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Sammanfattning 

 
Syfte – Studien ämnar utveckla en större förståelse för små- och medelstora företags 
internationaliseringsprocesser och entreprenörskap över tid, samt vilka entreprenöriella element 

som kan ligga till grund för en global framgång och konkurrenskraft. Studien undersöker svenska 
företag inom cleantech-sektorerna solenergi, bioenergi, samt transport i syfte att finna insiktsfulla 

skillnader mellan sektorerna. 
 

Design och metod – Studien är designad som en kvalitativ undersökning, i syfte att tillvarata rik 
och insiktsfull förståelse från tolv svenska cleantech-entreprenörer, med intervjudata som samlats 
in i ett tidigare forskningsprojekt. Den kvalitativa inriktningen karaktäriseras av en ambition att 

utveckla och använda olika teorier inom det aktuella forskningsområdet, där studiens empiri är 

styrande. 
 

Resultat – Studiens resultat betonar att de tolv cleantech-entreprenörerna växer olika på 

internationella marknader och har olika behov, beroende på cleantech-sektor. Cleantech-
företagen kan inte beskrivas eller förstås som en homogen grupp företag. Internationalisering 
bland svenska företag kan över tid beskrivas som en förändring från industrisamhället och dess 

neoklassiska synsätt till ett kunskapssamhälle, där kunden fungerar som medproducent i den 
dynamiska värdeskapande processen. I en ständigt föränderlig omvärld kan förståelse för 

förändring vara en entreprenörs viktigaste förmåga och egenskap. Två viktiga insikter är; (1) 
entreprenörens förståelse för vad som är ett företags kärnkompetens, och hur kärnkompetensen 
tillvaratas på bästa sätt; (2) entreprenörens förmåga att våga förändra sin verksamhet och att 

lyckas göra det på rätt sätt, det vill säga förmågan att åstadkomma effectuation. 
  

Studien betonar även hur de tolv cleantech-entreprenörerna kan åstadkomma konkurrenskraft 
och framgång i sina internationaliseringsprocesser genom att uppnå innanförskap i relevanta 

nätverk. Ett innanförskap i relevanta nätverk är avhängigt entreprenörernas kunskaper, 
erfarenheter, förmågor och egenskaper att skapa förtroende och värde i bilaterala relationer. 
Förmågan att som entreprenör se, förstå och utveckla möjligheter kan vara en nyckelfaktor för att 

uppnå framgång och konkurrenskraft på utländska marknader. Den främsta kunskapen i dagens 
föränderliga omvärld är erfarenhetsbaserad och tyst kunskap, eftersom objektiv kunskap endast 

ger en stillbild av den situationsbundna verkligheten. Studien framhäver några insiktsfulla 
skillnader mellan solenergiföretagen och bioenergiföretagen, samt transportföretaget, och skapar 
en större förståelse för fenomenet cleantech. 
 

Originalitet – Studiens forskningsområden, SME:s internationalisering och entreprenörskap, 

sammanflätas med psykologiska (kognitiva) och filosofiska (kunskapsmässiga) element, vilket 
leder fram till nya perspektiv inom internationell företagsekonomi. 
 

Nyckelord – Entreprenörer, Strategi, SME, Internationella affärer, Internationalisering, 

Relationer, Nätverk, Erfarenhetsbaserad tyst kunskap, Tillit, Engagemang, Möjligheter 
 
 

 



Abstract 

 
Purpose – The study aims to develop a greater understanding of small- and medium sized 
enterprises internationalization processes and entrepreneurship over time, as well as the 

entrepreneurial elements that can form the basis for a global success and competitiveness. The 
study examines Swedish companies in the cleantech sectors solar energy, bioenergy, and 

transportation in order to find insightful differences. 
 

Design and methodology – The study is designed as a qualitative survey, in order to take 
advantage of the rich and insightful understanding from twelve Swedish cleantech entrepreneurs, 
with interview data gathered in a previous research project. The qualitative approach is 

characterized by a desire to develop and use different theories in the research field, where the 

empirical data is conductive. 
 

Findings – The study results emphasize that the twelve cleantech entrepreneurs grows 

differently within international markets and has different needs, depending on the cleantech 
sector. The cleantech companies cannot be described nor understood as a homogeneous group 
of companies. Internationalization of Swedish companies can over time be described as a change 

from an industrial society and its neo-classical approach into a knowledge society, where the 
customer serves as co-producer of the dynamic value creation process. In a constantly changing 

world, understanding change can be the most important entrepreneurial ability and capability. 
Two important insights are; (1) the entrepreneurs’ understanding of the company’s core 
competencies, and how the core competencies can serve as an advantage best; (2) the 

entrepreneurs’ ability to dare make change in their business and being successful doing so 
correctly, i.e. the ability to achieve effectuation. 
 

The study also emphasizes how the twelve cleantech entrepreneurs can achieve competitiveness 

and success in their internationalization processes by achieve insidership in relevant networks. 
Insidership in relevant networks depends on entrepreneurs’ knowledge, experience, abilities and 
capabilities to create trust and value in bilateral relationships. The ability of the entrepreneur to 

see, understand and develop opportunities can be a key factor for success and competitiveness in 
foreign markets. The main knowledge in today's changing business environment is experiential 

and tacit knowledge as objective knowledge provides only a snapshot of the situation-bound 
reality. The study highlights some insightful differences between solar companies and bioenergy 
companies, as well as the transportation company, and create a greater understanding of the 

phenomenon of cleantech. 
 

Originality – The study's research field, SME's internationalization and entrepreneurship, 
intertwines with psychological (cognitive) and philosophical (in terms of knowledge) elements, 

which leads to new perspectives in international business and administration. 
 

Keywords – Entrepreneurs, Strategy, SME, International business, Internationalization, 
Relationships, Networks, Experiential tacit knowledge, Trust, Commitment, Opportunities 
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Definitioner av centrala begrepp 

 

Nedan följer en definitionslista av centrala begrepp som genomsyrar studien på 

olika sätt. Syftet med definitionslistan är att redan tidigt i uppsatsen redogöra för 

vårt perspektiv i förhållande till begrepp som kan tolkas och användas olika 

beroende på kontext och synsätt. 

 

Små- och medelstora företag (SME) 

 

Små- och medelstora företag kan på svenska förkortas till SMF, men i den 

aktuella studien väljer vi att använda den engelska förkortningen SME [eng. – 

small and medium-sized enterprises]. Enligt Europeiska Kommissionen (2006: 

14) kan SME-begreppet delas in i tre kategorier av företag; mikro, små och 

medelstora. Kriterierna för indelningen bygger på tröskelvärden vad gäller 

antalet anställda (mikro färre än 10; små färre än 50; medelstora färre än 250) 

samt årsomsättning (mikro icke överstigande 2 miljoner euro; små icke 

överstigande 10 miljoner euro; medelstora icke överstigande 50 miljoner euro). 

Tillväxtverket (2010) har en korrelerande definition av begreppet SME. 

 

Internationalisering 

 

Vi har valt att definiera internationalisering ur ett relations- och 

processperspektiv; Internationalisering är en kumulativ process där relationer 

kontinuerligt etableras, utvecklas, behålls och löses upp i syfte att uppnå 

företagets mål (Johanson & Vahlne, 2009). 

 

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". (Tillväxtverket, 2010: 5). 

 

 

  



Socialt entreprenörskap 

 

"Ett socialt entreprenörskap definieras som ett entreprenörskap där den sociala 

missionen och problemlösandet står i centrum, inte vinstintresset. Vinsten är ett 

medel för att nå målet" (Olausson, 2009: 55). 

 

Effectuation 

 

"Effectuation processes take a set of means as given and focus on selecting between 

possible effects that can be created with that set of means" Sarasvathy (2001: 245).  

 

Neoklassisk 

 

Vi har valt att definiera neoklassiskt synsätt enligt följande i uppsatsen; 

rationalitet, jämvikt mellan utbud och efterfrågan, vinstmaximering samt 

perfekt information (Ammenberg, 2004: 112-113). 

 

Inkrementell 

 

Av latinet incrementum, som betyder tillväxt. "Inkrementell sägs en företeelse 

vara som baserar sig på en stegvis ökning av något slag. Termen används i olika 

vetenskapliga och tekniska sammanhang, särskilt i fråga om kunskapsutveckling". 

(NE, 2013). 

 

Bilateral 

 

Tvåsidig/ömsesidig, det vill säga som innefattar två parter gällande avtal, 

förhandlingar etcetera; exempelvis bilateralt avtal (NE, 2012). 

 

 

  



Förord 

 

En januaridag för ett år sedan påbörjades vår uppsats på Handelshögskolan vid 

Örebro Universitet, men egentligen initierades resan redan i maj 2011 då vi 

blev delaktiga i det ambitiösa och intressanta forskningsprojektet Global 

Vision. Vad Global Vision är framkommer i uppsatsen, men redan här i 

förordet vill vi rikta ett generöst tack till projektets ansvariga Claes Hultman 

och Per Frankelius som öppnade dörren och möjligheten att medverka inom 

Global Vision-projektet, med initiativ från Conny Johanzon. Den sistnämnda, 

men även Claes Gunnarsson, vill vi rikta speciell uppskattning till för nedlagd 

tid, goda råd och värdefull kunskap som har gagnat oss i uppsatsskrivandet. 

Samtliga ovan nämnda undervisar, eller har undervisat, på Handelshögskolan 

vid Örebro Universitet och är ansvariga inom Global Vision-projektet. 

  

Från Global Vision-projektet har vi använt datamaterial från genomförda 

intervjuer, där vi medverkat, som har djupstuderats i uppsatsen. Intervjudatan 

ifråga har vi sedan vridit och vänt på under ett och ett halvt års tid. Uppsats-

processen har varit lärorik och innovativt uppfriskande inom ett ämnes-

område, det vill säga cleantech, som är aktuellt och vitalt för både människa 

och miljö. Därmed vill vi tacka samtliga respondenter inom uppsatsen, som är 

cleantech-entreprenörer, vilka visat engagemang och intresse för de frågor som 

ställdes vid intervjuerna, samt för de unika kunskaper och de värdefulla 

insikter som framkom i de utförliga intervjusvaren. 

 

Vi vill även uttrycka vår tacksamhet till tidigare studentkollegor och med-

arbetare inom Global Vision, Gabriela Mihai och Mattias Macak, som gett oss 

en möjlighet att ventilera idéer, problem och olika perspektiv inom ramen för 

uppsatsen. 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till PA Ståhlberg, som har hjälpt oss med praktisk 

kunskap och nya kreativa idéer/infallsvinklar när uppsatsprocessen av någon 

anledning stött på hinder eller problem som stagnerat uppsatsskrivandet. Sist, 

men absolut inte minst, vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Frans 

Prenkert som väglett och kommenterat vår uppsats på ett objektivt sätt, samt 

stöttat oss i vårt val att utveckla uppsatsen utöver den normala tidsplanen. Vi 

anser att vi nått fram till ett resultat som vi själva kan vara nöjda med, men 

utan ovanstående individers medverkan hade vi inte nått fram till ett avslut. 

