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Abstract 

Overall aim of this master’s thesis is to describe and identify perceived barriers in Swedish 

businesses within solar energy field and analyze, based on four theoretical viewpoints, how 

these barriers can be handled. In other words how can the barriers be overcome or eliminated 

to better succeed in the commercialization process? The method applied is qualitative in 

which data has been collected through phone interviews originated from seven Cleantech 

businesses which operate within solar energy. Furthermore this thesis has a descriptive- and 

an explorative purpose. Empirical findings have showed that barriers depend upon the 

company itself, but also the community, academic- and governmental institutions. Some 

businesses do not have an international point of view, instead they have costs aspects in mind. 

Priorities seem to be a crucial factor when it comes to commercialization. The Swedish 

government does not contribute enough support to solar energy sector. There is lack of 

combination in commercialization and technical aspects within the educational system.  

 

Keywords: Cleantech, solar energy, barrier, commercialization, export, entrepreneur and 

network. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är främst att beskriva och identifiera upplevda barriärer hos svenska 

företag inom solenergi-sektorn samt analysera, utifrån fyra teoretiska infallsvinklar, hur dessa 

barriärer kan hanteras, det vill säga övervinnas eller elimineras för att bättre lyckas med 

kommersialiseringsprocessen. Studien har en kvalitativ karaktär där data samlats in genom 

telefonintervjuer från sju cleantech-företag som är verksamma inom solenergi. Studien har 

vidare ett deskriptivt- och explorativt syfte. Vi har i vår studie identifierat barriärer som beror 

på både företaget i sig, men även samhället, akademiska- samt statliga institutioner. 

Föreliggande brister som framkommit av våra resultat visar att en del företag inte tänker stort 

och internationellt, fokuserar på kostandsaspekter samt att prioriteringar verkar vara en 

avgörande faktor vid kommersialisering. Svenska staten erbjuder inte tillräckligt med stöd till 

solenergi-sektorn och det finns brister i utbildningssystem då utbildning med både 

kommersiella- och tekniska aspekter bör sammanfogas.  

 

Nyckelord: Cleantech, solenergi, barriär, kommersialisering, export, entreprenör och nätverk.   
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Disposition  

Nedan visas studiens upplägg. 

 

 

Figur 1: Uppsatsens struktur  
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Definitioner 

Här definieras de mest centrala begreppen som används i studien. 

 

 Barriär 

”Något som hindrar ett företag från att växa och utvecklas och som kan övervinnas och elimineras 

genom lämpliga åtgärder.” (Barth, 2004, s. 25) 

 Kommersialisering 

”Göra något till föremål för vinstgivande affärsverksamhet.” (ne.se) 

 Entreprenör 

”Företagsam person som skapar nytt användarvärde.” (ne.se) 

 Entreprenörskap 

”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.” (businessmaster.se) 

 Export 

”Försäljning av varor och tjänster till utlandet.” (ne.se) 

 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.”  

”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.” 

”Mikroföretag definieras som företag med mindre än 10 medarbetare och med en årsomsättning eller 

balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro per år.” (Tillväxtverket, 2005)  
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1. Inledning 

I detta kapitel diskuteras bakgrunden till det som ligger till grund för studien. Därefter 

presenteras problemet, problemformulering som kommer mynna ut i studiens syfte samt 

studiens bidrag och avgränsningar.   

1.1 Problembakgrund 

I och med den alltmer globaliserade affärs- och världsmarknaden har både företag och 

konsumenter blivit mer observanta och medvetna om miljö- och kostnadsaspekter som råder. 

Behovet av att införa regleringar för att skydda miljön blir mer omfattande eftersom vi strävar 

mot en mer miljövänligare omgivning (Porter & van der Linde, 1995). Detta kan leda till att 

fler företag uppmärksammar miljöaspekten och nyttja detta ur ett bredare strategisk 

perspektiv som i sin tur kan medföra en ökad konkurrens.  

Ett nytt begrepp har därmed blivit mer uppmärksammat när det gäller olika miljöaspekter 

inom miljöteknik, nämligen clean technology, vidare kallat cleantech. Företag som är 

verksamma inom cleantech arbetar med att tillverka miljövänliga och nyteknologiska 

produkter som erbjuder konkurrenskraftig vinst för både investerare och kunder. Det vill säga, 

ta fram effektivare produkter som exempelvis solpaneler för elproduktion, samtidigt som 

lösningar på globala utmaningar ges (Global Vision, 2011). Svenska företag som är 

verksamma inom cleantech är oftast små- och medelstora.  

Cleantech kan definieras enligt följande: 

”Teknik, affärer och lösningar som skapar en hållbar utveckling och i sig själva är hållbara i 

alla led kommer att bli framtidens vinnare. De är affärer som tillgodoser samhällets behov nu 

och i framtiden, effektivt nyttjar resurser och skapar möjligheter för nya marknader. Ingen 

lösning eller teknik är hållbar om den inte är eftertraktad och skapar ett värde. En hållbar 

lösning är också en hållbar konkurrenskraftig affär. Cleantech är en långsiktigt hållbar affär 

som tillgodoser allas behov och bidrar till en välfärdsutveckling med bestående naturresurser 

och tillgångar för framtida generationen.” (Cleantech Inn Sweden) 

Individers miljöpåverkan har ökat betydligt i takt med samhällsutvecklingen. Med andra ord 

har efterfrågan på varor och tjänster lett till en ökad konsumtion i en allt högre grad sedan den 

industriella revolutionen. Detta i och med att befolkningsmängd ökar, vilket även leder till att 
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våra behov ökar (Cleantech Inn Sweden). De mänskliga aktiviteterna ser idag inte ut på 

samma sätt som det gjorde förr, vi rör oss på annorlunda sätt, från att vara lokala till att bli 

regionala och globala, vilket ger upphov till negativa miljöeffekter. Exempel på sådana 

effekter är klimatförändringar, vatten- och luftföroreningar, brist på ändliga naturresurser med 

mera. (Ammenberg, 2010) 

Företagens ökade massproduktion innebär en påfrestning på miljön (Hultkrantz & 

Söderström, 2007). Världen ställs inför hotande miljöproblem samtidigt som efterfrågan på 

varor och tjänster ökar. Ett sätt att förbättra och reducera miljöproblemet är att få företag att 

börja bli mer medvetna om kostnader som tillkommer vid ökat utsläpp. Som människor bör vi 

ta mer hänsyn till miljöfrågor då de spelar en viktig roll i vårt samhälle (ibid). Fler företag 

stävar efter att uppnå långsiktig hållbar utveckling, vilket innebär att ställa om till en 

utveckling som tillgodoser dagens behov. Det vill säga att hitta lösningar som är hållbara i 

längden och som underlättar för kommande generationer, och inte belastar dem med nutidens 

problem (Ammenberg, 2010). Med andra ord är det eftersträvansvärt att utveckla ett 

gemensamt sätt att få framtida resurser att räcka till. Produktion och konsumtion av varor och 

tjänster bör alltid ske genom ett tillvägagångssätt som minimerar skador på vår miljö 

(Hultkrantz & Söderström, 2007).    

För att främja uthållig samhällsutveckling ska det enligt Porter & Linde (1995) råda en balans 

mellan ekonomiska vinstintressen och hållbart miljötänk. Detta kan betraktas som ett mynt 

där ena sidan av myntet är ett företags kostnader och den andra sidan speglar miljön. Politiska 

beslut, riktlinjer och policy kring miljöfrågor kan skapa viktiga incitament för företag att 

agera mer.  

Miljöaspekternas strategiska betydelse uppmärksammas kring begreppet shared value (Porter 

& Kramer, 2011). Principen ligger i att skapa och uppnå ett ekonomiskt värde på ett sådant 

sätt att det även skapas ett värde för samhället. Porter & Kramer menar att företag och 

samhället idag inte är lika målinriktade, sett ur ett miljöperspektiv (ibid). Företag måste därför 

tillsammans med samhället eftersträva symbios för att gynna omvärlden. Genom att sträva 

mot att uppnå ökad välfärd, utan att det sker på bekostnad av miljön, kan möjligheterna för 

renare miljö öka. Cleantech blir härmed ett aktuellt ämne att beakta och studera, då samhället 

ska eftersträva en satsning på förnyelsebar energi utan att det sker på bekostnad av miljön.  
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1.2 Problemdiskussion 

I en rapport (Frankelius et al, 2011) framkommer att tidningen Ny Teknik under år 2007 

fastställde att svenska företag är enastående på cleantech, men dåliga på att exportera sitt 

affärskoncept, bland annat på grund av den låga produktivitet som råder i cleantech-företag. I 

dagsläget är situationen densamma. Frankelius et al (ibid) kallar detta för ”cleantech 

mysteriet”. Enligt Frankelius et al (ibid) rapport föreslås olika perspektiv, hädanefter 

infallsvinklar, för att kunna analysera och attackera problematiken med barriärer som kan 

förekomma i samband med internationalisering. Infallsvinklarna är: resursbaserad, 

marknadsorienterad, kluster och institutionella. Anledningen till varför vi väljer att beakta 

samtliga fyra är för att det råder en komplexitet i ”cleantech mysteriet” och bör därför belysas 

och förstås med utgångspunk från olika infallsvinklar. Därmed kan olika aspekter av 

problemet belysas då en mer mångfaldig förståelse eftersträvas.  

Exempel på barriärer kan vara kapital, lagar och regler, relevanta nätverk, entreprenörens 

förmågor med mera. Barriärer kan påverka ett företags tillväxt (Davidsson et al, 2005). De 

olika barriärer som cleantech-företag upplever vid internationalisering kan vara såväl interna 

som externa (Barth, 2004) och skiljer sig från företag till företag. Till exempel kan ett 

cleantech-företag uppleva att största hindret är kapital, medan ett annat cleantech-företag 

upplever något helt annat.  

En annan aspekt som stärker ”cleantech mysteriet” är svenska paradoxen (2006). Paradoxen 

handlar om att svenska företag har höga utgifter i forskning och utveckling, men dessa 

investeringar leder inte till ökad produktivitet. Med andra ord diskuterar den svenska 

paradoxen hur ett företags forskning och utveckling förhåller sig till ett företags tillväxt. 

Svenska företag är bra på att ta fram nya och innovativa produkter. Paradoxen visar att 

svenska företag har bra ingenjörsmässig kompetens och är ledande inom detta område, men 

har svårt att kommersialisera produkterna internationellt. Dock påvisar paradoxen att Sverige 

har lyckats exportera både låg- och mellanteknologiska produkter, där avkastningen från 

forskning och utveckling har varit relativt goda.  Denna synvinkel av den svenska paradoxen 

har tidigare inte uppmärksammats lika mycket i debatten om förhållandet mellan forskning 

och utveckling samt tillväxt. Hög tekniskt kunnande kan resultera till hög produktivitet och 

höga inkomster, anser vi. Vidare lyfter den svenska paradoxen fram problematiken som 

uppstår i att individer har en låg vilja att ta på sig en entreprenöriell roll. (Ejermo & Kander, 

2006) 
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Företag strävar efter tillgång till nya konkurrensmedel samt att skapa breda och relevanta 

affärsnätverk (Andersson & Florén, 2008; Hammarkvist et al, 1982). Detta för att företag ska 

bibehålla en god relation till sin omgivning och aktörer som är en del i ett nätverk. I dagens 

samhällsutveckling bygger konkurrenskraft på unika idéer och lösningar i en allt mer 

dynamisk affärsmiljö.  

Är dagens företag medvetna att det krävs unikhet och att inte vara som alla andra? Kan 

entreprenören använda sina unika idéer för att exempelvis skapa ett immateriellt värde utan att 

företag endast ska vara beroende av realkapital och humankapital? För att skapa helt nya 

marknader och affärer måste entreprenören finna nya kreativa lösningar på gamla problem, 

och för att detta ska vara möjligt bör företag vara integrerade i globala och relevanta nätverk 

(Etablering Utomlands, 2009). I små- och medelstora företag har entreprenören större 

personligt inflytande i jämförelse med större organisationer, vilket gör att hon/han kan skapa 

förändringar i större utsträckning. Melén (2010) menar att entreprenören och företaget kan 

vara en och samma person. Detta resonemang förs även av Ahrenfelt (2001) där han lyfter 

fram att organisationer består av individer. Utan individer existerar inte företag, utan först vid 

en interaktion mellan dessa finns företaget. Individerna blir alltså företaget med sina 

respektive unika egenskaper, exempelvis förmågan att hitta relevanta nätverk.     

1.3 Problemformulering och syfte 

Inom cleantech finns många delområden som exempelvis avfallshantering, hållbart byggande, 

vatten-, vind-, bio-, samt solenergi. Dessa delområden uppmärksammas mycket i media, dock 

upplever vi att en del av dessa hamnar mer i fokus än andra. Företag verksamma inom 

solenergi-sektorn har stor potential att nå ut på en utländsk marknad (e24.se) och är därför 

speciellt intressant för internationell expansion. Vi vill därmed koncentrera oss på solenergi, 

eftersom solen är en förnyelsebar källa, som bör tas tillvara i större utsträckning än det görs 

idag. Tidigare forskning visar på att den fulla potentialen inte är uppnådd utan det finns 

möjligheter till vidare utveckling av teknologin, men även utveckling av kommersialisering 

för nya teknologiska lösningar.  

Som tidigare nämnts i problemdiskussionen är svenska cleantech-företag i framkant vad 

gäller teknologisk prestation, men problemet uppstår då dessa företag inte lyckas 

kommersialisera sina produkter i en internationell marknad på grund av bland annat brister i 

relevanta nätverk och institutionella faktorer (Frankelius et al, 2011). Dessa brister kan 
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hämma ett företags tillväxt och utveckling (Davidsson, 2005). Vi anser att dessa barriärer kan 

utvecklas till en fördel som kan resultera till att bli framgångsfaktorer, då företag vidtagit 

nödvändiga åtgärder som krävs. Dessutom anser vi att, i vissa fall, att barriärer möjligen kan 

bli framgångsfaktorer först när barriärerna övervunnits eller eliminerats. Vi är medvetna om 

att barriärer kan växa, bli fler och påverka andra faktorer, exempelvis vinst, om företaget inte 

vidtar lämpliga åtgärder i god tid. Entreprenören i cleantech-företag besitter inte alltid god 

kunskap och vet inte hur denna faktor ska hanteras för att bättre lyckas i den internationella 

miljön. Ovanstående diskussion leder till följande problemfrågor:  

 Vilka barriärer vid kommersialisering kan identifieras hos svenska företag inom 

solenergi?  

 Med vilka åtgärder kan de upplevda barriärerna hos svenska företag inom solenergi 

hanteras? 

Utifrån problemfrågorna ovan är syftet med denna uppsats att främst beskriva och identifiera 

upplevda barriärer hos svenska företag inom solenergi samt ge förslag, utifrån fyra teoretiska 

infallsvinklar, på åtgärder som kan tillämpas på dessa barriärer. 

1.4 Bidrag och problemavgränsningar 

Ambitionen med den här studien är att belysa möjligheter för att hantera möjliga barriärer 

som upplevs av små- och medelstora svenska cleantech-företag vid internationell 

kommersialisering. Det teoretiska bidraget är att via våra teoretiska byggstenar och element 

visa relevansen i att beakta dessa i samband med en kommersialiseringsprocess. Element i 

denna studie innebär delar av vår referensram, där dessa kopplas till byggstenarna som är fyra 

olika infallsvinklar.  

Denna studie har fokus på att undersöka svenska företag som är verksamma inom cleantech. 

Som tidigare nämnts får vissa delområden mer uppmärksamhet i media, därmed vår 

avgränsning till solenergi då denna bransch är intressant. Vidare kommer dessa cleantech-

företag begränsas till små- och medelstora företag som finns belägna inom vissa län i Sverige, 

vilket beskrivs mer utförligt under metodkapitel 3.2. I samband med ett Global Vision-projekt 

genomfördes 48 telefonintervjuer, varav vi väljer att begränsa oss till sju svenska cleantech-

företag inom solenergi. I och med vår tidsbegränsning finns inget utrymme att studera alla 48 

företag med respektive delområde som dessa är verksamma inom.   
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2. Teoretisk referensram och analysmodell 

Kapitlet inleds med en diskussion hur teorierna ska sammanvävas till de olika 

infallsvinklarna som består av resursbaserad, marknadsorienterad, kluster samt 

institutionella. Därefter illustreras grunden till vår analysmodell. Sedan presenteras teorier 

om respektive infallsvinkel, barriärer, shared value samt internationalisering. Kapitlet 

avslutas med en analysmodell baserat på våra teorier.  

2.1 Olika infallsvinklar att belysa aspekter av barriärer för utveckling 

Enligt Frankelius et al (2011) rapport diskuteras flera olika typer av infallsvinklar som kan 

vara relevanta att tillämpa i samband med kommersialisering av produkter i en internationell 

miljö. Dessa ska underlätta identifierandet av barriärer för företag i samband med en 

kommersialiseringsprocess utomlands. Som tidigare nämnts i problemformuleringen menar 

Frankelius et al (ibid) att problematikens existens uppstår då det råder diverse barriärer hos 

cleantech-företag vid internationalisering, då barriärer hämmar ett företag från att växa och 

utvecklas.  I och med detta resonemang är det viktigt att kombinera och utgå från samtliga 

infallsvinklar för att på ett bättre sätt förstå problemet samt kunna erhålla en helhetssyn. Som 

tidigare nämnts i problemdiskussionen kan barriärer vara både interna och externa 

(Davidsson, 2005).  

Barth (2004) menar att barriärer som avser interna förhållanden kallas interna barriärer och 

kan bäst hanteras via ledaren i småföretag.  Externa barriärer avser miljöförhållanden där 

dessa bäst kan hanteras genom olika regler. Vidare åsyftar Barth (ibid) till materiella barriärer 

där brister inom styrsystem, rutiner och institutionella faktorer oftast uppstår, och 

immateriella barriärer där brister uppkommer inom mänskliga resurser som exempelvis 

kompetensen hos de anställda. Därmed kan vi koppla materiella barriärer till teorier om 

kluster- och institutionella och immateriella barriärer till resursbaserad- och 

marknadsorienterad infallsvinklar. Efter nedanstående redogörelse av våra teoretiska 

kopplingar till de olika infallsvinklarna följer en sammanställning av CRIM-modellen 

utformat av Frankelius et al (2011). CRIM står för cluster-, resource-, institutional- och 

market view.  

Vi börjar med att beskriva de interna barriärerna, resursbaserad respektive 

marknadsorienterad för att därefter skildra kluster- och institutionella barriärer, vilka främst 
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anses vara externa. Under resursbaserade infallsvinkeln har vi valt att beakta entreprenören, 

eftersom vi anser att hon/han är en resurs, med sina erfarenheter och kunskaper, och därmed 

även en tillgång för ett företag. Vidare väljer vi att under denna infallsvinkel även beakta 

produktivitet i värdekedjan och lokalisering som är en del av shared value-teorin. Dessa tre 

omfattar ekonomiska aspekter i den bemärkelsen att överskottet från reducerande kostnader 

kan spenderas på en annan resurs som kan gynna ett företag. Dessa presenteras mer utförligt 

efter de olika infallsvinklarna. Diskussionen om shared value är vidare uppdelat i omprövning 

av produkter och marknader som kopplas till marknadsorienterade infallsvinkeln. Denna 

koppling gör vi eftersom företag ständigt bör vara medvetna om kundernas och samhällets 

förväntningar. Med andra ord menar vi att framgångsrikt företagande är inriktad till att 

anpassa produkter som möter kundernas efterfrågan och samhällets krav, vilket kan göras 

genom att företag är marknadsorienterade.  

Under internationaliseringsteorin berörs Internationaliseringsprocessen (IP-modellen) 

grundelement som består av engagemangsbeslut, löpande aktiviteter, marknadsengagemang 

och marknadskunskap. Med engagemangsbeslut kan vi se en starkare och tydligare koppling 

till marknadsorientering, eftersom större hot och möjligheter oftast förekommer när ett företag 

ska ut på en internationell marknad då konkurrensen oftast är hårdare med fler aktörer. De 

löpande aktiviteterna anser vi är mest relevant att koppla till marknadsorientering för att skapa 

kundkontakt, men även till kluster då olika typer av myndigheter kan vara viktiga partners för 

ett företag. Denna koppling gör vi eftersom löpande aktiviteter syftar till att skaffa sig 

kunskap och erfarenhet från olika intressenter och detta uppnås oftast genom ett nätverkande 

bland ett företags intressenter. Ett marknadsengagemang anser vi finns koppling till 

marknadsorienterad infallsvinkel. Anledningen till följande koppling görs för att 

marknadsengagemang handlar om ett företags resurser, för att med dessa hantera främmande 

marknader, men även att ett företag skall ha den kunskap som krävs för att nå en 

internationell marknad. Det sista grundelementet i IP-modellen, marknadskunskap, kopplas 

till marknadsorientering. Skälet till detta är att marknadskunskap berör, liksom löpande 

aktiviteter, intressenter, men eftersom det är frågan om marknadskunskap innebär det att ett 

företag bör eftersträva en överblick, förståelse och kunskap om en marknad.  

Vidare kopplar vi nätverkssynsättet till kluster eftersom nätverkssynsättet innebär ett företags 

affärsförbindelser med andra aktörer som tillsammans bildar ett nätverk. Ett nätverk kan i sin 

tur utgöra ett kluster, därigenom gör vi denna koppling till kluster. Vidare under 

nätverksteorin anser vi att det finns samspel på olika plan så som sociala, kunskapsmässiga 
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eller tekniska, som är bindningar företag emellan (Hammarkvist et al, 1982; Johanson et al, 

2002).  

Då det finns ett samband mellan en entreprenör och ett nätverk kan vi koppla detta till det 

resursbaserade infallsvinkeln, då entreprenörens erfarenhet, kompetens och nätverk möjliggör 

utveckling av viktiga resurser av ett företag. Utifrån ovanstående koppling mellan nätverk och 

kluster kopplar vi även entreprenören till kluster, eftersom entreprenören kan anses vara den 

mest avgörande faktorn (beskrivs mer under 2.3.1).  

Ur ett institutionellt infallssvinkel kan det styrande organet, det vill säga staten besluta och 

påverka cleantech-företag med exempelvis lagar, regleringar och stöd som de kan bidra med. 

Detta påverkar de övriga infallsvinkarna, kluster, resursbaserad och marknadsorientering. 

Svenska staten stödjer inte svenska cleantech-företag i samma utsträckning som i exempelvis 

Tyskland. Detta kan leda till att svenska cleantech-företag brister i exempelvis 

marknadsorienteringen där bland annat marknadskunskap finns, vilket är en viktig del för att 

ett företag ska kunna lansera sina produkter.   

2.2 Grundmodell  

Figuren nedan illustrerar grundmodellen av CRIM. Barriärer kan beaktas ur olika 

infallsvinklar, i detta fall ur ett kluster, resursbaserad, institutionell samt marknadsorienterad. 

Tillsammans bildar dessa CRIM-modellen som visas nedan i figur 2. Denna kommer fungera 

som en grund när vi skall utforma en analysmodell, som baseras på våra teorier.  

 

Figur 2: CRIM-modellen (Frankelius et al, 2011)  
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2.3 Resursbaserad infallsvinkel (RBV) 

Enligt Ray et al (2004) hävdas att företag upprätthåller konkurrensfördelar genom att utveckla 

värdefulla resurser och förmågor. I Frankelius et al (2011) rapport nämns att den ökade 

kunskapen om resursutnyttjande kommer att leda till specialisering i att använda sig av olika 

resurser. Denna specialisering är viktig del i företagets tillväxt som avser främst en 

kunskapsbas om resurser och förmågor:   

”A firms’ opportunities are necessarily widened when it develops a specialized knowledge of 

a technology which is not in itself very specific to any particular kind of product, for example, 

knowledge of different types of engineering or industrial chemistry.” (Penrose, 1959:115) 

Ett företags förmåga att skapa värde för sina kunder och samhälle är beroende av resurser och 

dess hantering. Schulz & Hofer (1999) menar att om ett företag har kunskap att förvärva, 

nyttja, strukturera och kombinera resurser så underlättar det att erbjuda värde för kunden. 

Detta i sin tur avgör om ett företag har förmågan att kunna agera konkurrenskraftigt på en 

marknad. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att ett företag inte behöver äga eller skaffa sig 

resurser utan kan istället samarbeta med andra företag och på så sätt använda deras resurser. 

Att ha brist på både lämpliga resurser och ledarskapskompetens kan hindra ett företag att nå 

framgång i exempelvis kommersialisering.  

Ray et al (2004) tar upp ett antal aspekter inom resursbaserad infallsvinkel. En av dessa 

aspekter anser vi är mest relevant för vår studie: definiera resurser. Definiera resurser handlar 

om vad resurser och affärsprocesser står för. Resurser kan innebära både materiella och 

immateriella tillgångar som företag använder sig av när de ska utveckla och implementera 

strategier, exempelvis kapital, arbetskraft och maskiner.  

Wiklund & Shepherd (2003) argumenterar för organisationer som förfogar värdefulla, 

sällsynta och svårimiterbara resurser som har potential att uppnå överlägsna prestationer. 

Resurser som används i en organisations produktionsprocess kan delas in i kunskapsbaserade 

och tillgångsbaserade. De tillgångsbaserade resurserna syftar oftast till materiella tillgångar, 

medan de kunskapsbaserade resurserna handlar om hur hantering och kombination av de 

materiella resurserna sker. De kunskapsbaserade resurserna kan vara av stor vikt för en 

organisation som eftersträvar hållbara konkurrensfördelar. Utöver värdefulla, sällsynta och 
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svår imiterbara resurser måste det även finnas en bra struktur för att en organisation ska kunna 

dra nytta av dessa resurser (Barney, 1991).  

