture” (Oviatt och 

McDougall, 1994) och Born Global-företag (Knight och Cavusgil, 1996) runt om i världen (Melén 

2010, s. 29f). Även om olika forskare ger dessa begrepp olika innebörd så syftar de gemensamt på 

tidigt internationaliserade småföretag (Melén 2010, s. 30). I en studie från konsultföretaget 

Mckinsey benämnde små- och medelstora företag som Born Global när dessa redan från start 

klarade av att konkurrera på en global marknad (Melén, 2010, s. 29, refererande till Rennie, 1993).  

Dessa små- och medelstora företag expanderade tidigt i ett flertal länder (Andersson & Evangelista, 

2006). Detta skiljer sig från den traditionella internationaliseringsprocessens grunder som benämns 

i Uppsalamodellen (Melén 2010, s. 29). Gemensamt menar dessa forskare att: 

 Företagen är SME 

 Företagen grundas av entreprenör med erfarenhet ifrån internationell handel 

 Entreprenörerna besitter ett internationellt personligt nätverk 

 Entreprenörerna riktar sig till en global marknad 

 Företagen exporterar en eller flera produkter till flera länder inom tre år ifrån start 

 Företagen har en exportkvot på 25 procent eller mer av den totala omsättningen 

 Marknaden består inte nödvändigtvis av länder med ett nära psykiskt och geografiskt 

avstånd. (Melén 2010, s. 30) 
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Tabell 2, olika forskares tolkningar av Born Global 
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Melén (2010, s. 31) definierar Born Global-företag som snabbt internationaliserade småföretag. 

Dessa karaktäriseras av två utmärkande aspekter som lyfts fram av några tidigare forskare som 

Knight, (1997), McKinsey & Co, (1993), Moen och Servais, (2002), Oviatt och McDougall, 

(1994), Zahra et al, (2000). (Andersson & Florén, 2008, s. 649):  

 

1. Export av en eller flera produkter inom tre år ifrån start 

2. Exportkvoten skall vara minst 25 procent av den totala omsättningen 

Den mest centrala egenskap ett företag som är Born Global har, är att företaget redan från start har 

en global vision (Andersson & Florén, 2008). 

Dessa företag kännetecknas även av att de agerar proaktivt, vilket gör dem både flexibla och 

riskbenägna. Därmed behöver dessa företag inte starta med att först expandera på 

hemmamarknaden utan kan direkt etablera sig på utländska marknader och därmed följer de inga 

förutbestämda mönster. (Melén 2010, s. 31) 

 

3.5.2 Entreprenörens och nätverkets samband 

Andersson och Evangelista (2006) (refererande till Andersson, 2000, 2002, Ibeh och Young, 2001; 

Johnson, 2002; Nummela et al, 2002;. Kuemmerle, 2002; Preece et al, 1998;. Westhead et al, 2001) 

framför att det finns ett positivt samband mellan entreprenörens internationella attityd, som bland 

annat erfarenheter och nätverk, och en positiv internationell utveckling. Det har upptäckts att de 

lokala nätverken, som de utländska dotterbolagen är en del av, är den mest avgörande faktorn även 

i den senare delen av internationaliseringsprocessen. Nätverk har visat sig vara centrala faktorer för 

småföretag, speciellt personliga nätverk. (Andersson & Florén, 2008) 

 

3.5.3 Entreprenören kontra entreprenörskapet 

Andersson & Florén (2008) (refererande till Aharoni, 1966; Bilkey och Tesar, 1977; Reid, 1981; 

Dichtl et al., 1990, McGaughey et al., 1996) påtalar betydelsen av högt positionerade chefer och 

entreprenörer vid analys av företags internationella beteende. Inte förrän idag har det funnits 

antaganden om individuella aktörers påverkan på företagens internationalisering. Traditionellt har 

de två forskningsområdena, entreprenörskap och internationalisering, varit två separata områden. I 

forskningar om internationalisering har stora multinationella företag varit den främsta enheten och 

forskning inom entreprenörskap har fokuserat på entreprenören samt nystartade inhemska företag. 

På senare tid har det varit ett ökat intresse för en överlappning av dessa två områden, där det även 

har dykt upp ett tredje fält, vilket är internationellt entreprenörskap. I det här området är påverkan 

på små- och medelstora företags internationella utveckling ett viktigt område att studera 

(Andersson & Florén, 2008). 

Melén (2010, s. 41) menar att under små- och medelstora företags internationaliseringsprocess är 

det viktigt att uppmärksamma individerna som aktörer. Det som kännetecknar små- och medelstora 

företag är att dessa företag saknar inlärda rutiner och strukturer. Små- och medelstora företag består 

av en lägre grad av formalisering till skillnad från stora, etablerade multinationella företag, som 

utformat inlärda rutiner och strukturer från bland annat tidigare affärer. De invanda mönster som 

finns i små företag, skapas istället utifrån de enskilda individerna i företaget och därför är det av 

stor betydelse att fokusera på individerna som aktörer. 
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Entreprenörens och individernas tidigare erfarenheter påverkar hur företaget agerar med kunder på 

en utländsk marknad, samt hur det utvecklar marknadskunskapen och företagets affärsrelationer 

(Melén 2010, s. 41). Det vill säga individernas tidigare erfarenheter är en central och avgörande 

faktor för små- och medelstora företags framgång under internationaliseringsprocessen.  

Entreprenörens bakgrund och erfarenheter påverkar uppkomsten av Born Global-företag. Inom 

SME är det en entreprenör eller ett fåtal entreprenörer som har makten vad gäller beslutsfattandet 

inom organisationen och VD:n har en unik och inflytelserik roll (Andersson & Evangelista, 2006). 

I de flesta undersökningar om småföretags internationalisering och Born Global-företag har fokus 

tidigare varit på entreprenörskap istället för entreprenören själv (Andersson & Evangelista, 2006). 

Som (figur 4) visar nedan, menar tidigare studier om Born Global-företag att entreprenören är en 

avgörande faktor för dessa företags utveckling, och att en analys på individnivå är central för 

förståelsen av små- och medelstora företags internationella ageranden (Melén, 2010, s. 41). 

Utifrån Meléns resonemang, som vi redogjort för tidigare, kommer vi nedan lägga fokus på 

entreprenören men även på entreprenörskapet, vilket sedan kommer att kopplas till 

internationaliseringsprocessen ur företagsnivå samt förklaras på individnivå. 

 

Figur 4, Analysmodellens centrala aspekter, ur Melén (2010, s. 40) 

Johansons et al (2002) figur 2, som vi tidigare beskrivit under Uppsalaskolan, visade 

internationaliseringsprocessen utifrån fyra grundbegrepp. Även Melén (2010) utgår från dessa 

grundbegrepp (figur 4). 

Melén (2010) visar hur individer påverkar företagets internationalisering (figur 4). Hennes 

resonemang kring betydelsen av individernas agerande inom företaget kan styrkas med exempelvis 

Ahrenfelt (2001, s. 12), som menar att organisationer består av individer. Att Born Global-företag 

består av små- och medelstora företag med få sysselsatta personer får som följd att entreprenören 

och företaget smälter samman till en och samma enhet. Individerna blir företaget. Entreprenören 

och företaget kan enligt Melén (2010, s. 41) utgöras av en och samma person. Andersson (2000) 

menar att entreprenören är samtliga individer i företaget som utför företagande handlingar, vilka till 

exempel är innovativa ledare/chefer i befintliga organisationer.  
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Vi ser en möjlighet att utöka Meléns teori om internationaliseringsprocessen (figur 4) genom att 

lägga till entreprenörskapet under företagets affärsrelationer, samt entreprenören under individens 

tidigare erfarenheter och personliga relationer. Genom att koppla individen till entreprenören samt 

företaget till entreprenörskapet, kan vi finna en koppling mellan entreprenören och 

entreprenörskapet. 

   

Figur 5, visar vår utökade modell från Meléns (2010, s. 40) figur 4 med sambandet mellan entreprenören och 

entreprenörskapet hos Born Global-företag 

(Figur 5) visar hur individens tidigare erfarenheter och personliga relationer påverkar 

entreprenören. Entreprenören tar med dessa erfarenheter och relationer in i sitt entreprenörskap, där 

det sedan skapas affärsrelationer. Ur dessa affärsrelationer kan ett ökat internationellt engagemang 

skapas som samtidigt ökar marknadskunskap och leder till nya erfarenheter och relationer. 

3.5.4 Internationell och teknisk erfarenhet 

Melén (2010, s.12) har utformat en egen teori utifrån en undersökning som hon har gjort på 14 

små- och medelstora företag inom bioteknikbranschen. Melén har valt att dela upp dessa 14 företag 

i två grupper, Born Academics och Born Industrials (Föreläsning, Melén 2010-04-14). 

Enligt Melén (2010, s. 41) bygger tidigare forskning inom internationalisering främst på 

internationell erfarenhet för att upptäcka nya affärsmöjligheter och fatta beslut som ökar 

engagemanget på utländska marknader. Melén menar vidare att entreprenörerna som startar Born 

Global-företag kan ha två utgångspunkter vid företagsstart, internationella affärserfarenheter och 

teknisk erfarenhet. Dessa två utgångspunkter resulterar i det hon kallar i en föreläsning 

(Föreläsning Melén, 2010-04-14) för Born Industrials och Born Academics. Hon beskriver dem 

utförligt i en bok (Melén, 2010, s. 48-56) dock utan att använda dessa begrepp. 

 

3.5.4.1 Born Industrials 

Enligt Melén så kännetecknas det hon i föreläsningen (Föreläsning, Melén 2010-04-14) kallar Born 

Industrial av både internationell erfarenhet av att göra affärer och teknisk erfarenhet. Born 
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Industrial-företag startar med grundare och nyckelpersoner med bakgrund inom andra företag inom 

branschen, som exempelvis multinationella företag (Melén, 2010, s.50f). Dessa nyckelpersoner har 

både teknisk erfarenhet och internationell affärserfarenhet (Melén, 2010, s. 51). 

Till skillnad ifrån Born Academics-företag har dessa företag redan vid internationaliseringsstarten 

en tydlig strategi för vilka marknader och kunder företaget skall fokusera på (Melén, 2010, s.51f). 

Det är ledningens tidigare erfarenheter som styr vilken marknad företaget ska fokusera på. Vid start 

av internationaliseringen finns det därför ett klart tänkesätt om vilka affärsmöjligheter som 

företaget ska söka efter i den inledande internationaliseringen. Företagen sätter upp egna säljbolag 

på den utländska marknaden för att kunna arbeta med utländska kunder.  

Born Industrial och Born Academics går ut på marknaden på olika sätt. Det finns en skillnad på hur 

man upptäcker nya affärsmöjligheter och vilka marknader man går in på, om företagen har en klar 

strategi eller om man löpande upptäcker nya möjligheter. Melén anser att dessa skillnader har sin 

grund i vilka tidigare erfarenheter som personen har med sig har och som påverkar företagets 

inledande internationalisering. (Föreläsning, Melén 2010-04-14) 

3.5.4.2 Born Academics 

Enligt Melén så kännetecknas det hon kallar Born Academics av endast teknisk erfarenhet 

(Föreläsning, Melén 2010-04-14). Dessa företag inleds globalt av nyckelpersoner med bakgrund 

ifrån universitet och forskningsinstitut (Melén, 2010, s. 50). Dessa individer kan vara forskare som 

själva varit med och utvecklat företagets produkt. Den tekniska erfarenheten för att producera 

produkten införskaffades under universitetsstudierna och inom olika forskningsinstitut. Born 

Academisc-företag saknar eller har mindre internationell affärserfarenhet än Born Industrial-

företag (Melén, 2010, s. 50ff). 

Vid start av internationalisering (Melén, 2010, s. 52) har dessa företag inga tydliga och klara mål 

vad gäller vilka marknader och kunder de ska fokusera på. Dessa företag upptäcker nya 

affärsmöjligheter ad hoc, det vill säga under de löpande aktiviteterna på utländsk marknad. 

Företagen använder sig av utländska distributörer för att etablera sin produkt utomlands. Genom att 

företagen deltar i mässor kan de komma i kontakt med rätt distributörer för företagets produkt 

genom att andra företag rekommenderar bra distributörer. Samtidigt kan företagen träffa 

distributörer från länder som de tidigare inte varit verksam i. Detta ger möjlighet för företagen att 

göra affärer med kunder på utländska marknader (Melén, 2010, s. 56f).     

3.5.5 Entreprenörens sätt att identifiera möjligheter  

Enligt en artikel (Building the Born Global Firm - Developing Entrepreneurial Capabilities for 

International New Venture Success) som är skriven av Karra et al (2008), så kan entreprenörens 

möjligheter identifieras på tre olika sätt och definieras som följande: 

”The ability to identify new opportunities, and to build a resource base to exploit them.”  