 

Jonas Ståhlberg & Tobias Lindebring, Örebro den 8 februari 2013 

 



 

INTRODUKTION 

 

Den första delen i uppsatsen ämnar ringa in studiens ämnesområde, problem-

formulering och syfte. Introduktionen ger läsaren en möjlighet att skapa en över-

skådlig uppfattning om vad studien kretsar kring. Vi redogör för vad det är som 

uppsatsen ska förmedla, samt varför vi ämnar söka svar på våra forskningsfrågor. 

 
 

» Luften vi andas, vattnet vårt viktigaste livsmedel, marken vi odlar. Allt är mer eller mindre 

förgiftat eller innehåller för människan skadliga ämnen. [---] Problemen är stora i Sverige och 

ofantliga på många platser i världen. En del av lösningen heter miljöteknik. Teknik som kan rena 

luften, vattnet, marken. Teknik som kan göra tillverkningsprocesser, produkter och användar-

system fria från skadliga ämnen. Sverige är bra på miljöteknik. « 

 

Citatet ovan kommer från nättidningen Miljöforskning (Bruzelius, 2006), som 

fokuserar på det hållbara samhället, med rubriken "Miljöteknik kan rädda 

planeten". Uttalandet uppmärksammar på ett träffsäkert och konkret sätt 

ämnesområdet för uppsatsen, samt det större sammanhanget som finns i bak-

grunden. Miljö- och klimatfrågan kan utgöra en av vår tids största utmaningar 

globalt, där miljöteknik på lång sikt potentiellt kan spela en viktig roll i för-

ändringen att göra världen till det bättre. Av ovanstående citat att döma är 

Sverige framstående inom miljöteknik, vilket gör att ämnet förefaller 

intressant att bedriva vår forskning inom. 

 

Miljöteknik kan betraktas som en svensk benämning av ordet cleantech (en 

förkortning av clean technology), vilket vi fortsättningsvis använder i 

uppsatsen. Som begrepp och företagskategori uppkom cleantech någon gång i 

början av 2000-talet (Dikeman, 2008). Enligt vår tolkning är cleantech ett 

okänt och diffust begrepp för många människor, och generellt kan det vara 

svårt att placera om det handlar om en sorts maskin, teknik, företag eller något 

annat. Med uppsatsen hoppas vi kunna skapa en större förståelse för vad 

cleantech kan sägas vara och inte.  

 

Det finns omkring 6 500 cleantech-företag i Sverige (år 2011) och de flesta av 

företagen – 85 procent – har färre än tio anställda (Nordenskiöld, 2011). 

Cleantech-företag drivs av entreprenörer, som ofta har en nära anknytning till 

forskning och utveckling vid tekniska högskolor (Bruzelius, 2006). Av alla 

svenska cleantech-entreprenörer har vi i den aktuella studien intervjuat tolv 



entreprenörer som verkar inom olika cleantech-sektorer. Vårt intresse, och 

således studiens inriktning och fokus, kretsar kring hur tolv svenska cleantech-

företag växer på internationella marknader, och vad som kan göra deras 

verksamheter framgångsrika. För trots att Sverige uppvisar en potential till att 

vara framstående inom cleantech, kan det uppfattas paradoxalt att cleantech-

företagen i Sverige inte lyckas bättre på utländska marknader. Frankelius et al. 

(2011) benämner fenomenet vi beskriver som the cleantech mystery, och på 

svenska finns uttrycket den svenska paradoxen. En av entreprenörerna vi har 

intervjuat i studien säger sig känna till den svenska paradoxen; "Vi [svenska 

cleantech-företag] måste bli mycket bättre på att kommersialisera. Det är den 

svenska paradoxen, och det är ju inget nytt". Annorlunda uttryckt handlar det 

om en grupp företag som kan tekniken, men som har svårt att kommersialisera 

den globalt. 

 

Vår kännedom för den svenska paradoxen kan härledas till ett forsknings-

projekt vid Örebro Universitet, vilket benämns som Global Vision (2012a), 

som studerar och söker främja svensk cleantech på olika sätt. Genom forsk-

ningsprojektet har vi tillgång till intervjudata som används i uppsatsen. Inom 

forskningsprojektet ställdes många olika frågor till svenska cleantech-företag, 

vilket följer den aktuella uppsatsens olika teman väl. Deltagandet och accessen 

till empirisk data genom forskningsprojektet har genererat förutsättningar och 

nya kunskaper för att kunna genomföra studien. I kommande metodinriktade 

del följer en mer djupgående redogörelse för detaljerna kring forsknings-

projektet, metodik samt empiriskt datamaterial. 

 

Cleantech-företagen i Sverige är oftast små- och medelstora företag 

(Nordenskiöld, 2011), vilket stämmer in på den aktuella studiens tolv företag. 

Cleantech-företag är små- och medelstora entreprenörsdrivna och teknik-

innovativa företag som tillhandahåller varor och tjänster som på ett eller annat 

sätt främjar jordens miljö och klimat (Cleantech Inn Sweden, 2012). 

Cleantech har därtill en potential att skapa tillväxt och jobb (Cleantech Inn 

Sweden, 2012). Världsmarknaden för cleantech uppmäter cirka 4 000 miljarder 

SEK årligen, och den växer ständigt (Malmer, 2006). Det internationella 

energirådet IEA beräknar att om hälften av den globala elproduktionen år 2050 

ska härstamma från förnyelsebara energikällor (“50 by 2050”), kommer det 

krävas investeringar från nutid fram till år 2050 i storleksklassen 46 biljoner 

[eng. – trillion] USD (IEA, 2010). 

 

Med föregående stycke som bakgrund kan det finnas en tillväxtpotential inom 

cleantech, där cleantech i framtiden kan utgöra en betydelsefull arena för en 

ökning av välfärd, jobb och en hållbar samhällsutveckling på global nivå. 



Ovanstående resonemang gör cleantech till ett intressant forskningsområde 

anser vi, och det är delvis därför vi valt att fokusera på cleantech i studien. 

 

1.1 EN STUDIE I INTERNATIONELLT ENTREPRENÖRSKAP 

 

Vad handlar uppsatsen om mer ingående? Vilka teman är centrala? Vilka teorier 

ska vi titta närmare på? Studien består av fyra olika teman som sammanlänkas 

med varandra för att skapa en bild av små- och medelstora företags inter-

nationalisering idag. Internationalisering är ett forskningsområde som sedan 

några decennier tillbaka utvecklats runt om i världen (Mejri & Umemoto, 

2010; Ruzzier et al., 2006). 

 

Vi anser att den aktuella uppsatsen därmed kan placeras in bland 

internationaliseringsforskningen, eftersom studiens tolv cleantech-företag 

söker sig till en global marknad. I studiens kärna finner vi internationellt 

entreprenörskap, vilket McDougall och Oviatt (2000: 903) ger uttryck för på 

följande sätt; "International entrepreneurship is a combination of innovative, 

proactive, and risk-seeking behavior that crosses national borders and is intended 

to create value in organizations". Definitionen tangerar områden som inno-

vationsförmåga, proaktivitet och risktagande i form av möjligheter samt 

skapande av värde. Resonemanget följer studiens inriktning, specifikt vad 

gäller att skapa värde, samt att se och tillvarata möjligheter. 

 

Genom att undersöka tolv svenska cleantech-företag och dess entreprenörer 

söker vi finna nya och intressanta perspektiv inom internationell företags-

ekonomi, marknadsföring och strategi. Studien är emellertid inte en renodlad 

uppsats inom ekonomiämnet enligt vårt synsätt, eftersom psykologi och även 

filosofi präglar våra tolkningar och resonemang. Vår förhoppning är att det 

kan vara insiktsfullt och upplysande att gå utanför ramarna av sin egen 

disciplin i syfte att integrera och korsbefrukta olika perspektiv. Genom att 

korsbefrukta olika perspektiv i uppsatsen söker vi skapa en djupare och 

bredare förståelse för studiens tolv cleantech-entreprenörer som växer globalt 

med nya och innovativa lösningar. 

 

1.1.1 Gammalt möter nytt 

 

Ett genomgående tema i studien är att det gamla möter det nya, och vi 

försöker förstå det nya i förhållande till det gamla istället för att kategoriskt 

förkasta de äldre teorierna. Resonemanget kanske är lite svårbegripligt, men vi 

menar helt enkelt att studien har som målsättning att skapa en större förståelse 



för små- och medelstora företag och dess entreprenörer som växer på 

utländska marknader idag, vilket kan ske genom att även förstå äldre teorier i 

ämnet. Uppsalaskolan utgör en av de äldre teorierna vi här åsyftar, med IP-

modellen som en viktig utgångspunkt (Johanson & Vahlne, 1977). 

 

Inom ramen för äldre teorier i ämnet har stora företag länge varit represen-

terade inom forskningen på området (Ruzzier et al., 2006; Oviatt & 

McDougall, 2005). Vi studerar emellertid SME:s, som små- och medelstora 

företag ibland kommer att förkortas till i uppsatsen. Sedan 1990-talet och 

framåt har SME:s erhållet alltmer fokus i forskningsvärlden (Melén, 2010; 

Zarah et al., 2000), bland annat inom områden som berör internationalisering 

och entreprenörskap. Uppsatsen följer den nämnda forskningsutvecklingen 

genom att undersöka tolv olika entreprenörer inom cleantech. Fyra olika del-

områden bygger tillsammans upp studiens problemformulering, där “gammalt 

möter nytt” på något sätt finns representerat. Fyra forskningsfrågor länkas 

samman med fyra analyssegment, vilket således utgör studiens inriktning på 

ett konkret plan. 

 

Den första delen kan beskrivas med uttrycket “förr och nu”, vilket fungerar 

som bakgrund och språngbräda in mot de andra tre delarna i studien. Den 

första delen handlar om att världen förändras och att vi befinner oss i en tid 

där synsättet håller på att förändras gällande värde och framgång i en affärs-

verksamhet. Christensen och Kreiner (2010) hävdar att det finns en ny typ av 

företag som har ett annorlunda tankesätt och därmed agerar annorlunda 

gentemot marknad och intressenter. Kortfattat handlade det förr oftast om 

hårda värden, som effektivitet, förutsägbarhet och vinstmaximering när ett 

företags framgång bedömdes. Idag kanske mjuka värden utgör en mer relevant 

nyckel till en framgångsrik verksamhet (Normann, 2001), vilket angränsar till 

aspekter som exempelvis socialt entreprenörskap (Olausson, 2009). 