Organisatorisk kunskap är en viktig immateriell resurs som kan vara källan till hållbara 

konkurrensfördelar. Kunskap öppnar upp vägar för att på ett mer noggrant sätt få 

organisationen att förutse förändringar i naturen, samt kommersiellt potential och 

lämpligheten av strategiska och taktiska handlingar. Utan denna kunskap blir en organisation i 

mindre grad kapabel att utforska och utnyttja nya möjligheter. Så kallad procedurkunskap 

syftar till kännedom om tillvägagångssätt vid olika procedurer, där detta uppnås genom 

erfarenhet från liknande situationer. Denna typ av kunskap är svår att formalisera och 

överföra mellan organisatoriska kontexter. Av denna anledning möter resurser kriterier av 

sällsynthet och svår imiterbarhet. Om det dessutom är värdefullt och organiserat kan en 

organisation erhålla hållbara konkurrensfördelar (Wiklund & Shepherd, 2003).  

Kunskap om marknader och teknologi representerar två delar av procedurkunskap som 

potentiellt har en stor förmåga till ökad prestation, eftersom dessa ökar förmågan att upptäcka 

och nyttja möjligheter. (Wiklund & Shepherd, 2003)  

Marknadskunskap kan bidra till en medvetenhet om kunders problem och på detta sätt ge 

marknadsmöjligheter. Utifrån denna marknadskunskaps-resonemang menar Shane (2000) att 

tidigare kunskap om kunders problem och sätt att betjäna marknaden påverkar upptäckten av 

lösningar till kundproblem. Shane menar att organisationer som saknar kundkännedom och 

kunskap om hur marknaden betjänas, kan uppleva svårigheter med att känna igen lösningar 

till kundbehov, och därmed utforma en effektiv marknadsföringsstrategi vid introduktion och 

försäljning av ny produkt/tjänst (ibid).  

Teknisk kunskap kan likt marknadskunskap öka chanserna att upptäcka möjligheter som 

dyker upp. Teknisk kunskap kan dessutom öka en organisations förmåga att effektivt nyttja en 

möjlighet, till exempel bestämma en produkts optimala design för att i sin tur optimera 

funktionen, kostnaden, trovärdigheten och de ekonomiska konsekvenserna. Därför ger teknisk 

kunskap en organisation förmågan att snabbt nyttja möjligheter och att reagera när 

konkurrenter gör framsteg. Sammankoppling av marknadskunskap och teknologisk kunskap 

ökar förmågan till upptäckt av att nyttja chanser. Dessa representerar viktiga 

kunskapsbaserade resurser. (Wiklund & Shepherd, 2003)  



13 

 

2.3.1 Entreprenören 

 

2.3.1.1 Möjlighetsidentifiering  

 

Enligt Karra et al (2008) kan entreprenören identifiera möjligheter på tre olika sätt: genom 

personliga sökkunskaper och personlig kapacitet där entreprenören aktivt söker igenom 

miljön för att finna möjliga gap som finns på en marknad, genom passiv sökning eller 

slumpartad upptäckt där entreprenören använder sin unika kunskap och erfarenhet samt 

genom kreativitet och fantasi där entreprenören själv föreställer sig hur en produkt kan se ut 

genom en uppsättning kognitiva processer som kan leda till utveckling av nya produkter.  

Ytterligare möjligheter som Andersson & Evangelista (2006) tar upp är att entreprenörer i 

små- och medelstora företag ofta agerar snabbt, efter eget intresse, och utan genomarbetade 

rationella kalkyler.  

2.3.1.2 Förmågor 

 

För att lyckas nå internationell framgång måste entreprenörer besitta tre förmågor (Raffo et al 

2000):   

Första förmågan handlar om learning by doing där entreprenören lär sig effektivast genom att 

experimentera med idéer, genom att ”göra”, genom nätverkande och genom att arbeta med 

erfarna mentorer. Entreprenören kan bäst skapa sig kunskap om internationell företagsamhet 

genom erfarenheter och genom interaktion med andra. Entreprenören måste även ha ett 

”know-how” för att kunna agera.  

Andra förmågan avser överbryggande av institutionella avstånd mellan olika länder. När ett 

företag ska etablera sig i ett land med en annan kultur kan det förekomma skillnader i 

företagsmiljöer, det vill säga institutionella avstånd uppstår. För att eliminera eller övervinna 

de institutionella avstånden måste entreprenören bland annat översätta affärskonceptet så att 

lokalbefolkningen i utlandet ska förstå det.  

Tredje förmågan är kapaciteten att utveckla tvärkulturella sociala skillnader för att kunna 

bygga internationella förbindelser med samarbetspartners som finns i olika länder. 

Entreprenören kan skapa konkurrensfördelar genom att denne exempelvis bygger upp bra 

samarbeten som kan leda till långsiktiga relationer med leverantörer och tillverkare i ett annat 

land.   
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För att entreprenören ska kunna lyckas med nya satsningar på en utländsk marknad kan 

ovanstående förmågor vara avgörande. Karra et al (2008) påstår att förmågorna utvecklas 

innan ett företag grundas, vilket medför en positiv internationell framgång.  

2.3.1.3 Mentala modeller 

 

Senge (2006) lyfter fram att det är viktigt att observera entreprenörens miljö. Detta för att 

kunna få en djupare förståelse av entreprenörskapet i ett företag men också för att 

entreprenören tolkar miljön på olika sätt som gör denne till en del av miljöskapandet. I och 

med detta bildas olika mentala modeller, det vill säga tänka i nya tankegångar. Enligt 

Andersson et al (2008) lyfts det fram att unga entreprenörer eller ledare kan effektivare 

hantera entreprenörskap på en internationell miljö. Detta eftersom hon/han växer upp i en mer 

global affärsvärld där de skapar internationella nätverk genom exempelvis studier eller resor.  

Mentala modeller definieras som antaganden, generaliseringar eller föreställningar som ligger 

djupt rotade inom oss. Mentala modeller har en inverkan på en individs beteende och hur 

denne uppfattar omvärlden och är oftast omedvetna. En individs tankemodeller formar hur 

denne ska agera inom till exempel ledarskap och organisation. Om en individ inte är 

medveten om sina egna tankemodeller kan ett problem uppstå i en organisation, vilket 

förhindrar förändring och utveckling i organisationen. Detta leder till att individens 

omgivning förändras, samtidigt som individens tankemodeller förblir desamma. (Senge, 

2006) 

Entreprenörens mentala modeller avgör vilka strategier hon/han väljer att tillämpa. De 

strategiska målen styrs genom entreprenörens personliga antaganden samt normer och 

värderingar. (Andersson & Evangelista, 2006) 

2.4 Marknadsorienterad infallsvinkel (MOV) 

Viktiga aspekter inom det marknadsinriktade konceptet kan vara, sett ur ett 

företagsperspektiv, att fokusera på kundens behov, att integrera anställdas prestationer till att 

bli värdeskapande för kunden samt att vara lönsam på en konkurrensutsatt marknad 

(Frankelius et al, 2011). Flera andra forskare för en liknande resonemang (Narver & Slater, 

1990; Kohli & Jaworski, 1990). På grund av att marknadsorientering frambringar 

överlägsna marknader och finansiella prestationer strävar företag efter att skapa ett 

marknadskoncept.  
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Narver & Slater (1990) argumenterar kring tre viktiga element som bildar 

marknadsorientering: kundorientering som innebär att förstå både befintliga och potentiella 

kunders behov: konkurrentorientering som innebär att förstå möjligheter och strategier från 

de viktigaste behovstillfredsställda kunderna: interna verksamhetsfunktioner som innebär att 

alla interna funktioner i ett företag integreras. Samtliga element ska bidra att skapa ett värde 

för kunden. Även Sørensen (2005) påpekar att kund- och konkurrentorientering är två viktiga 

element inom det marknadsinriktade konceptet.  Narver & Slater (1990) anser att 

marknadsorienterade infallsvinkeln påverkar ett företags kärnkompetens som exempelvis 

kundservice, kvalitet och innovation som i sin tur ger en påverkan på företagets 

konkurrensfördelar, som kan bestå av kundlojalitet, ny produktframgång och 

marknadsandelar. Allt detta leder till lönsamhet och försäljningstillväxt för ett företag. Narver 

& Slater (ibid) lyfter även fram att marknadsorientering kan bäst betraktas ur en 

organisationskulturs perspektiv.  

Slater & Narver (1995) menar vidare att ett företag som är marknadsinriktat har förmågan att 

fokusera på att kontinuerligt samla in och utvärdera köparens, konkurrentens och andra 

aktörers behov på en marknad. Ett företag som har en konkurrensfördel i exempelvis 

kundlojalitet, ska eftersträva att andra konkurrenter inte kan efterlikna samma 

framgångsfaktor.  

Enligt Narver et al (1998) är marknadsorientering affärskultur som innebär att samtliga 

anställda i ett företag är engagerade i att skapa ett betydande kundvärde. Flera andra forskare 

som Narver & Slater, 1990; Deshpande, Farley & Webster, 1993 och Day, 1994 är överens att 

marknadsorientering innebär samma sak, det vill säga affärskultur. Narver & Slater (1990) 

menar även att affärskultur hindrar utvecklingen av marknadsorientering. 

Marknadsorientering kan skapas genom olika strategier (Narver et al, 1998). En sådan strategi 

kan vara ”programmatic”, som innebär att företag använder sig av utbildningsprogram och 

organisationsförändringar för att försöka lära sig och tillämpa en affärskultur som i sin tur 

leder till att de anställda skapar ett betydande värde för kunden. Den ”programmatiska” 

strategin är något som de flesta företag använder sig av när det gäller att skapa ett kundvärde. 

En annan strategi är ”market-back”, där erfarenheten utgör en viktig roll, det vill säga ett 

företag lär sig från sina dagliga prestationer för att kunna skapa ett betydande värde för 

kunden. I och med detta utvecklar och anpassar företaget sin kunskap vad gäller kundvärde, 
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resurser och procedurer. Narver et al (ibid) menar att båda dessa strategier måste integreras till 

en gemensam strategi för att effektivare kunna skapa en marknadsorientering. 

Sammanfattningsvis menar Narver et al (ibid) att lärande är nyckeln till att skapa 

marknadsorientering och därmed ett värde för kunden eftersom förändring handlar om att lära. 

Först lär de anställda sig hur de ska vara engagerade att skapa en affärskultur, det vill säga 

skapa värde för kunden. Sedan lär de anställda sig hur affärskulturen ska implementeras. 

Detta uppnås genom två strategier, programmatic och market-back.  

2.4.1 Interna barriärer inom MOV 

Messikomer (1987) påstår att företagskultur anses vara den största barriären i 

marknadsorienterad infallsvinkel enligt följande:  

”The difficulty often is not so much in getting management to accept this vision, but rather in 

overcoming inertia bred of individual corporate cultures, because creating a marketing 

community involves changing the fundamental way in which a company and its employees see 

themselves, their business environment, and the future.” (Messikomer, 1987:53–54) 

Wong et al (1989) menar att de tre huvudsakliga barriärerna som hindrar utvecklingen av en 

större marknadsorientering är: att försöka ändra sitt traditionella tänk och sedvänjor, bristen i 

att samarbeta och samordna mellan funktionella enheter samt begränsningar som fastställs 

av finansiella resurser och brist på lämplig kompetens samt oklara marknadsföringsmål.     

Tomaskova (2009) tar upp interna barriärer som uppkommer inom det marknadsorienterade 

konceptet. Hon menar att marknadsorientering är betydelsefullt på grund av dess inverkan på 

ett företags prestationer. Tomaskova (ibid) menar vidare att många företag skulle vilja 

anpassa det marknadsorienterade tillvägagångssättet. Dock är metoden inte alltid enkel att 

implementera i företag. Tomaskova syftar till att det finns interna barriärer i ett företag som 

kan anslutas till högsta ledning och anställda. Dessa komponenter påverkar inte bara varandra 

utan även tillämpandet av en marknadsorientering i ett företag.  

Högsta ledning har det största påverkandet i marknadsorientering i den bemärkelsen att en 

chef anses vara företagets ”ryggmärg”. En chef ska vara en bra förebild för sitt företag, om så 

inte är fallet kan företaget bli påverkat på ett negativt sätt. De grundläggande barriärerna som 
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ingår i denna komponent är högsta ledningens personliga åsikter, uppfattningar, kunskap, 

färdigheter och engagemang. 

Anställda är en annan komponent som även den har ett påverkande i en marknadsorientering. 

De anställda är de viktigaste tillgångarna som ett företag har, trots detta kan de orsaka interna 

barriärer. Ett företags mål är att ha nöjda anställda med höga kvalifikationer samt en känsla 

för samarbete. Funkar inte detta kan konsekvensen bli att konflikter uppstår mellan företagets 

avdelningar.    

2.5 Klustrets infallsvinkel (CV) 

De senaste 20 åren har kluster blivit en del av den regionala och internationella ekonomiska 

utvecklingsdebatten. Inom ekonomisk och geografisk litteratur är fenomenet kluster utbytbart 

med industriområden. I början av 1900-talet använde Alfred Marshall synsättet geografiska 

agglomerationer och satte igång ett synsätt om kluster för att beskriva ekonomiska aktiviteter. 

(Nuur, 2005) 

Alfred Marshall uppmärksammade den geografiska koncentrationen av organisationer och 

industriell placering som bidrog till en lättare arbetsspecialisering samt utveckling av 

specialiserade inputs och tjänster. Dessutom möjliggjordes och underlättades en överföring av 

teknologi, information och tyst kunskap (erfarenhetsmässig kunskap). (Frankelius et al, 2011) 

Tack vare Porter (1990) fick klustrets infallsvinkel en större genomslagskraft. Porters 

definition av kluster lyder följande: 

”Geographically proximate groups of interconnected companies and associated institutions in 

a particular field, linked by commonalities and complementarities. The geographic scope of a 

cluster can range from a single city or state or a country or even a group of neighbouring 

countries.” (Porter 1990:254) 

Nuur (2005), med hänvisning till Porter (1990), menar att faktorer som exempelvis lokala 

efterfrågeförhållanden och historiska förhållanden är några anledningar till varför 

organisationer fokuserar på ett visst område och varför ett geografiskt område erbjuder 

konkurrensfördelar. Det är inte många av dessa faktorer som verkar oberoende, istället finns 

flera faktorer som samspelar med varandra. Nuur (ibid) påpekar att teknologi är en viktig 

faktor som framkallar kluster och verkar i en riktning mot ökad klusterutveckling. Teknologi 
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har ofta omnämnts som en av de viktigaste faktorerna till det kända klustret Silicon Valley i 

Kalifornien.     

Porters diamantmodell beskriver huvudfaktorer som bidrar till konkurrensfördelar. 

Ursprungsmodellen består av fyra komponenter som samverkar med varandra. Dessa är 

efterfrågeförhållanden, faktorförhållanden, organisationens strategi samt relaterade och 

stödjande branscher. (Nuur, 2005) 

Efterfrågeförhållanden handlar i huvudsak om den inhemska marknaden för produkter eller 

tjänster för en särskild bransch. Porter menar i Nuurs (2011) artikel att en organisation vars 

kunder på hemmamarknaden ställer höga krav har möjligheter att uppnå internationell 

konkurrenskraft. Kunder som ställer krav på hemmamarknaden kan leda till att organisationen 

har bättre standard och lyckas bättre på den internationella marknaden. Faktorförhållanden 

består av människor, pengar, maskiner, kunskap och infrastruktur. Ur en konkurrensvinkel är 

det idag i större utsträckning viktigare med specialiserad kunskap och ett tekniskt kunnande. 

(Nuur, 2005) 

Ett kluster av relaterade och stödjande organisationer kan främja innovationer och 

informationsflöde genom ett kontaktnät av utvecklade relationer. Den fjärde faktorn strategi 

handlar om miljön som en organisation befinner sig i, där bland annat konkurrenter driver 

varandra till vidare utveckling och information sprids mellan organisationer. (Nuur, 2005) 

Porter har dock utvecklat modellen med ytterligare två faktorer som är nödvändiga. Dessa är 

chans/slump (chance) och staten (government policy). (Frankelius et al, 2011) Med 

chans/slump menas händelser som inte kan förutses, exempelvis uppfinningar, krig eller andra 

saker så som naturkatastrofer. Staten ska uppmuntra, stimulera och verka som en drivkraft för 

organisationer (Curran, 2000). 

2.6 Institutionell infallsvinkel (IV) 

Institutioner kan ses som regler i ett spel, i ett samhälle där organisationerna är spelarna. 

Eftersom kostnader från bland annat rättsprocedurer, politiska system, undervisningssystem 

och kultur ökar, spelar institutioner en viktig roll. Affärskostnader kommer påverka mängden 

av utbyte i en ekonomi och hur en organisationsstruktur äger rum. Möjligheterna till ett 

företags specialisering påverkas av exempelvis om en organisation ska behålla sina resurser 
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eller om de ska samarbeta med en extern aktör. (Sörvik, 2010) Institutioner är sociala 

strukturer och definieras som:  

“Systems of established and prevalent social rules that structure social interactions. 

Language, money, law systems of weights and measures, table manners, and firms (and other 

organizations) are thus all institutions.” (Hodgson, 2006:2) 

Beteende styrs av regler och normer som är socialt förmedlade. Genom sedvänjor blir 

individer engagerade i ett regelliknande beteende. Institutioner kan begränsa, men även 

möjliggöra beteenden. Förekomst av regler medför begränsningar, men å andra sidan kan 

begränsningar öppna upp för möjligheter. Individer formas av institutioner samtidigt som 

institutioner ändras och formas av individer. Institutioners existens är alltså beroende av 

individerna i ett samhälle och alla individer föds in i ett samhälle av existerade institutioner. 

Institutioner bygger upp, begränsar och möjliggör individers förmågor, beteenden och kan 

ändra individers drivkraft och förhoppningar. Institutioner är ofta i förbindelse till någon typ 

av makt och det är genom denna makt som en institution kan existera. Om makten upphör att 

existera kommer institutioner att bleka. (Sörvik, 2010) 

Institutioner finns inom samhällets olika sektorer. Exempel på dessa sektorer är 

utbildningssystemet, forskningssystemet, affärssystemet, finansiella marknader, rättssystem 

samt politiskt styre. Det politiska styret i ett land är den mest komplexa 

samordningsmekanism. Det politiska styret är en organisation och kan skapa nya 

organisationer, hantera interaktioner, skapa lagar och regleringar som kan tvinga dess 

”medlemmar” att ändra sina beteenden genom att övervaka via rätts- och polisväsen. Genom 

exempelvis regleringar finns möjligheter att ändra den innovativa outputen. Med hjälp av 

lagar och regleringar kan en högre standard till renare teknologi uppnås, med målsättningar 

som inte varit möjliga utan vissa lagar och regleringar. (Sörvik, 2010) 

2.7 Barriärer 

Vi anser att en barriär kan betraktas som ett hinder ett företag i sin jakt på framgång i en 

internationell marknad. Denna hämmande effekt på företagets utvecklings- och 

tillväxtförmåga bör genom vidtagande av lämpliga åtgärder övervinnas eller elimineras. 

Exempelvis kan en barriär, som tidigare nämnts i 1.3, tillta, det kan uppstå nya samt påverka 

andra barriärer. Detta i sin tur kan försvåra ett företags fortsatta utveckling såvida inte 

lämpliga åtgärder vidtas i god tid.   
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När Barth (2004) talar om barriärer menar han att de kan förstås i form av 1: ett materiellt 

objekt eller en uppsättning av objekt som separerar eller fungerar som ett hinder, 2: något 

immateriellt som separerar, till exempel språk, 3: en faktor som exempelvis brist på mat som 

kvarhåller individer från att sprida sig till nya områden.  

Barth (2004) menar att ovanstående exempel på barriärer ger en relativ klar bild på hur 

företag ska övervinna eller eliminera sådana barriärer. Dock måste en viktig aspekt 

observeras, vilket är att barriärer som förekommer hos små- och medelstora företag innefattar 

resurser, ledarskap och motivation såväl som marknadsmöjligheter och struktur. Dessa 

aspekter är mer komplexa påstår Barth, eftersom det gör det särskilt viktigt att definiera vad 

som faktiskt menas med barriärer. Mer konkret är alltså en barriär något som hindrar ett 

företag från att växa och utvecklas. Dessa barriärer kan övervinnas eller elimineras genom att 

vidta lämpliga åtgärder.  

2.8 Shared value 

Porter & Kramer (2011) menar att politik och verksamhetsprinciper ligger till grund för 

begreppet shared value. Begreppet kan definieras som gemensamma värderingar (ne.se) 

mellan exempelvis företag och samhälle eller, som Porter och Kramer menar, förmåner i 

relation till kostnader. Vidare menar Porter & Kramer att shared value ökar konkurrenskraften 

för ett företag samtidigt som det gynnar ekonomiska och sociala förhållanden (ibid). Alltså 

fokuserar begreppet på att identifiera och expandera ett samband mellan ekonomisk och 

samhällelig utveckling genom att använda värdeprinciper. Den ekonomiska och samhälleliga 

utvecklingen avser att, ur ett miljöperspektiv, få företag och samhälle att sträva mot samma 

mål. Värdeskapande har länge funnits i företag. Dock har företag sällan tagit till sig 

samhällsfrågor ur ett värdeperspektiv utan snarare behandlat dem ur ett yttre sammanhang. 

Detta har gjort att oron mellan de ekonomiska och samhälleliga kopplingarna är tvetydiga. 

Staten måste lära sig att arbeta för shared value snarare än att motarbeta det (Porter & Kramer, 

2011). Därmed kommer statens intresse för att samarbeta med företag växa.  

Varje företag bör beakta beslut och möjligheter genom att använda ”shared value-glasögon”. 

Detta gör att nya metoder uppstår som både genererar större innovations– och 

tillväxtmöjligheter för företag samtidigt som det även skapas en större nytta för samhället. Vi 

anser att företag och staten måste sträva mot samma mål och därmed använda samma typ av 
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glasögon, det vill säga ”shared value-glasögon”. I och med detta ser vi en koppling till 

institutionell infallsvinkel.  

Det finns flera sätt för företag att skapa shared value på, men vi har valt att endast koncentrera 

oss på omprövning av produkter och marknader och produktivitet i värdekedjan. Vi fokuserar 

även på lokalisering, då vi anser att samtliga lämpar sig bäst för våra frågeställningar och 

syfte i denna studie.  

2.8.1 Omprövning av produkter och marknader 

 

Porter & Kramer (2011) menar att miljöskador, ekonomisk trygghet, hälsa, med flera är de 

största otillfredsställda samhälleliga behoven i den globala ekonomin. Vidare menar Porter & 

Kramer (ibid) att flertalet företag tappar fokus när det gäller ett företags produkter.  

Företag inser inte hur viktig kundens efterfrågan på en produkt är. Kundens behov växer 

ständigt vilket innebär att företag måste ha detta i åtanke, öka medvetenheten och tillverka 

produkter som möter kundens och samhällets förväntningar. Ett konkret exempel på detta är 

enligt Porter & Kramer (2011) livsmedelsföretag som förr i tiden koncentrerade sig på att 

tillverka mat utan att tänka på vilka näringsämnen som används. Numera lägger 

livsmedelföretag mer fokus på att tillverka nyttig mat istället för att göra på traditionell vis. 

Ett annat exempel är Intel och IBM som utformar olika verktyg för att effektivisera 

strömförbrukningen.  

Att skapa shared value är ett sätt för företag att vara steget före staten och samhället. En 

tillverkning av effektiva produkter och tjänster ökar efterfrågan eftersom det skapas 

samhälleliga fördelar som till exempel nyttig mat eller miljövänliga produkter. 

2.8.2 Produktivitet i värdekedjan  

 

Syftet med en värdekedja är att skapa kundvärde med hjälp av olika aktiviteter. Ett företag 

som designar, producerar, marknadsför, levererar och ger service på sina produkter kan vara 

exempel på aktiviteter. (Bengtsson, 2001)   

Värdekedjan påverkas av en mängd samhälleliga problem (externa effekter) påstår Porter & 

Kramer (2011). De externa effekterna är bland annat naturresurser, vattenanvändning, hälsa 

och arbetsförhållanden. Dessa ger upphov till att kostnader för ett företag uppstår. Ett 

exempel är Wal-Mart, som på ett effektivare sätt än förut hanterar dels packning på sina 
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produkter och även minimerar onödiga sträckor för transporter. Detta resulterar i att farliga 

utsläpp minskas vilket leder till att företaget sparar både tid och pengar på lång sikt. På så vis 

kan exempelvis företag ta itu med samhälleliga problem ur ett shared value-perspektiv och i 

sin tur gynna omgivningen. Ur ett kostnadsperspektiv är tyvärr majoriteten av företag inte 

miljömedvetna utan tänker kortsiktigt och på sig själva. Porter & Kramer (ibid) menar att 

miljöförbättringar kan uppnås genom tillverkning av effektivare teknologiska produkter. 

2.8.3 Lokalisering  

 

Ett annat sätt där shared value kan skapas är genom lokalisering. Lokalisering innebär var ett 

företag finns beläget. Eftersom informationsflödet är snabbare än tidigare och marknader är 

globala menar Porter & Kramer (2011) att lokalisering inte spelar någon större roll. Idag kan 

vi beställa en produkt på nätet från ett företag som finns beläget i USA och få hem den på 

endast några dagar. Logistiken utvecklas alltmer i vårt samhälle och blir effektivare. Det 

handlar idag mer om kreativitet i ”lokaliseringstänkandet” eftersom energikostnader, 

kolidioxidutsläpp samt produktionskostnader ökar. Företag producerar mer, vilket leder till en 

ökad efterfrågan och per automatik behöver företag leverera oftare. Wal-Mart har löst detta 

problem genom att köpa in sina produkter från lokala lantgårdar som är belägna nära Wal-

Marts lager. På detta sätt sparar företaget både transport- och lagerkostnader. Andra exempel 

på företag som går tillväga på samma sätt är Nestlé. Företaget har etablerat mindre fabriker 

närmare sina marknader för att reducera kostnaderna. Genom att fler företag flyttar sina 

aktiviteter närmare sina lager leder det till förändringar i värdekedjan. 