I första hand identifierar entreprenören möjligheter med hjälp av sina personliga sökkunskaper och 

sin personliga kapacitet genom att aktivt söka igenom miljön för eventuella gap som finns på 

marknaden. Ett exempel på detta återfinns i Karra et al (2008) artikel som lyfter fram David 

Vanrenen, en framgångsrik entreprenör. I slutet av 1990-talet blev det uppenbart att tillväxten av 

internet och e-handel innebar att antalet internationella transaktioner som utförs på nätet ökade. 

Vanrenen insåg att individer och företag inte var bekväma med att betala för varor och tjänster på 

nätet när leverantören var från ett annat land eftersom man inte litade på betalningssystemen. Han 
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utvecklade därför en internetbaserad produkt som tillåter kunder att hantera sina internationella 

betalningar genom virtuella konton. Detta medförde att Vanrenens företag byggde upp ett globalt 

nätverk av bankkontakter i mer än 190 länder.  

För det andra så identifieras möjligheterna genom passiv sökning eller genom slumpartad upptäckt. 

Även detta görs i samband med att entreprenören har unik kunskap och erfarenhet. (Karra et al, 

2008) 

Slutligen kan möjligheter identifieras genom kreativitet och fantasi, genom en uppsättning 

kognitiva processer som kan leda till utveckling av nya produkter. Det vill säga genom att 

entreprenören själv föreställer sig hur en produkt kan se ut. (Karra et al, 2008) 

Andersson & Evangelista (2006) menar att entreprenörer i små- och medelstora företag ofta agerar 

snabbt, efter eget intresse, och utan genomarbetade rationella kalkyler. Detta anser vi som en 

ytterligare möjlighet. 

3.5.6 Entreprenörens olika förmågor 

I Karra et al (2008) artikel (refererande till Raffo et al 2000) påvisas att entreprenörer behöver tre 

olika förmågor för att nå internationell framgång. 

Den första av dessa förmågor, den som vi anser passar bäst in i vår studie, är att entreprenören lär 

sig effektivast genom ”learning by doing”. Det är via direkta erfarenheter och sociala interaktioner 

som entreprenören bäst kan skapa kunskap om internationell företagsamhet. Entreprenören lär sig 

bäst genom att kunna experimentera med idéer, genom att ”göra” och att nätverka med andra, men 

också genom att arbeta med mer erfarna mentorer. För att kunna agera krävs ”know-how” och 

resurser, vilka är mer omfattande än entreprenörens. Personligt nätverk blir då centralt här, 

eftersom detta möjliggör tillgång till nödvändiga resurser (Andersson & Evangelista, 2006). 

Den andra förmågan är att överbrygga de institutionella avstånden mellan olika länder (Karra et al, 

2008). Med institutionella avstånd menas skillnader i företagsmiljöer som företag träffar på då de 

etablerar sig i ett land med en annan kultur. De stöter på större risker då de institutionella 

bestämmelserna i de olika länderna varierar. För att övervinna institutionella avstånd måste den 

internationella entreprenören bland annat översätta affärskonceptet så att det blir relevant i utlandet. 

Detta för att lokalbefolkningen ska kunna förstå det.  

 

Den tredje förmågan som entreprenören behöver är att ha kapaciteten att utveckla tvärkulturella 

sociala relationer (Karra et al refererande till Raffo et al, 2000). Detta för att kunna bygga 

internationella förbindelser med samarbetspartners som finns i olika länder. Genom att 

entreprenören exempelvis bygger upp goda komplexa samarbeten, som leder till framgångsrika 

relationer med leverantörer och tillverkare över kulturella gränser, kan det eventuellt bli svårare för 

konkurrenterna att imitera en produkt. Därmed kan entreprenören skapa starka konkurrensfördelar. 

 

Dessa förmågor kan vara avgörande för om entreprenören lyckas i nya satsningar på en 

internationell marknad. Vidare har Karra et al (2008) i sin artikel kommit fram till en viktig slutsats 

där de påstår att bestämningsfaktorerna (förmågorna) utvecklas långt innan företaget grundas för 

att nå en så lyckad framgång som möjligt. Även flera andra forskare som (Andersson, 2000, 2002, 

Ibeh och Young, 2001; Johnson, 2002; Nummela et al, 2002; Kuemmerle, 2002; Preece et al, 1998; 

Westhead et al, 2001) har kommit fram till att det finns ett positivt samband mellan entreprenörens 

internationella erfarenheter och nätverk och en positiv internationell utveckling (Andersson & 
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Evangelista, 2006). Detta styrks även i Karra et al (2008) artikel som belyser att det är 

entreprenörens erfarenhet, kompetens och nätverk som gör det möjligt för företag att utveckla de 

resurser som är utmärkande för Born Global-företag och därmed hoppa över olika faser som 

tidigare teorier som äldre litteratur inom internationaliseringsprocess förespråkar. Vi anser att ett 

exempel på detta kan vara Uppsalaskolans etableringskedja.  

 

3.5.7 Entreprenörens mentala modeller 

För att få en djupare förståelse av entreprenörskapet i ett företag krävs det även att man 

uppmärksammar entreprenörens miljö. Detta med anledning av att entreprenörerna själva tolkar 

miljön på olika sätt och därmed är en del av skapandet av miljön. Detta i sin tur skapar olika 

mentala modeller och olika sätt att tänka (Senge, 2006).  Den unga generationens entreprenörer 

eller ledare, som växer upp i en mer global värld där de skapar internationella nätverk via studier 

och resor med mera, kan på ett effektivare sätt hantera entreprenörskap på en utländsk marknad 

(Andersson et al, 2008). Att företag har unga entreprenörer eller ledare kan vara förklaringen till att 

småföretag växer på och i en internationell marknad (Andersson et al, 2008). 

 

Mentala modeller är antaganden, generaliseringar eller föreställningar som ligger djupt rotade inom 

oss (Senge, 2006, s. 8 ff). Dessa mentala modeller påverkar hur vi uppfattar omvärlden och vårt 

beteende. Oftast är dessa tankemodeller omedvetna. Tankemodellerna är ständigt aktiva inom 

individen och formar individens agerande inom exempelvis ledarskap och organisation. Ett 

problem som kan uppstå inom exempelvis organisationer är när individen inte känner till sina egna 

tankemodeller, vilket hindrar utveckling och förändring inom organisationen. Därmed uppstår det 

ett gap mellan individen och verkligheten: Individens miljö och samhället i stort förändras 

samtidigt som individens tankemodeller förblir densamma. 

I det här fallet formar entreprenörens mentala modeller dennes personliga visioner samt avgör vilka 

strategier entreprenören väljer att tillämpa. Företagets val av strategisk riktning kommer att 

genomsyras av entreprenörens personliga antaganden om olika livsfrågor och entreprenörens 

grundläggande normer och värderingar (Andersson & Evangelista, 2006). 
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4. Empiri 

I denna del kommer vi att presentera de två företagen vi intervjuat. Först gör vi en kort kommentar 

om deras förhållande till Born Global-fenomenet. Sedan följer information om företagens 

internationaliseringsprocess, som behandlar de olika delarna utifrån intervjuguiden. 

Informationen baseras på våra intervjuer som kompletterats med sekundärdata.  

4.1 Assorted Nuts 

 
4.1.1 Assorted Nuts nuvarande position i förhållande till olika Born Global-tolkningar 

Assorted Nuts stämmer i stort in på de Born Global-tolkningar som presenterats i teoridelen. 

Däremot har företaget, utifrån (tabell 2) vissa avvikelser från några forskares antaganden om 

storleken av exportkvoten.  Företaget kommer med högsta sannolikhet att uppnå en högre 

exportkvot inom de närmsta åren. Assorted Nuts stämmer väl in på följande forskares tolkningar: 

Zhou et al (2007), Freeman et al (2006), Moen et al (2002) (se tabell 2). 

 

4.1.2 Respondenten Erik Öhrner 

Vi träffade vår respondent entreprenören Erik Öhrner på hans arbetsplats onsdagen den 24:e 

november 2010 klockan 11:00 på företaget Assorted Nuts i Karlstad. Öhrner tog emot oss med ett 

stort och varmt välkomnande. Vi lade märke till direkt att arbetsplatsen var speciell och skiljde sig 

ur mängden. De har bland annat en bar och en biosalong.   

4.1.3 Bakomliggande faktorer 

Entreprenörerna i Assorted Nuts fann varandra genom sina universitetsstudier och sitt 

kompisnätverk. I samband med företagsuppstarten så nätverkade entreprenörerna frekvent och i 

samband med det fann företaget Bo Landin som är en av grundarna av Assorted Nuts. Landins 

breda kontaktnät från bland annat uppstarten av TV4, där han även ledde programmet Naturen, 

samt erfarenheterna och kontakterna ifrån National Geografic och Discovery Channel, anser 

Öhrner ovärderliga i samband med Assorted Nuts internationalisering. ”Landin is the founder, 

President and CEO of Scandinature Films USA Inc. and the founder and CEO of LVL Slickrock 

Films, both based in Utah, USA. Bo Landin is the President of Assorted Nuts Animation 

Studios” (Assorted Nuts hemsida).  

 

Bo Landin har andra erfarenheten från USA då han bland annat varit gästprofessor vid 

filminstutionen vid Brigham Young University i Utah och efter det skapat ett mastersprogram i 

naturhistoria och vetenskapsfilmskapande vid Montana State Universitet i USA i Bozeman. 

(Assorted Nuts hemsida) 

Den absolut viktigaste faktorn för Assorted Nuts internationalisering har varit nätverket. Enligt 

Öhrner är det viktigt att komma in i det för branschen rätta affärsnätverket för att kunna skapa de 

kontakter som möjliggör affärer. Öhrner uttrycker detta såhär:  

”…animationsbranschen är en relativ liten cirkus ändå i det stora hela, som reser runt på olika 

mässor runt om i världen. Det handlar om att komma in i det, bli en del av det, börja arbeta och 

bygga upp relationer. Det är så man skapar affärerna sedan och dem man bibehåller relationer 

med.” (Öhrner 2010) 
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En annan faktor som utmärker Assorted Nuts är förmågan att vara flexibel och påläst inom 

branschens tydliga trender och kunna följa marknadens efterfrågan, vilket regelbundet stäms av 

mot ledande TV-bolag, som exempelvis Disney och Cartoon Network. Samtidigt måste Assorted 

Nuts vara anpassningsbara för att kunna presentera alternativa nya unika idéer. Fundamentet som 

Assorted Nuts vilar på är alltid ”storyn”. Flexibiliteten skapas i plattformarna man jobbar på. Det 

vill säga vilken teknik eller vilka allierade man väljer att jobba med och hur pass snabbt man kan 

anpassa sig till omvärlden. Öhrner uttrycker detta på följande sätt: 

”…story is king, berättelsen är grunden för allt. Det är grundfundamentet, sen måste vi vara 

jätteflexibla och vart vi placerar det, vilka distributörer vi allierar oss med, samt vart vi vill få ut 

det och i vilket format…”. (Öhrner 2010) 

4.1.4 Definitionsfrågor av små- och medelstora företag och Born Global-företag 

Assorted Nuts Animation Studios grundades 2002 och är en produktionsenhet inom 

animationsbranschen med säte i Karlstad. Visionen är att kunna producera och utveckla animerade 

TV-serier och långfilmer på en internationell marknad med USA som prioriterad. Företaget har en 

varierande omsättning som idag rör sig mellan två och fem miljoner kronor. Företaget består av 

fem entreprenörer som från början ville bli först i Sverige med att göra en animerad långfilm i 3D. 

Detta blev sedan kärnan till hela företagsskapandet.  

 

Företaget började exportera 2004 och har idag en exportandel som uppskattas till mellan tio och 

tjugo procent. Företagets prioritet är att bygga varumärke och internvärde. Något som kännetecknar 

företagets typ av produktion är den långa tid det tar från att producera en produkt till dess att 

produkten når marknaden. Avtalen som sluts är vinstfördelningsavtal, så kallade revenue share-

avtal. Assorted Nuts utvecklar och producerar animerade långfilmer, TV-serier och On Demand-

innehåll som spänner över alla åldersgrupper och genrer. Fokus ligger på målgruppen sju år och 

uppåt. Produktionen omfattar allt ifrån pedagogiska produkter för förskolan till underhållning för 

hela familjen och vuxen komedi. (Assorted Nuts hemsida) 

 

Företagets starka sida är att utveckla projekt i både 2D och 3D, samt ta fram och skriva manus. De 

producerar inte själva utan skapar design och agerar produktionsledare i produktioner. Idag har 

företaget tre anställda men antalet kan vara upp till tio anställda beroende på hur produktionen ser 

ut. Vid produktion av en animerad film krävs att skådespelarna är anställda under hela 

produktionsperioden på cirka två år, vilket skiljer sig ifrån live action-produktion, där 

skådespelarna endast behövs under en period på en till tre månader. Studion utvecklar och utnyttjar 

immateriella egenskaper på den internationella marknaden.  