 

Vi fokuserar sedan, i den andra delen, på internationaliseringsprocesser. 

Intresset i den andra delen placeras vid att undersöka hur de tolv cleantech-

företagen växer på olika utländska marknader, samt vilka aspekter som blir 

centrala för att förstå de tolv fallföretagens internationaliseringsmönster. Vi 

vill se om det finns några likheter eller skillnader som kan tolkas närmare. 

Etableringskedjan (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) och psykiskt avstånd 

(Hörnell et al., 1973) utgör teorier som en gång i tiden hade förmågan att säga 

något om hur större och mer traditionella företag växte internationellt. Idag 

kan andra aspekter vara mer relevanta att resonera kring, som exempelvis 

kulturell förståelse (Hofstede & Hofstede, 2005) och att företag idag växer 

dynamiskt och processartat (Melén, 2010; Mejri & Umemoto, 2010). 



I den tredje delen av studien fokuserar vi på entreprenörens roll som 

företagsledare i tolv cleantech-företag, och entreprenörskapet som utövas på 

utländska marknader. Entreprenörens roll kan förklara de dynamiska och 

processartade internationaliseringsmönster som vi fokuserar på i den andra 

delen (vilket beskrevs i föregående stycke). Centrala beståndsdelar i form av 

teorier som berör entreprenörens roll att skapa värde innefattar framför allt; 

innanförskap i relevanta nätverk (Johanson & Vahlne, 2009); en entreprenörs 

förmågor och egenskaper (Karra et al., 2008; Andersson & Evangelista, 2006; 

Sarasvathy, 2001); erfarenhetsbaserad och tyst kunskap (Eriksson et al., 1997; 

Mejri & Umemoto, 2010); förtroende och tillit (Morgan & Hunt, 1994; 

Mehta et al., 2006; Rousseau et al., 1998). 

 

I den fjärde och avslutande delen av studien ställer vi cleantech som begrepp, 

koncept och bransch i relation till hur studiens intervjuade entreprenörer 

själva uppfattar cleantech, i syfte att förstå fenomenet cleantech ur cleantech-

entreprenörernas perspektiv. Fokus riktas mot samhället som kan ha en 

förenklad bild av vad cleantech egentligen kan säga vara. 

 

1.1.2 Studiens problemformulering 

 

Mot bakgrund av föregående problemdiskussion kan vi nu formulera vad det 

är studien ska undersöka mer konkret, i form av fyra forskningsfrågor. De fyra 

olika delarna i studien, som vi nyligen redogjorde för, återspeglas av de fyra 

frågeställningar nedan. 

 

1. Hur kan internationalisering förstås och beskrivas ur ett modernt 

perspektiv, och varför kan det vara betydelsefullt att studera små- och 

medelstora företag som växer globalt ur ett svenskt perspektiv? 

 

2. Vad karaktäriserar internationaliseringsprocesserna för studiens tolv 

cleantech-företag? Hur skiljer sig cleantech-sektorerna solenergi, bioenergi 

samt transport åt när de växer på utländska marknader? 

 

3. Vilken roll har studiens tolv cleantech-entreprenörer inom sektorerna 

solenergi, bioenergi samt transport, i syfte att skapa konkurrenskraft och 

framgång på globala marknader? 

 

4. Hur kan cleantech definieras, med utgångspunkt i vad studiens tolv 

cleantech-entreprenörer anser? Hur kan samhället bättre förstå cleantech? 

 



1.1.3 Studiens syfte och målgrupp 

 

Varför vill vi finna svar på ovanstående problemformuleringar? Vad kan studien 

bidra med och vad kan resultatet användas till? Vem riktar sig studien till och vad 

får de ut av att läsa uppsatsen? Svaren på frågorna finns i studiens syfte, som i 

uppsatsen är mångfacetterat. Ändamålet kan uttryckas genom ett pragmatiskt 

syfte och ett teoretiskt inriktat syfte som tillsammans bildar studiens 

inramning. 

 

På en pragmatisk nivå söker vi uppnå en ökad förståelse för fenomenet, 

konceptet samt begreppet cleantech betraktat ur olika synvinklar. Cleantech 

kan vara diffust och svårbegripligt, varför vi ser en möjlighet att etablera nya 

perspektiv och en ökad förståelse för cleantech-fenomenet som “är i sin linda”. 

Genom att undersöka sektorerna solenergi, bioenergi, samt transport söker vi 

urskilja insiktsfulla skillnader och likheter mellan sektorerna, vilket kan ligga 

till grund för nya synsätt gällande cleantech. 

 

På en teoretisk nivå är syftet att öka förståelsen för små- och medelstora 

företags internationaliseringsprocesser och entreprenörskap över tid, samt 

vilka entreprenöriella faktorer som kan ligga till grund för en framgångsrik och 

konkurrenskraftig verksamhet på en global marknad. 

 

Uppsatsen vänder sig till alla som har ett intresse av att förstå cleantech bättre, 

samt de som söker en djup och bred förståelse för små- och medelstora företag 

och dess entreprenörer som växer på utländska marknader. Uppsatsen är unik i 

den bemärkelsen att vi bryter ett traditionellt synsätt gällande international-

isering och entreprenörskap, vilket har en bred ansats (det vill säga täcker in 

flera olika aspekter) som korsbefruktar kognitiva och psykologiska element 

med företagsekonomi och teorier om kunskap (filosofi). 

 

1.1.4 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen består av sex sammanlänkade delar. Efter den första och inledande 

delen följer en andra del i form av en fördjupad bakgrund som beskriver 

cleantech som bransch och begrepp mer ingående. Studiens metod och 

material redovisas därefter i den tredje delen, där vi ämnar skapa en inblick i 

hur studiens empiriska datamaterial samlats in, bearbetats och analyserats. Vi 

finner det relevant att redan tidigt redogöra för de metodmässiga aspekterna, 

eftersom studien vilar på lite speciella grunder och förutsättningar (Global 

Vision-projektet). 



De teoretiska fundamenten som används i uppsatsen redogör vi för i den 

nästkommande och fjärde delen. Den teoretiska referensramen härstammar 

från internationaliseringsforskning och angränsande forskningsgrenar som är 

relevanta för att besvara studiens problemformulering. Särskilt fokus placeras 

vid internationalisering, små- och medelstora företag, samt entreprenörer och 

dess nätverk, kunskaper, erfarenhet, förmågor och egenskaper. 

 

Den femte delen utgör studiens analys där vårt empiriska material integreras, 

sammanvävs och analyseras i relation till uppsatsens teoretiska perspektiv, i 

syfte att besvara forskningsfrågorna. Den avslutande och sjätte delen innefattar 

studiens slutsatser, samt förslag på hur uppsatsen kan utvecklas genom vidare 

forskning. 

 

 

  



 

FÖRDJUPAD BAKGRUND: 

CLEANTECH 

 

Bakgrundsdelen syftar till att skapa en överblick av cleantech som bransch och 

näringsgren, men även som begrepp och koncept. Ett särskilt fokus riktas mot 

Sverige, eftersom det är svenska cleantech-företag som granskas i studien. 

 
 

Som vi berörde inledningsvis kan cleantech som begrepp och bransch vara 

svårt att förstå, särskilt om man inte är insatt själv i ämnet som vi delvis är. Än 

mer komplext blir det om man blandar in alla de konkurrerande begrepp som 

angränsar cleantech, men som kanske avser andra perspektiv, syften och 

målgrupper. Cleantech är möjligen den term som fått starkast fotfäste globalt, 

där andra liknande begrepp möjligen kan placeras under ett cleantech-paraply. 

Vi ska inte väva in alternativa begrepp till cleantech i studien, eftersom de 

förmodligen förvirrar mer än de kan skapa en ökad förståelse. Greentech kan 

dock bara nämnas som ett exempel i sammanhanget, vilket intar en risk-

kapitalists perspektiv på miljöinnovationer. 

 

Den fördjupade bakgrunden tjänar därutöver som underlag för studiens analys 

och resultat bitvis. Med utgångspunkt i den fjärde forskningsfrågan gör vi en 

djupdykning i cleantech som begrepp och bransch, ställt i relation till hur 

samhället förstår cleantech. 

 

2.1 CLEANTECH: VAD, HUR OCH VARFÖR 

 

Nedan ämnar vi utveckla vad cleantech kan sägas vara, hur cleantech kan 

förstås, samt varför det kan vara relevant att studera svensk cleantech. 

 

Direktöversatt till svenska blir cleantech ren teknik ungefär. Ren teknik utgör 

dock en opraktiskt och otydligt språklösning enlig vårt synsätt. Termen miljö-

teknik svarar bättre som en svensk variant av begreppet cleantech, enligt vår 

tolkning. Vi använder inte termen miljöteknik i studien, men det kan vara bra 

att känna till begreppet miljöteknik eftersom det ibland används i olika 

sammanhang i Sverige. 

 



År 2002 användes förmodligen cleantech för första gången som begrepp för att 

beskriva en ny sorts företag (Dikeman, 2008). Det var grundarna bakom 

konsultföretaget Cleantech Venture Networks (numera Cleantech Group) som 

lär ha myntat begreppet. Genom att använda termen blev cleantech som 

begrepp populariserat. Under åren 2004 och framåt har cleantech-begreppet 

utvecklats i olika riktningar (Dikeman, 2008). Ökade energi- och råvarupriser 

samt en ökad medvetenhet för hållbarhetsfrågor globalt utgör pådrivande 

faktorer, vilket skapat uppmärksamhet och investeringar inom cleantech. 

 

Rent definitionsmässigt råder det osäkerhet kring cleantech, och någon 

entydig definition finns förmodligen inte. Olika perspektiv kan skapa en 

djupare förståelse och en rikare bild av vad cleantech kan anses vara. Cleantech 

Group (2012), som förmodligen uppfann begreppet, definierar cleantech på 

följande sätt idag; 

 

» Cleantech is new technology and related business models that offer competitive returns for 

investors and customers while providing solutions to global challenges. [---] Cleantech is driven by 

productivity-based purchasing, and therefore enjoys broader market economics, with greater 

financial upside and sustainability. « 

 

Ovanstående definition präglas av ett perspektiv utifrån investeringar och risk-

kapital, vilket också karaktäriserar upphovsmännens verksamhet och syfte. Ur 

ett svenskt perspektiv kan Cleantech Inn Sweden nämnas, som är ett delvis 

EU-finansierat statligt projekt ämnat för att främja svensk cleantech. Organ-

isationen definierar cleantech enligt följande (Cleantech Inn Sweden, 2012); 

 

» 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. « 

 

Det första citatet poängterar en investerares nytta av cleantech, medan det 

senare citatet uppmärksammar samhällsnyttan inom cleantech. Potentialen att 

skapa jobb, nya marknader, affärer, välfärd och en hållbar miljöutveckling 

ligger i fokus i det senare definitionsförsöket. Således kan vi konstatera att 

kärnan i cleantech-begreppet betraktas olika beroende på synsätt, syfte och 

målgrupp. Cleantech Inn Sweden (2012) har kopplingar till olika statliga 

myndigheter (exempelvis Vinnova och Tillväxtverket), och därmed kan vi 

bättre förstå definitionens inriktning och fokus. Det kan därför vara viktigt att 



förstå vilket perspektiv, vilket syfte och till vilken målgrupp en person, ett 

företag eller en organisation vänder sig till, för att fullt förstå olika definitioner 

och förklaringar av begreppet och branschen cleantech. 