Ovanstående exempel på hur shared value skapas illustrerar vilka olika sätt som produktivitet 

kan skapas i värdekedjan ur just ett shared value-perspektiv. Detta gör att fler företag 

upptäcker möjligheter till nya förnyelser som tidigare har missats. (Porter & Kramer, 2011) 

2.9 Internationalisering  

Internationalisering innebär företag som går ut på främmande och okända marknader 

(Johanson et al, 2002). Ett forskningsprogram i Uppsala om internationellt företagande var 

under 1960-talet startskottet till att många nya dörrar till internationalisering öppnats. 

Väsentliga skäl till detta var bland annat att näringslivet i Sverige var starkt beroende av de 

internationella marknaderna. En annan orsak var att en ekonomisk gemenskap, EEC bildades 

år 1960 som idag vuxit till en ekonomisk union, EU. Detta i och med att den europeiska kol- 
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och stålunionen inrättades år 1951. En tredje anledning var att de europeiska marknaderna 

började växa fram efter andra världskriget och har lett till att amerikanska företag började 

satsa på de europeiska marknaderna. Detta har medfört till förändrade konkurrensförhållanden 

för många svenska företag.   

2.9.1 Internationaliseringsprocessen (IP-modellen) 

 

Ett växelspel mellan kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang kan med andra ord 

beskriva vad ett företags internationaliseringsprocess innebär. Idén till IP-modellen är att 

förklara själva processen som bildar fyra grundelement som är kopplade till varandra. 

Engagemangsbeslut och löpande aktiviteter har som syfte att förklara hur en 

internationalisering äger rum, det vill säga hänsyn tas till förändringsaspekter. 

Marknadsengagemang och marknadskunskap beskriver hur pass internationaliserat ett företag 

är där hänsyn tas till tillståndsaspekter. (Johanson et al, 2002; Johanson & Vahlne, 2009; 

Melén, 2010) 

Vidare menar Melén (2010) att det finns en styrka med IP-modellen. Hon påstår att IP-

modellen inte fokuserar på en specifik situation utan tar hänsyn till flera aspekter. Detta kan 

kopplas till Johanson et al (2002) ovanstående förklaring kring IP-modellen som menar att de 

fyra grundelementen är bundna till varandra. IP-modellen ska bidra till en mer djupgående 

förståelse av ett företags internationaliseringsprocess (Melén, 2010).   

Genom engagemangsbeslut kan företag se möjligheter och hinder som kan förekomma på en 

utländsk marknad och som i sin tur baseras på erfarenheter (Johanson et al, 2002). 

Engagemangsbeslut ska ligga nära en verksamhet som redan bedrivs eftersom det blir enklare 

att se de möjligheter och hinder som kan uppstå, då företag oftast satsar på marknader där 

man redan arbetar och har kunskap om. Detta underlättar även att finna möjliga lösningar på 

hinder som ett företag träffar på. Vidare menar Johanson et al att företag helst ska etablera sig 

på marknader som de redan har en koppling till (ibid). Erfarenheter leder till att företag ser 

nya affärsmöjligheter. 

Genom kontakt med kunder, leverantörer och andra betydelsefulla intressenter kan löpande 

aktiviteter uppstå (Johanson et al). Detta grundelement resulterar i att företag skaffar sig 

kunskap och erfarenhet (erfarenhetsbaserad kunskap) från olika intressenter genom att arbeta 

tillsammans med dem. Dock tar det lång tid att införskaffa den kunskap och erfarenhet som 



24 

 

ett företag behöver eftersom löpande aktiviteter har att göra med personliga erfarenheter. Det 

krävs att vara på en marknad en längre period. 

Marknadsengagemang förklarar hur pass beroende ett företag är av en utlandsmarknad. En 

styrka som detta grundelement har är ett företags resurser och hur dessa är knutna till den 

främmande marknaden. Marknadsengagemang är förutom bunden till resurser, även beroende 

av ett företags kunskap om en marknad eller kund. Vidare påvisar marknadsengagemang att 

ett företag har mycket att förlora, som till exempel att viktiga partners upphör, när ett företag 

väl träffar på hinder. (Johanson et al, 2002; Melén, 2010; Johanson & Vahlne, 2009) 

Marknadskunskap kan beskrivas som den kunskap ett företag har om kunder, myndigheter 

och leverantörer samt förhållandet mellan dessa. Denna kunskap kan ett företag få endast på 

den aktuella marknaden och går inte användas på andra marknader. (Johanson et al, 2002; 

Melén, 2010; Johanson & Vahlne, 2009) 

Det finns skillnader mellan internationaliseringsteorins syn på resurser i jämförelse med 

resursbaserade infallsvinkeln. I den bemärkelsen att denna infallsvinkel betraktar resursvärde 

som en konsekvens av hur resurserna kombineras mellan organisationer och hur resursbaserad 

infallsvinkel betraktar värdet hos resurser som en källa till konkurrenskraft för det enskilda 

företaget.  

2.9.2 Nätverkssynsättet  

 

Nätverkssynsättet präglas av ett företags affärsförbindelse av omkringliggande företag och 

aktörer (Johanson et al, 2002; Hammarkvist et al, 1982). Dessa förbindelser är bundna och 

beroende av varandra. En affärsförbindelse mellan ett leverantörs- och kundföretag kan 

exempelvis påverkas av kundföretagets förbindelse. Dessa förbindelser bildar ett nätverk av 

företag där var och ett av dessa vill nå egen vinning. Företag är alltså inte enskilda utan är en 

del av det totala nätverket.  

Johanson et al (2002) menar vidare att företag lyckas bättre med att etablera sig på en 

utländsk marknad då dessa innehar erfarenhet av internationella nätverk. De påstår att en 

internationalisering beror på kvaliteten av ett nätverk som i sin tur kan leda till hur effektivt 

företag kan etablera sig på en internationell marknad.   

Hollensen (2001) framhåller att om företag ingår i ett nätverk kan 

internationaliseringsprocessen gå snabbare. Vidare kan ett nätverk inte vara begränsat till en 
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specifik marknad, industri eller bransch. Johanson et al (2002) påpekar även att nätverk inte 

har några gränser, det vill säga ett företags förbindelse kan kopplas till fler förbindelser inom 

nätverket.   

Vidare kan relationer som byggs upp mellan företag vara väsentliga då dessa fungerar som 

bindningar i ett nätverk (Hammarkvist et al, 1982). Exempel på bindningar enligt 

Hammarkvist et al är tekniska, tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala, ekonomiska och 

juridiska (ibid). Dock väljer vi att utesluta de tidsmässiga, ekonomiska och juridiska 

bindningarna då vi anser att dessa är mindre lämpliga för denna studie. De bindningar som vi 

anser är mer relevant för denna studie är tekniska, kunskapsmässiga och sociala eftersom 

cleantech-företag, som vi nämnt tidigare i 1.2 Problemdiskussionen, är enastående vad gäller 

kunskap inom teknologi. De sociala bindningarna är centrala då de handlar om företag som 

interagerar med varandra som i sin tur kan leda till att ett nätverk skapas. Detta kan även 

kopplas till Johanson et al (2002) som menar att förbindelser har olika typer av band.  

Tekniska bindningar är relevanta då företag har behov av tekniska lösningar. Ett exempel 

enligt Hammarkvist et al (1982) kan vara två företag (kund och leverantör) som skapar en 

förbindelse, där en kund köper in material från en leverantör. Leverantören har till uppgift att 

ta fram utrustning som ska passa den specifika kunden. Därmed uppstår en teknisk 

förbindelse mellan de bägge aktörerna.   

Kunskapsmässiga bindningar har att göra med företag som arbetar tillsammans under ett 

längre tidsperspektiv. Det leder till att företag lär sig av varandra då de utbyter kunskap som 

medför att de lättare kan se varandras möjligheter och hinder. En säljare kan exempelvis lära 

sig hur en kund drar nytta av en produkt. (Hammarkvist et al, 1982)     

Då företag interagerar med varandra kan de sociala bindningarna vara användbara. Oftast 

inträffar detta genom en social relation som företagen har och på så sätt skapas ett personligt 

förhållande. (Hammarkvist et al, 1982) 

2.9.3 Samband mellan entreprenör och nätverk 

 

Flera forskare (Andersson, 2000; Ibeh & Young, 2001; Johnson, 2002; Nummela et al, 2002; 

Kuemmerle, 2002; Preece et al, 1998; Westhead et al, 2001), nämner att det finns ett positivt 

samband mellan entreprenörens internationella erfarenheter och nätverk. Vidare menar dessa 

forskare att de lokala nätverken är den mest avgörande faktorn oavsett var i 
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internationaliseringsprocessen ett företag befinner sig i. Även Andersson & Florén (2008) 

menar att nätverk är en central faktor för små företag, framförallt personliga nätverk.  

Liknande resonemang förs av Karra et al (2008) som illustrerar att det är entreprenörens 

erfarenhet, kompetens och nätverk som möjliggör för företag att utveckla relevanta resurser.   

2.10 Analysmodell  

Figur 3 nedan visar fyra olika infallsvinklar, kluster, resursbaserad, institutionella och 

marknadsbaserad, samt olika element som kan kopplas till dem. Kluster och institutionella 

utgör externa faktorer. Resursbaserad och marknadsorienterad utgör interna faktorer. För att 

särskilja infallsvinklarna, illustreras detta med olika färger, grön för externa och röd för 

interna.  

 

 

 

Figur 3: Analysmodell baserat på CRIM-modellen  
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3. Metod 

Detta kapitel ska presentera tillvägagångssätt av valet av ansats, hur en första kontakt och 

intervju med respektive respondent togs, teoriinsamling samt en kort beskrivning av 

intervjuguidens utformning. Datainsamlingen utfördes i samband med ett EU-projekt som 

äger rum vid bland annat Örebro universitet. 

3.1 Val av ansats 

I och med att vår problemformulering och syfte kräver en god kännedom, men saknar en 

uppdaterad, klar och tydlig bild av det vi ämnar undersöka, anses ett deskriptivt syfte vara 

relevant i detta fall (Bryman & Bell, 2005). Studiens främsta syfte är att beskriva vilka 

barriärer som har identifierats hos svenska företag inom solenergi-sektorn. Det deskriptiva 

syftet medför alltså till en bättre förståelse om hur ett fenomen ser ut. Denna studie har även 

ett explorativt syfte, då det ämnar nå ny förståelse kring ett fenomen (Bryman & Bell, 2005), 

det vill säga vi har fått ny förståelse genom att ha studerat olika artiklar kring fenomenet 

cleantech och tagit del av företagens tankar och åsikter kring cleantech. Studien har även som 

syfte att förklara hur barriärer upplevs av cleantech-företag samt hur dessa kan hanteras. 

Därigenom var en kvalitativ ansats lämplig då vi ville få tillgång till värdefull information 

kring cleantech-företagen och deras uppfattningar.  Bryman & Bell (2005) redogör för 

kvalitativ karaktär, där syftet med denna ansats är att få en djupare och tydligare förklaring till 

det som vår studie avser undersöka. Det vill säga att genom en semistrukturerad 

telefonintervju försöka få relevanta svar på de frågeställningar som vi vill besvara i vår studie. 

En semistrukturerad intervju avser öppna frågor där respondenten får uttala sig fritt, men ändå 

hålla sig till ämnet (Bryman & Bell, 2005; Christensen et al, 2010). Av de 48 intervjuade 

cleantech-företagen som genomfördes i samband med Global Vision-projektet kunde vi se ett 

mönster, i de sju företagen inom solenergi-sektorn, av vilka barriärer som identifierades och 

hur dessa företag kan gå till väga för att åtgärda upplevda barriärer och bättre lyckas med 

kommersialiseringen. 

Därmed har detta medfört att vi först studerat ämnet cleantech och dess innebörd som sedan 

har lett till att det genomfördes sju intervjuer via telefon med cleantech-företag inom 

solenergi. Intervjuguiden var anpassat på så vis att följa en viss struktur som innebar att, 

oavsett längden på svaren, resultaten var relevanta för att besvara studiens frågor och syfte.  
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Enligt Bryman & Bell (2005); Christensen et al (2010) är det bra att ge respondenten tid till 

att tänka vid en intervju. Detta hade intervjuarna i åtanke och stressade inte i en tyst situation 

för att få responden att svara snabbare, utan gav respondenten den tid denne behövde.  

Fördelen men en kvalitativ metod är enligt Bryman & Bell (2005) att den lägger fokus på 

handlingars underliggande mening och innebörd och enligt Jacobsen (2002) på uppfattningar 

samt unikheten hos respondenten. En annan fördel med denna ansats är att 

problemformuleringen kan göras om under studiens gång om ytterligare information samlas 

in (ibid).  

Nackdelen med denna ansats är att det kan ta lång tid att skapa relevanta frågor samt 

genomföra en intervju. Kvalitativ ansats är därmed att anses som resurskrävande (Jacobsen, 

2002). Ännu en nackdel med en kvalitativ ansats är att informationen kan vara färgad av 

respondenten och därigenom kan intervjuaren ha svårt att förstå svaren (Jacobsen, 2002).   

3.2 Innan intervjun 

Konsultfirman Inno Scandinavian AB framställde en databas bestående av svenska cleantech-

företag på uppdrag av Handelshögskolan vid Örebro universitet till forskningsprojektet 

Global Vision. Detta är EU-finansierat, med en ambition att få en djupare förståelse av 

barriärer och finna lösningar om hur bland annat stimulering av cleantech-sektorn kan ske 

(global-vision.se). Kriterierna var att ett antal delområden skulle vara representativa som 

bland annat sol-, vatten- och bioenergi. Företagen skulle vara verksamma inom dessa 

områden samt vara geografiskt belägna i Gävleborgs-, Värmlands-, Stockholms-, 

Södermanlands-, Örebro- samt Östergötlands län. Av Inno Scandinavian AB erhölls ett 80-tal 

svenska cleantech-företag, men listan utökades med ytterligare företag av personer som är 

delaktiga i forskningsprojektet. Totalt fanns 116 företag tillgängliga. Ambitionen var att 

intervjua 50 företag som är verksamma inom cleantech. En bokning hade skett på över 50 

företag, men på grund av en deadline och att flera företag fick förhinder blev resultatet 48 

intervjuer.  

Vi, medverkarna i forskningsprojektet, tog en första personlig kontakt för att se om det fanns 

något intresse från företagens sida. Enligt Bryman & Bell (2010) bör man innan en intervju ta 

en första kontakt med respondenten. Denna första kontakt gjordes i form av ett brev som 

skickades till samtliga, 116, företag där dessa informerades om vad intervjun skulle röra sig 
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om. Vid den första personliga kontakten var målet först och främst att boka en tid för en 

telefonintervju (Bryman & Bell, 2005), men självklart avfärdades inte en intervju om 

respondenten hade tid direkt.  

Från EU erhölls intervjuguiden i form av en enkätversion som var väldigt omfattande. Denna 

bearbetades av projektansvariga för att öka chanserna till att fler respondenter ställer upp på 

en intervju. När vi blev en del av projektet satt vi senare med övriga projektdeltagare för att 

ytterligare förbättra intervjuguiden. Vi kommer kategorisera frågorna ur intervjuguiden i det 

som vår teoretiska referensram utgör grunden för, det vill säga resursbaserade-, 

marknadsorienterade-, kluster- samt institutionella infallsvinklar.  

Vi har i intervjuguiden valt att utesluta frågan som berör företagets resultatmått, exempelvis 

vinst och arbetskostnader. Två saker som vi däremot är intresserade av från denna fråga är 

företagens storlek vad gäller antalet anställda och företagens omsättning för att kunna veta om 

dessa är små- eller medelstora. Denna information hämtade vi från Internet (foretagsfakta.se). 

Vi utesluter även fråga 4a av två anledningar. För det första är frågan dåligt formulerad och 

för det andra har detta resulterat till att intervjuarna har ställt frågan på olika sätt. Under fråga 

6 tar vi bort delfrågan 6c då svaren inte kan relateras till studiens frågor och syfte. Vi har även 

på fråga 10 enbart inkluderat e-frågan då vi inte anser att resterande delfrågor är relevanta. 

Fråga 12 tas bort eftersom vi inte är intresserade av var företagen exporterar, detta tillför inte 

något för studiens relevans. Frågorna 17 och 18 anser vi heller inte är relevanta då dessa inte 

tillför information som ska besvara studiens syfte. Vi har även uteslutit fråga 20 eftersom 

enbart en respondent kunde ge ett utförligt svar och därmed bidrar inte svaret med någon 

vidare relevans till det studien ämnar undersöka. Den sista frågan, 25 i intervjuguiden, gör vi 

inte någon kategorisering av heller, utan frågan används för att se vad vidare forskning skulle 

kunna beröra.    

Vidare har vi valt att dela in våra sju företag i hög- respektive låg exportandel. Detta för att 

undersöka om det finns skillnader i respondenters svar mellan företag som har en hög 

exportandel med företag som har en låg exportandel. Företag med 50 procent och mer har vi 

valt att klassa som hög exportandel, för att få en jämnare fördelning, medan företag som har 

mindre än 50 procent inkluderas i den lägre exportandelen. I och med detta kategoriserar vi 

inte frågan som har att göra med exportorientering (2.2 i Intervjuguiden) då syftet är att detta 

ska hjälpa oss att göra en indelning mellan de företag som exporterar högt respektive lågt.   
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För att skapa trovärdighet hos respondenten gjorde vi ett strukturerat flödesschema som 

visade hur vi skulle presentera oss vid den första kontakten, men även vad som skulle sägas 

vid en viss tidpunkt beroende på vad respondenten sa. Detta kunde exempelvis vara att 

respondenten föreslog en annan person som var mer insatt i frågorna eller att respondenten 

ville ha en kort presentation om vad vårt projekt vidrör innan intervjun skulle utföras.  

En del respondenter ville ha anonymitet, därmed har vi beslutat att samtliga sju respondenter 

och företagens namn ska vara anonyma. Detta kan för vår del vara ännu mer positivt eftersom 

respondenterna kan svara mer öppet och berika svaren. Vi kommer i fortsättningen att 

benämna företagen som Alfa, Beta, Chi, Delta, Epsilon, Fi samt Gamma.  

3.3 Första kontakt med respondent 

Den första kontakten med de svenska cleantech-företagen gjordes genom ett utskick av brev 

där respondentens namn, företagsnamn och adress skrevs för hand för att ge ett mer personligt 

intryck. Vid detta tillfälle bifogades en kort presentation om EU-projektet Global Vision och 

professor, på Handelshögskolan vid Örebro universitet, Claes Hultmans visitkort. Det stod 

vidare i breven att vi inom kort kommer kontakta respektive respondent för att boka en tid för 

en telefonintervju. Därefter avvaktade vi ett par arbetsdagar innan vi började ringa 

respondenterna. Detta för att ge respondenterna tid att läsa in sig på brevet som vi hade 

skickat.       

Av alla cleantech-företag som breven skickades till intervjuades 48 av dessa med hjälp av en 

telefonintervju. Företagen, var och en, är unika men i vissa fall kan vi anta att, i en viss mån, 

studien går att generalisera. Därigenom uppstår en yttre validitet. Med tanke på vår tolkning, 

som vi beskrev i 1.3 Problemformulering och syfte, vad gäller olika cleantech-delområden 

och dess potentiella ökning på internationella marknader, kommer vi välja sju företag inom 

solenergi-sektorn. Enligt Bryman & Bell (2005) är primärdata information insamlat av 

forskaren själv för att lösa det specifika och aktuella problemet. Primärdata är information 

som forskaren behöver för att kunna besvara undersökningens frågor och syfte (Bryman & 

Bell, 2005). I vårt fall består primärdatan i form av sju telefonintervjuer med företag 

verksamma inom solenergi. Dessa är Alfa, Beta, Chi, Delta, Epsilon, Fi samt Gamma. 

Det finns även en inre validitet som syftar till om studien verkligen mäter det som ämnas 

mätas (Bryman & Bell, 2005). Det är viktigt att de respondenter som har intervjuats känner att 
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det är gynnsamt att delta i denna studie, vilket ökar den interna validiteten. Som vi nämnde i 

3.2 ovan är samtliga respondenter och företag anonyma i studien.  

Enligt Bryman & Bell (2005) underlättas att spela in en intervju för att fånga upp 

respondentens speciella fraser och uttryck, men även för att kunna gå tillbaka och lyssna en 

gång till om något skulle verka oklart. Även Christensen et al (2010) påpekar att det 

underlättar att spela in samtalet eftersom intervjuaren kan fokusera på vad respondenten säger 

och undvika att missa väsentlig information medan intervjuaren antecknar. Innan intervjun 

frågades respondenten om det var okej att spela in samtalet och även orsaken till varför det 

ska spelas in. Samtliga respondenter tyckte det var okej. Vi är medvetna om att en respondent 

kan påverkas av det faktum att ett samtal spelas in, men vi anser att risken är minimal då 

samtliga respondenter har en hög position och är vana vid liknande situationer. Dessutom 

upplevde vi när vi lyssnade genom ljudfilerna att respondenterna talade fritt och öppet, vilket 

kan tolkas som att respondenten inte tänkte på att intervjun spelades in.  

För att kunna erhålla respondentens uppfattning och undvika en yttre påverkan av personer 

som befinner sig i respondentens omgivning beslutades att inte skicka med intervjuguiden 

innan intervjun skulle genomföras. Bryman & Bell (2005) menar att respondenten kan 

förbereda sina svar då intervjuguiden skickas i förväg, vilket kan påverka intervjuarnas 

resultat. Vid den första personliga kontakten med cleantech-företagen fanns det dock 

respondenter som efterfrågade intervjuguiden för att få sig en uppfattning om vad kommande 

intervju skulle röra sig om. Vid sådana fall skickades intervjuguiden via E-mail till den 

respondent som önskade intervjuguiden i förhand. En medvetenhet finns att respondenter som 

fick intervjuguiden i förväg kan ha svarat olika utförligt än de som inte fick ta del av 

intervjuguiden innan intervjun. Å andra sidan tror vi inte att det kan ha påverkat i större grad 

eftersom dessa förfrågningar kom dagen innan telefonintervjutillfället, vilket innebär att 

respondenterna inte hade mycket tid till förberedelse och yttre påverkan, utan ville mer ta del 

av vad som skulle beröras. 

3.4 Teoriinsamling 

Bryman & Bell (2005) menar att sekundärdata är information som tidigare samlats in till 

andra syften. Denna typ av data är åtkomlig inom organisationer och kan exempelvis hittas på 

företags hemsidor som exempelvis årsredovisning och andra interna dokument. Våra 

sekundärdata består av företagens interna dokument som vi bland annat tagit del av för att ta 
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reda på viss information, exempelvis antal anställda, årsomsättning samt ytterligare 

information som kan hittas på företagens hemsidor och som inte behövs ha med i 

intervjuguiden. Detta för att, som nämndes tidigare, se om företagen faller inom ramen för 

definitionen av små- och medelstora företag.  

Vi har även fått tips, från handledare och andra deltagare från Global Vision, på väsentliga 

artiklar och kurslitteraturböcker som vi skulle använda till studiens relevans, vilka utgör vår 

teoretiska referenslitteratur. Ytterligare information har erhållits från Internet och sökmotorn 

Proquest.  Information från artiklar, böcker samt information från Internet berör delar av det 

som vi avser att undersöka, exempelvis cleantech, export, internationalisering med mera. Ord 

och fraser som använts vid sökning är bland annat internationalisering, shared value, 

cleantech, små- och medelstora företag, entreprenör och nätverk. När vi sökte begreppet 

cleantech på Google visades ungefär 8 110 000 resultat. I och med Global Vision-projektet 

som vi medverkar i har vi, innan telefonintervjuerna genomfördes, läst oss in på cleantech-

ämnet för att få en djupare inblick om vad området handlar om. Detta även för att vi skulle 

vara väl förberedda inför kommande telefonintervjuer och för att vi enklare skulle förstå vad 

respondenterna pratade om.  

3.5 Global Vision-konferens   

Samtliga företag som bland annat Inno Scandinavian AB tagit fram bjöds till en konferens i 

Stockholm. Under denna konferens presenterades en rapport innehållande höjdpunkter som 

framkommit från alla intervjuer. Respondenterna hade möjlighet att fritt diskutera om vad 

som presenterades under konferensen. Vi närvarade på denna konferens då vi är med i detta 

forskningsprojekt och dessutom skriver en magisteruppsats. Även om respondenter som 

närvarade på konferensen inte tillhörde solenergi-sektorn, blir det intressant att se om dessa 

respondenter upplever likande problematik som vi ser i vår studie, exempelvis brist på kapital 

eller personalresurser.    

3.6 Multipla fallstudier och dess konstruktion 

Vår studie har som mål att undersöka flera fall, nämligen sju cleantech-företag (Multiple Case 

Study, Yin, 1993), där ett fenomen, cleantech-företags problem med kommersialisering, ska 

analyseras och se vad och hur dessa företag upplever. Fallstudie innebär en undersökning av 

ett bestämt fenomen i ett avgränsat system, antigen skola eller enskild person (Merriam, 
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1994). Vid insamling av information har fallstudier inte några speciella metoder att samla in 

informationen på, utan det vanligaste tillvägagångssättet är genom olika typer av intervjuer 

(Bryman & Bell, 2005). Samtliga cleantech-företag ska behandlas samtidigt och gemensamt, 

med andra ord när vi analyserar en fråga kommer vi se över samtliga respondenters svar, där 

vi ska dela in alla sju företagen i två olika exportklasser, hög respektive låg. 