Ett sätt som är utmärkande för hur Assorted Nuts valt att arbeta för att bygga upp sina varumärken 

kan exemplifieras med det animerade 3D-projekt som skapade idén till karaktären the Goobs 

videoblogg, som sedan spreds gratis. Videobloggen kommer nu att utvecklas till att bli en TV-serie. 

The Goob är uppmärksammad av människor i över 40 länder. (Värmlands Folkblad) 

I artikeln ”Värmländske Goob blir tv-serie i USA?” kan man läsa hur idén till the Goob föddes av 

produktionsbolaget Assorted Nuts Animation Studios i Karlstad där Erik Öhrner jobbar. ”Vi har 

tidigare arbetat med animerade TV-serier och en långfilm. En animerad blogg ville vi göra 

eftersom det är helt nytt. Det var en utmaning”, säger han i artikeln. 
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Två personer i produktionsteamet åkte till USA för att få inspiration till bloggen. Inspiration skulle 

de få genom att uppleva the Goobs resa. Under resan tog de två personerna mer än tusen 

referensbilder. ”Alla miljöer som the Goob vistas i finns i verkligheten och det mesta han är med 

om har hänt på riktigt”, säger Erik Öhrner. (Värmlands Folkblad) 

Företaget samproducerar med olika parter i Indien, Tyskland, Frankrike, Polen och Storbritannien. 

De har dessutom avtal med ett schweiziskt bolag, ett kanadensiskt bolag samt med flera managers i 

USA. Företagets nästa steg är att öppna ett kontor i USA. Assorted Nuts sökte sig till Indien på 

grund av en effektivare och billigare produktionsprocess. De valde att samarbeta med kanadensiska 

bolag på grund av de skattemässiga fördelar som finns i Kanada. Skattemässiga fördelar var även 

anledningen till att man valde att samarbeta med bolag i Schweiz.  

4.1.5 Faktorer under internationalisering 

Under internationaliseringsprocessen har företaget inte mött på några större svårigheter. 

Företagsrepresentanter reser till sex olika mässor runt om i världen och anser att det inte uppstått 

omfattande kulturella skillnader. Detta på grund av att det segment av branschen Assorted Nuts 

haft kontakt med varit dominerad av USA. Det är dock svårare att komma in på marknader i Asien, 

då det krävs en personlig introduktion.  

Öhrner menar att i filmbranschen, och animationsbranschen, i Sverige finns det ett övergripande 

problem. Öhrner menar att företag i länder med tillgång till mediafonder kan lyfta pengar ur dessa 

för att skapa finansiering för sina projekt vid samproduktion. Dessa länder har därmed lättare för 

att samarbeta med varandra. I Sverige saknas dessa fonder vilket gör att det blir svårare att skapa 

samarbete vid en samproduktion när finansieringen exempelvis måste ske via privatfinansiering.  

Assorted Nuts var inte tillräcklig ekonomiskt stark för att satsa och utveckla företaget. De behövde 

öka kapitalet i företaget och fick möjlighet att göra det genom att samarbeta med ett 

riskapitalbolag. De har en extern investerare som sitter i företagets styrelse och som ger både ökat 

kapital samt kompetens som är till nytta för företaget. (Almi Företagspartner Värmland) 

Enligt Öhrner är konkurrensen i branschen knivskarp och för att bemöta den gäller det både att vara 

bättre och vassare än konkurrenterna. Assorted Nuts måste ständigt jämföra sig med de stora 

studiorna som Disney Pixar. För att ligga i framkant och inte bli omsprungna av konkurrenterna 

måste Assorted Nuts fokusera på en bättre teknik och en bättre design på sina produkter. Det 

absolut grundläggande och viktigaste för dem är storyn. Det är viktigt att alliera sig med så bra 

partners som möjligt inom exempelvis innehållsförfattande men även inom andra delar av 

produktionen.  

Företaget är även tvunget att konkurrera med alla Youtubeklipp, vilket är en besvärlig situation då 

många av dessa inte har någon produktionskostnad. Filmer som består av människor som ramlar 

och slår sig i Youtubeklipp har ingen produktionskostnad men har ändå en stor publik.  

4.1.6 Faktorer för förändring och utveckling 

Öhrner menar att företaget är i en ständig förändring eftersom de följer mediamarknaden som är 

kraftigt föränderlig. Detta kräver en ständig uppdatering ifrån Assorted Nuts sida för att de skall 

kunna vara konkurrenskraftiga och aktuella. Företagets sätt att arbeta med förändring och 

utveckling sker kontinuerligt i samband med att nya projekt utvecklas. Assorted Nuts tittar ständigt 

på var de kan använda nya idéer och hur de kan jobba med dessa, samt vilka plattformar som 

behövs och vilka justeringar som kan behövas. De undersöker även om idéerna är genomförbara.  
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Öhrner beskriver Assorted Nuts som ett företag med långsiktiga planer och strategier med 

regelbundna omvärldsanalyser om både hur nuläget och den tilltänkta framtiden kommer att se ut. 

Enligt Öhrner kommer Assorted Nuts i framtiden vara etablerade på den amerikanska marknaden 

och kontinuerligt producera animerade långfilmer och TV-serier löpande, samtidigt som de är 

rättighetsägare i varumärket. I nästa fas licensierar företaget varumärket till spel och annat. 

Assorted Nuts är ett företag som i produktionen definitivt måste vara 100 procent rätt för att 

försäkra sig om att produktionen blir så vass som möjligt. Detta gör att man tillåter processen att ta 

lite extra lång tid. Detta för att säkerställa att de har det bästa manuset och den bästa designen. Det 

är även viktigt för företaget att vara drivande för att vara i rätt tid med innovationer, även om 

tekniken inte är helt rätt just idag. Däremot måste kvalitén alltid vara rätt. 

”När vi släppte på mobilen för några år sedan så fanns inte ens touch-screens, och då laddade folk 

ner till mobiltelefonen, sen tror jag att projektet omsatte 50 miljoner för operatörerna, fast de hade 

ingen betalningsmodell på den tiden, så vi kunde inte få någon revenue share. Gratis för 

användare att ladda ner, men operatörerna antar jag tar en nätavgift. Vi fick nedladdningar på 

över 5 miljoner och då låg vi rätt i tid, men nu skulle det inte funka på samma sätt, eftersom att nu 

är i princip telefonerna integrerade med nätet, lika med en mini laptop.” (Öhrner 2010) 

Assorted Nuts bygger på informationsteknik och är beroende av bland annat Internet och mobila 

nätverk. IT används i affärsförhandlingar, i marknadsföringen och i exempelvis digitala releaser av 

musik. Dessutom används informationsteknik som nästan det enda kommunikationsmedlet, endast 

med ett fåtal undantag, då avtal måste signeras skriftligt.  

Globaliseringen har på grund av exempelvis minskade kulturella skillnader, TV-nätverkens tillväxt 

och dess ökade utlandsetablering, haft en extrem påverkan på Assorted Nuts. Möjligheten att sälja 

produkter till fler länder med visningsrätter ökar eftersom fler länder väljer att köpa producerat 

material utanför det egna landet. Marknaden blir allt mer gränslös. 

4.1.7 Faktorer för entreprenörskapet 

Öhrner läste samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och läste sedan vidare till lärare i 

media. Fritiden spenderade han mycket med sina stora intressen, som var bland annat 

filmproduktion och foto. Efter ett par år bytte han inriktning och läste filmvetenskap och därefter 

startades Assorted Nuts. Öhrner var i samband med universitetsstudierna engagerad i fotolabbet, 

samt filmade en hel del. Det producerades mycket egna filmer i stil med Jackass. Strax innan 

bolaget kom igång så arbetade han på Strix television. De mest betydelsefulla ämnena för honom 

var de skapande (de praktiska) ämnena som kännetecknar, musik, bild, gymnastik och så vidare. 

Inom dessa ämnen överpresterade både Öhrner och hans kollegor. 

Assorted Nuts menar att de är som alla andra entreprenörer i branschen som är tvungna att skapa 

sina egna affärer och på den punkten inte mer annorlunda än någon annan. Däremot är det viktigt 

för dem att alliera sig med bra folk och inte tro att de klarar allt själva. De måste vara så pass 

prestigelösa att de tar hjälp av andra som har spetskompetens som de själva saknar och behöver. 

Assorted Nuts verkar i en riskbenägen bransch där entreprenörerna är tvungna att chansa och ta 

högre risker med exempelvis egna utvecklingskostnader än vad andra entreprenörer i andra 

branscher gör. Detta för att säkerställa att produktionen skall bli optimal. 
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Assorted Nuts får inspiration till att skapa innovativa strategier genom att arbeta med och titta på 

barnfilmer. Yrket är kreativt i sig och kräver en drivkraft att nå ut och underhålla så många som 

möjligt, vilket samtidigt kräver att man finner nya vägar framåt. Branschkännedom och galenskap 

är två nyckelord. Ingenting är omöjligt. 

 

4.2 Studio01 

4.2.1 Studio01 nuvarande position i förhållande till olika Born Global-tolkningar 

Även Studio01 stämmer i stort in på de Born Global-tolkningar som presenterats i teoridelen. Vi 

kan även här se utifrån (tabell 2) vissa avvikelser från några forskares antaganden om storleken av 

exportkvoten.  Studio01 kommer även de med högsta sannolikhet att kunna uppnå en högre 

exportkvot inom de närmsta åren. Studio01 stämmer väl in på följande forskares tolkningar: Zhou 

et al (2007), Freeman et al (2006), Moen et al (2002) (se tabell 2). 

 

4.2.2 Respondenten Simon Röjder 

Vi träffade respondenten och VD:n Simon Röjder på hans arbetsplats onsdagen den 24:e november 

2010 klockan 15:00 på företaget Studio01 i Karlstad. Röjder tog emot oss med ett stort och varmt 

välkommande. Arbetsplatsen är lokaliserad i ett gammalt bostadshus för lägenheter som var 

omgjort till ett kluster av kontor där flera företag med innovativa idéer var samlade under samma 

tak. 

4.2.3 Bakomliggande faktorer 

Studio01 ansåg att det fanns en större marknad utomlands än i Sverige och valde därför att 

internationalisera sig. Förutom en större marknad utomlands fanns det även en köpvillig nisch som 

var enkelt att hitta utomlands. Syftet från början var egentligen inte att internationalisera sig direkt 

på en global marknad, dock så blev det så på grund av att företagets unika produkt var 

internationell. Röjder förklarar ytterligare varför Studio01 direkt blev internationellt: ”Vi måste 

jobba mot den tyska marknaden när vi gör en grej som de ska ha i Tyskland, det blir internationellt 

i och med att våra kunder också är internationella.” 

Röjder fann sina medarbetare genom tidigare bekantskaper och sitt tidigare arbete som lärare. Han 

erbjöd sina före detta duktiga elever arbete, eftersom de gick på en utbildning som passade in i 

företagets koncept och hade rätt nisch. Många av medarbetarna är därför unga individer utan 

expertis. Studio01 har två grafiker som de hittat med hjälp av Inova. Inova har även hjälpt till 

Studio01 med att marknadsföra sig. 

Röjder menar att det första stora jobbet har företag tur med, om det sedan går bra så bygger 

företagen vidare på det. Det första stora jobbet formar företaget. I Studio01:s fall var det en 

konferensanläggning som var deras första stora framgångsprojekt, vilket gav företaget ytterligare 

möjligheter att jobba vidare med andra konferensanläggningar. Genom konferensägarnas 

internationella kontaktnät kunde Studio01 få andra liknande jobb på den internationella marknaden. 

Detta delvis slumpmässiga utfall formade Studio01:s nisch mot just konferensanläggningar.   

En viktig faktor för Studio01:s internationalisering var produkten. Eftersom produkten var 

internationell med en nischad kundkrets som var välanpassad och funkade även i andra länder 

internationaliserades företaget. En annan viktig faktor var kontaktnätet, som spred sig direkt 

internationellt. 
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4.2.4 Definitionsfrågor av små- och medelstora företag och Born Global-företag 

Spelföretaget Studio01 (Studio01:s hemsida) grundades i Karlstad för ungefär sex år sedan. 

Företaget har bakgrund inom spelindustrin men arbetar numera med att visualisera och presentera 

olika typer av produkter och tjänster digitalt genom att använda sig av spelmotorerna från TV-spel 

och överföra till virtuella bilder (Nya Wermlands-Tidningens AB). 

Företaget lägger stort fokus på interaktivitet samt på att identifiera nya möjligheter och gap att fylla 

i den interaktiva virtuella världen. Företaget består idag av sju entreprenörer och visionen är att bli 

störst i Norden och därefter etablera sig ordentligt i land för land och på det sättet bli välkända 

inom sitt unika område inom branschen.  