 

Vi finner stöd för föregående resonemang hos Isaksson (2011), som även 

anser att det finns två olika huvudfåror när cleantech ska definieras och 

förklaras; en snävare inriktning mot riskkapital och bredare inriktning mot 

miljö. Riskkapitalorganisationer och -föreningar ställer sig bakom den först-

nämnda, medan myndigheter och andra icke-vinstdrivande organisationer 

förespråkar den senare. Cleantech Group skulle således kunna representera 

riskkapitaldefinitionen av cleantech, medan Cleantech Inn Sweden kan sägas 

representera miljödefinitionen av cleantech. 

 

2.1.1 En bransch, flera sektorer 

 

Cleantech kan även förstås på en mer konkret nivå, där det blir relevant att tala 

om olika sektorer istället för en hel bransch av företag. Om cleantech således 

utgör branschen, kan cleantech-branschen alltså delas in i flera olika sektorer 

som tillsammans figurerar under ett större paraply som alltså kan benämnas 

cleantech. Annorlunda uttryckt kan cleantech betraktas som en näringsgren 

med flera tillhörande mindre grenar (skott). Cleantech Group (2012) erbjuder 

en indelning av tretton olika segment inom cleantech, vilket har strukturerats i 

tabell 2.1. Segmenten finns listade i den vänstra kolumnen, och en närmare 

förklaring av vad exempelvis smart grid faktiskt inbegriper finns förklarat i den 

högra kolumnen. 

 

TABELL 2.1 
Cleantech-branschen uppdelad på 13 segment 

 
 

(1) Biobränslen 

(2) Solenergi 

(3) Vindkraft 
 

 

(1, 2, 3) Energiproduktion; (1) Biodiesel, biomassa, biogas 

(2) Celler, moduler, tunnfilm 

(3) Farmar, turbiner, komponenter 

 

(4) Transporter 

 

(4) Fordon, motorer, komponenter, hybrider, logistik, bränslen 
 

 

(5) Vatten 

 

(6) Luft och miljö 

 

(5) Vattenkraft, vattenvård, filtrering, rening av avloppsvatten, 

konservering av vatten 

(6) Utsläppskontroller, rengöring och säkerhet, styrning, 

utsläppsrätter 
 

 

(7) Energieffektivisering 

(8) Energilagring 

(9) Smart grid 

 

(7) Belysning, byggnader, glas, isolering 

(8) Bränsleceller, avancerade batterier, hybridsystem 

(9) Energi-infrastruktur, management, energiöverföring 

(transmission) 
 

  



 

(10) Förnyelsebara material 

 

(11) Återvinning och avfall 

 

(10) Biologiskt nedbrytbara material, nanomaterial, kemiska 

processer 

(11) Återvinningsprocesser och avfallshantering (plast, metaller, 

mixade material), avfall till energi 
  

 

(12) Jordbruk (agrikultur) 

 

(12) Markförvaltning, naturliga bekämpningsmedel, 

precisionsjordbruk, vattenbruk 
  

 

(13) Övrigt 

 

(13) Hydro/Marin, kombinationssystem av värme och el, styrning 

och kontroll, smarta system 
 

 

Källa: Cleantech Group (2012). 

 

Isaksson (2011) uppmärksammar ytterligare exempel på organisationer som 

gör en likartad indelning med ett tiotal segment. Att segmentera cleantech-

branschen kan därmed vara lämpligt i syfte att närma sig och förstå begreppet 

och branschen cleantech, eftersom det vilar något diffust och oklart över 

cleantech generell enligt vårt synsätt. Cleantech-begreppet utvecklas också 

ständigt enligt Isaksson (2011), vilket gör att man måste hålla sig uppdaterad 

om man vill förstå vart branschen kan vara på väg i framtiden. 

 

2.1.2 Stor potential för svensk cleantech 

 

Nordenskiöld (2011) uppmärksammar olika uttalanden från Sveriges 

handelsminister, Ewa Björling, som gör gällande att det finns ett stort intresse 

för svensk miljöteknik internationellt i de drygt 60 länder hon besökt. Men 

även inhemskt kan intresset för svensk cleantech urskiljas i framför allt 

Stockholm, men även Göteborg och Malmö, där Björling tagit emot delega-

tioner från olika länder. Genom sådana besök marknadsförs den svenska 

tekniken. Särskilt intresse har de kinesiska delegationerna visat för Hammarby 

Sjöstad, som totalt 2010 tog emot 7 000 besökare. Kina säger sig vilja beställa 

hela städer, och elva till antalet. 

 

Svenska Institutet (2011a) framhäver en likartad bild av svensk cleantech och 

hävdar att Sverige utgör eliten globalt inom innovationer, vilket inbegriper 

områden som exempelvis IT, spel- och nöjesindustrin samt miljöteknik 

(cleantech). Svenska Institutet (2011b) uttrycker även följande: 

 

» Strict environmental legislation combined with high levels of environmental awareness and 

knowledge have led Swedish companies to be environmentally innovative and efficient in their 

operations. Environmentally friendly production techniques, in particular within industrial 

production, are now often exported to other countries. Swedish companies also occupy world 

leading positions within the field of cleantech. Cleantech is a term used to describe products or 

services that improve operational performance, productivity or efficiency while reducing costs, 

inputs, energy consumption, waste or pollution. It also helps promote competitiveness and 

growth in Swedish industry. « 



Här resonerar således Svenska Institutet (2011 a, b) kring svenskt miljö-

engagemang ur ett globalt perspektiv, där Sverige har kunnat skapa en ledande 

position på världsmarknaden även inom cleantech-området. Betraktas därtill 

ett amerikanskt perspektiv i relation till föregående argumentation som 

återfinns hos svenska myndigheter och institutioner, finner vi att resone-

mangen kan sägas korrelera delvis. Salo (2007) uppmärksammar den lista som 

den tidigare USA-ambassadören i Sverige, Michael Wood, presenterade för 

amerikanska investerare våren 2007. Listan bestod av 30 svenska cleantech-

företag som då kunde tillskrivas etiketten “heta”, i den bemärkelsen att de 

kunde vara intressanta ur investeringssynpunkt. Intresset blev stort bland de 

amerikanska investerarna för de svenska cleantech-företagen på listan. Några 

av företagen på listan har vi intervjuat i studien. Den lista som åsyftas har 

senare under 2008 reviderats och utökats, och innehöll i september samma år 

52 företag (Hammar, 2008). Ett tiotal av företagen på listan finns repre-

senterade i det forskningsprojekt vi medverkat inom (Global Vision) och fem 

företag på listan (Hammar, 2008) finns med i vår studie. 

 

Invest Sweden (2009) summerar på ett bra sätt potentialen för svensk 

cleantech anser vi; 

 

» Three reasons to choose Sweden: [1] Sweden is a world leader in clean technologies and 

cleantech applications. [2] There are numerous opportunities for foreign investors in renewable 

energy and sustainable technologies. [3] There is a long tradition of, and a systematic approach to, 

environmental awareness. « 

 

Det förefaller således som att svensk cleantech kan ha en viktig roll att spela på 

den globala cleantech-marknaden i framtiden. Vi vill varken bekräfta eller 

förkasta en framgångsrik utveckling för svensk cleantech, utan konstaterar 

bara att det finns en uttalad och optimistisk potential för svensk cleantech i 

världen i ett långsiktigt framtidsperspektiv. 

 

 

  



 

METOD OCH MATERIAL 

 

Inledningsvis i den första delen av studien ringade vi in forskningsproblematiken 

och forskningsfrågorna genererades. I kommande metodskildring presenterar vi 

metod och material inom ramen för studien, samt diskuterar och argumenterar för 

vilka val och avgränsningar som gjorts. 

 
 

Syftet med den metoddelen i uppsatsen är att skapa en transparens i forsk-

ningsprocessen, i den bemärkelsen att redogörelsen ger en inblick i hur data 

samlats in, bearbetats och analyserats som ligger till grund för resultatet och 

de konkluderande slutsatserna. Med andra ord syftar metod och material i 

studien till att visa på hur vi gått till väga för att skapa uppsatsen och vilka 

kännetecken som kan ge uttryck för studiens särart. Metodskildringen ger 

läsaren en möjlighet att kritiskt granska uppsatsens tillvägagångssätt och de 

förutsättningar som studiens resultat vilar på. 

 

Metodskildringen är indelad i tre huvudsakliga delar som tillsammans skapar 

en redogörelse för metod och material i studien. Den första delen redogör för 

studiens design, vilket fungerar som en metodmässig röd tråd genom hela 

uppsatsen från problemformuleringen till slutsatserna. Designen genomsyrar 

således studien i sin helhet och skapar ett ramverk för hur den metodmässiga 

inriktningen kan förstås och tolkas. Den andra delen inriktas mot studiens 

insamling av empiri i form av intervjuer och inbegriper en redogörelse för 

insamlingsprocessen. Den andra delen omfattar även en redogörelse för de 

avgränsningar och förutsättningar som har påverkat och styrt studiens 

inriktning. Den tredje delen berör analysmetodiken där vi beskriver hur 

analysen växt fram och vad som karaktäriserar analysarbetet i studien. Här 

redogör vi för analysens bearbetningsprocess och hur teori och empiri möts i 

syfte att besvara problemformuleringen. 

 

3.1 UNDERSÖKNINGSDESIGN 

 

Ordet design kan i metodsammanhang förekomma och forskning inom 

företagsekonomi är inget undantag. Metod och design kan förefalla som 

synonyma termer, men Bryman och Bell (2005) väljer att särskilja begreppen. 