Designen på vår studie har en viss utformning. Det tillämpas en kvalitativ ansats, deskriptiva- 

och explorativa metoder, användning av redan befintlig teori (inte att generera ny teori) samt 

direktkontakt med respondenter i cleantech-företag. Dessa indikerar fallstudier. (Bryman & 

Bell, 2005) 

3.7 Intervjuguide  

Frågorna som ställdes till respondenterna var uppdelade i två olika huvudområden som består 

av (1) Aktuella förutsättningar i cleantech och (2) Nuvarande prestationsnivå i cleantech-

företag. Dessa två huvuddelar är i sin tur uppdelade på fler nivåer. Aktuella förutsättningar i 

cleantech består av: (1.1) personalresurser, (1.2) Samhällsstöd, (1.3) Innovation och 

företagsstöd samt (1.4) Företagets förmågor. Nuvarande prestationsnivå i cleantech-företag 

är indelat på: (2.1) Cleantech-företag och deras specialiseringsområden, (2.2) 

Exportorientering, (2.3) Problem med marknadsföring och export av cleantechrelaterade 

varor och tjänster, (2.4) Interaktion med andra organisationer, (2.5) Innovationsdynamik, 

(2.6) Finansiella behov samt (2.7) Övrigt. (Se bilaga 1) 

Vi har tidigare (i 3.2 Innan intervjun) nämnt att en första kategorisering av frågorna i vår 

intervjuguide kommer göras utifrån de fyra infallsvinklarna, resursbaserad, 

marknadsorienterad, kluster samt institutionella. Med andra ord vilka frågor som passar till 

respektive infallsvinkel.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras respektive företags antal anställda och årsomsättning. Därefter 

följer en redogörelse av intervjuerna uppdelade på de olika infallsvinklarna: resursbaserad, 

marknadsorienterad, kluster samt institutionella.  

 

Alfa - Företaget har 16 anställda och en omsättning på 10 166 000 SEK (2010-12-31). 

Företaget faller inom ramen för småföretag. 

 

Beta - Företaget har 44 anställda och en omsättning på 39 013 000 SEK (2010-12-31).  

Företaget faller inom ramen för småföretag. 

 

Chi - Företaget har 1-4 anställda och en omsättning på 116 000 SEK (2010-12-31). Företaget 

faller inom ramen för mikroföretag. 

 

Delta - Företaget har 8 anställda och en omsättning på 5 598 000 SEK (2010-12-31). 

Företaget faller inom ramen för mikroföretag. 

 

Epsilon - Företaget har 6 anställda och en omsättning på 595 000 SEK (2010-12-31). 

Företaget faller inom ramen för mikroföretag. 

 

Fi - Företaget har 12 anställda och en omsättning på 16 716 000 SEK (2010-12-31). Företaget 

faller inom ramen för småföretag. 

 

Gamma - Företaget har 4 anställda och en omsättning på 0 SEK (2010-12-31). Företaget 

faller inom ramen för mikroföretag. 
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Nedan kommer intervjuerna att återberättas. De omfattar sju cleantech-företag som nyligen 

presenterats ovan där samtliga är verksamma inom solenergi. De företag som inte alls hade 

svarat på någon fråga eller där intervjuaren omedvetet hoppat över illustreras i form av ett 

bindestreck (-). 

 

4.1  Aktuella förutsättningar i cleantech 

4.1.1  Personalresurser 

 

1) Första frågan gäller tillgången till kvalificerad arbetskraft. 

a) Finns det anställningsbara personer med tillräcklig utbildning och kompetens inom ert 

verksamhetsområde? 

Alfa: Ja, det gör det 

Beta: Begränsat, inom området tunn film finns det väldigt få personer som examineras. Sen 

finns det några solteknik-universitet i Borlänge och Umeå som har direkta utbildningar. När 

det gäller solteknik så examineras det ett antal varje år, men när det gäller tunn film så finns 

det inga direkta utbildningar. Det är en utbildning som har potential att utvecklas vidare. 

Chi: Ja, det tycker jag. 

Delta: Nej, det brister i allmän kunskap om solenergi. 

Epsilon: Ja det gör det, men eftersom solenergi inte är så stort i Sverige så måste vi leta 

internationellt. 

Fi: Ja, finns en utbildning i Härnösand som ska rikta in sig mot solenergi. 

Gamma: Ja. 

b) Vilken uppfattning har du om satsningen på cleantechrelaterade utbildningsprogram i 

yrkesutbildningar och utbildningar vid universitet och högskolor? Finns det tillräckligt 

många cleantechrelaterade yrkesutbildningar, högskoleutbildningar och 

universitetsutbildningar? 
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Alfa: Ja, baserat på de personer vi har anställt verkar det bra. Har ingen uppfattning men jag 

tror det, eftersom det finns duktiga personer att rekrytera. 

Beta: Som jag svarade nyss (Se föregående svar från Beta). 

Chi: De har jag ingen aning om. 

Delta: Vid högskolor och universitet är utbildningen inte tillräckligt marknadsförankrad. I 

Härnösand är det okej, de som kommer kan teknik men inte marknadsaspekter. 

Epsilon: Känner inte till alla programmen men uppskattar väldigt mycket att de sker, bland 

annat har vi rekryteringar från Dalarnas högskola. Osäker på hur många som finns, men 

känner att det generellt sätt behövs mer, finns inte tillräckligt. 

Fi: Det är bara högskolan i Härnösand som jag vet, så det är lite dåligt, finns inte tillräckligt. 

Gamma: Dåligt, för mycket fokus på teknik och inte hur man gör affärer, det är detta som 

behövs. 

c) Hur ser du på relevansen av marknadsföringskurser i cleantech-utbildningar? 

Alfa: Ja, det är bra i all teknisk utbildning. 

Beta: Ja absolut, annars kommer cleantech-tekniken aldrig ut till marknaden på ett bra sätt. 

Måste utbilda människor till att marknadsföra och sälja. 

Chi: Det skulle vara väldigt användbart. De som jobbar inom cleantech överlag är inte 

speciellt marknadskunniga. 

Delta: Ja absolut, marknadsföring är ett i allra högsta grad viktigt begrepp och självklart 

behöver vi detta, så ja till fler kurser. 

Epsilon: Det är viktigt att man har med marknadsföringsaspekten i utbildningen. 

Fi: Det talas alldeles för lite om cleantech, vore en jättebra grej att få in folk som kan "prata 

för varan", så absolut. 

Gamma: Har ingen uppfattning. 

d) Egna idéer? 
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Alfa: Jag tycker av det som jag sett ute i världen så är de svenska ingenjörerna otroligt 

duktiga jämfört med genomsnittet, långt över genomsnittet. 

Beta: Nej. 

Chi: Jag tycker det finns folk, känner att det saknas folk som har marknadskunskap och inte 

själva cleantech. 

Delta: Nej. 

Epsilon: Nej. 

Fi: Nej. 

Gamma: Borde vara mer korsbefruktning (ekonomiska och tekniska utbildningar), mer 

dynamisk arbete mellan universiteten och kommunicera mellan utbildningarna. 

 

2) Fråga två gäller hur du upplever forskningsaktiviteten hos universitet och andra 

institutioner när det gäller cleantech området. 

a) Kan du namnge några forskningsinstitut inom cleantech området? 

Alfa: YKI (Ytkemiska institutet) och Ångström Laboratoriet i Uppsala. 

Beta: Chalmers, Borlänge, Lund, Uppsala och KTH. 

Chi: IDL och FIX. 

Delta: SP är bra med mycket kunskap. Internationellt sett är det tyska och spanska institut är 

ganska duktiga. 

Epsilon: Lund Universitet, SERC i Borlänge, Ångströmlaboratoriet i Uppsala, KTH. 

Fi: Chalmers i Göteborg. 

Gamma: KTH och Ångströmlaboratoriet. 

b) Har du någon egen uppfattning om forskningen inom cleantech området? 

Alfa: Tycker det är jättebra på materialsidan där jag tycker vi ligger långt fram, övrig 

forskning tycker jag inte att jag sett så mycket som inom materialsidan. 
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Beta: Den är välutvecklad, men saknar mycket av kommersialisering eller ihopkopplingen 

med affärslivet. 

Chi: Min uppfattning är att man är ganska långt från praktiska lösningar, kommersialisering. 

Delta: Forskning inom solenergi behöver relatera mer till den praktiska tillämpningen. 

Epsilon: Uppfattar att forskningsinstitut är på hugget och positiva, men ibland kan det vara så 

att det inte är tillräckligt med projektfinansiering. Utifrån vad jag sett då fungerar det bra, men 

finns möjlighet till att utvecklas. 

Fi: Ingen egen uppfattning. Det är något man får försöka göra själv under vinterhalvåret eller 

då det är lågsäsong. 

Gamma: Att man har en tidig koppling till affär vid sidan om forskning. Sverige måste bli 

bättre på kommersialisering, det är den svenska paradoxen. 

 

4.1.2  Samhällsstöd 

 

3) Känner du till något speciellt politiskt initiativ eller program inom cleantech området?   

Vilket? 

Alfa: Väldigt många utanför Sverige, men det är ont om det just här, njaa Sverige gör för lite 

på cleantech-området jämfört med andra länder, därför säger jag NEJ. 

Beta: VINNOVA och Energimyndigheten och deras olika typer av initiativ. 

Chi: Demo miljö som IDL har drivit. 

Delta: Det mest uppmärksammade vi har är anslagen som länsstyrelsen kom fram med som 

löper ut vid årsskiftet 2011, (ett 3-årigt anslag från länsstyrelsen), detta tycker jag är dåligt. 

Ska man ha ett bidrag till cleantech (oavsett område) så ska det vara teknikneutralt. Inom 

solsektorn borde det inte vara ett speciellt bidrag till exempelvis el men en annan typ inom 

någon annan del, ska man ha ett bidrag så ska det vara samma typ av bidrag. 

Epsilon: Känner till en del satsningar, på solsidan finns sol-el, solceller och solvärme. 
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Fi: I Sverige har vi ett solvärmestöd, som de pratar om att fasa ut nu, vilket jag inte förstår 

varför. Vi ska ju satsa på förnyelsebar energi, och nu snackas om att ta bort investeringsstöd, 

vilket är konstigt. Satsas mer i övriga EU-länder speciellt Tyskland och Österrike. Där stödjer 

samhället och regeringen mer. I Österrike som har samma solförhållning som Sverige, men 

där köps och sälj det ungefär 10 gånger så mycket som i Sverige varje år. Det beror på att 

regeringen och så vidare stöttar.   

Gamma: VINNOVA, Innovationsbron och Energimyndigheten. 

a) Känner du till något om statliga medel eller forskningsanslag som tilldelats cleantech 

sektorn? 

Alfa: Visst finns det, men det är alldeles för otillräckligt. Statliga medel finns begränsat till 

cleantech-sektorn. Finns, fast väldigt små belopp. 

Beta: Samma svar som innan, Energimyndigheten och VINNOVA, VINNOVA har satsat mer 

konkret. 

Chi: Demo miljö, IDL, Vinn Nu, Energimyndigheten. 

Delta: Vi i Sverige har inte ett tillräckligt utvecklat system när det gäller detta. 

Epsilon: Sol-el, solvärme. VINNOVA är med en del med några program. 

Fi: Ja, det som nämndes nyss. (se Fi:s föregående svar). 

Gamma: Ja, från VINNOVA, Innovationsbron, Energimyndigheten och SFI. 

b) Har du andra funderingar eller förslag kring samhällsstöd till cleantech? 

Alfa: Jag tycker eftersom det är en politisk kontrollerad bransch och det är den ju i hela 

världen i stort sett, och som regering har man ett ansvar av förnyelsebar energi. Man borde 

göra mycket mer. Det är Tyskland som har tagit en ledande position globalt. Tyskland har 

bestämt sig för att vara ledare för nya energikällor vilket skapar många arbetstillfällen och 

export, det är också bevisat eftersom de är världens näst största exportnation och deras 

industripolitik fungerar mycket bättre än de flesta andras. 

Beta: Det är alldeles för lite för att få fart på denna sektor. 

Chi: Ta ut forskningen i verkligheten så det leder till säljbara produkter, kommersialisering. 
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Delta: Hänger ihop med det jag sa under fråga 3. 

Epsilon: En önskan att det inte blir så ryckigt i de här stöden. Sverige har valt en lite knölig 

väg där, medans andra länder kör till exempel en s.k. "feed in tariffer". Jag skulle önska att 

stödet från samhället är mer långsiktigt och mer jämnare flöde av samhällsstöd. 

Fi: Jag tycker att varje nybyggt hus vara förberedda på solfångare där man lägger två rör upp 

till taket. Idag problem att installera anläggning på befintliga hus, om då dessa rör redan låg 

där så skulle man halvera installationskostnaderna. Att lägga upp själva solfångaren på taket 

tar en timma kanske. Även om man inte kan lagstifta om det här skulle man kanske kunna få 

med de här rören. 

Gamma: Mer fokus på business, mer aggressiv finansiellt stöd. 

 

4) Känner du till någon samhällsorganisation som stödjer cleantech? Om ja, vilken? 

Alfa: Har en bra relation till Världsnaturfonden. 

Beta: Regionen Östergötland där vi finns. För övrigt ser jag ingen "riktig" 

samhällsorganisation som stödjer cleantech utan det är olika kommuner som har tagit egna 

initiativ. 

Chi: Greenpeace, WWF, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet. 

Delta: Det beror på hur man definierar samhällsorganisation, självklart skulle Greenpeace 

stödja cleantech, även Rädda barnen och Röda korset, sen beror det på vad man menar med 

att stödja cleantech, stödjer man teknisk utveckling eller stödjer man cleantech som företeelse. 

Epsilon: VINNOVA, Energimyndigheten. 

Fi: Nej. 

Gamma: Kommer inte på något just nu. 

a) Denna fråga har strukits, se 3.2 Innan intervjun. 

b) Hur ser du på samhällsstöd till cleantech? 
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Alfa: Hänger ihop med det jag sa tidigare – > 3b det är nödvändigt efterson cleantech är en 

bransch som är kontrollerad av samhället, hade det varit en mer okontrollerad bransch så hade 

det inte varit någon logik bakom samhällsstöd, men eftersom det är, konkurrenskraften i 

denna är kontrollerat av samhällets regler. 

Beta: Jag tror att det är ett måste för att få igång sektorn. 

Chi: Se till att vi gör användbara prylar, ta ut forskningen, stödja de småföretag som finns att 

nå ut. 

Delta: Tycker att det är jättebra att det finns ett samhällsstöd till cleantech och det tycker jag 

vi ska ha, men jag är starkt kritisk till att det idag finns teknologier på marknad som behöver 

ha ett stöd för att överhuvudtaget kunna fungera, stöd generellt är ok men får inte åsidosätta 

marknadskrafterna. 

Epsilon: Jag tänker på två delar, stödmedel och regeljusteringar.  Det händer saker och går år 

rätt håll, men det går för långsamt. 

Fi: Nej. 

Gamma: Samma som innan, tycker det borde öka mer. 

 

5) Har ni i ert företag tillräckligt med kunskap om hur man får tillgång till EU-medel som 

anslagits till cleantech-området? Tar ni vara på möjligheten att anskaffa EU-medel? 

Alfa: Ja, och vi tar vara på detta, ofta begränsat för små och medelstora företag att delta i EU 

finansierade projekt. 

Beta: Nej, inte tillräckligt med kunskap, vi har gjort det i ett fall…(respondenten kommer 

säga mer under nästa fråga gällande detta). 

Chi: Nej, har fått höra att det är besvärligt att ansöka om. 

Delta: Ja vi har absolut kunskap och har undersökt det ganska noga, men vår bedömning i 

dagsläget är att det krävs så otroligt stora insatser för att kunna lämna in ansökningar och 

kunna tillvarata dessa möjligheter, för oss är det billigare att finansiera idag våra investeringar 

med eget kapital än det är att finansiera med denna typ av kanal, hade önskat att jag kunnat 

svara på ett annat sätt men av erfarenhet... Om avsikten är att vi ska stimulera cleantech i 
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Sverige så måste vi ha program som är vettiga och som inte kräver enorma insatser från 

entreprenören. 

Epsilon: Ja kunskapen finns. Vi har även ett bra nätverk med konsulter som kan hjälpa oss 

med detta (göra ansökningar), men att ta vara på möjligheter har vi varit sämre på då vi inte 

hunnit. Planerar att göra, men i den dagliga verksamheten är det så hårt tryck på andra 

aktiviteter. 

Fi: Nej, har nyligen varit på ett informationsmöte gällande detta, men det verkar väldigt 

invecklat och komplicerat. Har tänkt kolla upp detta mer när jag får tid. 

Gamma: Ja det är vi väldigt bra på. 

a) Hur ser du på möjligheter att delta i EU:s strukturfonder och ramprogram 6 och 7? 

Alfa: Ja, precis det jag nämnde – > 5 svårt att hantera som litet företag, tar för lång tid från 

ansökan till beslut (ledtider). Det finns utrymme från EU:s sida att utveckla detta ännu mer 

och anpassa till mindre företag med mindre program och kortare ledtiden. 

Beta: … det är just där som vi deltar, som en del. 

Chi: Vi skulle kunna platsa, möjligheten finns men vi har inte tid. 

Delta: Lite samma sak som jag svarade nyss, det är för tungt. 

Epsilon: Jag hoppas kunna vara med. Den bolagsstruktur vi haft och så som vi har jobbat har 

det inte fungerat att söka EU stöd pga. den interna verksamheten har utvecklats så fort och 

ledtider för stöd är för långsamma. 

Fi: Förstår att det krävs en del men känner inte till dessa just nu. 

Gamma: Vi har möjligheter, men vet inte om vi vill, eftersom det är mer administration än det 

är värt, mycket jobb. 

b) Vilka problem eller möjligheter ser du med att få tillgång till olika medel? 

Alfa: Det som sades tidigare under denna fråga. 

Beta: För det första måste man ha en bäraktig ide om vad man ska göra, problemen som jag 

tycker med den här typen av fonder  och ramprogram är att det tar alldeles för lång tid att 

komma till kommersialisering. 
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Chi: Vi har klarat detta ganska okej och fått hjälp från STING (Stockholm Innovation & 

Growth). Vi är intresserade av mer samarbeten med forskare om det kan hjälpa oss med 

affärsaktiviteter. 

Delta: Samma svar som tidigare. I Sverige har vi möjligheter att få in medel via ALMI, 

VINNOVA och Industrifonden, det är våra kanaler här i Sverige, men nu är de här 

organisationerna som tidigare varit rena stödverksamheter är idag kommersiella, jag ser 

mycket små, nästan obefintliga, möjligheter att få fram pengar från EU. 

Epsilon: Det var det jag nämnde nyss, interna problem (vår verksamhet utvecklas snabbt och 

ansökningar går långsamt), medfinansieringsproblem, som nystartad cleantech-företag har 

man svaga ekonomiska muskler och då är det extra viktigt att just staten ställer upp mer. 

Fi: Problem med ansökning, å andra sidan finns företag som hjälper med detta som jag har 

förstått. 

Gamma: Knappt värt att satsa på, kostar en förmögenhet med rapportering, mycket 

administration som ska följas. 

 

4.1.3  Innovation och företagsstöd 

 

6) Hur vill du beskriva bidraget från akademiska och andra forskningsorganisationer till 

utvecklingen inom cleantech-sektorn? 

Alfa: Det finns ganska mycket bidrag, men väldigt avgränsat till materialområdet, men det är 

bra och viktigt. 

Beta: Jag ser ett antal initiativ som bedrivs inom universitetssektorn, som inte alltid tar en 

kommersiell form. 

Chi: Jag har inte sett så jag vet inte. 

Delta: Bidraget är ganska litet, däremot finns det spetskunskap som vi kan efterfråga hos den 

här sektorn och få mycket bra stöd, kunskapen finns definitivt där men det finns inom ett 

specifikt område. 
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Epsilon: Generellt finns bra kompetens. Bara det att de finns till är ett stort bidrag, de blir en 

utvecklingsresurs. 

Fi: Finns en del forskning där. 

Gamma: Det är jätteviktigt, det är dem som är grunden till de många bolag i Sverige. 

a) På vilken nivå tycker du att de presterar? 

Alfa: Ser man ur ett europeiskt perspektiv så är de otroligt duktiga och seriösa. En tysk 

genomtänkt satsning som är långsiktig är bra och är den starkaste lysande stjärna i Europa 

som man kan ha som förebild. 

Beta: På en medelnivå. 

Chi: Vet ej. 

Delta: Spetskunskap bra. 

Epsilon: De vi varit i kontakt med har presterat på hög nivå. 

Fi: Medel. 

Gamma: Medel. 

b) Hur ser du på deras deltagande i cleantechrelaterade projekt? 

Alfa: Så länge man jobbar framåt brukar deltagandet vara väldigt bra. 

Beta: Jag tycker vi har mycket god spetskompetens, men vi pratar återigen om 

målinriktningen av projekten ska göras mer kommersiell än vad den är idag. 

Chi: Jag ser ingen, skulle vara jättebra om vi (företag och universitet) kunde samarbeta i 

större utsträckning, korsbefruktning. 

Delta: Spetskunskap ja, i annat fall nej. 

Epsilon: Viktigt, man får en extern och oberoende part som granskar det vi gör, vilket ger oss 

tyngd när vi pratar med investerare och andra delen är rekrytering då vi vet att det finns 

studenter och forskare som vi kan ha ett bra samarbete med. 

Fi: Jag kommer inte så mycket i kontakt med dem så svårt att svara på. 
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Gamma: Vet inte. 

c) Frågan struken, se 3.2 Innan intervjun. 

 

7) Hur vill du beskriva tillgången till riskkapital i Sverige för cleantech? 

Alfa: Det är ganska dåligt numera, har varit bra förr, begränsat de senaste 2åren. 

Beta: Mycket begränsat, hoppas mycket på den nya statliga fonden som energimyndigheten 

planerar för, men i övrigt så finns det lite verksamhet och bara ett par aktörer. 

Chi: Dåligt för oss. 

Delta: Tillgången på riskkapital för duktiga företagsidkare som är erfarna i kombination med 

bra projekt som är solida är okej, men tillgången för "nybörjare" som inte förstår hur det 

fungerar och inte har sin administrativa struktur fullständigt i ordning (måste ha en 

professionell styrelse, organisation, människor) som presenteras på ett bra sätt, finns inte detta 

så är min uppfattning att tillgången är väldigt begränsad. Vi i Sverige är dåliga på riskkapital 

till företag i tidiga skeden, detta gör att vi bli av med en del kompetens som vi i Sverige skulle 

behövt och som skulle kunna gjort mycket nytta. 

Epsilon: Väldigt dåligt, för små aktörer, vi har tvingats gå utomlands för att finna investerare. 

När man väl får tag på dem i Sverige… de tänker småskaligt, en del beror väl på att vi är en 

liten aktör eller också skattesystemet vilket gör att riskaptiten är ganska låg man är extremt 

försiktig med att investera.   

Fi: Det finns nog rätt mycket, men vi har ej varit intresserade. 

Gamma: Dåligt. 

 

4.1.4 Företagets förmågor 

 

8 a) Kan du namnge några relevanta kompetenser som är extra viktiga för att utveckla 

cleantech-företag? 



46 

 

Alfa: Kunna göra internationella affärer, cleantech affärer är ganska stora och komplexa, 

därför anser jag att de är den mest avgörande kompetensen, någon slags systemtänkande där 

man ser hur energifrågorna hänger ihop med varandra, alltså en helhetssyn på energi. 

Beta: Internationalisering och kommersialisering. 

Chi: Marknadstänk, produktutveckling, tänka internationellt, tänka stort. 

Delta: Strukturell, finansiell och juridisk kunskap. 

Epsilon: Spetskunskap, affärskompetens och entreprenörskap (ta sig ut på marknaden). 

Fi: I vår bransch blir fler duktiga installatörer, säljare ("prata för varan"). 

Gamma: Energi, mod, uthållighet (entreprenören). 

8 b) Hur förhåller det sig med dessa kompetenser i ditt företag? 

Alfa: Ja vi är duktiga på det, men vi kan alltid bli bättre på det vi gör och utvecklas. 

Beta: Under uppbyggnad. 

Chi: Blandat. Marknadsföringsmässigt ja… sådär, vi är självlärda, det som är svårast för oss 

är export och internationaliseringsdelen. 

Delta: Vi har kunskapen. 

Epsilon: Ja det är ganska bra. 

Fi: Det finns. 

Gamma: Det är vi bra på. 

 

9 a) Kan du nämna några speciella kompetenser för produktutveckling som är särskilt 

viktiga för cleantech-företag? 

Alfa: Det är svårt att svara på eftersom det är så otroligt brett. 

Beta: Det är… vad ska jag säga... det är teknisk kompetens inom tunn film och solteknik, 

många andra aspekter, beroende på vad man gör. 
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Chi: Att kunna göra användarvänliga och producerbara produkter. 

Delta: Industrialisering, alltså den fas i produktutvecklingen när jag ”produktifierar” min vara, 

har bra produkt men kostar mycket att tillverka, gå från prototyp till kostnadseffektiv 

produktion. 

Epsilon: Industrialiseringsprocessen, göra så att produkten är lätt tillverkningsbar. 

Fi: Det är att få upp volymerna och sänka kostnaderna och priset. 

Gamma: Det handlar om strategier och utveckling av produkten med samarbete med kunden. 

9 b) Hur förhåller det sig med dessa kompetenser i ditt företag? 

Alfa: Intervjuaren ställde ej denna fråga pga. svaret på föregående fråga. 

Beta: Under uppbyggnad. 

Chi: Sådär, det vi inte kan jobba vi på. 

Delta: Den är bra. 

Epsilon: Det är bra. 

Fi: Vi brukar ta in konsulter när det gäller sådana saker, vi förfinar det som de gör så att det 

ska fungera bättre produktionsmässigt. 

Gamma: Det ser bra ut. 