Första året omsatte företaget ungefär en miljon kronor och då var det endast timanställda som 

arbetade vid behov. Respondenten och den ena VD:n Simon Röjder menar att deras kunder 

kommer att öka sina beställningar. Röjder såg ett glapp mellan branscher där behoven var möjliga 

att tillfredställa, vilket blev drivkraften till uppstarten av företaget. I dagsläget har Studio01 en 

exportandel som understiger 25 procent, men Röjder ser potential till att exportandelen blir mer än 

25 procent inom ett fåtal år, i och med att stora kunder utomlands har hört av sig till företaget och 

att en stor kund skulle kunna förändra situationen. Exportandelen på 25 procent skulle snabbt 

kunna överskridas med en enda beställning, då denna beställning kan utgöra en stor del av den 

totala produktionen. 

Företaget har haft en vag dröm om att bli störst i världen och därför har de egentligen också haft en 

tanke på att internationalisera sig, men deras strategi var från början att först att växa sig starka på 

den lokala svenska marknaden och därefter sprida sig utomlands som ringarna på vattnet med 

utgångspunkt i Norden. Företaget hade som strategi att bygga ett starkt varumärke runt sin produkt 

i ett land för att sedan genom kontakter i affärsnätverket presentera och skapa affärsmöjligheter på 

nya marknader. Studio01 är ett ungt företag i utvecklingsfasen och anser sig inte vara fullständigt 

etablerat utomlands. De utvecklar projekt i Norge, England och är igång med ett projekt i 

Tyskland. Företaget fokuserar för närvarande främst på jobb inom Europa. Studio01 har en gammal 

medlem från företaget som har sålt in företagets idé i Tyskland och har en roll som en agent i 

Tyskland. Företaget kommer att öppna en avdelning där. Studio01 fick kontakter från olika 

marknader med hjälp av Inova samt att de själva har sökt sig till kontakter.  

4.2.5 Faktorer under internationalisering 

Företaget har under internationaliseringsprocessen inte stött på några problem, förutom att det alltid 

finns kulturella skillnader. Däremot påtalar Röjder att USA är alltför avlägset, vilket kan anses som 

ett hinder. Bland annat är det kommunikationssvårigheter, då det kan vara svårt att kommunicera 

via Skype och därmed kan det krävas att man ständigt åker till landet, vilket ligger geografiskt 

långt ifrån Sverige. Röjder menar att det är enklare att ta sig in i Europa än i Asien, eftersom det är 

mindre kulturella skillnader jämfört med Asien. Samtidigt menar Röjder att det är svårt att söka 

information om Asien, vilket också kan vara ett hinder.  

Företaget har fler ”halvkonkurrenter” som efterliknar Studio01:s koncept än likvärdiga 

konkurrenter. För att hantera dessa konkurrenter gäller det för företaget att visa att de har en bättre 

kvalité och högre teknisk nivå på sina produkter. Studio01 framhäver sig som specialister, eftersom 

Studio01 bygger sina produkter från grunden och har medarbetare med konstnärlig bakgrund och 

talang till skillnad från andra ”caddare”. Röjder påstår att företagets program visuellt ligger fem 

till tio år före de närmsta konkurrenterna, eftersom konkurrenternas program är av en enklare 

version än Studio01:s. På detta sätt anser Röjder att de ligger i framkant. Röjder refererar till 
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Fredrik Hären och poängterar en smygande konkurrenskraft ifrån Asien bland annat Indien. 

Människorna där vet mer om oss än vad vi vet om dem. Dessutom har Indien billig arbetskraft, 

vilket kan vara svårt att konkurrera med.  

4.2.6 Faktorer för förändring och utveckling 

För att Studio01 ska kunna förbli unikt krävs att företaget är under ständig teknisk förändring och 

utveckling. Företaget är beroende av IT. Därför krävs det att företaget har den senaste tekniken och 

presenterar denna för kunderna på ett effektivt sätt. För att kunna utveckla unika och innovativa 

produkter, som marknaden efterfrågar, så krävs det att Studio01 är lyhört inför sina kunder och 

samlar in relevant information ifrån den befintliga marknaden. Företaget försöker alltid att anpassa 

sig efter kunden, eftersom det är kunden som sätter nivån på produktens kvalité, utformning och 

användningsområde. Företaget vårdar sina kontaktnät och försöker regelbundet hitta nya områden 

för såväl tidigare använda som oanvända innovationer. Studio01 försöker utforma verktyg i sina 

program som fungerar för flera kunder, eftersom det är kostnadseffektivt på lång sikt.  

Enligt Röjder kommer Studio01 i framtiden att antingen vara ett stort företag eller uppköpt av ett 

annat stort företag som är intresserat av deras teknik. Han vet inte hur framtiden för företaget kan 

se ut. Det är en lättkopierad produkt och det kan dyka upp nya och flera aktörer om tekniken skulle 

bli mycket efterfrågad och populär. Företaget vill, om fem till tio år, vara störst i Norden, samt vara 

igång i Europa. 

Röjder menar att de har en unik lösning som de är relativt ensamma om på marknaden och därför 

är det bättre att vara 50 procent rätt och i tid än att vara 100 procent rätt och eventuellt missa 

chansen. En halvfärdig produkt som är insåld går alltid att utveckla och förändra. Röjder menar att 

det finns en trend på marknaden, där aktörerna delar upp betalningen för att få kunderna mer 

köpvilliga, eftersom att produkten då blir billigare för kunden än att köpa allting vid ett tillfälle. 

Företagen väljer att inte ta ut full betalning för en grundprodukt, som till exempel ett spel, utan 

hämtar in pengar genom tilläggsprodukter, exempelvis tillbehör och uppgraderingar till spel.  

Den ökade globaliseringen runtom i världen bidrar till att företag väljer att spetsa sig och nischa sig 

mer. I och med att kunderna specialiserar sig på ett fåtal produkter blir det då lättare för Studio01 

att kommunicera och samarbeta med kunderna. Detta med anledning av att Studio01 måste finna en 

balans mellan kundnytta och betalningsvilja för det som produceras så att det blir så 

kostnadseffektivt och tidsenligt som möjligt. 

4.2.7 Faktorer för entreprenörskapet 

Röjder avslutade sin gymnasieexamen med medelbetyg. Han läste informatik på universitetet som 

var inriktad på web-IT. Pluggandet var ingenting för honom och efter ett och ett halvt år hoppade 

han av universitetet och blev lärare i de ämnen han läste på universitetet. Han undervisade två år på 

gymnasiet inom IT, data och multimedia. 

Röjder påpekar att entreprenörerna i Studio01 liksom han själv är unga. Genomsnittsåldern är 22 

år. Detta framhäver han som någonting positivt och annorlunda. Kunderna uppskattar detta, 

eftersom de får uppfattningen att entreprenörerna i Studio01 är uppvuxna med teknik och är 

duktiga på det de gör. Studio01 är även annorlunda på det sättet att de kombinerar sin konstnärliga 

bakgrund med sin ingenjörserfarenhet på ett sätt som andra inte gör.  
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Röjder drivs och blir inspirerad av kunden. När kunden berättar om sitt arbete och dess funktion, 

inspirerar detta Röjder till att finna innovativa plattformar för att hjälpa kunden att förklara för 

andra vad kunden gör.  

Studio01 måste alltid vara anpassningsbara och flexibla, eftersom varje projekt är någonting nytt. 

Då krävs det att företaget kan vara innovativt utan att låsa sig fast i hur det alltid sett ut tidigare. 

Företaget måste alltid försöka hitta flera användningsområden för sina produkter eftersom det är 

lönsammare på lång sikt. Därför ”bollar” entreprenörerna problemen och lösningarna mellan 

varandra tills någon finner ett nytt relevant användningsområde för produkten. 

”Det är alltid ett experimenterande, labbande fram och tillbaka som kräver att du förändrar dig 

och är kreativ och utforskande. Vi är i en ständig förändringsprocess och dessutom måste vi vara 

först med det vi gör. Sedan gäller det att behärska sig och inte vara uppfinningsgalen i allt man 

gör bara för att det går, man får vara realistisk, man behöver inte lösa ickeproblem som man 

annars har tendens att göra. Det hade varit fränt att slänga in det här fast kunden inte behöver 

det.” (Röjder 2010) 

”Vi får lyssna på kunden mycket, det är kunden som sätter nivån, sedan får man försöka få kunden 

att höja nivån.  Får man idéer som inte stämmer in med kundens önskemål så får man se om det 

här går att sälja in på någon annan, som exempelvis när vi hade möbelsystemet på Karlstad CCC, 

då tänker vi alltid att vi inte skall bygga ett verktyg som bara passar för en kund för då är det inte 

jättelönsamt i längden, om det inte är ett litet program. Då tänker vi om vi kan ha det här till mer 

än bara konferenser? Ja vi kan definitivt ha det till andra hus och vi kan ha det till att packa 

trailers sa någon och hur skulle det funka? Ja, men ring någon som packar trailers… ja men jag 

har packat trailers säger någon och så har vi ett nytt program på gång. Vi hittar alltid på så där 

genom att vidareutveckla och provar nya idéer.” (Röjder 2010) 

Om Studio01 växer och blir en stor aktör, kommer de inte att kunna vara lika flexibla som tidigare, 

eftersom möjligheten till att erbjuda produktsupport kan begränsas. I framtiden kan nämligen 

Studio01 behöva generalisera sina produkter i olika segment där varje segment består av en support 

med en kedja av lösningar. Alternativet skulle vara att ha en dokumentation för varje kund, vilket 

kan då bli svårhanterligt. 
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer vi att analysera vår empiri av de två företag som vi intervjuade och koppla 

till våra teorier. 

5.1 Assorted Nuts 

 
5.1.1 Psykiskt avstånd 

Assorted Nuts har inte utgått utifrån att i första hand samarbeta med länder som ligger kulturellt 

nära Sverige. Företagets utveckling följer inte det psykiska avståndet. Företaget har valt ut spontant 

vilka länder som de ska samarbeta med utifrån fördelarna som länderna erbjöd. Indien och Kanada 

ligger långt från Sverige vad gäller det kulturella samt det psykiska avståndet.  

5.1.2 Etableringskedjan, psykiskt avstånd och utanförskap 

Enligt studien (Johanson & Vahlne, 2009) anses IP-modellen vara föråldrad och bristfällig. I och 

med att samhällsutvecklingen och teknologin har skapat nya sätt att göra affärer sedan 

Uppsalamodellens uppkomst på 1970-talet är den gamla IP-modellen inte tillämpningsbar i vår 

empiri. Därför har vi valt att operationalisera IP-modellen utifrån nya teorier av Johanson & 

Vahlne (2009), där hänsyn till relevanta nätverk, samverkan och utanförskap betraktas som viktiga 

aspekter.  

Utifrån vår empiri om Assorted Nuts kan vi i (figur 6) tydligt se att det psykiska avståndet har en 

mindre betydelse för Assorted Nuts. Animationsbranschen anses enligt Öhrner vara internationell. 

Företaget samverkar med länder som har både lågt och högt psykiskt avstånd till Sverige. I detta 

fall blir därför samverkan och utanförskap centrala aspekter, vilket innebär i vilken grad företaget 

har access till de affärsnätverk och marknader som deras verksamhet är beroende av. (Figur 6) 

visar ett operationaliserat samband mellan psykiskt avstånd och Assorted Nuts etableringsformer, 

där hänsyn tas till att samverkan och utanförskap har en större betydelse i valet av etableringsland 

än det psykiska avståndet. 

 

 

 
 

Figur 6, av oss modifierad etableringskedja – psykiskt avstånd, utifrån Johanson et al (2002, s. 47) 
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Den vertikala pilen i (figur 6) visar graden av psykiskt avstånd. Lågt psykiskt avstånd innebär att 

det är mindre kulturella skillnader mellan Sverige och det specifika landet än ett högt psykiskt 

avstånd. Den horisontella pilen visar vilken etableringsform Asssorted Nuts har i de etablerade 

länderna. Den diagonala pilen visar sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringsform, där 

företagen först börjar med att skapa en insiderposition i relevanta nätverk för att sedan fortsätta 

utlandsetableringen genom exempelvis export i det land med minst psykiskt avstånd för att sedan 

följa den traditionella etableringskedjan eller göra hopp genom att etablera sig i nya former. 

Relevanta nätverk innefattar nätverk som har betydelse för företagets verksamhet. Eftersom 

entreprenören och företaget kan vara en och samma person, så kan exempelvis personliga nätverk 

och affärsnätverk skapas i interaktion med andra individer (Melén, 2010, s.41). 

 

Assorted Nuts följer inte de traditionella stegen i etableringskedjan: export, agent, 

försäljningsbolag och tillverkningsbolag. Företaget har däremot utgått ifrån att börja skapa nätverk 

som är viktiga för företagets internationalisering. Detta på grund av att de redan vid företagets start 

hade som strategi att vara internationella. Genom de personliga nätverken som entreprenörerna 

hade innan Assorted Nuts startades skapades en möjlighet till att knyta Bo Landins internationella 

nätverk till Assorted Nuts verksamhet. Genom detta ovärderliga kontaktnätverk skapades 

möjligheter till internationalisering och en insiderposition i de relevanta affärsnätverken. Därför 

anser vi att relevanta nätverk är en viktig aspekt för Assorted Nuts internationaliseringsprocess 

eftersom företaget genom dessa nätverk skapar samarbetsavtal och hittar sina samarbetspartners 

genom att samarbeta utifrån fördelarna som länderna erbjuder.  