Metod, eller forskningsmetod, kan förknippas med insamlingsmetodik av data, 



exempelvis via intervjuer, enkäter eller observationer, vilket behandlas under 

rubriken 3.2. Forskningsdesign, eller undersökningsdesign, kan beskrivas som 

det genomgripande ramverk som påverkar en studie i sin helhet. Forsknings-

designen vägleder, styr och fungerar som en logisk planering i skapande-

processen från problemformulering till slutsats(er) enligt Yin (2007), samt 

Bryman och Bell (2005). En undersökningsdesign återspeglar följaktligen 

processen och strukturen vid insamling, analys och tolkning av data i en 

studie. Vi väljer att koppla samman designbegreppet med den aktuella studiens 

utmärkande drag vad gäller (1) förhållandet mellan teori och empiri, och (2) 

kvalitativt inriktad fallstudiedesign. Sammantaget representerar de utmärkande 

dragen det som Yin (2007: 39) benämner som en "logisk plan för hur man ska ta 

sig från ”här”[forskningsfrågor] till ”där”[slutsats(er)]". 

 

3.1.1 Designens strategi: Empirin är styrande 

 

Relationen mellan teori och empiri kan ge uttryck för hur strukturen i en 

studie är beskaffad och vad som är styrande och vägledande i forsknings-

processen. Kvantitativ och kvalitativ strategi är en åtskillnad som både prag-

matiker och teoretiker använder (Bryman & Bell, 2005), men innan vi 

behandlar studiens strategiska inriktning ska vi närmare redogöra för hur rela-

tionen mellan teori och empiri förhåller sig i studien. 

 

Vi anser att vår studie skiljer sig på olika sätt gentemot andra uppsatser inom 

företagsekonomi, bland annat vad gäller ambitionsnivå och omfång exempel-

vis. Ytterligare en skillnad som påverkar hur strategin och synsättet utvecklats 

under forskningsprocessen gäller relationen mellan teori och empiri. Insamling 

av data har nämligen skett innan uppsatsen initierades, vilket möjligen normalt 

inte är fallet när man skriver en uppsats på en högskola eller ett universitet i 

Sverige. Angående insamlingsprocessen redogör vi för den under kommande 

rubriker. Vi kan dock redan här konstatera att empirin har varit styrande 

genom studiens skrivarprocess. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) handlar forskning om att skapa kunskap om 

verkligheten i form av teorier, något vi försöker åstadkomma i uppsatsen. 

Teorier kan genereras genom att forskaren antingen arbetar deduktivt eller 

induktivt, vilket enkelt kan beskrivas enligt följande (Bryman & Bell, 2005: 

23ff; Patel & Davidson, 2011: 23ff); En deduktiv forskningsprocess styrs och 

utgår från teorier och följer bevisandets väg. Utifrån kunskap och teorier på 

ett visst forskningsområde härleds (deduceras) en problemformulering (ofta i 

form en eller flera av hypoteser) genom empirisk granskning. En induktiv 

forskningsprocess följer upptäckandets väg där teorin är ett resultat på grund-



val av det som framkom i den empiriska undersökningen. Deduktion kan 

annorlunda uttryckt, i forskningssammanhang, sägas fokusera på teori-

prövning, och induktion placerar fokus vid teorigenerering där forskaren slut-

leder teorier utifrån empiriska erfarenheter. 

 

Vår studie kan beskrivas som induktiv eftersom empirin skapats i ett tidigare 

skede och är således styrande på i forskningsprocessen. Vi följer därmed upp-

täckandets väg i den bemärkelsen att vi ämnar utveckla och kombinera teorier 

inom internationalisering och entreprenörskap, och sedan analysera det empir-

iska materialets innerhåll i syfte att besvara forskningsfrågorna. Vi tar med 

andra ord nya grepp om teorier som exempelvis Uppsalaskolan och placerar 

teorierna i ett nytt perspektiv med utgångspunkt i studiens empiri. 

 

Utveckling av olika teoretiska perspektiv rymmer även användning av teorier, 

vilket talar för ett mer deduktivt förfarande i forskningsprocessen. Att 

använda teorier anser vi dock inte vara detsamma som att underkasta en teori 

empirisk granskning i hypotesprövande syften för att finna slutsatser i en-

skilda fall. Användning av teorier har i studien en styrkande funktion och 

kommer till nytta i relevanta analyssituationer när vi ämnar förtydliga en viss 

aspekt eller granska en aspekt ur ett annat perspektiv. 

 

Det kan därmed finnas en problematik i att särskilja en deduktiv arbetsprocess 

från en induktiv sådan. Bryman och Bell (2005: 25) resonerar i likartade 

tankebanor; "Men precis som deduktionen rymmer ett drag av induktion, upp-

visar sannolikt den induktiva processen också ett inslag av deduktion". Det ena 

utesluter inte det andra och det kan därmed vara framgångsrikt att inte be-

trakta induktivt och deduktivt synsätt som varandras motpoler, utan snarare 

ändarna på en flytande skala. Bryman och Bell (2005: 25) uttrycker vidare; 

"Det är i flera avseenden bättre att uppfatta deduktiva och induktiva strategier 

som tendenser, inte som uttryck för en entydig distinktion som alltid gäller". 

Följaktligen anser vi att studiens strategi tenderar att vara i huvudsak induktiv. 

 

3.1.2 Två paraplybegrepp 

 

Vi anser att studien är av kvalitativ art och undersökningsdesignen kan 

beskrivas som en flerfallsstudie; ergo en kvalitativt inriktad flerfallsstudie. Vad 

kvalitativ metodik med flera fall inbegriper i vårt specifika forsknings-

sammanhang ska vi redogöra för. Initialt kan det emellertid vara av betydelse 

att redogöra för vårt perspektiv i sammanhanget vad begrepp som kvalitativ 

forskning samt fallstudie inbegriper. 

 



Kvalitativ och kvantitativ forskning, eller metod, svarar för två stora paraply-

inriktningar inom samhällsforskningen i stort, och i synnerhet inom företags-

ekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2005). Patel och Davidson (2011) anser 

att paraplyinriktningarna innefattar olika typer av metoder för generering (in-

samling), bearbetning och analys av information (data). Förenklat kan kvant-

itativ forskning sägas handla om “hårda” metoder där mätningar och statistik 

(siffror i största allmänhet) är en central utgångspunkt. Kvalitativ forskning 

kan på likartat sätt följaktligen sägas representera mer “mjuka” metodinrikt-

ningar där fokus fästs vid tolkning och förståelse. 

 

En mer grundlig genomgång av kvantitativt kontrasterat kvalitativt inriktad 

forskning vore på sin plats, mycket beroende på att förenklingar ofta är 

otydliga och vilseledande. Förenklingen består i att relatera kvantitativ forsk-

ning med siffror och antal, samt att förknippa kvalitativ forskning med ord, 

förståelse och tolkning. Förenklingen är inte fel, men samtidigt kan det vara 

riskabelt att simplifiera två begrepp som inbegriper en mängd olika aspekter. 

 

Emellertid väljer vi att inrikta oss mot det kvalitativa metodbegreppet, efter-

som vi anser att studien kan sägas inneha fler kvalitativt utmärkande drag än 

kvantitativa. Distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ metod är påtaglig 

inom den metodlitteratur som vi granskat och använder i uppsatsen. Repstad 

(2007) hävdar dock att det i praktiken är omöjligt att utesluta eller på annat 

sätt undvika siffror och angivelse av mängd i en kvalitativ forskningsprocess. 

Mängdangivelse sker naturligt och ligger i människans natur, och därmed vore 

det lämpligt att inte heller här betrakta kvantitativ och kvalitativ forskning 

som varandras motsatser, utan snarare som tendenser på en flytande skala (i 

likhet med begreppen induktiv och deduktiv). 

 

3.1.3 Komplex och flexibel kvalitativ inriktning 

 

Den genomgripande designen talar således för att studien kan beskrivas som 

kvalitativ i många avseenden. Att tyngdpunkten fästs vid ord, förståelse och 

tolkning innebär inte en frånvaro av siffror och antal i det förda resonemanget. 

Tvärtom förekommer kvantitativa drag i analysen, även om vi betraktar 

studien på ett grundläggande plan som kvalitativ. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005: 40) finns det en naturlig koppling mellan en 

induktiv teorigenererande inriktning och kvalitativa metoder. På ett likartat 

sätt kopplas ofta kvantitativa studier samman med teoriprövning och dedukt-

iva strategier. Sammankopplingen mellan induktiv och kvalitativ forsknings-

design framträder tämligen väl i vår studie. Grundtanken med uppsatsen i sin 



helhet återspeglar sambandet induktiv och kvalitativ, där komplexitet utgör ett 

nyckelord. Företagsekonomisk forskning innebär många gånger djupgående 

tendenser med komplexa inslag som skildrar en verklighet (Bryman & Bell, 

2005). Studiens huvudsakliga teman, berörande internationalisering och entre-

prenörskap, utgör komplexa forskningsområden att studera (Ruzzier et al., 

2006; Mejri & Umemoto, 2010; Karra et al., 2008; Leonidou & Katsikeas, 

1996; Andersson & Florén, 2008; Coviello, 2006; McDougall & Oviatt, 2000; 

Freeman et al., 2010). 

 

Kvalitativa strategier kan vara svårdefinierade, delvis på grund av att "det 

kvalitativa metodområdet är komplext i sig och erbjuder många varianter" (Patel 

& Davidson, 2011: 86). Holme och Solvang (1997) betonar den närhet som 

kvalitativ forskning i grund och botten handlar om, där forskarens uppgift är 

att förstå kontexten och verkligheten som individer och organisationer 

befinner sig i, utifrån studieobjektets perspektiv. Repstad (2007) resonerar på 

ett liknande sätt och beskriver kvalitativ metod som en slags konstform 

nästintill, som fungerar djupgående i en eller flera studerade miljöer. Den 

djupgående dimensionen inom kvalitativ forskning är något som vi anser 

prägla vår studie. Komplexiteten och djupet ger upphov till en mångfasetterad 

bild av de cleantech-företag vi har studerat och de aspekter studien fokuserar 

kring. Mer ingående vill vi särskilt lyfta fram delarna i analysen som berör 

entreprenörens roll i internationaliseringsprocessen, där komplexiteten är 

tydlig och framträdande enligt vår tolkning. Vi finner stöd för vår tolkning i 

föregående stycke. 

 

Flexibilitet är också en dimension som präglar vår studie. Flexibilitet kan 

uppfattas som ett signum för kvalitativa strategier och metoder, bredvid 

närheten, komplexiteten och djupet (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 

2005; Holme & Solvang, 1997). Repstad (2007: 17) framhäver flexibiliteten 

som en central aspekt och att en kvalitativ forskningsprocess ofta medför 

glidande faser, där problemformulering, analysarbete och teorigranskning kan 

löpa relativt parallellt. Glidningar mellan olika faser är något som vi känner 

igen i vår studie, där olika moment tenderat att gå in i varandra, samt löpa 

flexibelt och parallellt. Vårt sätt att arbeta präglas således av “många bollar i 

luften samtidigt”, där vi kan hoppa relativt ostört mellan uppsatsens olika delar 

för att successivt skapa en tydlig, logisk och autentisk studie med en röd tråd. 