 

4.2 Prestationsnivå för cleantech-företag 

4.2.1 Cleantech-företag och deras specialiseringsområden 

 

10 a-d) Frågorna strukna, se 3.2 Innan intervjun. 

e) Känner du till någon region i Sverige där flera cleantech-företag inom samma 

verksamhetsområde har grupperat sig i så kallade kluster? Finns ni med i något? Kan du 

se några regionala fördelar? 
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Alfa: Vi finns inte med i något kluster, har inte sett nått som har en verklig styrka i alla fall, 

möjligen runt Borlänge i Dalarna. 

Beta: Möjligtvis regionen Östergötland, men jag vet inte om det är ett välfungerande kluster, 

definitionen av kluster är att man har nått mer än informationsutbyte (vi saknar egentligen 

kluster). 

Chi: Kanske runt Djurgårdsstaden. 

Delta: Känner inte till några, vad gäller solenergi har man tittat på möjligheter att etablera sig 

norröver för att kunna få olika former av aktivitetsstöd, regionala fördelar har vi norröver. 

Epsilon: Kluster är en stor "grej"… vår produktion är i Gävle och Borlänge området, den 

lokaliseringen beror på att vi har bra tillgång till högskolorna där. 

Fi: Känner inte till nått nej. Vi har samarbete med Boru och andra företag. Finns regionala 

fördelar med bland annat frakter. 

Gamma: Finns i Uppsala. 

 

4.2.2 Exportorientering 

 

11) Hur stor andel av er omsättning svarar exporten för? 

Alfa: 100 % 

Beta: 95 % 

Chi: 50 %, och den ökar. 

Delta: 25 % 

Epsilon: 10 % 

Fi: 2 % 

Gamma: 0 % 

12) Frågan har strukits, se 3.2 Innan intervjun. 
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4.2.3 Problem med marknadsföring och export av cleantechrelaterade varor och 

tjänster 

 

13) Vad anser du vara de tre största problemen med marknadsföring av varor eller tjänster 

i andra länder? 

Alfa: (1) Prisstrukturen eftersom cleantech oftast är dyrare än den produkt den ersätter som 

inte är cleantech, detta är en barriär, vi måste övertyga kunden om att produkten fungerar och 

att det är värt att lägga ner mer pengar och göra en bra investering (2) Cleantech företag har 

olika förutsättningar då vissa länder backar upp sina egna cleantech företag i mycket större 

utsträckning, exempelvis Tyskland, Kina och USA väldigt aggressiva, tuffare att konkurrera 

när man kommer från ett land som inte jobbar på det här sättet i länder som stödjer sina egna 

starkt, i Sverige har vi inte detta, de är mer aggressiva i Tyskland när det gäller detta (3) I 

Kina handlar det om att känna trygghet i sin patentportfölj när man exporter till Kina, hur 

hantera risker och osäkerhet kring vad kommer hända med produkterna? kommer jag kunna 

försvara våra rättigheter om någonting går snett? 

Beta: (1) Marknadsförståelse och att hitta kunder (2) Arbeta upp distributionskanaler (det är 

olika i olika länder). 

Chi: (1) Vi har dålig kunskap om användarna och förhandlingarna (2) Lagar och regler (3) 

Import/export, tullar. 

Delta: (1) Kulturella skillnader och förståelse för hur andra människor fungerar i andra länder 

är a och o, (är underskattade) (2) Regler för betalning och kredit (exempelvis skillnad mellan 

Spanien och Sverige) (3) Hur ska jag exponera mina produkter, vilka kanaler ska jag använda 

mig av för att uppnå försäljning. 

Epsilon: (1) Certifieringar (EU, USA, Japan, Indien har sina egna certifieringsrutiner). Skulle 

vara bättre om man kunde gå efter en internationell standard (2) Hinna rätt partners (med 

finansiella muskler, relevanta nätverk, krävs tid, skicklighet och en del tur, att partnern kan 

tillräckligt om nischen för att bli en effektiv partner, det är mycket som ska matcha) (3) 

Finansiering (att ha råd med de initiala kontakterna på nya marknaderna, kostar en del att 

komma in på nya marknader). 

Fi: (1) Att finnas på plats (2) Språket (3) Transporter. 
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Gamma: Vet inte, har inte tänkt på det. 

 

4.2.4 Interaktion med andra organisationer (Regionalt, nationellt och 

internationellt) 

 

14) Samarbetar ni med andra företag med målet att utveckla er förmåga inom cleantech? 

Alfa: Ja hela tiden, nästan uteslutande på internationell nivå. Vi samarbetar med företag inom 

samma bransch. 

Beta: Ja, (fast de får du inte av mig), vill inte gå ut med namn. 

Chi: Lite grann, skulle vilja ha mer samarbete, kommer möjlighet så får man ta den. 

Delta: Ja det gör vi, kan inte gå in på vilka företag. 

Epsilon: Vet inte om jag vill några namn eller så… men Svenska företag i form av 

teknikutvecklingsföretag, andra företag internationellt. Samarbeten vi har är på många olika 

plan. 

Fi: Ja, vi samarbetar inom svensk solenergi med ett antal företag. 

Gamma: Ja, Fasadglas, en arkitektbyrå för design och Ytkemiska Institutet. 

 

15) Samarbetar ni med något forskningsinstitut i syfte att utveckla cleantech? 

Alfa: Ja, allt ifrån energiforskning till superspecialiserade institut. 

Beta: Ja, Ångströmslaboratoriet i Uppsala. 

Chi: Väldigt lite, just nu med SIX. 

Delta: Ja absolut, inga namn. 

Epsilon: Lund Universitet, Ångströmlaboratoriet, solenergicenter i Borlänge, Dalarnas 

högskola, Gävle högskola, SP i Borås. 

Fi: SP i Borås. 
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Gamma: Ja, fast inte i Sverige utan Danmark, Finland, Spanien och Schweiz. 

 

16) Samarbetar ni med någon statlig institution med målet att utveckla cleantech? 

Alfa: Oj vad svårt, lite mindre stöd från VINNOVA och energimyndigheten har vi fått. 

Beta: SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 

Chi: IVL. 

Delta: Ja, det är något som vi börjat titta på nu, vi har våra kanaler in till stat, kommun och 

även landsting och även regering där vi försöker bidra med tankar och funderingar med vad 

som är viktigt. 

Epsilon: Energimyndigheten och VINNOVA. 

Fi: SP. 

Gamma: Ja, med YKI (Ytkemiska Institutet). 

 

4.2.5 Innovationsdynamik 

 

17 & 18) Frågorna strukna, se 3.2 Innan intervjun. 

19) Hur skulle du beskriva den relativa innovationsförmågan hos ert företag vad gäller…? 

a) Teknisk nivå? 

Alfa: Absolut världsklass. 

Beta: Hög. 

Chi: Helt nytt för företaget och lite nytt för marknaden, vi lyfter ett snäpp det som finns, högt. 

Delta: Nytt för företaget och "nytt" för marknaden. 

Epsilon: Mycket hög teknisk nivå. 

Fi: Den är bra. 
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Gamma: Mycket god, hög nivå (absolut världsklass). 

b) Kunskapsintensitet i teknik som används? 

Alfa: På en 10 gradig skala en 6:a. 

Beta: Den är hög. 

Chi: Vi tar in konsulter när spetskompetens behövs och vi inte klara det själva, medel. 

Delta: Bra. 

Epsilon: Hög. 

Fi: Relativt lågt. 

Gamma: Mycket hög. 

c) Andra aspekter av innovationsförmåga? 

Alfa: Koppla innovationsförmågan till att göra internationella affärer, där behöver vi i Sverige 

bli bättre på. 

Beta: Nej. 

Chi: Finna nya behov, utveckla affärsmodeller. 

Delta: Bra. 

Epsilon: Nej, förmågan finns, det enda som begränsar oss just nu är resurser. 

Fi: Nej. 

Gamma: Nej. 

20) Frågan är struken, se 3.2 Innan intervjun. 
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4.2.6 Finansiella behov 

 

21) Planerar företaget stora investeringar i något av de följande områdena? 

a) FoU? 

b) Produktion? 

c) Internationell marknadsexpansion? 

d) Annat? 

Tabell 1. 

 Alfa Beta Chi Delta Epsilon Fi Gamma 

a) Ja Ja Har precis 

gjort så vi 

hoppas 

det är ok 

detta år 

Ja Ja Nej Ja 

b) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

c) Ja, absolut Ja Ja, här 

lägger vi 

mest 

pengar 

Ja Ja Nej Nej 

d) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

 

22) Kan företaget finansiera investeringar med eget kapital? Om ja, fortsätt med fråga 24 

Tabell 2. 

Alfa Beta Chi Delta Epsilon Fi Gamma 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

 

23) Vilken typ av externt kapital är viktigast för företaget? (Kan vara mer än ett)  

a) Banker?   

b) Riskkapitalföretag? 
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c) Affärsänglar? 

d) Offentliga eller halvoffentliga organisationer? 

e) Kunder eller leverantörer? 

f) Aktieägare? 

g) Annat? 

Tabell 3. 

 Alfa Beta Chi Delta Epsilon Fi Gamma 

a) Nej Inte alls Nej, 

banker vill 

inte 

investera i 

småföretag 

- Nej Ja - 

b) Ja Nej Nej - Ja Nej - 

c) Nej Nej Till en viss 

del 

- Ja Nej - 

d) Nej Ja Ja - Nej Tillväxtverket 

och ALMI 

- 

e) Nej Ja Absolut - Ja Ja, de är dem 

som föder oss 

- 

f) Ja Ja Ja - Nej Nej - 

g) Nej Affärspartners Nej . Nej Nej - 

 

 

24) Har företaget haft problem med att få de ekonomiska finansiella medel som krävs? Om 

ja, varför? 

Alfa: Både ja och nej, det är både fram- och motgångar, vi har haft svårt att få... jag funderar 

hur mycket jag kan säga...? det kan vara svårt att få medfinansiering på 

forskningssatsningarna från offentligt håll, det är lättare att få om man har produkter som 

används i Sverige. 

Beta: Ja, de finns inte tillgängliga. 

Chi: Jajamän. 

Delta: Ja. 
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Epsilon: Ja, det har vi haft, som jag tidigare nämnde svårt i Sverige att få riskkapital, det är 

trögt och krävs oerhört mycket arbete. 

Fi: Inte i nuläget men för några år sen hade vi det, nu har vi ordnat ekonomin. 

Gamma: Nej. 

 

4.2.7 Övrigt 

 

25) Frågan är struken, se 3.2 Innan intervjun. 
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5. Analys och diskussion 

Kapitlet kommer beröra hur teorier som vi valt att redogöra för förhåller sig med vår empiri. 

Vi delar in kapitlet i de fyra infallsvinklarna som är resursbaserad, marknadsorienterad, 

kluster samt institutionell, och kopplar var och en för sig till vår empiri. Vi delar in våra sju 

företag i två klasser. Alfa, Beta och Chi är företag med hög exportandel (50 procent och 

mer), medan Delta, Epsilon, Fi samt Gamma har låg exportandel (<50 procent).  

 

5.1 Resursbaserad infallsvinkel 

Frågor i intervjuguiden som rör resursbaserade infallsvinkeln är fråga 1a (personalresurser), 5 

& 5b (samhällsstöd), 7 (innovation och företagsstöd), 8 & 9 (företagets förmågor), 19 

(innovationsdynamik), och 21-24 (finansiella behov). 

5.1.1 Arbetskraft 

 

Fråga 1a berör det som nämnts ovan, det vill säga finns det anställningsbara personer med 

tillräcklig utbildning och kompetens inom ert verksamhetsområde? De respondenter som har 

en hög exportandel svarade två av dessa, Alfa och Chi, att kvalificerad arbetskraft finns 

medan Beta svarade att det finns till en viss utsträckning. I detta fall var det frågan om en viss 

spetskunskap. Respondenterna menar att det är svårt att få tag på personer med viss kunskap 

som behövs. Bland lågexporterande företagen svarade samtliga, utom Delta, att det finns 

kvalificerade personer. Vi ser i denna fråga inte någon koppling mellan hög- och 

lågexporterande företagen då varje klass har en respondent som ser problem med att hitta 

kvalificerad arbetskraft. Generellt sett för dessa företag är tillgången till kvalificerad 

arbetskraft bra, dock en aning begränsad när det gäller spetskunskap. För att kunna 

upprätthålla konkurrensfördelar bör ett företag utveckla värdefulla resurser (Ray et al, 2004). 

En resurs kan exempelvis vara en entreprenör i ett företag, men även övriga anställda, 

eftersom företag består av individer (Ahrenfelt, 2001; Melén, 2010). Dessa besitter olika typer 

av kunskap som är en viktig immateriell resurs. För att utveckla Rays et al (2004) påstående, 

delas resurser in i tillgångsbaserade, som oftast är en materiell tillgång, respektive 

kunskapsbaserade (Wiklund & Shepard, 2003).  Vi anser att entreprenören tillhör den 

tillgångsbaserade resursen då hon/han är en tillgång för ett företag, men även den 
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kunskapsbaserade resursen eftersom en entreprenör och övriga anställda i ett företag besitter 

kunskap som kan generera konkurrensfördelar. Med andra ord innebär den kunskapsbaserade 

resursen att kunna hantera de tillångar ett företag har (ibid), vilket är individer som utgör ett 

företag. För att kunna erhålla hållbara konkurrensfördelar är kunskapsbaserade resurser av 

stor vikt i ett företag (ibid).    

Även frågorna 8 och 9 berör arbetskraft. Fråga 8 syftar till att lyfta fram relevanta 

kompetenser som är extra viktiga för att utveckla cleantech-företag med en följdfråga om hur 

dessa kompetenser förhåller sig i respondentens företag. Fråga 9 är mer riktad åt speciella 

kompetenser för produktutveckling som är särskild viktiga för cleantech-företag. Även här 

finns en följdfråga om hur dessa kompetenser förhåller sig i respondentens företag.  

Vad gäller respondenternas svar på relevanta kompetenser som är extra viktiga för att 

utveckla cleantech-företag ser vi en skillnad mellan företag med hög exportandel och företag 

med låg exportandel. Företag med hög exportandel svarade på liknande sätt, vilket är att tänka 

stort, internationellt och ha ett systemtänkande. Detta kan tyda på att dessa företag har lyckats 

bättre i sin kommersialiseringsprocess utomlands, till skillnad mot företag med låg 

exportandel. Lågexporterande företagen nämnde å andra sidan inte någon kompetens som 

högexporterande företagen nämnde var viktigt. Det kan vara fördelaktigt att lågexporterande 

företagen behöver ha en liknande inställning om ett tänkande ur ett större perspektiv. 

Lågexporterande företag uttalar inte liknande höga ambitioner som högexporterande företagen 

gör. Dessa fokuserade mer på kompetenser de är i behov av i dagsläget. Lågexporterande 

företag kan gynnas av att tänka i nya tankegångar och vidga sina vyer (Senge, 2006).  

Gällande följdfrågan 8a, hur förhåller sig dessa kompetenser i respondentens företag finns 

även här en skillnad mellan hög- och lågexporterande företag. Högexporterande företag anser 

att de besitter kompetenser som diskuterades ovan, men påpekar även att kompetenserna 

behöver byggas upp ytterligare. Lågexporterande företagen menar att de har kompetenser som 

de anser är viktiga och är nöjda. Dock är det inget företag, av lågexporterande, som nämner 

något om en vidare uppbyggnad av kompetenser, som två av högexporterande företag påstår. 

Av svaret framgår att lågexporterande företag har kompetenser som de ansåg viktiga i 

föregående fråga. Å andra sidan uttalar de inte heller i denna fråga lika höga ambitioner som 

företag med hög exportandel. Om lågexporterande företagen däremot hade tänkt ur ett större 

perspektiv vad gäller internationalisering kan svaret på denna följfråga sett annorlunda ut. 



58 

 

Senge (2006) lyfter fram vikten av att ändra sina tankemönster, samma resonemang som i 

föregående stycke, och behöver vidga sina vyer.      

Vad gäller respondenternas svar på fråga 9, speciella kompetenser för produktutveckling som 

är särskild viktiga för cleantech-företag är det svårt för två högexporterande företag att uttala 

sig specifikt om detta. Alfa påpekar den breddmässiga aspekten av speciella kompetenser för 

produktutveckling medan Beta säger att det beror på många andra aspekter. Respondenten 

säger: ”… beroende på vad man gör”, som exempelvis kan innebära vad som produceras. I 

grund och botten tolkar vi detta som samma innebörd då dessa två företag uttrycker att det 

finns många olika kompetenser och inte vill lägga tid på att gå in på var och en. Det tredje 

högexporterande företaget, Chi, svarar på samma sätt som samtliga lågexporterande 

företagen. Det som vi ser gemensamt mellan Chi och samtliga lågexporterande företag är ett 

kostnadsperspektiv i den bemärkelsen att företagen vill utveckla kostnadseffektiv produktion. 

Återigen, som vi kunde se under fråga 8, kan lågexporterande företag gynnas av att tänka i 

andra tankebanor (Senge, 2006).  

När intervjun för Alfa genomfördes hade respondenten svårt att besvara fråga 9, som vi kunde 

se i stycket ovan, då denne ansåg att det var komplicerat att nämna vilka specifika 

kompetenser som är viktiga för produktutveckling. Respondentens svar tyder på en 

komplexitet gällande kompetenser som behövs för produktutveckling och uttrycker sig som 

följande: ”det är svårt att svara på eftersom det är så otroligt brett”. Per automatik, utifrån 

svaret från fråga 9, gjorde intervjuaren en bedömning att följdfrågan (9a) inte var aktuell, 

varav den aldrig ställdes. Vi kan dock utifrån den inspelade intervjun tolka att respondenten 

har dessa kompetenser. Alfa presterar på hög nivå, när det gäller export, bland våra sju företag 

och av denna anledning anser vi att företaget inte hade befunnit sig i den position de är idag 

utan dessa kompetenser.   

Med ovanstående resonemang ser vi ett liknande svar som i följdfrågan 8a, där samtliga 

högexporterande företag menar att de kan bli ännu bättre på att utveckla kompetenser. Bland 

lågexporterande företagen svarar tre av dessa endast att de besitter speciella kompetenser och 

talade inte vidare om att de kan bli bättre på sina kompetenser. Dock svarade ett av 

lågexporterande företagen, Fi, att de behöver konsultering när det gäller produktutveckling. 

Här ser vi en möjlig medvetenhet och en potential till utveckling av kompetenser till skillnad 

från övriga i samma klass, som är nöjda med sina nuvarande kompetenser. Det kan dock vara 

bra att ha i åtanke hur pass öppna de övriga företagen i denna klass är med att nämna sina 
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svagheter. Å andra sidan borde detta inte vara några problem, då de kan uttrycka sig som 

högexporterande och säga att man alltid kan bli bättre.  

Fråga 5 undersöker om företagen har tillräcklig kunskap om hur de ska få tillgång till EU-

medel och tar de vara på möjligheten. 5b fokuserar mer på vilka problem eller möjligheter 

respondenten ser med tillgång till olika medel.  

Vi kan utifrån fråga 5 utläsa att två av respondenterna i den höga exportklassen inte har 

tillräckligt med kunskap om hur de kan få tillgång till EU-medel. Den tredje respondenten i 

klassen, Alfa, har kunskapen. En möjlig orsak till detta svar kan bero på att företaget har den 

största exporten bland företagen, men det kan även finnas andra orsaker som exempelvis 

antalet anställda. Ju mer resurser, i form av anställda, ett företag har desto mer kan de fördelas 

efter de behov som finns. I Alfa är antalet anställda 16, där det kan finnas möjlighet att 

placera x-antal anställda på denna post, det vill säga att få tillgång till EU-medel. Beta har å 

andra sidan 44 anställda och har svarat att de inte besitter tillräckligt med kunskap som 

behövs för att få tillgång till EU-medel. Denna skillnad, antal anställda och kunskap om EU-

medel, kan bero på att företag prioriterar olika då både Alfa och Beta påpekar i fråga 5b, att 

den tidsmässiga aspekten är en störande faktor. I ett sådant fall är inte antal anställda 

avgörande utan snarare vilka prioriteringar ett företag väljer att göra. Det vill säga ett företags 

främsta behov sätts i första hand, exempelvis som i detta fall, viss typ av kunskap som krävs 

när det handlar om aspekter kring EU-medel. Företag består av individer i ett företag 

(Ahrenfelt, 2001; Melén, 2010), vilka är resurser och besitter olika typer av kunskap 

(Wiklund & Shepherd, 2003).  

Tre av fyra lågexporterande företagen har enligt de själva kunskapen om hur de får tillgång 

till EU-medel. Delta och Epsilon säger att de inte tar vara på möjligheten till EU-medel, 

eftersom det är ansträngande, komplicerat och tar för lång tid. Endast ett företag, Gamma, tar 

vara på möjligheterna till EU-medel.  

Gemensamt för alla sju företag, oavsett antalet anställda eller exportandel, är att det är för 

komplicerat att ansöka om EU-medel och att det tar tid med bland annat det administrativa 

arbetet. Företagen uttrycker sig på olika sätt, men i slutändan säger dem samma sak. ”… vår 

bedömning i dagsläget är att det krävs så otroligt stora insatser för att kunna lämna in 

ansökningar…” (Delta), ”… ledtider för stöd är för långsamma.” (Epsilon), ”det tar för lång 

tid från ansökan till beslut” (Alfa).   
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En entreprenör är en av de viktigaste resurserna i ett företag där denne har ett antal olika sätt 

att identifiera möjligheter på. Ett sätt kan vara genom entreprenörens egna sökkunskaper och 

kapacitet som gör det möjligt för entreprenören att finna möjliga gap som kan finnas på en 

marknad. (Karra et al, 2008) En erfaren entreprenör ”vet” var hon/han kan finna lämplig 

arbetskraft som denne är i behov av. Med den arbetskraft som krävs i ett företag kan 

entreprenören minska ett möjligt gap som exempelvis råder mellan den kompetens som finns i 

företaget och den kompetens företaget behöver. I de flesta fall bland våra företag kan 

entreprenören, som tidigare nämnts, finna kvalificerad arbetskraft. Samtidigt är en del företag 

medvetna om, trots existerande kunskaper, att företagen inte ska känna sig alltför nöjda med 

nuvarande arbetskraft, utan sträva efter konstant kunskapsutveckling. Med en kvalificerad 

arbetskraft kan entreprenören minska ett möjligt gap, mellan sitt företag och den 

internationella marknaden.  

När vi analyserade fråga 8 och 9, som handlar om företagets förmågor, besvarades dessa 

frågor av entreprenören i företaget. Det finns en medvetenhet bland respondenterna i 

högexporterande företag att de kompetenser som krävs finns, men att dessa kan utvecklas 

ytterligare. Respondenterna från lågexporterande företag nämner inget om detta, utan är nöjda 

med de kompetenser som finns. Entreprenörens förmåga att välja ”rätt” arbetskraft och 

nätverk kan vara avgörande för ett företags fortsatta verksamhet.  Enligt (Andersson, 2000; 

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

1998; Westhead et al, 2001) är nätverk den mest avgörande faktorn. Dessa forskare menar 

även att det finns ett positivt samband mellan en entreprenörs erfarenhet och nätvek. 

Dessutom är nätverk en central faktor för småföretag (Andersson & Florén, 2008). 

Ovanstående frågor har handlat om resurser i form av arbetskraft och deras kunskap. Vi ska 

nu gå vidare i vår analys med resurser i form monetära medel.  

5.1.2 Finansiella aspekter 

 

Fråga 7 har som syfte att undersöka tillgången för riskkapital i Sverige för cleantech-företag. 

Samtliga högexporterande företag säger att det finns en tillgång till riskkapital, men anser att 

den är dålig och begränsad. Beta och Chi utvecklar sina svar och menar att det finns få 

möjligheter. Bland lågexporterande företagen säger Delta att det finns kapital, men detta 

kräver en trovärdig styrelse, ett bra ledarskap, välutvecklade affärsidéer, som dessutom ska 

presenteras på ett tydligt och bra sätt. Dessa kriterier kan vara svårt för mindre aktörer att 
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uppnå. Epsilon uttrycker sig inte lika utförligt som Delta, men det framgår även i detta fall att 

tillgången till riskkapital är väldigt begränsad för små aktörer. Båda dessa företag faller inom 

ramen för mikroföretag. Även Gamma är ett mikroföretag som också nämner att tillgången till 

riskkapital är begränsat. Fi å andra sidan klassificeras som småföretag, men säger att 

tillgången till riskkapital är bra. Dock har företaget inte varit intresserat av riskkapital. Detta 

kan vara en anledning till varför Fi anser att tillgången till riskkapital är bra. Då företaget inte 

varit intresserad har de inte heller ansökt om detta och svarar därmed vad de upplever. De 

andra företagen får vi en känsla, utifrån svaren, att de har ansökt och av deras erfarenhet talar 

om begränsningar.  

Trots att tillgången till riskkapital är krävande och begränsad nämner Alfa i fråga 23, som 

handlar om vilken typ av extern kapital som är viktigast för företaget, där de bland annat har 

riskkapital som en typ av extern finansiell tillgång. Även om Epsilon i fråga 23 har valt flera 

alternativ är riskkapital bland de viktigaste även i deras fall. Utifrån många respondenters 

uttalanden om komplikationer med riskkapital har Alfa och Epsilon trots detta satsat på denna 

typ av extern kapital.  Vad kan detta bero på? Dessa två företag befinner sig trots allt i olika 

exportklasser. Dessutom tillhör Alfa, 16 anställda, småföretag och Epsilon, sex anställda, 

mikroföretag, vilket skiljer tio anställda mellan dessa företag. Vi kan utifrån detta se att 

antalet anställda och företagens exportandel inte har någon betydelse när det gäller riskkapital. 

Vi hade en uppfattning att antalet anställda kunde vara avgörande i denna fråga, eftersom 

riskkapitalister ser större risker i att satsa i mikroföretag. Epsilon är ett mikroföretag och 

därför håller inte detta resonemang. Det som däremot kan vara avgörande i denna fråga är 

vilka prioriteringar ett företag gör och hur pass mycket en riskkapitalist tror på företaget. 