Indien och Kanada ligger långt ifrån Sverige vad gäller det kulturella samt det psykiska avståndet. I 

(figur 6) kan vi se att Assorted Nuts börjar med att skapa relevanta nätverk som sedan leder till 

samarbetsavtal och samarbetspartners i olika länder där sedan export eller produktion kan 

förekomma. Därefter har företaget valt att skaffa en agent eller distributör i det etablerade landet 

för att sedan vara på väg att öppna ett kontor eller försäljningsbolag i landet. Tillverkningsbolag är 

inte relevant i Assorted Nuts fall. 

5.1.3 IP-modellen 

 

5.1.3.1 Engagemangsbeslut 
Engagemangsbeslut kan beskrivas som en del av en omvärldsanalys, där beslut om att äntra en 

marknad avgörs av de möjligheter och svårigheter som företaget kan tänkas stöta på den nya 

marknaden. 

Genom att Assorted Nuts såg ett hinder i att den svenska marknaden var för liten för 

animationsbranschen såg företaget redan från start möjligheter i att agera på en internationell 

marknad med USA som främsta landet.  Detta dels på grund av att de stora aktörerna som 

exempelvis Disney Pixar fanns etablerade där, och dels på grund av att den amerikanska 

animationsbranschen har satt prägel på den internationella. Enligt Öhrner är branschen relativt 

amerikaniserad. Genom Bo Landin fick företaget tillgång till affärsnätverk i USA, som exempelvis 

Discovery Channel och National Geografic, men även till nätverk i andra länder som var betydande 

för Assorted Nuts utlandsetablering. Valet av etableringsländer skedde löpande relativt spontant 

och företaget såg även möjligheter i att knyta avtal till Schweiz och Kanada på grund av 

exempelvis skattemässiga fördelar. 
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Assorted Nuts valde att samarbeta med Indien på grund av billig och kompetent arbetskraft. Öhrner 

påtalade att företagen i film- och TV-nätverken blivit både större och mer villiga att köpa in 

utlandsproducerat material. 

5.1.3.2 Löpande aktiviteter 

Löpande aktiviteter kan beskrivas som att lära sig cykla, man kan inte lära sig cykla enbart genom 

att läsa om hur man cyklar, utan man måste praktisera det själv för att lära sig.  

Assorted Nuts införskaffar kunskap ifrån de olika etableringsmarknaderna genom att löpande 

besöka dessa. De åkte till USA för att uppleva the Goobs resa för att samla material till karaktärens 

blogg. Företaget åker årligen runt till mässor och knyter där nya kontakter. Genom att företaget 

samproducerar med olika parter införskaffar de sig ytterligare erfarenheter och kunskaper.  

5.1.3.3 Marknadskunskap 
Marknadskunskap beskriver hur företaget införskaffar kunskap om den aktuella marknaden. 

Assorted Nuts har inhemska managers i USA. Detta innebär att de har kunskap om den 

amerikanska marknaden och dess kunder, vilket gör att de kan agera på ett korrekt sätt. Bo Landin 

för också vidare sina erfarenheter från den amerikanska marknaden via de olika företag han driver i 

USA, som gynnar Assorted Nuts utveckling av marknadskunskap. 

5.1.3.4 Marknadsengagemang   

Marknadsengagemang beskriver hur bundet företaget är till den främmande marknaden. 

Assorted Nuts är mycket beroende av USA, eftersom de stora aktörerna inom animerad film finns 

där. Vi anser att företaget även är beroende av Bo Landin, då han har ett omfattande affärsnätverk 

och flera företag i USA. 

5.1.4 Nätverkssynsättet 

Nätverkssynsättet visar företagets affärsnätverk och dess förbindelser till bland annat kunder och 

leverantörer. 

Två betydande och avgörande affärsnätverk som Assorted Nuts har är Bo Landins affärsnätverk 

och de mässor som företaget deltar i. Assorted Nuts har inga gränser i sitt nätverk i och med Bo 

Landins affärsnätverk som står i centrum.  Affärsnätverken kommer från bland annat Disney Pixar 

och National Geografic och de amerikanska universiteten. Genom detta kan företaget skapa 

ytterligare förbindelser. Assorted Nuts har en bra chans att etablera sig utomlands på grund av den 

breda affärsnätverken (Johansson, 2002, s.69). Övriga affärsnätverk Asssorted Nuts har är deras 

samarbetspartners, det vill säga övriga kunder och leverantörer.  

5.1.5 Nätverkskontexten 

Nätverkskontexten innebär hur företaget och dess kunder och leverantörer drar nytta av varandra. 

Assorted Nuts nätverkskontext består av kunder och leverantörer i film- och animationsbranschen, 

framför allt i USA. Genom att Assorted Nuts samarbetar med olika företag sker ett kunskapsutbyte 

som alla parter tjänar på. Att Assorted Nuts håller en kurs på Karlstads universitet innebär chanser 

till kunskapsutbyte, i och med att universiteten får erfarenhetsbaserad kunskap och Assorted Nuts 

får akademisk kunskap. Kursen kan anses vara en värdefull källa för Assorted Nuts att få 

information om omvärlden. 
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5.2 Studio01 

5.2.1 Psykiskt avstånd 

Studio01:s utveckling följer Hofstedes teori baserad på det kulturella avståndet (Johanson et al, 

2002, s. 62). Företaget samarbetar med Norge, England och Tyskland som ligger närmast Sverige 

vad gäller psykiskt och kulturellt avstånd (Johanson et al, 2002, s. 46). 

5.2.2 Etableringskedjan, psykiskt avstånd och utanförskap 

Studio01 har som strategi att bygga ett starkt varumärke runt sin produkt i ett land för att sedan 

genom kontakter i affärsnätverket presentera och skapa affärsmöjligheter på nya marknader. 

Studio01 utgår från att i första hand etablera sig i länder med lågt psykiskt avstånd och har sina 

kunder i länder som ligger kulturellt nära Sverige. Företaget följer det psykiska avståndet. 

Företaget har valt att skapa projektavtal med Norge(1), England(2) och Tyskland(3). Länder med 

mycket låga psykiska avstånd i förhållande till Sverige. Studio01 menade också att de följer de 

traditionella stegen, alltså i det här fallet etableringskedjan. De har enligt teorin om Born Global 

visat att det är möjligt att hoppa över steg i etableringskedjan genom att från relevanta nätverk gå 

direkt till att etablera en agent på den tyska marknaden för att sedan planera att starta ett 

försäljningsbolag där. 

 

Figur 7, av oss modifierad etableringskedja – psykiskt avstånd, utifrån Johanson et al (2002, s.47) 

Den vertikala pilen i (figur 7) ovan visar graden av psykiskt avstånd. Lågt psykiskt avstånd innebär 

att det är mindre kulturella skillnader mellan Sverige och det specifika landet än ett högt psykiskt 

avstånd. Den horisontella pilen visar vilken etableringsform Studio01 har i de etablerade länderna. 

Den diagonala pilen visar sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringsform, där företagen 

först börjar med att skapa en insiderposition i relevanta nätverk för att sedan fortsätta 

utlandsetableringen genom exempelvis export i det land med minst psykiskt avstånd för att sedan 

följa den traditionella etableringskedjan eller göra hopp genom att etablera sig i nya former. 

Relevanta nätverk innefattar nätverk som har betydelse för företagets verksamhet. Eftersom 

entreprenören och företaget kan vara en och samma person, så kan exempelvis personliga nätverk 

och affärsnätverk skapas i interaktion med andra individer (Melén, 2010, s.41). 
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5.2.3 IP-modellen 

 

5.2.3.1 Engagemangsbeslut 

Eftersom Studio01 ville bygga sitt varumärke hade de som strategi att etablera sig i de närliggande 

länderna i Norden för att sedan sprida sig till omkringliggande marknader i Europa. Studio01:s 

produkt var redan från början internationell hade företaget redan från början goda möjligheter att 

etablera sig utomlands. En annan möjlighet som företaget har var enligt Röjder ett glapp som fanns 

mellan branscher, där företaget kunde tillfredställa behoven.  

Även om produkten är internationell så finns det hinder för företaget att ta sig in på marknader i 

Asien, bland annat stora kulturella skillnader. Ett hinder som företaget anser sig ha är att USA 

ligger geografiskt långt ifrån Sverige, vilket bland annat leder till kommunikationssvårigheter.   

5.2.3.2 Löpande aktiviteter 

Studio01 kommer i kontakt med sina kunder genom att lyssna på sina kunder och arbeta 

tillsammans med dem. Som Röjder tidigare nämnt så producerar de sina produkter utifrån kundens 

bakgrund, det vill säga de producerar tyska produkter anpassade till den tyska kunden och på så sätt 

får de insikter i hur de ska agera på den tyska marknaden. 

5.2.3.3 Marknadskunskap 

Studio01 skaffar sig marknadskunskap genom att ta del av Inova:s kontaktnät och erfarenhet. 

Studio01 har även en före detta medlem som på den tyska marknaden agerar som en agent och 

alltså hjälper företaget att skaffa sig kunskaper om den tyska marknaden.  

5.2.3.4 Marknadsengagemang   

Eftersom Studio01 utvecklar projekt i Tyskland, Norge och England så är de bundna till dessa 

projekt på de olika marknaderna. Detta innebär dock inte att de är bundna till den specifika 

marknaden, i och med att deras produkt är föränderlig och anpassningsbar till olika marknader.  

5.2.4 Nätverkssynsättet 
Studio01 har två betydande och avgörande affärsnätverk. Det första är Inova som delat med sig av 

sitt affärsnätverk till Studio01. Den andra är konferensägarnas kontaktnät med andra 

konferensägare. Utöver detta utgör även övriga kunder inom samma nisch ett affärsnätverk för 

Studio01.   

 

5.2.5 Nätverkskontexten 
Studio01: s nätverkskontext består främst av konferensägarnas nätverk, Inovas nätverk och 

kontakterna med övriga kunder och leverantörer som är av betydelse för verksamheten. Det är 

kunderna som är Studio01:s viktigaste kontakter och det är främst genom dem företaget får 

information om omvärlden och uppdrag. Vi anser utifrån vår empiri att Studio01 drar nytta av 

konferensägarnas internationella nätverk genom att Studio01 får tillgång till nya projekt och 

information om förbättringar från både sina kunder och sina kunders kunder. Även ifrån övriga 

kunder och leverantörer får Studio01 inspiration och information om nya idéer, förbättringar och 

behov. 
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5.3 Born Global 

5.3.1 Tolkningar av Born Global 

Som vi tidigare nämnt i empirin, så stämmer både Assorted Nuts och Studio01 in på merparten av 

de antaganden forskare som (Knight, 1997; McKinsey & Co, 1993; Moen och Servais, 2002; 

Oviatt och McDougall, 1994 och Zahra et al, 2000) samt forskarna som framgår i (tabell 3) 

benämns som försök till tolkning av Born Global-företag, med reservation för att exportandelen 

som flertalet forskare menade på skulle uppnå minst 25 procent av den totala omsättningen bör 

komma ifrån export, inte i våra fallföretag var uppnått när denna studie utfördes. Däremot påvisar 

båda företagen en stor potential att även uppfylla detta antagande om en 25 procentig exportandel 

inom de närmsta åren.  

 

Tabell 3, olika forskares tolkningar av Born Global och hur väl våra fallföretag stämmer in på dessa tolkningar 
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Exempelvis kan vi i Assorted Nuts fall förvänta oss en potentiell exportökning endast av 

varumärket ”The Goob” när denne övergår från att vara en animerad blogg till en tv-serie på den 

amerikanska marknaden (Värmlands Folkblad, 2010). I Studio01:s fall kan vi utifrån vår empiri se att 

företaget har potentialen att med hjälp av endast ett enda stort projekt kunna överstiga den 25-

procentiga exportandelen, som vissa forskare använt i sina försök till tolkningar. Detta innebär att 

endast ett fåtal utlandsordrar skulle utgöra en stor del av Studio01:s totala produktion. 

Entreprenörerna i Studio01 hade till skillnad från Assorted Nuts ingen tidigare erfarenhet från 

internationell handel och inget betydande internationellt personligt nätverk. 

Assorted Nuts har tre anställda och Studio01 har fem anställda, vilket gör att de faller under 

definitionen små- och medelstora företag. Entreprenörerna i Assorted Nuts har genom Bo Landins 

personliga nätverk tillgång till ett internationellt affärsnätverk vilket underlättar för företaget att 

verka på en global marknad. Studio01 riktar sig till en global marknad genom att produkten från 

start var internationell. Assorted Nuts började exportera till länder ett till två år efter start med olika 

varumärken, som till exempel the Goob. Studio01 exporterade direkt ifrån start virtuella lösningar 

till Norge, Tyskland och England. Assorted Nuts följer inte etableringskedjan. Psykiskt och 

geografiskt avstånd är inte ett hinder för att verka internationellt. Detta till skillnad från Studio01 

som följer etableringskedjan och upplever psykiskt och geografiskt avstånd som ett hinder. De 

anser till exempel att USA upplevs mer som ett hinder på grund av sitt geografiska läge i 

förhållande till Sverige än kulturellt avlägset. 