Vi söker uttrycka studiens kvalitativa egenskaper i mer konkreta termer när vi 

redogör för hur empirin skapats och bearbetats längre fram. 

 

  



3.1.4 En flerfallsstudie av tolv cleantech-företag 

 

Vi har tidigare nämnt att undersökningsdesignen för den aktuella studien kan 

beskrivas som en fallstudie [eng. – case study], och då mer specifikt en fler-

fallsstudie. Yin (2007) anser att fallstudiedesignen är ett vanligt tillvägagångs-

sätt inom samhällsvetenskapen, där ekonomiska discipliner ingår, samt när 

samtida fenomen studeras närmare. Bryman och Bell (2005) gör en koppling 

mellan kvalitativ forskning med en induktiv strategi och fallstudier, och 

uttrycker förhållandet som tendenser återigen. Därtill betonar Yin (2007: 28) 

att målet med fallstudier ofta är att utveckla teorier, vilket präglar den aktuella 

studien enligt vårt synsätt. Betänker man följaktligen att cleantech-området 

tillhör ett av samtidens aktuella forskningsområden, som kan studeras utifrån 

ett företagsekonomiskt perspektiv, förefaller fallstudiedesignen vara ett rele-

vant och lämpligt metodval för den aktuella uppsatsen. 

 

Patel och Davidson (2011: 56), samt Bryman och Bell (2005: 71), definierar ett 

fall i vid mening som exempelvis en viss organisation, individ, grupp eller 

situation. Studien i sammanhanget karaktäriseras av ett helhetsperspektiv och 

informationen (empirin) som genereras i en fallstudie är heltäckande och om-

fattande (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2005; Patel och Davidson, 2011). Det 

som särskiljer fallstudier från andra tillvägagångssätt kretsar mycket kring 

ändamålet att ingående studera en viss kontext och olika aspekter som är av 

relevans för en studies problemområde. Sammantaget anser vi att den aktuella 

studien ämnar vara heltäckande i forskningsprocessen, med betoning på ett 

djupgående studium av den kontextuella verklighet som cleantech-företagen vi 

studerat befinner sig i. 

 

Patel och Davidson (2011) – och i synnerhet Yin (2007) – anser att fallstudier 

av flera fall (exempelvis flera företag) är möjligt och i vissa fall mer lämpligt än 

enfallsstudier. Yin (2007: 76) anser att "en enfallsdesign är sårbar – man har så 

att säga lagt alla ägg i en korg" samt att "de analytiska fördelarna med att ha två 

eller fler fall brukar vara betydande". Det faktum att den aktuella studien 

kretsar kring tolv cleantech-företag kan därmed betraktas som något positivt 

för studien i sin helhet. Varje cleantech-företag i sig kan studeras och analys-

eras som en självständig fallstudie, men uppsatsens flerfallsdesign omfattar 

samtliga tolv cleantech-företag, vilket medför ett djup och en nyansrikedom 

som kan uppfattas berikande och fördelaktigt. 

 

  



3.2 INSAMLINGSMETODIK 

 

Insamlingsmetodik syftar till att redogöra för hur empirin har samlats in och 

bakgrunden till insamlingsprocessen. Vi ger även utrymme för förutsättningar 

och avgränsningar i syfte att skapa en rimlig möjlighet för läsaren av uppsatsen 

att bilda sig en uppfattning om vilka grunder studien vilar på. Vi ämnar vara 

konkreta, sakliga och återge forskningsprocessens olika skeenden på ett 

autentiskt sätt. 

 

3.2.1 Ett forskningsprojekt med ett globalt perspektiv  

 

För över ett år sedan – under månaderna maj och juni 2011 – uppstod en 

möjlighet för oss att bli involverade i ett ambitiöst och, för oss, angeläget 

forskningsprojekt vid Örebro Universitet, vilket vi berörde inledningsvis. 

Forskningsprojektet benämns Global Vision, och bitvis refererar vi till Global 

Vision-projektet som enbart projektet i den löpande texten. Enklast kan Global 

Vision-projektet beskrivas som en EU-finansierad storskalig studie av 

cleantech-branscherna inom Sverige, Estland och Lettland. Forskningen inom 

Global Vision-projektet är indelad i flera olika faser och löper över en tids-

period från 2010 fram till 2013. Den del som vi var delaktiga inom var ett av 

projektets initiala stadier, vilket omfattade den svenska delen inom Global 

Vision. Vi vidhåller den fokuseringen fortsättningsvis och bortser från den 

estländska och lettiska delen av projektet som vi inte medverkat inom. Örebro 

Universitet var huvudaktören inom projektet under den tid som vi var involv-

erade inom Global Vision. 

 

Global Vision-projektet var i behov av assistans vid datainsamlingsprocessen i 

den fasen av projektet vi, samt ytterligare två studenter med liknande 

studiebakgrund, kom att medverka inom. Vi studenter i en grupp om fyra 

kände varandra sedan tidigare kurser på Örebro Universitet, och vi blev till-

frågade mot bakgrund av att vår inriktning studiemässigt korrelerade med 

projektet på olika plan. Små- och medelstora företag var något som vi studerat 

tidigare och det nya för oss, men samtidigt det intressanta i sammanhanget, 

var cleantech som bransch och fenomen. 

 

Efter en tid med olika möten och diskussioner blev projektets syfte och 

inriktning klargjort för oss fyra studenter, samt vilken roll vi skulle spela i 

forskningsprojektet. På ett övergripande plan syftar projektet i sin helhet till 

att skapa en ökad förståelse för cleantech-branschen och dess företag, och då 

mer specifikt vilka barriärer som finns vid kommersialisering på marknader i 



andra länder (Global Vision, 2012b). Syftet är också att finna lösningar och ur 

ett globalt perspektiv hjälpa svenska cleantech-företag, och då helst på ett 

konkret och påtagligt sätt. I viss mån påverkar projektets syften också den 

aktuella studien och figurerar indirekt i bakgrunden. 

 

Den fas som vi medverkade till inom projektet präglas av ett tillvägagångssätt 

som på bredden och djupet studerar och närmar sig svenska cleantech-företag 

med många olika frågeställningar. Vid en närmare granskning av appendix 1 

finner läsaren intervjufrågorna vi åsyftar och som användes i Global Vision-

projektet under fasen som vi medverkade inom. Tillika utgör intervjufrågorna i 

appendix 1 vår studies intervjufrågeställningar, eftersom vi fått tillåtelse att 

använda datamaterialet från de intervjuer som vi varit med och skapat. 

 

3.2.2 Från 48 till 12 företag: Urval och förutsättningar 

 

Efter att ha klivit in som assistenter inom Global Vision-projektet var genom-

förandet och transkriberandet av telefonintervjuer det primära mål som vårt 

deltagande kretsade kring. Enligt direktiv från EU var målsättningen att från 

Sverige genomföra telefonintervjuer med 50 svenska små- och medelstora 

cleantech-företag. Utfallet blev 48 genomförda telefonintervjuer, och totalt 

inom projektet intervjuades 95 cleantech-företag inom Sverige, Estland och 

Lettland. 

 

Frågan är vad som var styrande i urvalet av Global Vision-projektets 48 

svenska cleantech-företag och vilka kriterier som påverkat urvalsprocessen? 

Repstad (2007: 89) anser att kvalitativa intervjumetoders urval ofta kan ske 

relativt godtyckligt, men att relevansen av respondenternas attityder, åsikter, 

kunskaper och erfarenheter i relation till problemformuleringen bör vara 

styrande. Holme och Solvang (1997: 101) anser att kvalitativa intervjuer och 

urval av respondenter bör inriktas mot en djup och fullständig bild av det 

fenomen som studeras. En variationsbredd kan således vara eftersträvansvärt, 

eftersom bredd och variation svarar bra mot den verklighet och kontext som 

studeras. 

 

Sammanhanget som studeras i den aktuella studien är svenska cleantech-

företag. På uppdrag av Handelshögskolan vid Örebro Universitet framställde 

konsultfirman Inno Scandinavia AB en databas över svenska cleantech-

företag, vilken användes vid urvalet av företag i Global Vision-projektet. Olika 

typer av cleantech-företag fanns representerade i databasen som togs fram, 

vilket torde främjat projektet på olika sätt – och i förlängningen vår uppsats – 

mot bakgrund av föregående styckes resonemang. I grova drag handlar det om 



vindkraft, solkraft vattenkraft och bioenergi, men även energieffektivisering, 

återvinningslösningar, grönt byggande och transportlösningar. Ett 80-tal 

cleantech-företag fanns med i databasen, vilket kompletterades av Global 

Vision, och det totala antalet i urvalsgruppen blev slutligen 104 företag. 

 

Variationsbredd var ett kriterium som sedan styrde vilka cleantech-företag 

som vi tog kontakt med genom Global Vision-projektet. Storleken på fallföre-

tagen var också ett kriterium, och eftersom projektet inriktas mot små- och 

medelstora företag sorterades ett fåtal stora företag bort från databasen. Ytter-

ligare en avgränsning var av geografisk art och grundar sig i begränsningar vad 

gäller resurser. Från norr räknat berörs följande län; Gävleborg, Uppsala, 

Stockholm, Västmanland, Örebro, Södermanland samt Östergötland. Annor-

lunda uttryckt sträcker sig projektets geografiska avgränsning längs Sveriges 

östra kustlinje och omfattar sju län. Inom det ovan angivna geografiska 

området återfinns de cleantech-företag som intervjuades inom Global Vision. 

 

Följaktligen kan vi urskilja en urvalsprocess som skett inom Global Vision-

projektet och sedan i vår studie. Processen illustreras i form av figur 3.1, där 

den övre rektangeln representerar Global Vision-projektets urvalsprocess som 

nyligen beskrevs. Den nedre rektangeln representerar studiens urval. 

 

FIGUR 3.1 
Studiens urvalsprocess av svenska cleantech-företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Författarna (2012); Swentec/SCB (2009, sid. 6) . 