Återigen, som vi nämnt tidigare, verkar prioriteringar vara en avgörande faktor.  

Fråga 21 syftar till att få en bild om hur företagens planering av investeringar ser ut inom 

forskning och utveckling, produktion, internationell marknadsexpansion eller andra områden. 

Av svaret framgår att företagen inte planerar att investera i andra områden än de tre 

förstnämnda. Samtliga företag planerar att investera i produktion, men vad gäller forskning 

och utveckling samt internationell marknadsexpansion ser svaren annorlunda ut (se Tabell 1, 

s. 53).  

I fråga 8 sa vi att högexporterande företagen tänker ur ett större och internationellt perspektiv, 

medan lågexporterande företagen inte hade detta tankesätt. I fråga 21 ser vi en koppling till 

samma tankesätt, där två företag, Delta och Epsilon, svarar som högexporterande företagen, 
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det vill säga ur ett större och internationellt perspektiv. Fi och Gamma, som befinner sig 

längst ner bland lågexporterande företagen, har inte samma tankemönster när det gäller att 

tänka ur ett större perspektiv, som övriga företag. Alla andra företag säger att de planerar en 

investering i samtliga områden. Fi å andra sidan har enbart svarat att de ska investera inom 

produktion. Detta kan tyda på att företaget redan har investerat i forskning och utveckling för 

att framöver planera för en eventuell investering inom internationell marknadsexpansion. 

Gamma har inte heller några planer på att investera inom internationell marknadsexpansion, 

men däremot har företaget investerat inom forskning och utveckling samt produktion. Vi 

tolkar att dessa två företag fokuserar på en sak åt gången och inte tänker ur ett större 

perspektiv som övriga fem företagen.  

Fråga 22 handlar om företaget kan finansiera investeringar med eget kapital, varav fråga 23 

avser vilken typ av externt kapital som är viktigast för företaget samt, fråga 24, om företaget 

haft problem med att få de ekonomiska finansiella medlen. Dessa tre frågor hänger ihop på så 

sätt att vi ser dessa som följdfrågor till fråga 21. De företag som i fråga 22 svarade att de kan 

finansiera investeringar med eget kapital är inte aktuella att beakta i fråga 23 då företagen inte 

är i behov av någon hjälp från någon extern aktör, utan går direkt vidare till fråga 24.  

Två företag, Delta och Gamma som tillhör lågexporterande klassen, kan finansiera 

investeringar med eget kapital. Delta har haft problem med att få ekonomiska finansiella 

medel som krävs, men har löst sina problem och kan idag finansiera sina investeringar med 

eget kapital. Även Gamma svarar att de kan finansiera investeringar med eget kapital och har 

inte haft några problem med att få ekonomiska finansiella medel som krävs. Anledningen till 

att vi inte har fått mer utförligare svar i detta fall, kan bero på att frågan är känslig för 

respondenten. Ett scenario skulle kunna vara att ett företag anställer en person som, med 

önskvärda kompetenser, blir delägare och har en ”tjock plånbok”. 

Av de återstående fem företagen har endast ett företag bank som en viktig extern finansiär. 

Detta företag, Fi, har näst lägst exportandel av samtliga sju företag. Chi säger: ”banker vill 

inte investera i småföretag”. Vi kan även utläsa av andra respondenters tonläge när de får 

frågan om banker, att denna externa aktör inte kommer satsa på småföretag. Hur kommer det 

sig då att Fi har lyckats med att få banken att investera i deras företag? När vi ser över antalet 

anställda för samtliga företag ser vi att det finns företag med högre antal anställda, men har 

inte bank som externa finansiär. Av den anledningen anser vi att detta inte kan vara en aspekt. 

Å andra sidan när vi ser över Fi:s omsättning ser vi att företaget har näst högst årsomsättning 
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av samtliga företag. Kan omsättningen i detta fall vara en avgörande faktor då banker ska låna 

ut kapital till småföretag? Banken i Fi:s fall kan se möjligheter i företaget och bedömer av den 

anledningen att investera i dem.  

Som tidigare framgår av fråga 7, är antalet anställda och exportandel inte avgörande faktorer, 

utan det är prioriteringar som kan vara avgörande i detta fall. Eftersom denna externa 

kapitalaspekt redan berörts under fråga 7, väljer vi att inte analysera denna fråga återigen.   

Även i detta fall är det enbart två företag, Chi och Epsilon, som anser att affärsänglar är en 

viktig typ av extern kapital. Återigen finns inget samband mellan de två klasserna, då vi 

endast har ett företag bland högexporterande och ett företag bland lågexporterande som anser 

att affärsänglar är en viktig typ av extern kapital . Chi och Epsilon uttalar sig på olika sätt 

gällande finansiering från affärsänglar. Chi svarar att extern kapital i form av affärsänglar 

förekommer till en viss del, medan Epsilon har ett tydligare ”ja-svar”. En orsak till att Chi 

enbart svarar ”till en viss del”, kan bero på att de har tre andra typer av extern kapital som 

kan vara viktigare. Epsilon har enbart två andra typer av extern kapital. En annan sak som vi 

uppmärksammade är att dessa företag har en markant lägre årsomsättning än övriga företag. 

Årsomsättningar varierar från år till år, därmed är vi medvetna om att detta inte behöver vara 

en orsak, men kan vara värt att notera.   

Beta, Chi och Fi har offentliga eller halvoffentliga organisationer, till exempel Tillväxtverket, 

Vinnova eller Almi, som en typ av extern kapital. Vi kan dock inte i detta fall, varken utifrån 

antal anställda eller årsomsättning, uttala oss om ett eventuellt mönster som kan förekomma.  

Fyra av fem företag anser att kunder eller leverantörer är en viktig typ av extern kapital. Vi 

misstänker att även det femte företaget, Alfa, hade kunnat svarat liknande, men frågan lyder 

trots allt, vilken typ av extern kapital är viktigast för företaget, därmed har Alfa för hela fråga 

23 nämnt det som de anser är allra viktigast för dem, vilket är riskkapital och aktieägare. Vi 

finner det inte möjligt att kunder och leverantörer inte skulle förekomma som en typ av extern 

kapital, eftersom det är bland annat kunder som genererar intäkter för ett företag.  

Samtliga tre företag bland högexporterande nämner aktieägare som en viktig typ av extern 

kapital. Resterande två företag bland lågexporterande nämner inte aktieägare som viktig typ 

av extern kapital. I fråga 8 kom vi fram till att högexporterande företag gemensamt har att de 

tänker ur ett större och internationellt perspektiv, dock inte lågexporterande företagen. Detta 

kan vara en aspekt som aktieägare beaktar när dessa ska investera i ett företag.  
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Generellt kan vi säga att en investerare, oavsett om det exempelvis är en bank, riskkapitalist, 

affärsängel eller aktieägare, kommer satsa pengar i ett företag då denne ser potential i att få 

avkastning på investerat kapital.  

Fråga 23 avslutas med en öppen fråga för att få med andra typer av extern kapital som inte 

redan tagits upp. Enbart ett företag, Beta, svarade på denna fråga. Beta nämnde affärspartners 

som en annan viktig typ av extern kapital för just dem. Eftersom vi enbart har ett svar i detta 

fall kan vi inte göra vidare uttalanden.     

Vi kan konstatera utifrån sista frågan i intervjuguiden, som lyder: har företaget haft problem 

med att få de ekonomiska medel som krävs, att samtliga utom Gamma har haft ekonomiska 

problem. Med tanke på att Gamma är på väg upp i sin internationalisering, kan det vara så att 

respondenten inte känner sig bekväm att svara mer utförligt på denna fråga och inte haft de 

kostnader som en internationalisering kräver, exempelvis finna rätt kontakter, vilket kan vara 

tids- och finansiellt krävande. När Alfa svarade på denna fråga blev svaret mer generellt, ”… 

det är både fram- och motgångar…”. När intervjuaren frågar mer specifikt om vilka problem 

som förekommit blir svaret: ”… vi har haft svårt att få… jag funderar hur mycket jag kan 

säga…?” Vi ser i Alfa:s fall att respondenten inte är bekväma i att svara mer utförligt om 

deras finansiella problem. Likaså kan fallet vara hos Gamma. Anledningen till att 

respondenten svarar enbart bestämt ”nej”, kan dessutom vara för att respondenten vill 

undvika eventuella följdfrågor.  

Fråga 19 syftar till hur den relativa innovationsförmågan ser ut. Samtliga respondenter anser 

att den tekniska nivån i sina respektive företag är antingen hög eller väldigt hög. När det 

gäller kunskapsintensitet i den teknik som används svara respondenterna att den är från medel 

till väldigt hög nivå, dock svarar Fi att de har en låg nivå.  Andra aspekter på 

innovationsförmåga är enligt två företag, ”koppla innovationsförmågan till att göra 

internationella affärer…” (Alfa) och ”finna nya behov, utveckla affärsmodeller” (Chi). Om 

ett företag inte utvecklas i takt med sin omgivning (Senge, 2009) riskerar företaget att förlora 

sin position på en marknad. Innovationer är av den anledningen viktiga för att företag ska 

kunna utvecklas och undvika att stagnera i sin utveckling.    



65 

 

5.2 Marknadsorienterad infallsvinkel 

Marknadsorienterade infallsvinkeln omfattar i intervjuguiden frågorna 1a & 1c 

(personalresurser), 8 & 9 (företagets förmågor), 13 (problem med marknadsföring och export 

av cleantechrelaterade varor och tjänster) samt fråga 21 (finansiella behov). Vi väljer att 

analysera fråga 1a även under denna infallsvinkel eftersom arbetskraft inte enbart kan 

betraktas ur en resursbaserad infallsvinkel, som vi tidigare analyserat, utan även ur en 

marknadsorienterad infallsvinkel. Till denna infallsvinkel tar vi även hänsyn till fråga 1c, 

relevans av marknadsföringskurser. Detta för att anställda betraktas som resurser och deras 

samlade kompetens kan utgöra en kunskapsintegration som kan leda till konkurrens på en 

marknad. Även frågorna 8 och 9, kan även de betraktas ur en marknadsorienterad 

infallsvinkel. Dessa frågor har en nära anknytning till fråga 1a då det handlar om anställdas 

kompetenser, det är med dessa kompetenser ett företag konkurrerar på marknader. Fråga 13 

berör enbart vad respondenten upplever vara de största problemen med marknadsföring och 

export. De finansiella behoven under fråga 21 kan även de beaktas ur en marknadsorienterad 

infallsvinkel, eftersom ett företags investeringar inom bland annat forskning och utveckling 

och internationell marknadsexpansion kan bidra till ökad marknadskunskap och möjligen 

ökad export.  

Vi har tidigare i teorikapitlet (2.4) redogjort för marknadsorientering och dess innebörd. 

Viktiga aspekter inom marknadsorientering är att fokusera på både befintliga och potentiella 

kunders behov, med andra ord en kundorientering. Detta kan göras genom kunskaper som de 

anställda besitter för att på så sätt skapa ett värde för kunden, vilket kan leda till lönsamhet på 

en konkurrensutsatt marknad. För att skapa bättre marknader och finansiella möjligheter 

strävar företag efter ett marknadskoncept. (Frankelius et al, 2011; Narver & Slater, 1990; 

Kohli & Jaworski, 1990)   

Ett företags kompetenser kan generera konkurrensfördelar som kan bestå av exempelvis 

kundlojalitet, ny produktframgång och marknadsandelar. Detta kan leda till lönsamhet och 

tillväxt för ett företag. (Narver & Slater, 1990) Vad gäller företag som innehar 

konkurrensfördelar bör de eftersträva att andra konkurrenter inte kan kopiera samma 

framgångsfaktor (Slater och Narver, 1995).  

En strategi för att skapa marknadsorientering kan vara genom ”programmatic”, vilket syftar 

till att företag använder sig av bland annat utbildningsprogram. En annan strategi kan vara 
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”market-back”, som innebär en inomorganisatorisk lärande av de anställdas dagliga 

prestationer. För att skapa en effektivare marknadsorientering bör båda dessa strategier 

integreras. Vikten läggs i att lärande är nyckeln till skapande av marknadsorientering. (Narver 

et al, 1998) 

Inom det marknadsorienterade angreppssätet finns ett antal barriärer som kan motverka en 

utveckling av marknadsorientering. Dessa är; att försöka ändra sitt traditionella tänk och 

sedvänjor, begränsningar som fastställs av finansiella resurser, brist på lämplig kompetens 

samt oklara marknadsföringsmål. (Wong et al, 1989) 

Marknadsorientering är viktigt på grund av dess inverkan på ett företags prestationer. Det 

finns interna barriärer i ett företag som kan kopplas till bland annat anställda. De anställda 

utgör en viktig roll då dessa är de viktigaste tillgångarna i ett företag, men kan orsaka interna 

barriärer så som konflikter sinsemellan. (Tomaskova, 2009)  

5.2.1 Arbetskraft och relevans av marknadsföringskurser 

 

Utifrån marknadsorienterad infallsvinkel ser vi, precis som tidigare när vi analyserat fråga 1a 

under resursbaserade infallsvinkeln, att företag med hög exportandel anser att det finns 

kvalificerad arbetskraft, dock en aning begränsad. Även som vi tidigare nämnt, då denna fråga 

analyserades första gången (under resursbaserad infallsvinkel), syftar begränsningar till att det 

är svårt att hitta personer med viss typ av spetskompetens. Överlag bland alla företagen finns 

anställningsbara personer. Detta kan bidra till en bra marknadsorientering (Wong et al, 1989), 

vilket förhoppningsvis kan uppnås genom de anställdas kompetenser. Anställda är trots allt 

den viktigaste tillgången i ett företag (Tomaskova, 2009).  

Fråga 1c handlar om hur respondenten ser på relevansen av marknadsföringskurser i 

cleantech-utbildningar. Samtliga företag anser att relevansen är högaktuell. Dock säger 

respondenten i Gamma att denne inte har någon uppfattning i denna fråga. Vi finner det dock 

orimligt att ett företag inte ser någon relevans med marknadsföringskurser då resterande sex 

företag tycker det är viktigt med dessa kurser. Vi kunde höra att respondenten i Gamma var 

en aning stressad i början av intervjun. Utifrån svaren från de sex respondenter, som anser att 

marknadsföringskurser är relevanta, är det rimligt att kurser i marknadsföring är centrala i 

cleantech-företag. Då flertalet av respondenter anser att marknadsföring är viktig, men saknar 

denna kunskap, kan en strategi för att förbättra detta vara att använda sig av 

utbildningsprogram (Narver et al, 1998). Kompetenser i form av marknadsföring kan generera 
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konkurrensfördelar och vidare leda till lönsamhet och tillväxt för ett företag (Narver & Slater, 

1999).  

5.2.2 Relevanta kompetenser 

 

Vi ska nu betrakta frågorna 8 och 9 ur en marknadsorienterad infallsvinkel. Dessa omfattar 

företagets förmågor när det gäller relevanta kompetenser vid utveckling av cleantech-företag 

och speciella kompetenser för produktutveckling samt hur det förhåller sig med 

kompetenserna i företagen.  

Vi kunde konstatera under resursbaserade infallsvinkeln att företag med hög exportandel 

tänker stort och internationellt, medan företag med låg exportandel fokuserar på kompetenser 

som behövs för tillfället och nämnde inte det internationella perspektivet. Dessutom framkom 

det att högexporterande företagen ständigt utvecklar de relevanta kompetenserna som krävs 

medan lågexporterande företagen har kompetenser de anser är viktiga, men nämner inget mer 

om ytterligare utveckling av kompetenser.  

När det kommer till företagens kompetenser inom produktutveckling, som tidigare analyserats 

under resursbaserade infallsvinkeln, framkom att högexporterande företagen uttalar sig om en 

bred och varierande kompetens som behövs. Chi däremot, som tillhör högexporterande 

klassen, uttrycker ett liknande svar som samtliga lågexporterande företag. Här finns en fokus 

mot en utveckling när det gäller kostnadseffektiv produktion. Även här säger högexporterande 

företagen att de har kompetenserna men uttrycker en strävan mot förbättringar. Enbart ett 

företag bland lågexporterande företagen, Fi, är medveten om att kompetenserna behöver 

utvecklas.  

I och med att lågexporterande företagen inte nämner något om ett internationellt- och ”stort” 

perspektiv bör dessa se över sina traditionella tankemönster och eventuellt ändra dessa 

(Wong et al, 1989; Senge, 2006). Förhoppningsvis erhålls en marknadsorienterad syn utifrån 

ett större perspektiv. För att företag ska kunna prestera är marknadsorientering en viktig 

aspekt då den har en inverkan på prestationer (Tomaskova, 2009).  

Vi har nu kommit till fråga 13 som syftar till att undersöka vad respondenterna anser vara de 

tre största problemen/barriärerna med marknadsföring av varor eller tjänster i andra länder.  
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5.2.3 Barriärer 

 

Gamma kan inte analyseras i denna fråga eftersom respondenten inte hade något svar gällande 

vilka problem som förekommer vid marknadsföring av varor eller tjänster. Notera att Gamma 

hade noll procent export när intervjun genomfördes och är i en uppbyggnadsfas i sin 

kommersialiseringsprocess utomlands. Vi kommer av denna anledning analysera resterande 

sex företag och när vi skriver samtliga syftar vi till dessa sex företag under denna fråga (Alfa, 

Beta, Chi, Delta, Epsilon samt Fi).  

Nedanstående tabell visar respondenternas upplevda barriärer, med en indelning på hur ofta 

de förekommer. Samtliga respondenter upplever kontaktproblem, varav den hamnar på en 1:a 

plats. På en 2:a plats finns lagar, regler och handelshinder då fyra respondenter upplever 

detta och så vidare. 

Tabell 4. 

Placering Kontaktproblem Alfa Beta Chi Delta Epsilon Fi Gamma 

1:a plats Kontaktproblem X X X X X X - 

4:e plats Behov/problemförståelse X      - 

4:e plats Kundvärdeproblem X      - 

3:e plats Problem med 

kundrelationer 

 X  X  X - 

2:a plats Lagar, regler och 

handelshinder 

X  X X X  - 

3:e plats Förhandlingar, köpbeslut 

och betalning 

X  X  X  - 

 

 

Företagens svar är berör många olika problemkategorier med ytterligare fler exempel inom 

respektive kategori. För att kunna strukturera upp detta kommer vi som utgångspunkt börja 

med den problemkategori som förekommer allra mest. Vi ser att det finns sex 

problemkategorier som förekommer, där (1:a plats) kontaktproblem, (2:a plats) lagar, regler 

och handelshinder, (3:e plats) problem med kundrelationer och (3:e plats) förhandlingar, 

köpbeslut och betalning, dessa två delar en tredje plats. På sista fjärde plats finns även här två 

problemkategorier, vilka är (4:e plats) behov/problemförståelse och (4:e plats) 

kundvärdeproblem. Totalt finns alltså sex problemkategorier som våra företag upplever.  
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De problem som samtliga företag upplever är kontaktproblem, varav den hamnar på en första 

plats. Dessa kan uttryckas på olika sätt: ”cleantech-företag har olika förutsättningar då vissa 

länder backar upp sina egna cleantech-företag i mycket större utsträckning…” (Alfa), 

”marknadsförståelse och att hitta rätt kunder” samt ”arbeta upp distributionskanaler” 

(Beta), ”vi har dålig kunskap om användarna…” (Chi), ”hitta rätt partners…” (Epsilon), 

”kulturella skillnader och förståelse för hur andra människor fungerar i andra länder är a 

och o… samt ”vilka kanaler ska jag använda mig av…?” (Delta),”att finnas på plats” samt 

”transporter” (Fi). Av dessa problem uttalar sig tre företag, Beta, Delta och Fi, om en och 

samma typ av kontaktproblem, nämligen problem med distributionskanaler. Företag bör 

sträva efter en högre medveten om kundernas efterfrågan och tillverka produkten som möter 

både kundens och samhällets förväntningar (Porter & Kramer, 2011). Ett sätt som företag kan 

arbeta på för att skapa kundvärde är genom en värdekedja i form av olika aktiviteter, 

exempelvis design, marknadsföring och produktion (Bengtsson, 2001). Idag är 

informationsflödet snabbare och marknader är globala, varav lokalisering inte spelar någon 

större roll (Porter & Kramer, 2011). Men kunder som funderar på att investera i en cleantech-

produkt, vilka är dyrare än den produkt som den ersätter, kan föredra att se en demonstration 

som är på rimligt avstånd från kunden. Lokalisering kan av denna anledning vara viktig för att 

skapa ett kundvärde.   

Ett annat sätt för ett företag att hantera internationalisering kan vara att ta hänsyn till IP-

modellen. Genom engagemangsbeslut kan företag se möjligheter och hinder som förekommer 

eller kan uppstå vid en internationalisering (Johanson et al, 2002). För att skapa löpande 

aktiviteter kan företag arbeta med att utveckla kontakt med kunder och andra intressenter. 

Våra företag visade på kontaktproblem, varav de löpande aktiviteterna bli aktuella att arbeta 

med. Marknadskunskap och marknadsengagemang är beroende av kännedom på en marknad 

för att kunna arbeta med barriärer som upplevs av cleantech-företag (Johanson et al, 2002; 

Melén, 2010; Johanson & Vahlne, 2009).       

Problemkategorin lagar, regler och handelshinder som är på en andra plats omfattar fyra 

företag. Den typ av problem som Alfa upplever, det vill säga att vissa länder stödjer sina 

cleantech-företag, vilket gör konkurrensen svårare, hamnar i två olika problemkategorier 

nämligen kontaktproblem och denna kategori (lagar, regler och handelshinder). Inom 

kategorin lagar, regler och handelshinder upplever företaget: ”cleantech-företag har olika 

förutsättningar då vissa länder backar upp sina egna cleantech-företag i mycket större 

utsträckning…” (Alfa). Detta kan vara en följd av de subventioner länderna erbjuder sina 
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solenergi-företag. Andra företag som upplever problem i denna kategori är Chi, Delta och 

Epsilon.   

Som nämndes i början i fråga 13 finns två problemkategorier på en tredje plats, problem med 

kundrelationer och förhandlingar, köpbeslut och betalning. Upplevda problem med 

kundrelationer uttrycktes följande: ”marknadsförståelse och att hitta kunder” (Beta). Detta 

problem kunde tidigare kopplas till problemkategorin kontaktproblem, men samma problem 

förekommer även under problem med kundrelationer.  Fi uttryckte språk som ett problem i 

sina kundrelationer.  

När det gäller den andra problemkategorin, förhandlingar, köpbeslut och betalning, blir Alfa:s 

problem återigen aktuellt där företaget uttryckte att cleantech-företag har olika förutsättningar, 

eftersom vissa länder ger mer stöd till cleantech-företag jämfört med Sverige. Detta leder till 

en hård konkurrens för svenska cleantech-företag som vill lyckas i ett land som stödjer sina 

egna cleantech-företag. Chi talar om att de har problem med ”lagar och regler”.  Epsilon 

nämner ”finansiering” och att det kan vara problematiskt med de första kontakterna på en 

marknad.  

På en sista och fjärde plats finns två problemkategorier även här. Dessa är 

behov/problemförståelse och kundvärdeproblem. Under dessa två kategorier finner vi endast 

Alfa. Dessa kategorier kopplas till Alfas största problem, nämligen som framkommit ett antal 

gånger tidigare att: ”cleantech-företag har olika förutsättningar då vissa länder backar upp 

sina egna cleantech-företag i mycket större utsträckning…” Detta problem berör många 

problemkategorier. Vi finner det intressant att enbart Alfa, i fråga 13, uttalar sig om att 

Sverige inte stödjer cleantech-företag som man gör i andra länder. Å andra sidan kan 

förklaringen bero på respondentens engagemang i frågan där denne tar sig tid att förklara 

situationen för intervjuaren. Företagen Chi, Delta och Epsilon nämner problem med kategorin 

lagar, regler och handelshinder. Dessa företag, kan syfta till det som Alfa har utvecklat 

utförligt under denna kategori (men utvecklar inte svaren utan pratar om generella problem), 

det vill säga att man inte stödjer svenska cleantech-företag i Sverige. Vi kan anta att om 

övriga företag hade varit lika engagerade i att utveckla sina svar, hade vi som i Alfa:s fall 

kunna relatera respektive företags problem till andra kategorier, eftersom flera kategorier 

påverkar varandra.  

När vi ser över respondenternas svar, speciellt Alfa:s resonemang, ser vi att 

problemkategorierna påverkar varandra i någon utsträckning.  Med andra ord, om ett företag 
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upplever en viss typ av problem i en specifik kategori är det inte uteslutande att det påverkar 

andra kategorier. Det finns alltså beröringspunkter mellan de olika problemkategorierna.  

5.2.4 Investeringar 

 

För att färska upp minnet nämnde vi när vi analyserade fråga 21, under resursbaserade 

infallsvinkeln, att fem företag (samtliga högexporterande, Delta och Epsilon från den 

lågexporterande klassen) planerar att investera i alla tre områdena: forskning och utveckling, 

produktion samt internationell marknadsexpansion. Till skillnad från Fi och Gamma som inte 

investerar i alla tre områdena.  