Assorted Nuts och Studio01 hade en vision om att vara internationella redan från start och därmed 

besitter de den mest centrala egenskapen för Born Global-företag (Oviatt och McDougall, 1994). 

5.3.2 Entreprenörens och nätverkets samband 

Affärsnätverk och personliga nätverk är en av de mest betydande faktorerna för Assorted Nuts och 

Studio01:s internationalisering. Vi kan hålla med (Andersson, 2000, 2002, Ibeh och Young, 2001; 

Johnson, 2002; Nummela et al, 2002;. Kuemmerle, 2002; Preece et al, 1998;. Westhead et al, 2001) 

om att det finns ett positivt samband mellan entreprenörernas internationella attityd som bland 

annat erfarenheter och nätverk, och en positiv internationell utveckling redan i ett tidigt stadium. 

Det har också visat sig att de lokala nätverken är den mest avgörande faktorn även i den senare 

delen av internationaliseringen (McGaughey et al, 1996).  

5.3.2.1 Assorted Nuts   

I Assorted Nuts fall kan vi se en tendens utifrån vår empiri att företagets nätverk startar tidigt och 

att entreprenörernas tidigare universitetsstudier och kompisnätverk har påverkat de frekventa 

avsökningarna som har skett av omgivningen och hur de relevanta nätverken runt företaget 

skapades som sedan ledde till att företaget tidigt fann och knöt Bo Landin till företaget.  Enligt 

Öhrners påstående om att Bo Landins internationella nätverk är ovärderligt för företaget så kan vi 

anta att detta har haft ett starkt samband med entreprenörernas val av marknad. Nätverken används 

för att knyta till sig aktörer med hög kompetens där entreprenörerna även ingår samarbeten med 

olika länder beroende på de fördelar som bäst gynnar företaget. Dessa samarbeten kan även uppstå 

i de olika internationella mässorna som entreprenörerna deltar och nätverkar.  
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Figur 8, egen utvecklad nätverksmodell som visar hur sambandet mellan Assorted Nuts/entreprenörerna och dess 

omgivning kan se ut  

5.3.2.2 Studio01 

Utifrån Simon Röjder kan vi se samma tendens som i Assorted Nuts fall där kontakter från 

universitetsstudierna, tidigare arbetsplatser och personliga bekantskaper har haft en stor påverkan 

för företagets nätverk. En skillnad som vi kan se mellan de bägge företagen är att entreprenörerna i 

Studio01 inte hade den internationella erfarenheten vid företagsstarten. Denna kom i samband med 

att konferensägarna hade ett internationellt kontaktnät som Studio01:s entreprenörer kunde dra 

nytta och ta lärdom av.  På samma sätt som Assorted Nuts, så deltar även Studio01 i olika lokala 

mässor för att skaffa sig ett bredare nätverk men även via kontakter med kunder och dess 

omgivning.  

 

 

Figur 9, egen utvecklad nätverksmodell som visar hur sambandet mellan Studio01/entreprenörerna och dess omgivning 

kan se ut 
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5.3.3 Entreprenören kontra entreprenörskapet 

Vi har även som (Andersson & Florén, 2008, s. 36) kunnat se en viss överlappning av 

entreprenören och entreprenörskapet vid internationalisering som inte uppmärksammats i tidigare 

traditionell forskning, där hänsyn inte tagits till sambandet mellan entreprenören och 

entreprenörskap på en internationell marknad.  

Som vi tidigare nämnt i den teoretiska referensramen, med bland annat Melén (2010) som 

utgångspunkt, så är entreprenören och entreprenörskapet avgörande under små- och medelstora 

företags internationalisering. Utifrån Meléns (2010) modifierade modell (figur 5), som visar 

sambandet mellan entreprenören och entreprenörskapet, där vi som forskare visar på att 

entreprenörskapet är vad entreprenören gör med sina personliga förmågor och möjligheter i 

integration med andra affärsrelationer. Detta i syfte av att uppnå nya affärsmöjligheter som kan 

vara till fördel för företagets fortsatta strategi att uppnå dess mål och vision.  

 

Figur 10, visar utifrån figur 5 sambandet mellan entreprenören och entreprenörskapet hos Born Global-företag och 

hur dessa kan påverkas av bakomliggande faktorer för att nå innanförskap i relevanta nätverk 

Vi kan även se samma mönster tendera hos Assorted Nuts och Studio01. Entreprenörerna i 

Assorted Nuts och Studio01 hade gediget intresse, talang och erfarenheter som bidrog till 

företagens uppkomst. Dessa personliga egenskaper och nätverk kom att påverka entreprenörernas 

internationella attityd. Exempelvis hade Assorted Nuts en mer internationell inställning jämfört 

med Studio01 som från början möjligen med lite hjälp från Inova lyckades av en slump etablera sig 

i Europa, trots att de som strategi ville skaffa sig starka positioner först i Norden. Dessa attityder 

fördes med in i entreprenörskapet och blev avgörande för företagets affärsrelationer. Asssorted 

Nuts tog med sig Bo Landins internationella affärsnärverk in i entreprenörskapet och skapade 

utifrån detta några av företagets mest centrala affärsrelationer.  

Dessa affärsrelationer i samverkan med deras tidigare individuella erfarenheter och personliga 

relationer påverkade valet av USA som främsta marknad och i samband med detta utvecklade även 

företaget marknadaskunskap. Entreprenörerna i Studio01 fick med sina tekniska erfarenheter och 

talang Inovas uppmärksamhet och Inova hjälpte sedan Studio01 med marknadsföring och 
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affärsrelationer. Studio01 fick med sina kunders internationella nätverk möjligheten att öka sitt 

marknadsengagemang. I samband med detta fick företaget även utveckla marknadskunskap genom 

sina affärsförbindelser. Det går att se i vår nya modifierade modell (figur 10) att det kan vara 

möjligt att skapa nya personliga erfarenheter och relationer, då företagen är kopplade till 

entreprenören och entreprenörskapet. Detta i sin tur kan leda till att nya affärsnätverk och nya 

affärsrelationer uppstår. Sammanfattningsvis kan vi utifrån vad vi vet om Assorted Nuts och 

Studio01 hålla med Melén (2010, s.41) om att entreprenören är en avgörande faktor för de små- 

och medelstora företagens utveckling och därmed även Born Global-företagen. 

5.3.4 Internationell och teknisk erfarenhet 

Internationell och teknisk erfarenhet består av två förgreningar enligt Melén (2010) som visar på 

hur Born Global-företag uppkommer från olika bakgrundsförutsättningar. Dessa två förgreningar 

kallas Born Industrials och Born Academics. Born Industrials kännetecknas, som vi tidigare nämnt 

i den teoretiska referensramen, av både teknisk erfarenhet och internationell erfarenhet medan Born 

Academics endast präglas av teknisk erfarenhet. 

De flesta entreprenörerna hos Studio01 har varit med redan från företagets start. De hade kontakt 

med varandra redan under universitetsstudierna. Exempelvis utvecklade Röjder sin tekniska 

erfarenhet från universitetet då han läste informatik där och därmed blev en av entreprenörerna som 

var med och utvecklade företagets produkt. Studio01 hade ingen internationell affärserfarenhet, då 

deras nätverk till större del utgörs av personer från universitet. Utifrån dess bakgrund och typ av 

erfarenheter kan vi som Melén (2010) benämnt, anta att Studio01 är ett Born Academics-företag. 

Born Academic-företag har inga tydliga och klara strategier vad gäller vilka marknader och kunder 

de ska fokusera på (Melén, 2010, s. 52). Detta är uppenbart i Studio01:s fall, då företaget från 

början inte hade strukturerad planering för vilka marknader de skulle fokusera på, utan skedde mer 

spontant. I deras fall blev det deras första projekt som avgjorde att de började arbeta med just 

konferensanläggningar. Genom olika kunder och projekt så upptäcker Studio01 nya lösningar och 

affärsmöjligheter. Röjder har en före detta medarbetare i företaget som har sålt in företagets 

koncept på den tyska marknaden. Genom konferensägarnas internationella affärsnätverk fick de 

möjlighet att komma i kontakt med kunder på en utländsk marknad.  

Assorted Nuts startades av grundare och nyckelpersoner med både teknisk och internationell 

erfarenhet. Entreprenören Bo Landin medförde ett internationellt kontaktnät som innefattade väl 

inarbetade affärsrelationer i exempelvis USA. Några av dessa kontakter var med National 

Geografins och Discovery Channel. Därmed kan Assorted Nuts benämnas med Meléns (2010) term 

Born Industrial. Entreprenörerna i Assorted Nuts hade redan från början en tydlig strategi för vilka 

marknader de skulle rikta sig mot. I och med att företaget var amerikaniserat och produkten 

internationell visste entreprenörerna i Assorted Nuts vilka affärsmöjligheter de bland annat hade i 

USA och därmed hur de skulle börja internationalisera sig med USA som första land.    

Melén (2010) menar att det finns skillnader på hur Born Academics- och Born Industrial-företag 

etablerar sig på marknaden, vilket har sin grund i vilka tidigare erfarenheter som entreprenörerna 

har och som påverkar företagets inledande internationalisering. Detta ser man tydligt hos Studio01 

och Assorted Nuts, i och med att båda företagen har erfarenheter från olika områden och att de 

använder sig av olika strategier under och vid internationaliseringen. 
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Vi håller med Melén (2010), om att entreprenörernas tidigare erfarenheter påverkar företagets 

inledande internationalisering utifrån tidigare analyser vi har gjort på dessa två företag då vi 

analyserade båda företagen utifrån Meléns (2010) modifierade modell.  

5.3.5 Entreprenörens sätt att identifiera möjligheter 

I den teoretiska referensramen har vi beskrivit att entreprenörens möjligheter kan identifieras på tre 

olika sätt. Den första möjligheten identifieras genom att entreprenören, genom sina personliga 

egenskaper, söker igenom omgivningen. Den andra möjligheten identifieras genom entreprenörens 

passiva sökning eller av en slumpartad upptäckt. Till sist identifieras möjligheter genom att 

entreprenören använder sin unika kreativitet genom exempelvis kognitiva processer.  

5.3.5.1 Assorted Nuts 

Assorted Nuts entreprenörer använder sig i första hand av sina personliga kunskaper som de har 

inom animerad film och 3D samt även genom sina personliga kapaciteter för att lyckas introducera 

nya idéer. Entreprenörerna söker ständigt igenom sin omgivning för att finna oupptäckta 

möjligheter, bland annat genom att studera barnfilm och besöka olika internationella mässor. 

Genom detta hoppas entreprenörerna finna gap i både animationsbranschen och dess miljö. Detta 

kan exempelvis vara att kombinera barnfilm med vuxen humor så att det passar en bredare publik. 

Genom att entreprenörerna är uppdaterade och har personliga unika och innovativa idéer, kan de 

även med hjälp av dessa finna nya möjligheter. Assorted Nuts entreprenörer använder sitt 

affärsnätverk för att finna möjligheter till nya plattformar att implementera sina varumärken på. 

Exempel på detta kan vara att genom 3D och blogg skapa förutsättningar för att presentera 

animerad film i nya arenor med eventuellt nya målgrupper.  

Det visar sig att det förekommer oanade upptäckter även fast entreprenörerna i Assorted Nuts har 

en strukturerad strategi för hur företaget ska utvecklas i framtiden. Exempel på hur passiva eller 

slumpmässiga möjligheter kan uppstå, är utvecklingen av det mobiltelefonprojekt som Assorted 

Nuts introducerade i samarbete med en operatör. Projektet medförde en oväntad omsättning på 

cirka 50 miljoner kronor för operatörerna utan att det fanns någon fungerande betalningsmodell för 

Assorted Nuts själva. Projektet kan ändå anses vara lyckat eftersom det skapade en bra relation 

mellan entreprenörerna och operatören, men även visar på vilken potential det finns i företaget och 

dess produkt. Det visar sig även uppstå olika möjligheter i samband med de olika samarbetsavtal 

som slutits mellan Assorted Nuts och andra aktörer på marknaden. Dessa har varit relativt spontana 

och avgörande beroende på de fördelar som fanns mellan de båda aktörerna och deras länder. På 

detta sätt har Assorted Nuts utöver sin strategi lyckats identifiera flera möjligheter genom passiv 

sökning som har lett till slumpartade upptäckter i dess omgivning. Karaktären ”The Goob” som 

lanserades som en videoblogg och blev till en tv-serie är ett annat exempel. 