 

6 542 cleantech-företag existerar i 

Sverige enligt statistik från Swentec år 2009 

 

104 cleantech-företag finns med i databasen 

inom Global Vision-projektet maj-juni 2011 

 

48 cleantech-företag intervjuas inom 

Global Vision-projektet juni-juli 2011 

 

URVAL 

 

Solenergi och -celler » 6 företag 

 

Bioenergi, -gas och -massa » 5 företag 

 

Transportnätverk » 1 företag 



Vi har alltså valt ut tolv cleantech-företag av de 48 som intervjuades inom 

Global Vision-projektet. Urvalsgruppen återfinns i Stockholm (10), Söder-

manland (1) samt Östergötland (1) inom branscherna solenergi (solceller, sol-

fångare, tunnfilm), bioenergi (biobränsle) samt transport. Enligt Isaksson 

(2011: 90) utgör de tre nämnda sektorerna (sol, bio och transport) några av de 

största investeringssegmenten inom cleantech totalt sett inom Nordamerika, 

Europa, Israel, Kina samt Indien år 2009. Solenergi utgör den främsta invest-

eringssektorn där en femtedel av alla investeringar inom cleantech placeras 

globalt (Isaksson, 2011). Vår övertygelse är att investeringsviljan inom sol-

energi, bioenergi och transport globalt talar för ett relevant urval. 

 

Spridningen och variationsbredden (Holme & Solvang, 1997) i den aktuella 

studiens urval påverkas inte enbart av att investeringar inom cleantech-

branschen tenderar att hamna inom solenergi, bioenergi samt transport 

(Isaksson, 2011). Studien syftar till att kunna urskilja mönster och finna 

intressanta likheter och skillnader som kan ligga till grund för olika teorier och 

resonemang. Studiens resultat uppvisar mönster inom sektorerna solenergi, 

bioenergi samt transport som följaktligen leder fram till att forskningsfrågorna 

kan analyseras och besvaras. Det finns således skillnader i hur sektorerna växer 

på internationella marknader, vilket vi inte hade kunnat konstatera om endast 

sektorn solenergi studerats exempelvis. 

 

En annan form av spridning och variation i urvalet, som vi finner positivt för 

studiens resultat, handlar om vilken internationaliseringsfas studiens 

cleantech-företag befinner sig i. Vissa av företagen har kommit lite längre och 

en del har knappt börjat. Merparten av företagen är därtill också unga, medan 

några av företagen är betydligt äldre. De yngre företagen har grundats under 

slutet på 1990-talet eller under 2000-talet, och de äldre företagens historia 

sträcker sig tillbaka till 1970- och 1980-talet. Det finns således en spridning 

som kan vara till fördel för den aktuella studien, eftersom variationen på ett 

relevant sätt kan återspegla den verklighet och kontext som uppsatsen 

studerar. De attityder, åsikter, kunskaper och erfarenheter som respondent-

erna uttrycker blir därmed mångfasetterade, vilket kan vara avgörande för att 

uppnå en framgångsrik nyansering i vår forskning som besvarar problem-

formuleringen. 

 

Det företag som på egen hand representerar transportsektorn inom cleantech-

branschen i studien har valts ut av ett specifikt skäl. Företaget och respond-

enten utgör en av de mest intressanta som intervjuades inom Global Vision-

projektet enligt vårt synsätt. Det intressanta i sammanhanget handlar om att 

det finns skillnader, men kanske framför allt likheter med de andra företagen 



och sektorerna i studien. Specifikt gäller det likartade mönster hos bioenergi 

och företaget inom transportsektorn, vilket har bidragit till resultatet och 

studien på ett positivt sätt. 

 

3.2.3 Den initiala kontakten med entreprenörerna 

 

Tillvägagångssättet som användes för att samla in datamaterialet inom Global 

Vision-projektet var telefonintervjuer. Men innan telefonintervjuerna kunde 

genomföras skulle fallföretagen initialt kontaktas via ett fysiskt brev med 

information om projektet och dess syfte. Efter en tid tog vi inom Global 

Vision-gruppen kontakt med de utvalda företagen, med målet att boka in ett 

intervjutillfälle och hänvisade till informationen i det utskickade brevet. Det 

var nästan uteslutande företagsledarna som vi pratade med per telefon, det vill 

den verkställande direktören eller liknande. Någon respondent med ansvar för 

marknad intervjuades istället för VD:n. Global Vision-projektet genomförde 

alltså telefonintervjuer med entreprenörerna i 48 svenska små- och medelstora 

cleantech-företag. Entreprenörskapet utgör en av huvudfokuseringarna i vår 

studie, där det således blir kritiskt att entreprenörerna intervjuas. 

 

Som verktyg i processen att kontakta och boka in intervjutillfällen användes 

initialt fysiska papperslistor med tabeller över de utvalda företagen. I tabell-

erna antecknade vi fraser som exempelvis “intervju inbokad”, “väntar på svar”, 

“återkommer”, “får ej kontakt”, “är inte intresserad” etcetera. Papperslistorna 

skapades för att motverka dubbelbokningar, men även för att inte boka in för 

många intervjuer (det vill säga fler än 50 intervjuer som var huvudmålet). 

Papperslistorna fungerade dock mindre bra skulle det visa sig, vilket ledde 

fram till att vi sökte ett alternativt verktyg för anteckningar i urvalsprocessen. 

Tabellerna kom därmed att kanaliseras genom ett Internet-baserade doku-

mentverktyg (Google dokument). Registrerandet av viktig information kopplat 

till urvalsgruppen av svenska cleantech-företag fungerade därefter framgångs-

rikt, där samtliga inom projektet hade tillgång till samma uppdaterade infor-

mation i realtid. 

 

Utvecklandet av arbetsmetoderna som nyligen beskrevs kan förklaras av att vi 

inom projektet var utplacerade i olika arbetsrum i Örebro Universitets lokaler. 

Vi fyra studenter fick ett, för tillfället, ledigt arbetsrum med tillhörande tele-

fon och annan teknisk utrustning som var nödvändigt för att genomföra in-

bokningar och intervjuer sedan. 

 

Inbokningar av intervjuer skedde i enlighet med ett flödesschema som 

utvecklats inom projektet, i syfte att skapa ett ramverk i form av ett slags stöd 



vid den initiala kontakten med entreprenörerna. Beroende på vad inboknings-

rutinen gav för resultat registrerades utfallet med fraser som exemplifierades i 

föregående stycke. I samband med att en intervju bokats in skickade vi i regel 

ett bekräftande e-postmeddelande där vi specificerade datum och tid för när 

någon inom projektet skulle ringa upp och genomföra intervjun. I regel var det 

den person inom projektet som bokat in intervjun som också genomförde 

intervjun sedan. 

 

Vi bifogade stundtals även intervjuguiden (se appendix 1) till de respondenter 

som efterfrågade guiden, vilket möjliggjorde att entreprenörerna i förväg 

kunde bilda sig en uppfattning om intervjuns omfattning, inriktning och inne-

håll. Att i förväg tillkännage intervjuguiden för en respondent kan både vara 

positivt och negativt. Fördelarna kan bestå i att en respondent på ett relevant 

sätt kan skapa en kännedom av intervjusituationen och förbereda eventuell 

viktig information. Det kan också vara positivt att respondenterna hade inter-

vjuguiden framför sig i intervjusituationen, eftersom intervjuerna skedde över 

telefon inom Global Vision-projektet. Därtill kan svaren som genereras i 

intervjuerna bli detaljrikare och mer djupgående om en respondent i förväg 

funderar över de teman som intervjufrågorna berör. Omvänt kan en respond-

ent bli kortfattad och mindre ingående i sina förda resonemang, i syfte att bara 

komma igenom intervjun, om frågeställningarna kommit respondenten till-

handa innan intervjutillfället. Att en respondent uttrycker sig kortfattad kan 

betraktas som en nackdel för vår studie, eftersom målet är att skapa en 

komplex och mångfasetterad bild av fenomenet cleantech. 

 

Vi ser både tillkortakommande och berikande tendenser inom ramen för de 

tolv intervjuer som valts ut i studien. Vissa intervjuer pågick längre och fick 

följaktligen en detaljrikedom som kan vara till gagn för studiens resultat. Som-

liga intervjuer pågick under en kortare tid med mer konkreta och kortfattade 

svar. Korta och konreta svar behöver inte vara negativt per se (Bryman & Bell, 

2005: 375), men det kan vara fördelaktigt att inse skillnaderna i detaljrikedom 

från en intervju till en annan. För studiens tolv fallföretag uppgår den totala 

tiden för samtliga intervjuer till närmare nio timmar, vilket ger en genom-

snittlig intervjutid på omkring 45 minuter per intervju. Samtliga tolv intervju-

tillfällen ägde rum under andra halvan av juni 2011, bortsett från en intervju 

som genomfördes i början på juli samma år. 

 

3.2.4 Semi-strukturerade kvalitativa telefonintervjuer 

 

Det finns olika former kvalitativa metoder inom det företagsekonomiska 

forskningsfältet, som exempelvis fokusgrupper, etnografiska studier eller del-



tagande observationer (Bryman & Bell, 2005). I studien används primärt 

kvalitativa intervjuer för insamling av empirisk data, i enlighet med Global 

Vision-projektets premisser. Vi har även samlat in information och data via 

dokument från fallföretagens respektive hemsidor. 

 

Kvalitativa intervjuer kan beskrivas som helhetsorienterade och målinriktat på 

samma gång (Repstad, 2007), och det är respondentens åsikter, ståndpunkter 

och perspektiv som står i fokus (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 

2005). Patel och Davidson (2011: 81) anser att kvalitativa intervjuer generellt 

har en låg grad av strukturering, där respondenten ges utrymme att fritt 

besvara frågeställningarna med egna ord. Därtill hävdar Bryman och Bell 

(2005: 361) att kvalitativa intervjuer i regel tenderar att vara flexibla och följ-

samma, där intervjusituationen, berörda teman och intervjuguide tämligen fritt 

kan röra sig i olika riktningar, vilket kan generera fylliga och detaljerade svar 

som kan vara mer eller mindre oväntade. Resonemangen ovan svara bra mot 

hur vi betraktar studiens inriktning och metod. 

 

Semi-strukturerade intervjuer kan närmare beskriva de intervjuer som 

genomfördes inom Global Vision-projektet. Enligt Bryman och Bell (2005: 

363), men även Patel och Davidson (2011: 82), inbegriper semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer att den som intervjuar har en lista (ofta kallad intervju-

guide) eller liknande över ett specifikt antal teman och frågor som forskaren 

ämnar fördjupa sin forskning inom. 

 

Intervjuguiden i den aktuella studien, tillika inom Global Vision-projektet, har 

en tämligen strukturerad form med ett antal teman och tillhörande 

frågeställningar. Strukturen finns etablerad eftersom det var flera intervjuare 

som medverkar inom projektet. Bryman och Bell (2005: 366), men även 

Repstad (2007: 87), anser att semi-strukturerade intervjumetoder av flera fall 

(flerfallsstudier), där flera forskare dessutom är inblandade i processen, 

behöver någon form av struktur för att kunna säkerställa en jämförbarhet 

mellan det insamlade empiriska datamaterialet. Vi anser att intervjuguiden 

lyckats åstadkomma ett ramverk där respondenternas svar kan jämföras på ett 

relevant sätt, samtidigt som intervjusituationen är flexibel och öppen för 

respondenten att svara fritt på frågeställningarna. 