Genom investeringar i forskning och utveckling, produktion och internationell 

marknadsexpansion, skapar detta möjligheter till en marknadsorientering för ett företag. För 

att uppfylla kundens behov kan det vara till fördel för ett företag att satsa på exempelvis 

forskning och utveckling. Det gäller för företag att producera produkter som kunden 

efterfrågar och eftersträva att skapa ett värde för kunden (Kohli & Jaworski, 1990). Genom 

investeringar inom dessa områden kan företaget ständigt bygga upp sin lärandeprocess, vilket 

rimligen kan leda till att företaget skapar en förståelse för vad kunden vill ha (Narver et al, 

1998). Om företag har begränsningar i finansiella resurser blir detta ett problem för företaget 

när de ska uppnå marknadsorientering (Wong et al, 1989). Fi planerar att investera enbart i 

produktion, men vi kan inte utesluta att företaget redan har investerat inom forskning och 

utveckling och internationell marknadsexpansion. Men eftersom företaget inte uttalar sig om 

att de planerar investering i de övriga två områdena kan detta minska deras chanser till att 

uppnå en marknadsorientering. Likaså är fallet för Gamma, då företaget inte planerar någon 

investering inom internationell marknadsexpansion. Detta stämmer även med Tomaskovas 

(2009) resonemang då hon menar att marknadsorientering är betydelsefull med tanke på hur 

denna infallsvinkel påverkar ett företags prestationer.  

Som nämnts tidigare under resursbaserad infallsvinkeln (personalresurser) kan entreprenören 

och de anställda spela en avgörande roll för företagets framgång på en internationell marknad 

då det gäller att identifiera möjligheter. (Karra et al, 2008; Wiklund & Shepherd, 2003) För att 

lyckas uppnå internationell framgång måste entreprenören besitta tre förmågor. En av dessa är 

”learning by doing” (Raffo et al, 2000). Våra företag har de kunskaper de anser är viktiga i 

sina företag och dessutom nämner vissa att de kan bli ännu bättre. En strävan efter att ständigt 
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utvecklas kan skapa erfarenhet, vilket är en viktig ingrediens i ett skapande av kunskap om 

internationell företagsamhet.  

En annan förmåga är överbryggande av institutionella avstånd mellan olika länder (Raffo et 

al, 2000). En del av våra företag har uttryckt problem med lagar och regler som beror på 

institutionella avstånd länderna emellan. Av den anledningen är det fördelaktigt för en 

entreprenör att kunna överbrygga och hantera dessa problem. En annan aspekt som 

entreprenören inte kan blunda för är kulturen i det land som försäljning avser. Alltså hur ska 

en tolkning av lagar och regler ske i ett annat land? Kunskap är återigen en viktig aspekt.  

5.3 Klustrets infallsvinkel 

Frågor som är relevanta till klustrets infallsvinkel är fråga 8 (relevanta kompetenser för att 

utveckla cleantech-företag). Här vill vi undersöka företagets syn på kluster, om de innehar 

förmågan att hitta relevanta sådana. Fråga 10e (kännedom om cleantech-kluster och regionala 

fördelar med detta) samt 14 (samarbete med andra företag med målet att utvecklas inom 

cleantech-sektorn).  

Fördelen med kluster är att det underlättar för företag att, mellan varandra, överföra kunskap, 

information och teknologi (Frankelius et al, 2011), samt utveckla relationer sinsemellan 

(Nuur, 2005; Hammarkvist et al, 1982). En betydelsefull faktor är teknologi, som 

förhoppningsvis bidrar till en ökad klusterutveckling (Nuur, 2005). En annan central faktor är 

nätverk (Andersson, 2000; Ibeh & Young, 2001); Johnson, 2002; Nummela et al, 2002; 

Kuemmerle, 2002;Preece et al, 1998; Westhead et al, 2001; Andersson & Florén, 2008). En 

av huvudfaktorerna i Porters diamantmodell är faktorförhållanden som kan bestå av bland 

annat människor och kunskap (Nuur, 2005). Staten kan vara en avgörande del i 

klusterbildande då staten ska uppmuntra och verka som en drivkraft för organisationer 

(Curran, 2000).  

5.3.1 Kännedom om kluster 

 

Fråga 10e berör om respondenten känner till någon region i Sverige där flera cleantech-

företag inom samma verksamhetsområde har grupperat sig i så kallade kluster. Därefter 

ställdes två följfrågor där ena lyder finns ni med i något kluster? Och finns det några 

regionala fördelar?  
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Bland högexporterande företagen svarar samtliga respondenter att de känner till att det finns 

kluster, men ingen av dessa är med i något. Anledningen till att företagen inte känner några 

regionala fördelar kan bero på att de inte är med i något kluster.  

När det gäller lågexporterande företagen känner Epsilon, Fi och Gamma till kluster. Dessa är 

dessutom med i kluster, men endast Epsilon och Fi talar om regionala fördelar. Delta är det 

enda företaget som inte känner till något kluster, men respondenten är å andra sidan den enda 

som uttalar sig om vilka möjligheter som undersökts. Respondenten säger: ”… vad gäller 

solenergi har man har tittat på möjligheter att etablera sig norröver…”. ”Man” i detta 

sammanhang tolkar vi som staten eller kommuner i norra Sverige då respondenten uttrycker 

att det finns regionala fördelar i form av olika aktivitetsstöd. Som tidigare framkommit av 

analysen har respondenten i Gamma upplevts som stressad och detta kan ha smittat av sig på 

intervjuaren, vilket kan ha gjort att de regionala fördelarna med kluster aldrig ställdes. Vi kan 

anta likt Epsilon och Fi att det finns regionala fördelar även för Gamma.  

Kan det vara så att ett företag är med i ett kluster så länge det gynnar dem och drar sig ur när 

de känner att de har erhållit det de var ute efter, exempelvis kontakter eller information? Om 

så är fallet kan detta vara en förklaring till varför respondenterna för Alfa, Beta och Chi inte 

var med i något kluster när intervjun genomfördes. Detta utesluter inte att de har varit med i 

ett kluster tidigare eller planerar att vara med i något kluster i framtiden. Kluster underlättar 

kunskaps-, informations-, och teknologiöverföring (Frankelius et al, 2011; Andersson, 2000; 

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

1998; Westhead et al, 2001; Andersson & Florén, 2008). Lågexporterande företagen är för 

tillfället med i kluster som anses för dem i dagsläget vara relevant. Då dessa, Epsilon, Fi och 

Gamma, känner att de inte får ut något mer av klusterengagemanget är det möjligt att 

företagen övergår till ett annat kluster som är mer aktuellt för dem.  

5.3.2 Att hitta relevanta kluster är en kompetens, eller? 

 

Fråga 8 har tidigare berörts under resursbaserade- och marknadsorienterade infallsvinkel, men 

ska även beaktas under denna infallsvinkel (kluster). Detta för att se om respondenterna 

besitter relevanta kompetenser för att hitta lämpliga kluster. Det finns inget uttalande från 

respondenterna när det gäller kompetens att hitta relevanta kluster. I vår teori nämnde vi att 

kluster möjliggör utveckling av företag där dessa erhåller bland annat kunskap (Frankelius et 

al, 2011). Av denna anledning är det rimligt att respondenten nämner något om att kunna hitta 
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relevanta kluster som en kompetens för att utveckla sitt företag. Inga företag uttalade sig om 

sådana kompetenser. En av våra respondenter säger att det behövs specialiserad kompetens 

till företaget, vilket kan antyda en relevant kompetens i att hitta lämpliga kluster, men kan å 

andra sidan även vara något helt annat. En förmåga att hitta relevanta kluster, som en 

kompetens, kan innebära fördelar med att lyckas på den internationella marknaden. Detta 

förutsätter att företag har ett brett kontaktnät som kräver tillgängliga resurser i form av 

arbetskraft.  

5.3.3 Samarbete = kluster? 

 

Fråga 14 berör samarbete med andra företag. Hur skiljer sig detta från kluster? Det finns 

delade meningar om hur kluster definieras enligt de flesta av våra respondenter. 

Respondenten i Beta anser att enbart informationsutbyte mellan företag inte kan benämnas 

som kluster, utan det krävs betydligt mer än så. En annan respondent, i Epsilon, anser att 

kluster är omfattande, därav olika definitioner av kluster bland våra respondenter. Denna 

fråga syftar till att få en uppfattning om i vilken utsträckning olika typer av samarbeten som 

finns, varav denna fråga ställdes på en regional, nationell och internationell nivå.  

Vi kan konstatera att samtliga företag har någon typ av samarbete med andra företag. Fyra av 

respondenterna finner det olämpligt att nämna sina samarbetspartners. När två av dessa får 

frågan om vilka företag de samarbetar med, svarar respondenterna att de inte kan/vill nämna 

sina samarbetspartners. Resterande två respondenter ”slingrar” sig undan genom att ge ett mer 

övergripande svar, till exempel: ”vi samarbetar med företag inom samma bransch”. Överlag 

finns regionala, nationella och internationella samarbeten bland de flesta företagen. Dock 

missade intervjuarna i två av fallen att respondenterna inte hade svarat på vilken 

samarbetsnivå de befinner sig på och gick vidare till nästa fråga. Vi kan anta att dessa företag 

har ett samarbete på antingen nationell eller internationell nivå med tanke på att övriga företag 

har ett samarbete på någon typ av nivå. Endast ett företag finner inga problem och talar fritt 

och öppet om vilka deras samarbetspartners är och hur relationen ser ut mellan företaget och 

samarbetspartners. De olika samarbeten som förekommer kan göra att företag skaffar sig 

kunskap och erfarenhet (Johanson et al, 2002), vilket kan gynna företag på en utländsk 

marknad.  

En entreprenörs förmåga att skapa ett nätverk är fördelaktigt för företaget (Johanson et al, 

2002; Hammarkvist et al, 1982) och en förmåga att utveckla tvärkulturella sociala skillnader 
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för att kunna bygga internationella förbindelser med samarbetspartners (Raffo et al, 2000). Ett 

bra samarbete kan leda till långsiktiga relationer med aktörer på en internationell marknad. 

Samtliga av våra företag har kännedom om olika kluster, däremot finns inget ”Silicon Valley-

mentalitet” här i Sverige. Å andra sidan finns ett utvecklat samarbete mellan alla företagen i 

någon bemärkelse och därmed utvecklas någon typ av nätverk. Vissa företag har kommit 

längre på denna front där ett av våra företag har ett nästan uteslutande samarbete på enbart 

internationella nivå.  

Definitionen av Porters kluster (Porter, 1990) är inte tillräckligt tydlig, där enligt Porter själv 

kan ett samarbete vara ett kluster. Våra företag ser olika på vad kluster innebär, vilket vi ser 

som kritik till Porters resonemang till kluster.  

Som vi har nämnt finns det ett positivt samband mellan entreprenörens erfarenhet och 

nätverk. Vi har kunnat se att våra respondenter har någon typ av samarbete vad gäller 

regionala, nationella och internationella sådana. Dessutom känner de flesta respondenter till 

grupperingar inom cleantech-området. Nätverk är en avgörande faktor (Andersson, 2000; Ibeh 

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

Westhead et al, 2001) och central faktor för småföretag (Andersson & Florén, 2008).  

Vi såg under Global Vision-konferensen i Stockholm att flera respondenter bytte visitkort. 

Detta kan innebära en social bindning (Hammarkvist et al, 1982), vilket kan tolkas att 

respondenterna interagerar med varandra och utökar sitt nätverk (Johanson et al, 2002; 

Hammarkvist, 1982). På sikt kan denna interaktion leda till tekniska samarbeten eller 

kunskapsmässiga samarbeten, eller både och.  

5.4 Institutionell infallsvinkel 

Denna infallsvinkel berör frågorna 1b & 1c (personalresurser), 2 (forskningsaktivitet), 3, 4, 4b 

samt 5a (samhällsstöd), 6 (akademikers deltagande), 15 & 16 (interaktion med andra 

organisationer). 

Exempel på institutioner i vårt samhälle kan vara utbildningssystem, forskningssystem, 

affärssystem, finansiella marknader, rättssystem samt politiskt styre. Det politiska styret i ett 

land är den mest komplexa samordningsmekanism och är en organisation, och kan skapa nya 

organisationer, hantera interaktioner samt skapa lagar och regleringar som mer eller mindre 

kan tvinga till ett visst beteende. Genom exempelvis regleringar finns möjligheter att ändra 
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den innovativa outputen. Med hjälp av lagar och regleringar kan en högre standard till renare 

teknologi uppnås, med målsättningar som inte varit möjliga utan vissa lagar och regleringar. 

(Sörvik, 2010) 

5.4.1 Satsning på cleantechrelaterade utbildningsprogram 

 

Fråga 1b lyfter fram respondentens uppfattning om satsningen på cleantechrelaterade 

utbildningsprogram och om det finns tillräckligt många sådana samt, 1c, hur respondenten 

ser på relevansen av marknadsföringskurser i cleantech-utbildningar.  

Bland högexporterande har Chi ingen uppfattning om satsningen på cleantechrelaterade 

utbildningsprogram och om det finns tillräckligt många sådana. Alfa och Beta utvecklar sina 

svar mer precist baserat på egna erfarenheter när det gäller personalrekrytering som fråga 1a 

berörde. Alfa uttrycker att satsningen verkar bra med tanke på personer de har anställt, men 

har ingen vidare uppfattning om det finns tillräckligt många cleantechrelaterade 

utbildningsprogram. Beta är inne på liknande resonemang. I deras fall är det svårt att få tag på 

en viss kompetens, varav de anser att det finns begränsningar vad gäller satsningar, men 

respondenten säger även att det finns bra satsningar då det faktiskt finns ett antal personer 

som examineras varje år inom teknikutbildningar. Å andra sidan poängterar respondenten att 

det finns en potential att vidare utveckla cleantechrelaterade yrkesutbildningar.  

Lågexporterande företagen för fram brister precis som högexporterande företagen, men svaret 

indikerar en negativ syn hos respondenterna. Delta:s uppfattning är att utbildningarna inte är 

tillräckligt marknadsförankrade och menar att nyexaminerade personer kan tekniken men inte 

marknadsaspekter. Därför blev respondentens svar att det inte finns tillräckligt många 

cleantechrelaterade yrkesutbildningar. Epsilon känner inte till några program inom 

yrkesutbildningar, men uppskattar att det sker. Med hänsyn till detta svar anser respondenten 

att det generellt sett behövs mer program, det vill säga det finns inte tillräckligt med 

cleantechrelaterade yrkesutbildningar. Fi uttalar sig om ett område vid Sundsvallstrakten, men 

anser att enbart detta inte är tillräckligt, det behövs mer cleantechrelaterade yrkesutbildningar. 

Respondenten i Gamma anser: ”… för mycket fokus på teknologi och inte på hur man gör 

affärer, det är detta som behövs.”  Med andra ord anser respondenten att det inte finns 

tillräckligt med cleantechrelaterade yrkesutbildningar när det gäller hur man gör affärer.  
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5.4.2 Relevans av marknadsföringskurser 

 

När vi ser över svaren på hur respondenter ser på relevansen av marknadsföringskurser har 

Gamma ingen uppfattning, medan resterande företag anser att det är viktigt. Värt att notera 

under fråga 1d som är avsedd för egna idéer, framkommer det att Gamma anser att 

teknikutbildningar måste kombineras med handel och affärer i större utsträckning. Detta 

resonemang är i likhet med svaret i fråga 1b. Respondenten har helt enkelt svarat snabbt på 

frågan om relevansen om marknadsföringskurser när det i själva verket framkommer i fråga 

1b och 1d att respondenten anser att det är viktigt med marknadsföringskurser.  

En institution kan exempelvis vara utbildningssystem och politiskt styre. Det politiska styret 

skapar bland annat lagar och regleringar. (Sörvik, 2010) Företag som har intervjuats lyfter 

fram vissa aspekter som de anser är viktiga angående utbildningar. Det är tveksamt om det 

politiska styret i Sverige skulle vidta åtgärder som baseras på våra enstaka fall. Skulle vi 

däremot göra en mer omfattande studie med fokus på vad fler cleantech-företag saknar i 

dagens utbildning, kan det finnas en möjlighet att det får större genomslagskraft och det 

politiska styret då vidtar åtgärder. Ur ett samhällsperspektiv finns det fördelar med ”ren 

teknik” och det är det politiska styret som har makten att införa lagar och regleringar. På så 

vis kan politiska styret möjliggöra beslut om ytterligare medel till universitet för att utveckla 

program och tillgodose cleantech-företag med ”rätt” kompetens, där det ur ett långsiktigt 

perspektiv kan gynna samhället.  

5.4.3 Forskningsaktivitet  

 

Fråga 2 handlar om hur respondenten upplever forskningsaktivitet hos universitet och andra 

institutioner när det gäller cleantech-området. Mer specifikt fick respondenten frågan om 

denne kan namnge några forskningsinstitut och hur dennes egen uppfattning var om forskning 

inom cleantech-området.  

Det finns en medvetenhet bland alla respondenter att olika forskningsinstitut existerar. 

Respondenten i Delta har dessutom erfarenhet om spanska och tyska institut. Flera 

respondenter nämner samma institut som exempelvis, Chalmers, KTH och 

Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Beta, Chi och Gamma nämner att svenska cleantech-företag 

kan tekniken, men brister i att kommersialisera produkterna. Detta resonemang understryker 

den svenska paradoxen som handlar om att svenska företag har en bra ingenjörsmässig 
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kompetens och är ledande inom detta område, men har svårt att kommersialisera produkterna 

internationellt (Ejermo & Kander, 2006)    

5.4.4 Syn på samhällsstöd  

 

Vi ska nu se över hur samhällstödet ser ut för våra företag. Detta omfattar frågorna 3, 4 och 

4b. Respondenten frågas om kännedom om politiska initiativ eller program inom cleantech-

området och om respondenten känner till något om statliga medel eller forskningsanslag som 

tilldelats cleantech-sektorn. Samt respondentens funderingar eller förslag kring samhällsstöd 

till cleantech. Frågorna omfattar även respondentens kännedom om samhällsorganisation som 

stödjer cleantech och hur denne ser på samhällsstöd till cleantech.  

Alla företag nämner att de känner till politiska initiativ eller program inom cleantech-området 

förutom Alfa, som uttrycker sig på följande sätt: ”… njaa, Sverige gör för lite på cleantech-

området jämfört med andra länder, därför säger jag NEJ.” Sättet som respondenten uttrycker 

sig på visar att han eventuellt känner till något politiskt initiativ eller program, men då denne 

inte finner detta tillräckligt svarar respondenten nej. Det finns även en kännedom om statliga 

medel eller forskningsanslag, men ingen av företagen anser att det som finns i nuläget är 

tillräckligt. 

Det råder en allmän kännedom om olika samhällsorganisationer som stödjer cleantech bland 

våra respondenter, bortsett från Fi och Gamma. Fi kan i detta fall betraktas som bortfall då 

respondenten svarar ”nej” på hela fråga 4. Gamma kom inte på någon samhällsorganisation 

som stödjer cleantech när frågan ställdes. 

Respektive företag har utvecklat sina resonemang i denna fråga på ett bra sätt, där vi kan se en 

tydlig gemensam nämnare, vilket är den svenska staten. Alfa tar upp exempel, som även 

framgått tidigare under analysen, om Tyskland (som för övrigt har en ledande position i 

världen när det gäller cleantech) där staten subventionerar och stödjer sina cleantech-företag. 

Enligt respondenten är branschen ”… politiskt kontrollerad…” och ”… som regering har man 

ett ansvar av förnyelsebar energi.” Fi tar upp ett liknande exempel om Österrike. Cleantech-

sektorn där är ungefär lika stor som i Sverige, men där köps och säljs tio gånger mer än i 

Sverige. Beta nämner att samhällsstödet är alldeles för litet för att ”få fart på denna sektor.” 

Chi säger att mer stöd ska ges för att kunna få ut forskningen till verkliga livet. Respondenten 

i Delta säger i frågan om samhällsstöd att denne ser kritiskt på samhällsstödet då det finns 

teknik på marknaden som behöver stöd för att kunna lyckas. Epsilon menar att ”det händer 
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saker och går åt rätt håll, men det går för långsamt.” Gamma säger däremot att fokus ligger 

mer i att göra affärer, men även denna respondent framhäver samhällsstöd som viktig.  

Återigen ser vi under denna fråga att politikerna har makten om hur medel ska tilldelas de 

olika cleantech-företagen. Det finns beslut från den svenska staten om medel till cleantech-

sektorn, men den är inte tillräckligt. Ännu en gång blir det här samma resonemang som 

Sörvik (2010) diskuterar angående statens lagar och regleringar. Om våra cleantech-företag 

ska kunna lyckas i ännu större utsträckning i sin kommersialisering på den utländska 

marknaden, behöver staten hjälpa dessa så som man gör i andra EU-länder så att företagen 

kan konkurrera under samma förutsättningar.   

Av egna erfarenheter som vi har sett i samband med Global Vision-projektet (finansieras av 

EU) är det väldigt mycket rapportering och administrativa arbeten från de anställdas sida på 

Örebro universitet. En sista aspekt i samhällsstöd tar fråga 5a upp, hur ser du på möjligheter 

att delta i EU:s strukturfonder och ramprogram 6 och 7?  

I vår studie nämner enbart en respondent att denne (en kort tid innan intervjun genomfördes 

hade varit på ett informationsmöte som handlar om olika typer av stöd från EU) vid 

intervjutillfället inte kände till EU:s strukturfonder och ramprogram 6 och 7. Denne har dock 

en uppfattning att detta kräver en del arbeten och att det kan vara problem med ansökningar. 

Resterande sex företag känner till de nämnda stöden, men är skeptiska till om det är värt att 

ansöka om dessa stöd med tanke på den tid och det administrativa arbete som krävs. Med 

andra ord är det alltför komplicerat, speciellt för små företag som Alfa påpekar. Trots att det 

hela är komplicerat har Alfa, Beta (i samarbete med andra företag), Delta, Epsilon (kunskap 

finns, men dock inte tid) samt Gamma tagit vara på möjligheter till det stöd EU erbjuder.  

Vi får intrycket att flera av dessa företag, som tar vara på dessa möjligheter, överväger tanken 

att sluta med detta stöd eftersom det inte är värt den tid och energi som företagen måste lägga 

ner. Alfa tar upp ett förslag: ”det finns utrymme från EU:s sida att utveckla detta ännu mer 

och anpassa till mindre företag med mindre program och kortare ledtider.”  

5.4.5 Bidrag 

 

Vi har nu kommit till fråga sex som handlar om bidrag från akademiska och andra 

forskningsorganisationer till utvecklingen till cleantech-sektorn. Vi efterfrågar hur 
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respondenten ser på bidraget från dessa, på vilket nivå de presterar och hur respondenten ser 

på deras deltagande i cleantechrelaterade projekt.  

Enbart Chi har inte någon erfarenhet gällande denna fråga, men anser att det skulle vara 

jättebra om företag och universitet kunde samarbeta i en större utsträckning och använder 

ordet ”korsbefruktning”. Resterande företag anser att det är begränsat med bidrag från 

akademiska och andra forskningsorganisationer. Kunskapen finns och det finns 

spetskompetens, men det som efterfrågas mer är fler kommersiella aspekter. Respondenterna 

har olika uppfattningar om nivån på prestationerna från akademikers och andra 

forskningsorganisationer. Svaren varierar mellan låg och hög, men de flesta respondenter 

anser att de presterar på en medel nivå. Själva deltagandet ligger på lägre nivå. En respondent, 

Alfa, framhäver att ”så länge man jobbar framåt brukar deltagandet vara väldigt bra.”  

Som framkommer av svaren ovan behöver universitet och andra forskningsorganisationer bli 

bättre på det dem gör. För att de ska kunna lägga mer tid på detta behövs mer kapital i form 

av finansiella medel, men även personalresurser. Som vi nämnt tidigare i resonemanget under 

frågorna 1b och 1c, gällande statens makt blir även här detta aktuellt, eftersom det är staten 

som avgör hur mycket medel som ska tilldelas universitet för att de ska kunna forska kring 

aktuella områden. I vårt fall avser detta cleantech-sektorn.  

5.4.6 Samarbete  

 

De sista frågorna i institutionella infallsvinkeln, 15 och 16, syftar till om företagen 

samarbetar med forsknings- eller statlig institut med målet att utveckla cleantech. Samtliga av 

våra företag har ett samarbete med både forsknings- och statliga institutioner. Vi kan se att 

Epsilon är det mest aktiva företaget när det gäller samarbete, då de har samarbete med 

universitet i Lund, Dalarna och Gävle, ett solenergicenter i Borlänge, Vinnova, 

Energimyndigheten samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den institution som tre av 

våra företag, Beta, Fi och Epsilon, samarbetar med är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Vi har två företag som sticker ut när det gäller dessa samarbeten, vilka är Delta och Gamma. 

Delta har ett samarbete med forskningsinstitut, men finner inte någon anledning att dela med 

sig vilka dessa är. Så har fallet också varit under andra frågor som har att göra med 

samarbeten. Gamma har samarbeten med forskningsinstitut, dock inte i Sverige, utan i 

Danmark, Finland, Spanien och Schweiz. Däremot har företaget ett samarbete med ett statligt 

institut i Sverige.  
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I ett samhälle finns det olika typer av institutioner där dessa kan bygga upp, men även 

begränsa möjligheter för företag (Sörvik, 2010). Då institutioner oftast har någon typ av makt 

kan dessa av den anledningen sträva mot en liknande politik som några av våra respondenter 

lyfter fram finns i en del andra länder.  

5.5 Highlights från analysen 

Generellt sett är tillgången på arbetskraft bra, dock upplevde våra respondenter att det är 

begränsat när det gäller spetskunskap. Vi kunde se att högexporterande företag tänker stort 

och internationellt, till skillnad mot lågexport företag som hade mer fokus på kompetenser de 

är i behov av i dagsläget. Detta framkom tydligast under frågan som handlar om vilka 

kompetenser som är mest relevanta för företags- och produktutveckling. Högexporterande 

företag talar om att de kan bli ännu bättre vad gäller kompetenser, alltså en strävan mot 

vidareutveckling. Lågexporterande företagen är nöjda med de kompetenser de har och 

uttalade sig inte om någon vidareutveckling. När det gäller kompetenser för 

produktutveckling hade Alfa och Beta svårt att uttala sig på grund av den breddmässiga 

aspekten vad gäller kompetenser vid produktutveckling, till och med här pratar 

respondenterna om att man alltid kan bli bättre. Chi tänkte mer som lågexportklassen i denna 

fråga, där de hade fokus på kostnader.  