Öhrner menar att yrket i sig är kreativt och att det kräver drivkraft för att kunna nå ut och 

underhålla andra människor. Två nyckelord är branschkännedom och galenskap och sedan måste 

entreprenörerna i företaget ha inställningen att ingenting är omöjligt. Utifrån detta tankemönster 

kan entreprenörerna vidga sina vyer och är fria att ofta gå utanför ”boxen” även innan 

möjligheterna uppstår. När möjligheterna väl har uppstått, skapar detta en konkurrensfördel för 

företaget. 

5.3.5.2 Studio01 

Entreprenören Simon Röjder påpekar att han såg ett gap mellan den virtuella spelvärlden och den 

virtuella verkligheten vilket visade på en möjlighet att tillfredställa ett behov, där det dessutom 

fanns en hög betalningsvilja från företagens sida. Genom att Studio01:s entreprenörer 
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regelbundet söker igenom sin omgivning, finner företaget bland annat nya plattformar att 

implementera sin affärsidé på, som sedan är återanvändningsbara och anpassningsbara till nya 

miljöer. Detta anser vi exemplifierar citatet ”The ability to identify new opportunities, and to build 

a resource base to exploit them” (Building the Born Global Firm - Developing Entrepreneurial 

Capabilities for International New Venture Success, 2008). Ett exempel på detta är när tekniken 

bakom skapandet av de olika spelvärldarnas fantasykoncept görs om till att visualisera verkliga 

byggnader, så som de konferensanläggningar Studio01 virtuellt skapar, vilket också medför och 

möjliggör att konferensägarna kan sälja sin produkt redan innan anläggningen är färdigbyggt.  

Röjders unika tekniska kunskap om den interaktiva virtuella världen gör att han genom passiv 

sökning eller genom slumpen upptäcker nya miljöer där hans produkter kan användas i interaktion 

med kunder. Exempel på detta är när de genom sitt första jobb inriktade sig slumpmässigt på just 

konferensanläggningar. Det kunde lika gärna varit ett badhus som var företagets första jobb. 

Genom att Röjder är lyhörd inför sina kunder och känner sig stimulerad av att lösa kundens 

problem uppstår regelbundna passiva sökningar efter nya användningsområden för företagets 

produkt. Kundens problem kan ses som den slumpgenerator ur vilket nya möjligheter till lösningar 

uppstår.  

Studio01 använder sig inte medvetet av kognitiva processer som kan leda till utveckling av nya 

produkter. Istället lyssnar Röjder på kunden och får därigenom inspiration. Röjder använder sin 

kreativitet till att lösa kundens problem. Detta kan man ur empirin tydligt urskilja när Röjder talar 

om hur man ”bollar” idéer mellan medarbetarna som spontant sätter in nya användningssätt och 

skickar dessa vidare runt i gruppen tills någon ser en relevant lösning på det nya problemet, vilket 

skapar nya möjligheter. 

5.3.6 Entreprenörens olika förmågor 

Som vi nämnde i den teoretiska referensramen så kan entreprenören inneha tre olika förmågor. Den 

första är att göra saker och nätverka samt arbeta med erfarna mentorer. Den andra förmågan 

handlar om att kunna överbrygga de institutionella och kulturella skillnader för att anpassa 

affärskonceptet till kulturen. Den tredje förmågan beskriver tvärkulturella sociala relationer som 

innebär att entreprenören använder sig av goda komplexa samarbeten med olika intressenter för att 

skapa konkurrensfördelar.  

5.3.6.1 Assorted Nuts 

I Assorted Nuts fall kommer ”know how” från entreprenörerna själva och deras nätverk men även 

från att kunna vara flexibel och påläst inom branschens tydliga trender. De lär sig genom att testa 

saker i olika miljöer och plattformar som till exempel the Goob, som började som en videoblogg 

och spreds till över fyrtio länder och som kom att vidareutvecklas till en TV-serie. Entreprenörerna 

kännetecknas även av förmågan att våga introducera innovativa idéer på nya plattformar redan i 

tidigt stadium. Exempel på detta kan vara förmågan att våga introducera en idé som var 

nedladdningsbar via mobiltelefonen trots att detta inte skulle inbringa någon intäkt för Assorted 

Nuts. Assorted Nuts åkte även till USA för att få inspiration till sin karaktär The Goobs resa genom 

landet. De har även valt att arbeta och alliera sig med kompetenta aktörer.  
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Assorted Nuts har inga större problem med att överbrygga de institutionella avstånden i och med 

att deras produkt i grunden är internationell med fokus på den amerikanska marknaden. Dessutom 

är produkten animerad, vilket innebär att den utan större ingrepp både kan anpassas efter vilken 

miljö den introduceras i och även översättas till olika språk och därmed fungera internationellt även 

i länder som vanligtvis dubbar utländska filmer.  

Gällande den tredje förmågan som handlar om de tvärkulturella sociala relationerna, visar Assorted 

Nuts som vi tidigare nämnt på vikten att kunna alliera sig med rätt partners och få access till 

relevanta nätverk. I Assorted Nuts fall visar sig Bo Landins nätverk av tvärkulturella sociala 

relationer vara en nyckelfaktor för att skapa konkurrensfördelar. Dock fokuserar företaget medvetet 

på den västländska kulturen och tar inte så mycket hänsyn till den östländska kulturen i sin 

produktion. Detta kanske på grund av ett utanförskap i östländska nätverk. Assorted Nuts bygger 

ett varumärke av sin produkt.  

5.3.6.2 Studio01 

Entreprenörerna i Studio01 lär sig bäst genom att kombinera kunskap ”know how” med att 

utveckla nya projekt ”learning by doing”. Studio01 fyller ett behov genom att omvandla kunders 

önskemål till innovativa användarvänliga interaktiva produkter, som sedan skall presenteras för 

kunden på ett okomplicerat sätt.  

Entreprenörerna i Studio01 har en förmåga att kunna ”lyssna” (vara lyhörd) på kunden samtidigt 

som entreprenörerna kan uppvisa empati och förståelse för både kundens behov och kundens kunds 

behov i den specifika situationen. Detta uppnås genom att entreprenörerna frekvent söker av 

omgivningen efter relevant information, nya relevanta tekniska uppdateringar och genom sin unika 

talang och tekniska erfarenhet utforma avancerade produkter, samt att löpande knyta nya 

bekantskaper i sina internationella nätverk som exempelvis det som Röjder kallar konferensägarnas 

internationella kontaktnät. Detta nätverk med dess resurser blir centrala för Studio01 och dess 

entreprenörer (Andersson & Evangelista, 2006). Röjder påstår att Studio01 har en förmåga att på 

ett annorlunda sätt kombinera sin konstnärliga bakgrund med sin ingenjörserfarenhet. 

Entreprenörerna i Studio01 måste alltid vara anpassningsbara och flexibla, eftersom varje projekt är 

någonting nytt. Då krävs det att företagets entreprenörer kan vara innovativa utan att låsa sig fast i 

hur det alltid sett ut tidigare. På detta sätt gör Studio01 det klart att det är viktigt som artikeln 

(Building the Born Global Firm - Developing Entrepreneurial Capabilities for International New 

Venture Success, 2008) påstår att lärdom får entreprenören bäst genom att kunna experimentera 

med idéer, göra saker och att nätverka med andra med större erfarenhet. 

Vi kan tydligt se att Studio01 har förmågan att översätta affärskoncept så att det blir relevant för 

den marknad produkten riktar sig mot (Karra et al, 2008). Röjder uttrycker detta som följande: ”Vi 

måste jobba mot den tyska marknaden när vi gör en grej som de ska ha i Tyskland.” Med detta 

menar Röjder att man måste anpassa sig till den marknad man jobbar mot. I vår empiri framhävs 

det även att Studio01 har en kontakt som befinner sig i Tyskland som visar på att företaget har en 

förmåga att anpassa sig och tar lärdom av olika kulturer genom sina personliga nätverk.  

Vi kan tydligt se i både vår utveckling av teorin och i vår fallstudie, som redovisas i empirin, att 

entreprenören Röjder bygger ett varumärke i Studio01:s namn och har kapaciteten att utveckla 

tvärkulturella sociala relationer.  Röjder har främst genom att skapa kontakter med 

konferensägarnas internationella nätverk visat på en förmåga att kunna bygga upp internationella 

förbindelser med samarbetspartners i olika länder genom sina komplexa samarbeten, vilket leder 

till gränsöverskridande, framgångsrika och sammansvetsade relationer. Vi håller därför med 
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Raffo et al (2000) om att dessa förmågor kan försvåra för konkurrenterna att imitera ett företags 

produkt och därmed kan entreprenörerna skapa starka konkurrensfördelar. 

5.3.7 Entreprenörens mentala modeller 

5.3.7.1 Assorted Nuts 

Assorted Nuts består i stort sett av yngre entreprenörer som har ett mer öppet sinne och tolerans till 

en ständig förändring i utvecklingen medan äldre entreprenörer som exempelvis Bo Landin, som är 

en av de äldsta, eventuellt har svårare för att bryta de invanda tankemönster som redan är bildade. 

Landin kan även ses som en mer erfaren mentor i företaget då han med sin livserfarenhet 

exempelvis snabbt kan känna igen upprepade situationer och förutspå problem som plötsligt kan 

uppstå. På detta sätt kompletterar dessa mentala modeller varandra. Företaget använder sig nästan 

enbart av kommunikationsteknik (IT) som exempelvis email och Skype, där Skype är den vanligast 

förekommande kommunikationsmedlet. 

Man kan även tydligt se genom att studera entreprenörernas arbetsplats att dessa skiljer sig från 

mängden. Assorted Nuts hade valt en takvåning och inrett den med bar, biosalong och affischer 

som speglar Öhrners och hans medarbetares passion för animerad film samtidigt som det är ett 

verktyg för att skapa rätt upplevelsemiljö för deras kunder. Entreprenörerna i Assorted Nuts riktar 

sig i första hand till västvärlden som kan anses tryggare och kanske enklare i och med att 

entreprenörerna har mer kännedom om länderna i väst än i öst. Det finns exempelvis fler likheter 

gällande kultur i väst än vad det finns i öst enligt det psykiska avståndet (se tabell 1). Öhrner har 

däremot försökt att komma i kontakt med Asien men inte lyckats. Han anser att det krävs en 

personlig introduktion. Öhrner påstår även att det finns en hög kompetens bland arbetskraften i 

Indien som konkurrerar med väst. 

 

5.3.7.2 Studio01 

Även entreprenörerna i Studio01 är relativt unga med en genomsnittlig ålder av 22 år. Detta kan 

medföra att deras personliga antaganden om olika livsfrågor fortfarande är under utveckling och att 

de är mer öppna för nya intryck än vad kanske äldre entreprenörer är. Röjder påstår att deras 

kunder känner trygghet i att anlita företaget just på grund av entreprenörernas unga ålder. Med 

detta menar Röjder att företagets kunder anser att entreprenörerna i Studio01 är uppväxta i en 

globaliserad värld och därmed antar de att yngre entreprenörer är mer kompetenta och uppdaterade 

än äldre entreprenörer inom informationsteknik.  

Detta kan vara ett exempel till Andersson et al (2008) som menar att den unga generationens 

entreprenörer som växer upp idag kan hantera entreprenörskap på den internationella marknaden. 

Vi kan hålla med Andersson et al (2008) i och med att Studio01:s, men även Assorted Nuts 

entreprenörer har erfarenheter och relevanta relationer från tidigare studier och resor med mera. 

Genom de moderna nätverken som Skype, Facebook och olika spelvärldar kan det skapas 

relationer som senare utvecklas till affärsrelationer.  

Röjder uttrycker sig på följande sätt: ”Studio01 måste alltid vara anpassningsbara och flexibla, 

eftersom varje projekt är någonting nytt. Då krävs det att företaget kan vara innovativt utan att 

låsa sig fast i hur det alltid sett ut tidigare.” 

Entreprenörerna i Studio01 har getts möjligheten och valt att arbeta i ett kluster av andra innovativa 

entreprenörer. Vi ser att entreprenörerna i företaget i första hand riktar sig till västvärlden som kan 

enligt entreprenörerna själva anses vara tryggare i och med att det finns och att de har mer 

kännedom om länderna i väst än i öst. Röjder säger att ”…det är enklare att ta sig in i Europa än 
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i Asien, eftersom det är mindre kulturella skillnader jämfört med Asien”. Röjder visar klara tecken 

på att han begränsar sig till de marknader han anser vara realistiska, det vill säga Norden och 

Europa. Asien är ett stort svart hål och USA är för geografiskt avlägset menar Röjder. Röjder visar 

ändå att han försöker vara medveten om att det finns mycket information i länderna i öst och att det 

finns en stor konkurrenskraft i utbudet av hög kompetens och billig arbetskraft. 