Vi kunde även se att företagen upplever stora komplikationer vad gäller ansökningar om EU-

medel. Trots detta tar några företag, Alfa, Beta, och Gamma, vara på möjligheten, vilket kan 

bero på att de prioriterar detta till skillnad från övriga företag som inte tar vara på denna 

möjlighet. Generellt finns god kunskap om anskaffning om finansiella medel som tilldelats 

cleantech-sektorn från EU.  

När respondenterna talade om riskkapital framkom det av de flesta att detta finns. MEN det är 

väldigt begränsat för mindre aktörer. Trots detta såg vi att två av företagen, Alfa och Epsilon, 

där ett är småföretag och det andra är mikroföretag, har riskkapital som extern finansiell 

tillgång. Två avgörande faktor här kan vara företagens prioriteringar och om en riskkapitalist 

ser potential i företaget.  

När det gäller investeringar inom FoU, produktion och internationell marknadsexpansion såg 

vi att högexport företagen, Delta samt Epsilon planerar investeringar inom dessa tre områden. 
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Fi och Gammas svar ser inte likadant ut som de övriga, vilket kan bero på att de fokuserar på 

en sak åt gången.  

Vi kunde se att två av företagen kan finansiera investeringar med eget kapital. Intressant i 

detta fall är att dessa två företag befinner sig i lågexport klassen. De övriga har minst två 

externa typer av finansiärer.  

Relevansen av marknadsföringskurser ser samtliga respondenter som aktuell och viktig. 

Gamma hade i denna fråga inte någon uppfattning, men vi kunde utläsa från svaret från två 

andra frågor att även Gamma anser relevansen av dessa kurser är viktigt.  

Det framkom att samtliga företag hade kontaktproblem. För övrigt framkom även problem 

med lagar, regler och handelshinder, problem med kundrelationer med mera. Den barriär som 

flest respondenter nämnde handlar om att finna distributionskanaler. Tack vare främst Alfas 

utförliga svar kunde vi se att upplevda barriärer kan kopplas till flera olika problemkategorier.  

Respondenterna visade på olika definitioner av kluster och ansåg att detta var ett otydligt 

begrepp. Inga högexporterande företag är med i kluster, dock några bland lågexporterande. 

Alla företag har någon typ av samarbete. Dessa samarbeten ser olika ut och finns på olika 

plan, det vill säga regionala, nationella och internationella. Samarbetet består av andra 

företag, forsknings- samt statliga institutioner. 

När det gäller aktiviteter från forskningsinstitut, staten, politiska initiativ eller program har de 

flesta respondenter kännedom om. Företagen nämner att stöd från svenska staten existerar, 

men att satsningen inte är tillräcklig på cleantech-sektorn. Bidrag från akademiska och andra 

forskningsinstitut är begräsat enligt sex av sju företag. Respondenterna menar att utbildningar 

inte är tillräckligt marknadsförankrade, alltså mer fokus på hur man gör affärer internationellt.     
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6. Slutsatser 

Utifrån vår empiri och analys, som är indelade på resursbaserad-, marknadsorienterad-, 

kluster- samt institutionell infallsvinkel, kommer vi i detta kapitel besvara våra 

frågeställningar och hur de identifierade och upplevda barriärerna kan hanteras genom 

förslag på lämpliga åtgärder.   

 

Denna studie hade som ändamål att undersöka: vilka barriärer vid kommersialisering kan 

identifieras hos svenska företag inom solenergi och med vilka åtgärder kan de upplevda 

barriärerna hos svenska företag inom solenergi hanteras? 

De barriärer som förekom för våra företag berör: 1. Kontaktproblem, 2. Lagar, regler och 

handelshinder, 3. Problem med kundrelationer, 4. Förhandlingar, köpbeslut och betalning, 5. 

Behov/problemförståelse samt 6. Kundvärdeproblem. Samtliga företag upplevde 

kontaktproblem som en typ av barriär, exempelvis att förstå marknaden och kunden samt hitta 

rätt partners. Den barriär, som tre av våra företag upplevde, var att finna lämpliga 

distributionskanaler, som är mellanhänder och utgör en kanal in på en ny marknad. Vi hade 

här uppskattat om andra företag, så som Alfa, hade utvecklat sina problem mer utförligt och 

att intervjuaren hade ställt mer följdfrågor. 

De upplevda barriärerna bör hanteras med lämpliga åtgärder så fort som möjligt för att inte 

eskalera. Mest fördelaktigt skulle kunna vara att via kontaktnät hitta kompetenta personer som 

är specialiserade på vissa områden, exempelvis någon som redan bor i det land företaget avser 

exportera till och som kan bistå med värdefull information.  Andra metoder för att hantera 

upplevda barriärer är att beakta IP-modellen, det vill säga genom exempelvis 

engagemangsbeslut där företag kan se möjligheter eller genom marknadskunskap där företag 

arbetar med att ”lära känna” marknaden. Det kan främja företag som upplevde problem med 

att finna rätt distributionskanaler att arbeta med detta eftersom mellanhänder är en sorts kund 

som har naturliga ingångar till slutkunder och andra kontakter. Mellanhänder kan förse ett 

företag med marknadskunskap.  

Under Global Vision-konferensen uttryckte en deltagare att företagets behov måste komma i 

första hand. En annan deltagare instämde inte i detta resonemang och menar att kundernas 

efterfrågan ofta glöms bort hos teknikutvecklarna. Flera av våra respondenter uttryckte 
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problem med att bland annat hitta rätt kunder och förstå kundens behov samt liknande 

problem. De respondenter som upplevde dessa problem kan bero på att de prioriterar 

företagets behov främst och glömmer bort vad kunden efterfrågar. Om ett företag upplever 

problem med kunder, ligger problemet hos kunden? Eller kan det vara företaget?  

Andra aspekter som skulle kunna vara barriärer för cleantech-företagen och påverka deras 

kommersialisering är personalresurser, samhällsstöd från exempelvis akademier och staten, 

innovationsdynamik samt finansiella aspekter. 

Ingen respondent uttryckte kännedom om kluster, vilket inte är kostigt då flera respondenter 

uttalade sig olika om vad kluster innebär. En respondent sade att det i Sverige inte finns 

någon ”Silicon Valley-mentalitet”. Nuur (2005) lyfter fram klustrets betydelse och dess 

beståndsdelar som utgör en så kallad diamantmodell. Argumenten för vad ett kluster är dock 

otydliga och det är inte lätt att definiera ett kluster. Vi kan se i vår studie att respondenterna 

har olika syn på kluster. Det måste finnas en klar definition om vad ett kluster är. Under 

Global Vision-konferensen uttrycktes ett behov av kluster och deltagare menar att kluster är 

viktigt för att utveckla cleantech och det behövs stöd för att cleantech ska kunna utvecklas. 

Vidare menar Nuur (2005) att teknologi är en viktig faktor som framkallar kluster och att just 

teknologin har varit har varit en av de viktigaste faktorerna till Silicon Valley. Vad deltagarna 

på konferensen kan ha menat med vikten av kluster, är att svenska cleantech-företag presterar 

på en hög teknisk nivå och därmed borde detta vara en förutsättning till klusterutveckling.  

Samarbeten av olika slag gynnar företagen och kan bygga upp entreprenörens nätverk för att 

finna lämpliga samarbetspartners. Gynnsamma relationer och samarbeten kan sträcka sig 

under en lång period där parterna kan erhålla långsiktiga fördelar, som exempelvis viktig 

information om hur en marknad fungerar eller komma i kontakt med personer som behärskar 

en marknad ett företag vill in på. Under Global Vision-konferensen såg vi att flera deltagare 

bytte visitkort. Detta kan innebära en social bindning (Hammarkvist et al, 1982), vilket kan 

tolkas att respondenterna interagerar med varandra och utökar sitt nätverk (Johanson et al, 

2002; Hammarkvist, 1982). På sikt kan denna interaktion leda till tekniska samarbeten eller 

kunskapsmässiga samarbeten. 

Gällande bristen som vissa företag upplevde när det gäller kvalificerad arbetskraft, kan 

entreprenörens förmåga att identifiera ”rätt” kompetens till företagen vara avgörande. Detta 

kan åstadkommas genom nätverkande med rätt partners där entreprenören utbyter bland annat 

tankar och kunskap med varandra. Dessa tankar och kunskap kan exempelvis behandla var 
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entreprenören kan få tag på en viss kompetens eller inom vilken högskola/universitet ”rätt” 

kompetens kan erhållas. Som vi kunde se när det gäller kompetenser för att utveckla 

cleantech-företag och dess produkter kan lågexporterande företagen gynnas av att höja 

blicken och tänka ur ett större perspektiv, inte känna sig alltför nöjda samt ändra sina invanda 

tankebanor. För att cleantech-företagen ska kunna upprätthålla konkurrensfördelar, kan det 

vara fördelaktigt att ständigt utveckla de kompetenser som entreprenören och de anställda 

besitter.    

De upplevda komplikationerna av EU-medel och bristfällig kunskap i vissa fall, kan vara ett 

hinder för företagen att erhålla medel som kan möjliggöra kommersialisering på en 

internationell marknad. Ett sätt att hantera detta kan vara att utforma mindre program som inte 

är lika krävande, där små- och mikroföretag kan satsa på och känna att det är värt mödan, 

vilket de inte gör idag.  

Tillgången till riskkapital i Sverige, för cleantech-företag, ansåg våra respondenter fanns. Men 

respondenterna ansåg att riskkapital, även om den finns, är väldigt begränsad för småföretag. 

Bland våra företag har två av dessa riskkapital som extern tillgång. Som vi kom fram till i 

analysen är i detta fall storlek på företagen inte avgörande. Då fler företag har uttryckt att det 

är svårare för mindre aktörer att få tillgång till riskkapital verkar det vara andra faktorer som 

kan vara avgörande, prioriteringar och om en riskkapitalist ser potential i ett företag. Detta 

kan innebära hur pass bra företaget kan presentera sitt affärskoncept och skapa förtroende hos 

en riskkapitalist.  

Under diskussioner med deltagare från Global Vision-konferensen har vi uppfattat att det inte 

finns riskkapital för cleantech-företag, möjligtvis i enstaka fall. Kan dessa ”enstaka fall” syfta 

till ett visst cleantech-område? Respondenterna i vår studie, som är verksamma inom 

solenergi-sektorn, säger att det finns riskkapital, men att den är väldigt begränsad. Vidare 

diskuterades det om att riskkapitalister främst tänker på att pengar kommer in i ett företag och 

inte på cleantech, alltså den rena tekniken. Om samhället ska kunna tillvara ta den 

förnyelsebara energins fulla potential (alltså ren teknik) bör exempelvis riskkapitalister 

”öppna upp ögonen och se ut över horisonten”. Senge (2006) talar om mentala modeller och 

vi har tigare nämnt att lågexporterande företag bör arbeta med mentala modeller för att kunna 

tänka i andra banor. Riskkapitalister kan även de arbeta med sina mentala modeller och 

förhoppningsvis se mer än bara pengar.   
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Då det tidigare framkommit att lågexporterande företagen inte tänker stort och internationellt, 

kan det vara så att dessa (i detta fall Fi och Gamma) vill satsa på en sak åt gången. För att 

kunna slå igenom internationellt kan det vara fördelaktigt att satsa på forskning och 

utveckling, internationell marknadsexpansion samt produktion, likt de övriga företagen, 

samtidigt för att, om möjligt, uppnå synergieffekter. Låt oss säga så här: vi har två företag, X 

och Y. Företag X satsar först på forskning och utveckling, för att sedan satsa på produktion 

och förhoppningsvis även satsa på internationell marknadsexpansion, likt en ”steg för steg-

process”. Under tiden som företaget genomför sin produktion hinner företag Y, som samtidigt 

har satsat på produktion och forskning och utveckling, finna nya möjligheter och får därmed 

ett försprång. Skulle företag Y dessutom satsa på internationell marknadsexpansion, kan de få 

ut sin produkt tidigare än företag X som befinner sig i produktionssatsningen och satsar på en 

sak åt gången. Tills företag X ska satsa på internationell marknadsexpansion kan tekniken ha 

ändrats och företaget hamnar efter, vilket kan leda till att företaget hamnar på ruta ett igen, 

alltså tillbaka till forskning och utveckling. Företagen bör alltså samtidigt satsa på alla tre 

områden, FoU, produktion och internationell marknadsexpansion för att inte ”halka efter”.    

Det faktum att två företag kan finansiera investeringar med eget kapital, behöver inte betyda 

att de är ekonomiskt stabila, utan kan bero på hur krävande investeringarna är. De övriga 

företagen får någon typ av externt kapital och vi såg inget samband mellan antal anställda, 

årsomsättning samt exportandel. Det faktum att företagen har minst två typer av externt 

kapital visade på att investerare ser potential i företagen. Eftersom företagen har investerare 

kan detta tyda på att företagen gör något som investerare är beredda att satsa pengar i, men 

ska inte känna sig alltför nöjda utan sträva efter en ständig utveckling.  

För att företag inte ska stagnera i sin utveckling är det viktigt med innovationer. Företagen ska 

inte känna sig alltför nöjda med sin tekniska nivå och kunskapsintensitet, utan ständigt sträva 

efter förbättringar. Stagnerar ett företag i sin utveckling på dessa fronter kan det innebära 

hinder för dem på en internationell marknad då andra företag eventuellt hinner utvecklas mer. 

Vi är i samma linje med Davidsson (2005) som menar att barriärer kan hämma ett företags 

utveckling. Blir våra företag nöjda med sin nuvarande situation, det vill säga att de har en hög 

teknisk- och kunskapsnivå, kan det uppstå onödiga barriärer. Vi instämmer även med Narver 

& Slater (1990) som resonerar om att brister i innovation kan påverka konkurrensfördelar för 

ett företag. Av dessa anledningar bör våra företag inte känna sig alltför nöjda utan ständigt 

eftersträva nya höjder.  



87 

 

En saknad kompetens inom marknadsföring kan beaktas som en barriär för företag, vilket kan 

hindra företag att uppnå sin fulla potential vid kommersialisering av produkter utomlands. 

Den svenska paradoxen och ”cleantech mysteriet” diskuterar hur svenska cleantech-företag 

har en hög teknisk kunnande, men lyckas inte få ut produkter på en internationell marknad 

(Ejermo & Kander, 2006; Frankelius et al, 2011).  

Om vi nu skall utveckla utbildningsprogram som hanterar efterfrågade kompetenser, vem 

skall då stå för kostnader som uppstår? Välutvecklade cleantech-företag gynnar samhället och 

därmed borde samhället och staten investera och stödja cleantech-sektorn. För att kunna 

attackera problemet som våra företag upplever måste staten vara mer engagerade än vad dem 

är idag. Under Global Vision-konferensens diskussioner lyfts behov av att offentliga medel 

borde satsas mer på utbildning. En deltagare uttryckte följande:”do not give food, teach how 

to make food! Then validate that the food is good.” (Konferensen hölls på engelska, varav 

engelskt citat). Vi tolkar citatet som att svenska staten inte bara ska ge pengar till cleantech-

företag, utan bidra till en bättre utbildning som cleantech-företagen har nytta av och visa på 

utbildningens validitet.  

Det finns respondenter som uppfattar satsningen på cleantechrelaterade utbildningar som bra, 

men det finns även respondenter som hävdar det motsatta. Vi uppfattar en positiv inställning 

hos högexporterande företagen vad gäller satsning från forskningsinstitut, men en mer negativ 

inställning från lågexporterande företagen. Högexporterande företagen nämner brister med 

satsningen, medan lågexporterande företagen lyfter fram bristerna ännu mer i form av vad de 

saknar. Upplevelserna av bristerna kan vara barriärer för våra företag i sin kommersialisering 

utomlands. Ett sätt att hantera detta kan vara genom delaktighet i olika typer av 

undersökningar, för att på så vis lyfta fram utvecklingsaspekter.  

Det finns alldeles för lite stöd till cleantech-sektorn enligt samtliga respondenter, där flertalet 

respondenter nämner svenska staten som ett problem.  

Det politiska styret har förmågan att skapa bland annat lagar och regleringar (Sörvik, 2010), 

vilka kan möjliggöra eller hindra företag i sin kommersialisering till den internationella 

marknaden. Genom att införa lagar eller regleringar som stödjer cleantech-företag kan 

möjligheter skapas för att dessa företag ska kunna lyckas på den internationella fronten. Det 

framkom under våra intervjuer att det fanns andra länder som stödjer cleantech-företag i 

betydligt större utsträckning än vad staten gör här i Sverige. Subventioner av olika slag, i 

andra länder, gör att svenska cleantech-företag kan ha svårare att konkurrera med inhemska 
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cleantech-företag på en internationell marknad, då förutsättningarna inte är lika företagen 

emellan. En sådan begränsning missgynnar svenska cleantech-företag på en utländsk marknad 

där landet i fråga stödjer sina egna cleantech-företag. En möjlighet kan skapas genom att det 

politiska styret, som har makten att införa lagar och regleringar, stödjer de svenska cleantech-

företagen i större utsträckning. Det politiska styret beslutar dessutom hur medel fördelas till 

olika forskningsområden. Staten kan dessutom uppmuntra till klusterbildning genom någon 

typ av samordning.  
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6.1 På vilket sätt har studien bidragit? 

Vi vill med våra teoretiska byggstenar, resursbaserad, marknadsorienterad, kluster och 

institutionella och dess element, så som exempelvis entreprenören och marknadskunskap, visa 

på ett möjligt tillvägagångssätt att beakta problematiken som cleantech-företag upplever. 

Elementen skulle kunna utökas i ännu större utsträckning och eventuellt bygga vidare på 

element som vi tagit med. Det praktiska bidraget i vår studie är olika hanteringsförslag, 

exempelvis arbeta med mentala modeller och statligt stöd av olika slag, som vi diskuterat 

fram i detta kapitel.   

6.2 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna beakta förhållandena mellan de olika infallsvinklarna på en 

djupare nivå. Vi kunde se i vår studie att det finns kopplingar mellan resursbaserade- och 

marknadsorienterade infallsvinkeln, alltså en brist på resurser kan påverka ett företags 

marknadsorientering. Vidare kunde vi se institutioners påverkan på företagen såväl 

akademiska institutioner som den svenska staten. Akademisk forskning måste finansieras på 

något sätt för att det ska kunna ske. Har exempelvis ett universitet inte råd att anställa 

kompetenta forskare missgynnas samhället ur ett långt perspektiv med brist på tillförlitliga 

forskningsresultat. Samhället skulle gynnas mer av förnyelsebar energi än dagens användning 

av fossila bränslen. Borde då inte samhället vidta åtgärder som är bättre ur ett längre 

perspektiv? Detta lämnar vi öppet till en vidare forskning.  

Vi kunde i vår studie se att det framkommer samarbeten på flera olika nivåer, men just att 

ingå i kluster verkade inte vara något högaktuellt för våra företag. Detta är något man bör 

forska vidare på och undersöka betydelsen av ett kluster och skillnad mellan andra typer av 

samarbeten. Idag finns exempel på framgångsrika kluster som har varit avgörande, 

exempelvis Silicon Valley i Kalifornien. Vad är det för faktorer som kan vara avgörande för 

utformning av ett framgångsrikt kluster? 

En annan aspekt som bör tas i beaktande är mognadsgraden i det land cleantech-företag avser 

kommersialisera sina produkter. Hur pass moget är ett land för solenergi? 

Då dagens samhälle blir alltmer medvetna och efterfrågar förnyelsebara alternativ i allt större 

utsträckning borde Sveriges regering, som har en makt, faktiskt bidra mer till att underlätta 
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svenska cleantech-företags kommersialisering på den internationella marknaden och hjälpa 

dem i en större utsträckning.   

Nu är frågan: ska svenska staten subventionera svenska cleantech-företag för att de ska kunna 

konkurrera under samma förutsättningar utomlands? Eller ska staten satsa på utbildningen 

som diskuterades tidigare? Vi behöver vidare forskning som undersöker om den svenska 

staten ska subventionera svenska cleantech-företag eller om pengar istället ska satsas på 

utbildning.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

Enabling a Global Vision  

for the Baltic cleantech industry 

 

Frågeformulär för intervjuer med cleantech-företag 

  

1. Aktuella förutsättningar i cleantech 

1.1 Personalresurser 

1) Första frågan gäller tillgången till kvalificerad arbetskraft. 

a) Finns det anställningsbara personer med tillräcklig utbildning och kompetens inom ert 

verksamhetsområde? 

b) Vilken uppfattning har du om satsningen på cleantechrelaterade utbildningsprogram i 

yrkesutbildningar och utbildningar vid universitet och högskolor? Finns det tillräckligt 

många cleantechrelaterade yrkesutbildningar, högskoleutbildningar och 

universitetsutbildningar? 

c) Hur ser du på relevansen av marknadsföringskurser i cleantechutbildningar? 

d) Egna idéer? 

2) Fråga två gäller hur du upplever forskningsaktiviteten hos universitet och andra 

institutioner när det gäller cleantech området. 

a) Kan du namnge några forskningsinstitut inom cleantech området? 

b) Har du någon egen uppfattning om forskningen inom cleantech området? 

1.2 Samhällsstöd 



98 

 

3) Känner du till något speciellt politiskt initiativ eller program inom cleantech området? 

Vilket? 

a) Känner du till något om statliga medel eller forskningsanslag som tilldelats cleantech 

sektorn? 

b) Har du andra funderingar eller förslag kring samhällsstöd till cleantech? 

4) Känner du till någon samhällsorganisation som stödjer cleantech? Om ja, vilken? 

a) T.ex. regionala grupperingar (kluster)? 

b) Hur ser du på samhällsstöd till cleantech? 

5) Har ni i ert företag tillräckligt med kunskap om hur man får tillgång till EU-medel som 

anslagits till cleantechområdet? Tar ni vara på möjligheten att anskaffa EU-medel? 

a) Hur ser du på möjligheter att delta i EU:s strukturfonder och ramprogram 6 och 7? 

b) Vilka problem eller möjligheter ser du med att få tillgång till olika medel? 

1.3 Innovation och företagsstöd 

6) Hur vill du beskriva bidraget från akademiska och andra forskningsorganisationer till 

utvecklingen inom cleantechsektorn? 

a) På vilken nivå tycker du att de presterar? 

b) Hur ser du på deras deltagande i cleantechrelaterade projekt? 

c) Hur uppfattar du akademikers agerande när det gäller patentverksamhet? 

7) Hur vill du beskriva tillgången till riskkapital i Sverige för cleantech? 

1.4 Företagets förmågor 

8 a) Kan du namnge några relevanta kompetenser som är extra viktiga för att utveckla 

cleantechföretag? 

8 b) Hur förhåller det sig med dessa kompetenser i ditt företag? 

9 a) Kan du nämna några speciella kompetenser för produktutveckling som är särskilt viktiga 

för cleantechföretag? 
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9 b) Hur förhåller det sig med dessa kompetenser i ditt företag? 

2 Prestationsnivå för cleantechföretag 

2.1 Cleantechföretag och deras specialiseringsområden 

10 a) Vilka olika områden inom cleantech finns i Sverige enligt din uppfattning? 

b) Inom vilka områden anser du att det finns flest företag och var är aktiviteten högst? 

c) Inom vilka områden händer det mest inom forskning och utveckling? 

d) Kan du nämna fem ledande cleantech-företag i Sverige? 

e) Känner du till någon region i Sverige där flera cleantechföretag inom samma 

verksamhetsområde har grupperat sig i så kallade kluster? Finns ni med i något? Kan du se 

några regionala fördelar? 

 

2.2 Exportorientering 

11) Hur stor andel av er omsättning svarar exporten för? 

12) Vart exporterar ni i huvudsak? 

2.3 Problem med marknadsföring och export av cleantechrelaterade varor 

och tjänster 

13) Vad anser du vara de tre största problemen med marknadsföring av varor eller tjänster i 

andra länder? 

2.4 Interaktion med andra organisationer (Regionalt, nationellt och 

internationellt) 

14) Samarbetar ni med andra företag med målet att utveckla er förmåga inom cleantech? 

15) Samarbetar ni med något forskningsinstitut i syfte att utveckla cleantech? 

16) Samarbetar ni med någon statlig institution med målet att utveckla cleantech? 

2.5 Innovationsdynamik 
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17) Hur stora var ditt företags forsknings- och utvecklingsutgifter per år (2007-2010)? 

18) Hur många patens har ert företag sökt och fått beviljade?  

19) Hur skulle du beskriva den relativa innovationsförmågan hos ert företag vad gäller…? 

a) Teknisk nivå? 

b) Kunskapsintensitet i teknik som används? 

c) Andra aspekter av innovationsförmåga? 

20) Hur stora var företagets inkomster från nya produkter per år (0-3 år gamla) (2007-

2010)? 

2.6 Finansiella behov 

21) Planerar företaget stora investeringar i något av de följande områdena? 

a) FoU? 

b) Produktion? 

c) Internationell marknadsexpansion? 

d) Annat? 

22) Kan företaget finansiera investeringar med eget kapital? Om ja, fortsätt med fråga 24 

23) Vilken typ av externt kapital är viktigast för företaget? (Kan vara mer än ett)  

a) Banker? 

b) Riskkapitalföretag? 

c) Affärsänglar? 

d) Offentliga eller halvoffentliga organisationer? 

e) Kunder eller leverantörer? 

f) Aktieägare? 

g) Annat? 
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24) Har företaget haft problem med att få de ekonomiska finansiella medel som krävs? Om ja, 

varför? 

2.7 Övrigt 

25) Är det något som du tycker att vi har glömt och bör ha med i vår rapport? 

 

Tack för din medverkan, dina svar har stor betydelse för oss. Har 

du ytterligare frågor så tveka inte att höra av dig till oss på 

global-vision@oru.se! 