Vi kan se ett klart samband mellan de två entreprenörerna som vi intervjuade och att deras mentala 

modeller karaktäriseras av en öppenhet där nytänkande och i viss mån ”galenskap” där ”allting är 

möjligt” är en nyckelfaktor. Öhrner uttrycker sig exempelvis på det här sättet: ”Branschkännedom 

och galenskap är två nyckelord. Ingenting är omöjligt.” Ändå kan man urskilja en tendens att 

entreprenörerna genom sina västländska ursprung, perspektiv och tankemönster väljer att kanske 

omedvetet fokusera på de marknader som man har mest kunskap om, även fast Öhrner och Röjder 

säger sig vara medvetna om potentialen som finns i öst. 
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6. Slutsats och diskussion 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur stor påverkan olika bakomliggande faktorer haft i 

samband med en internationalisering av Born Global-företag. De forskningsfrågor vi ämnade svara 

på var vilka bakomliggande faktorer som bidrog till internationalisering hos Born Global-företag 

samt vilka av dessa bakomliggande faktorer som varit mest avgörande. 

 

Vi är överens om att teorin Uppsalaskolan är föråldrad och att den innehåller brister. Uppsalaskolan 

fokuserar inte på centrala faktorer som entreprenör, entreprenörskap och nätverk, vilket är 

betydande och avgörande faktorer hos senare teorier om Born Global-företag. Dessa faktorer har, 

utifrån våra teorier om Born Global samt vår empiri, visat sig vara mycket avgörande faktorer hos 

Born Global-företagens inledande internationalisering. Med bakomliggande faktorer har vi genom 

vår forskning haft som syfte att visa de faktorer som ligger till grund för hur någonting börjat ta 

form eller startat. Med detta menar vi entreprenörens personliga förmågor och möjligheter kan ses 

som grunden till detta. Vi anser inte att faktorer som nätverk, produkt och entreprenören är 

bakomliggande faktorer i vår forskning då dessa inte skapar sig själva utan är resultatet av att 

entreprenören som individ gör medvetna eller omedvetna val.  Produkten är inte högteknologisk 

och unik av sig självt utan kräver att den utifrån idéer som uppstår exempelvis från förmågor och 

möjligheter som kan uppstå genom kreativitet, slump och tekniskt kunnande. Detta kan exempelvis 

vara en mönsterbrytande förmåga till att sätta samman nya otänkta konstruktioner som har en 

oväntad funktion för verksamheten. Nätverket skapas inte heller av sig självt utan är beroende av 

insatser från individen för att kunna skapas.  

 

Vi har även utifrån detta perspektiv och vår empiri sett en tendens till att våra fallföretag Assorted 

Nuts och Studio01:s förmåga och möjlighet till att skapa innanförskap, det vill säga att få access i 

relevanta nätverk, har varit mer avgörande än det psykiska avståndet vid internationaliseringen. 

I etableringskedjan (figur 1) finner vi två luckor, vilka är just relevanta nätverk och 

innanförskap/utanförskap som (figur 3) visar där relevanta nätverk på ena sidan är kopplat till 

etableringskedjan, medan innanförskap/utanförskap är på den andra sidan kopplat till psykiskt 

avstånd. Utifrån vår empiri är vi i samma linje med Johanson och Vahlnes (2009) teori som 

påpekar ovannämnda innanförskap/utanförskap. Förmågan och möjligheten att i relevanta nätverk 

skapa ett innanförskap kan därför vara en av de bakomliggande faktorer som kan bidra till att Born 

Global-företag lyckas i sin internationalisering.   

I Assorted Nuts fall såg vi tendenser till en ny etableringsform som vi inte lyckades placera in i den 

ursprungliga etableringskedjan. Detta var även ytterligare en av anledningarna till varför vi valde 

att modifiera dessa modeller (figur 6 & 7). Denna för oss eventuella nya etableringsform bestod av 

det vi valt att utifrån vår empiri att kalla samarbetsavtal och partnerskap, som även innefattar 

revenue-shareavtal, vilket kan vara ett vanligt förekommande betalningssystem för denna typ av 

Born Global-företag, men kan även vara kopplat till just den typ av bransch som Assorted Nuts just 

nu befinner sig i där företaget bygger varumärke av sina produkter. Fenomenet var inte lika tydligt 

hos Studio01, då de mer fokuserade på att jobba med olika projekt och skapar varumärke i 

företagets eget namn. 

Vi har både i teorin och i empirin kommit fram till att nätverk som är relevanta för att utveckla 

affärsrelationer kan uppkomma redan i ett tidigt stadium hos Born Global-företag. Dessa nätverk 

uppstår ur entreprenörens personliga omgivning och i interaktion med andra individer. 
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Men kan även vara gränslösa och uppkomma i och med att den moderna informationstekniken 

möjliggör nya arenor att mötas i. Exempel på arenor kan vara Skype och LinkedIn. 

Utifrån vår modifierade modell i analysen (figur 10), ursprungligen av Melén (2010) har vi försökt 

att visa hur dessa bakomliggande faktorer som individens tidigare personliga erfarenheter och 

relationer påverkar entreprenören i sitt företagande, det vill säga entreprenörskapet, då det i teorin 

om små- och medelstora företag samt även i våra fallföretag kan finnas ett nära samband mellan 

entreprenören och entreprenörskapet i Born Global-företag. Utifrån entreprenörskapet skapas andra 

faktorer som exempelvis affärsrelationer, som i sin tur kan leda till ett ökat internationellt 

engagemang och en ökad marknadskunskap. Med detta vill vi påvisa möjligheten till att 

entreprenörens personliga erfarenheter och relationer, både medvetet, omedvetet och slumpmässigt, 

påverkar vilka marknader och affärsrelationer företaget kommer i kontakt med och hur dessa i sin 

tur kan leda till nya affärsmöjligheter. Vi kan utifrån detta resonemang med stöd från vår teoretiska 

referensram och vår empiri se att vår modifierade modell (figur 10) eventuellt kan hjälpa till att 

förklara hur entreprenören i sitt entreprenörskap använder sig av sina tidigare personliga 

erfarenheter och relationer för att skapa innanförskap och tillgång till relevanta affärsnätverk. 

Vi har även utifrån vår teoretiska referensram kunnat sammankoppla våra fallstudieföretag på ett 

sätt som kan påvisa möjligheten för Born Global-företag att ta olika vägar beroende på vilken grad 

av teknisk erfarenhet eller internationell affärserfarenhet entreprenörerna besitter. Entreprenörernas 

personliga egenskaper etcetera kan påverka hur deras företags internationalisering tar form. Detta 

kan vi tydligt se en tendens på i vår empiri där Assorted Nuts, med sin tekniska erfarenhet och 

internationella affärserfarenhet, har tagit en annan väg mot internationalisering än Studio01. Vi har 

därför valt att koppla Assorted Nuts till Born Industrials eftersom företagets entreprenörer innehar 

båda dessa egenskaper medan Studio01:s entreprenörer endast innehar den tekniska erfarenheten 

och därför kopplas till Born Academics. 

Vi har kommit fram till att det kan finns flera bakomliggande faktorer i Born Globals-företag. 

Dessa yttrar sig i hur entreprenören väljer att använda sina personliga förmågor, möjligheter och 

nätverk. Utifrån vår empiri kan vi se att entreprenörerna i Assorted Nuts och Studio01 har följande 

gemensamma personliga förmågor:  

 Entreprenörerna är riskbenägna och vågar göra fel 

 Entreprenörerna har som utgångspunkt tänket att allt är möjligt 

 Entreprenörernas medelålder är låg och de är inte låsta i sina mentala modeller och har 

därmed ett fritt tänkande 

 Entreprenörerna kan ta snabba beslut 

Även om dessa inte går att generalisera på Born Global så påvisar punkterna förmågor som gör det 

möjligt för entreprenören att experimentera med idéer som i sin tur kan leda till kreativitet. 

Dessutom finner vi eventuellt ytterligare förmågor som vi finner intressanta. Dessa är förmågan att 

kunna kommunicera övergripande med IT, entreprenörens praktiska talang, att de arbetar i kluster 

och förmågan att alliera sig med rätt partners. Med detta vill vi påvisa att det även kan finnas en 

omedveten kognitiv process som entreprenören skapar innovationer utifrån. Detta baseras på 

uppgifter utifrån vår teori som kompletterats och analyserats med vår empiri, men det kan även 

gälla för andra Born Global-företag. Dessa förmågor visar på hur entreprenören organiserar sig för 

att skapa relevanta nätverk.  
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6.1 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att den mest avgörande medverkande kraften är 

entreprenören själv som med hjälp av följande bakomliggande faktorer för internationalisering hos 

Born Global-företag använder sig av personliga förmågor och möjligheter för att skapa 

innanförskap i relevanta nätverk. De mest avgörande bakomliggande faktorerna för 

internationaliseringen som vi fann hos Born Global-företag anser vi vara förmågan att kunna skapa 

processer för att bryta sina invanda tankemönster och därmed kunna vara mer kreativ när det 

behövs, samt förmågan att alliera sig med rätt partners 

6.2 Vidare forskning 

Vi vill tillägga en aspekt som vi inte har tagit hänsyn till i uppsatsen, men som kan vara av 

betydelse för företagens tillväxtprocess. Detta är att Studio01 har växt organiskt, det vill säga med 

hjälp av egna medel medan Assorted Nuts har växt med hjälp av riskkapital. Vi har inte heller tagit 

hänsyn till hur transaktionskostnadsperspektivet har påverkat vår studie, vilket kan vara en 

intressant aspekt att undersöka. Den unika produkten är även den en viktig faktor, men då denna 

kan ses som ett resultat av de bakomliggande faktorerna som vi tidigare nämnt så har vi inte lagt 

fokus på denna som en bakomliggande faktor, utan betraktat denna endast som en betydande 

faktor. En annan aspekt som vi i vår forskning vill lyfta fram är huruvida den kulturella synen på 

västvärlden och dess kunskaper om den i förhållande till den övriga omvärlden har påverkat våra 

fallföretags entreprenörer. Hur hade exempelvis Assorted Nuts verksamhet sett ut ifall Bo Landins 

internationella nätverk hade haft sitt säte i öst och främst i Asien? Vi ser även en möjlighet att 

forska vidare i de kognitiva processer som kan finnas hos dessa företag och hur dessa påverkar 

utvecklingen hos Born Global-företag på ett djupare stadium. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
   

Företag: 

Yrke/Position: 

Utbildning: 

Entreprenör: 
 

 

 Inledande frågor 

 Får vi uppge din identitet i uppsatsen? 

 Får vi använda bandspelare under intervjun? 

 

 

Bakomliggande faktorer 

 

1. Vad var det som gjorde att företaget startades?  

 

2. Hur kom det sig att ni valde just den bransch ni befinner er i? 

 

3. Vad var anledningen till att ni internationaliserade er eller vad är drivkraften till att ni ska 

internationalisera er? 

4. Har de anställda/grundaren tidigare erfarenheter/kontakter som kan ha bidragit eller bidrog till 

fördel inom internationalisering, som exempelvis internationell handel? 

– På vilka sätt har dessa varit till nytta? 

5. Vilka faktorer/omständigheter har varit mest utmärkande innan och under 

internationaliseringen? 

 

Definitionsfrågor av små- och medelstora företag och Born Global-företag 

6. När startades ert företag och vad är er vision? 

7. Hur stor är er omsättning och hur många anställda utgörs ert företag av? 

8. Hur stor är er export och hur lång tid efter etableringen började ni exportera? 

9. Vad är er produkt och vad är det som gör den unik? 

10. Var syftet vid start att vara internationaliserade? 

11. Hur ser er internationaliseringsprocess ut?  

 

 

 Faktorer under internationalisering 

12. Har det förekommit hinder som försvårar/försvårat internationaliseringen och i så fall vilka? 

13. Vilka länder är ni etablerade i och varför valde ni att etablera i dessa länder? 
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14. Hur interagerar ni med kunderna på de lokala marknaderna i respektive land?  

15. Hur hanterar ni konkurrens? 

 

Faktorer för förändring och utveckling 

16. Är ert företag under ständig förändring? 

17. Hur arbetar ni med förändring och utveckling? 

18. Vilken position har ert företag om fem och tio år på marknaden?  

19. Vilken förändringssituation är mest önskvärd, att vara 80 procent rätt och i tid eller vara 100 

procent rätt men för sen?  

20. Vilken betydelse har kommunikationsteknik (Internet, mobila nätverk, etc.) för ert företag och 

er produkt? 

– Hade ni klarat er utan det? 

21. Vilken påverkan har den ökande globaliseringen på ert företag? 

 

Faktorer för entreprenörskapet 

22. Kan ni beskriva hur ni är annorlunda, på vilket sätt? 

23. Hur får ledningen inspiration till att skapa innovativa strategier för ert företag i framtiden?  

24. Hur avgörande är anpassning/flexibilitet i era strategier för att kunna överleva i den snabbt 

föränderliga värld vi lever i? 

 

Övrig fråga 

Finns det något som du anser att vi missat i frågorna till dig som du önskar tillägga?   

 

Vi tackar för din medverkan och hoppas att vi kan återkomma till dig om det är något som är 

oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor! 

 