 

Intervjuerna inom Global Vision-projektet gjordes via telefon eftersom de 

praktiska förhållandena och de rådande resurserna svårligen hade tillåtit fysiska 

besök hos fallföretagen som befinner sig inom ett, geografiskt betraktat, stort 

område. Repstad (2007: 108), samt Bryman och Bell (2005: 140), anser att 

personliga intervjuer kan vara både tidskrävande och kostsamt, där de rådande 



förhållandena i vissa forskningssituationer talar för att telefonintervjuer utgör 

det mest relevanta och realistiska alternativet. Global Vision utgör ett forsk-

ningsprojekt där sammanhanget och omfattningen gjorde att intervjuerna 

genomfördes över telefon. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att icke-

verbala uttryck går förlorade, det vill säga ansiktsuttryck och kroppsspråk 

exempelvis (Repstad, 2007; Bryman & Bell, 2005). Kontexten som respond-

enten fysiskt befinner sig i kan på liknande sätt inte bidra till resultatet i en 

studie baserad på telefonintervjuer. 

 

3.2.5 De praktiska intervjusituationerna 

 

Som nämndes tidigare fick vi två, samt de andra två studenterna, arbetsrum 

med tillhörande telefon som användes för att utföra telefonintervjuerna med 

de 48 cleantech-företag. Vi fyra fick dessförinnan genomföra testintervjuer 

med projektets ansvariga i syfte att praktiskt skapa en trygghet och en 

trovärdighet i intervjusituationen. Vi genomförde även en pilotintervju med 

ett av cleantech-företagen i urvalsgruppen som sedan tidigare samarbetat med 

projektets ansvariga. Syftet med det förberedande momentet var att skapa, 

som Patel och Davidson (2011: 86) uttrycker det; "möjligheter att justera frågor-

nas innehåll, sekvens, antal och formuleringar". Vid sidan av övningssyftet 

handlar det således om att utveckla intervjuguiden, i syfte att göra den tydlig 

och ändamålsenlig. 

 

Intervjuarbetet som följde kom att karaktäriseras av kvalitativa intervjuer via 

telefon. Kvalitativ metod leder i en forskningsprocess fram till ett kvalitativt 

analysarbete som kräver att det empiriska materialet på något sätt registreras 

och kan bearbetas (Repstad, 2007: 93). Inom projektet användes ljudinspel-

ningsteknik (“MP3-spelare”) för att spela in telefonintervjuerna, i syfte att 

sedan transkribera datamaterialet. När en kvalitativ intervju är inplanerad, som 

var fallet inom Global Vision-projektet, finner Repstad (2007: 93), liksom 

Bryman och Bell (2005: 374) samt Holme och Solvang (1997: 107), det vanligt 

och lämpligt att spela in intervjun. Förutsättningen är naturligtvis att respond-

enten godkänner att samtalet spelas in (Patel & Davidson, 2011: 87), och inom 

projektet gav samtliga företag sitt samtycke till att intervjuerna spelades in, 

vilket därmed även gäller studiens tolv fallföretag. 

 

En möjlig nackdel med att spela in en intervju är att det kan ha en negativ 

inverkan på respondenten, i den bemärkelsen att en viss tvekan och ängslan 

uppstår, samt att intervjusituationen kan kännas konstlad (Repstad, 2007; 

Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell 2005). 

Annorlunda uttryckt kan inspelandet av en intervju påverka negativt vilka svar 



som tillges, och respondenten kanske inte svarar naturligt eller uppriktigt, 

alternativt ger uttryck för det han eller hon tror att intervjuaren vill få fram 

med intervjun. Med tanke på att intervjuerna skedde via telefon anser vi att 

den effekten är minimal för den aktuella studien, eftersom respondenten inte 

fysiskt kunde placera fokus vid MP3-spelaren. 

 

En fördel med att spela in en intervju är att respondentens svar och uttalanden 

registreras ordagrant, vilket möjliggör rika beskrivningar och citeranden som 

utgör viktiga verktyg inom kvalitativ forskning (Repstad, 2007; Patel & 

Davidson, 2011; Bryman & Bell 2005). Därtill behöver intervjuaren ägna lite 

energi till att föra anteckningar, utan kan koncentrera och engagera sin roll i 

intervjusammanhanget mot att förtydliga och utveckla respondentens resone-

mang när det förefaller intressant och relevant. Missförstånd motverkas också 

genom att en intervju spelas in, eftersom forskaren kan gå tillbaka och lyssna 

noga på vad respondenten egentligen säger och menar. Häri ligger också en 

slags nackdel, eftersom bearbetning och analys av inspelat datamaterial kan 

komma att ta mycket tid och energi i anspråk (Repstad, 2007; Patel & 

Davidson, 2011). Överlag anser vi att inspelningarna av telefonintervjuerna i 

studien varit fördelaktigt och nödvändigt för att kunna genomföra analysen 

och komma fram till ett resultat. 

 

Vårt resonemang tidigare angående de tolv intervjuernas differens rent tids-

mässigt handlar möjligen inte enbart om att vissa respondenter fick intervju-

guiden tilldelad innan intervjutillfället. Delvis finns förklaringen i det faktum 

att den kvalitativa intervjuformen är öppen och följsam i sin natur, där 

respondenterna i studien fritt kunde svara på de öppna frågeställningarna i 

intervjuguiden. Vissa frågeställningar är mer öppna, medan andra frågeställ-

ningar kan besvaras mer direkt och konkret. Respondenterna styrde således 

hur långa intervjuerna blev, vilket troligtvis påverkades av hur mycket tid 

respondenterna kunde avvara, samt engagemanget och intresset för intervjuns 

innehåll och syfte. Vissa respondenter i studiens tolv fallföretag satt i bilen och 

genomförde intervjun, medan andra befann sig i mer lugna miljöer. 

 

Respondenterna i studien är entreprenörer i små- och medelstora företag, 

vilket är viktigt att komma ihåg. Stress och “många bollar i luften samtidigt” 

kan vara komponenter som sannolikt har påverkat intervjusituationen och vad 

de tolv entreprenörerna har svarat. 

 

  



3.2.6 Dokument i digital form 

 

Enligt Yin (2007: 113) är den primära rollen för olika former av dokument, 

inom en fallstudie, att bekräfta eller styrka belägg som insamlats från andra 

källor, exempelvis när slutsatser ska dras gällande företag och dess nätverk. 

Dokumenten i den aktuella flerfallsstudien fungerar som komplement till 

telefonintervjuerna, där vi hämtat information och data från respektive 

fallföretags hemsida. Delvis används informationen från hemsidorna ifråga för 

att bekräfta och styrka intervjudatan. 

 

Patel och Davidson (2011: 68) beskriver att dagens teknik tillåter att doku-

ment bevaras i digitala former, och dokument får som en konsekvens av 

digitaliseringen ofta ett kort “liv” och kan uppdateras eller försvinna efter den 

tidpunkt informationen kom forskaren tillhanda. Bryman och Bell (2005: 437) 

poängterar potentialen för Internet som en källa till information, men anser 

samtidigt att trovärdigheten och autenticiteten bör ifrågasättas. Ett visst mått 

av källkritik kan därmed vara en lämplig inställning vid inhämtning av informa-

tion från Internet. Vi anser emellertid att studiens tolv fallföretags respektive 

hemsidor upprätthåller en tillräcklig äkthet och trovärdighet för att kunna 

användas i studien. Däremot kan man ställa sig kritisk till vilka syften som den 

aktuella informationen vilar på, samt vilken målgrupp informationen vänder 

sig till. Syfte och målgrupp för ett visst dokument är något som en forskare 

alltid bör vara medveten om och måste förhålla sig till (Yin, 2007). 

 

Det handlar således om en teknik för att samla in information i form av 

digitala dokument, som i den aktuella studien handlar om företagens verk-

samheter, entreprenörernas bakgrunder samt eventuell ekonomisk dokument-

ation och marknadsaktiviteter. 

 

3.3 ANALYSMETODIK 

 

Föregående redogörelser för uppsatsens design och insamling av empiri leder i 

den tredje metoddelen fram till en beskrivning av analysarbetet och vad som 

karaktäriserar analysprocessen i uppsatsen. Annorlunda uttryckt redogör vi för 

hur teori och empiri relaterats gentemot varandra med målet att komma fram 

till ett resultat och besvara problemformuleringens forskningsfrågor. 

 

  



3.3.1 Transkriberingar med olika syften 

 

Analysen påbörjades, enligt vårt synsätt, när empirin och datamaterialet från 

telefonintervjuerna skulle transkriberas, vilket har skett i två omgångar i två 

olika syften. Första transkriberingen skedde inom Global Vision-projektet, 

där vi i rollen som assistenter hjälpte till att framställa ett empiriskt rådata-

material i form av transkriberingar som sedan analyserades av projektets 

ansvariga. Transkriberingarna ifråga ligger till grund för rapporten från 

projektet (Valdmaa & Kalvet, 2011), vilket utgjorde resultatet från den del i 

projektet som vi var delaktiga inom. Rapportens konklusioner presenterades 

därutöver på en konferens som anordnades på Arlanda Flygplats i december 

2011. På konferensen diskuterades olika fokusfrågor med inbjudna gäster från 

olika cleantech-företag och riskkapitalister bland annat, där somliga inbjudna 

cleantech-entreprenörer hade intervjuats inom Global Vision-projektet. Vi 

deltog som åhörare på konferensen. 

 

Vi var således redan bekanta med delar av empirin sedan tidigare via projektet, 

och då närmare bestämt sju av tolv intervjuer som vi tillsammans genomfört 

och transkriberat inom projektet. Inom ramen för den aktuella uppsatsen har 

vi följaktligen transkriberat datamaterialet från ljudfilerna för samtliga tolv 

cleantech-företag, vilket utgör ett signifikant steg i analysprocessen. 

 

Transkriberingen av ljudfilerna för studiens tolv utvalda cleantech-företag har 

karaktäriserats av en process i flera steg. Initialt i uppsatsskrivandet ville vi 

återskapa en helhetsuppfattning kring det empiriska materialet genom att 

endast lyssna igenom samtliga tolv intervjuer. Vi skriver “återskapa”, eftersom 

vi genom projektet redan hade en viss relation till vad som sades i de olika 

intervjuerna. Men samtidigt måste man komma ihåg att vår studie har sin 

unika inriktning och en fokusering som kräver att det empiriska datamaterialet 

granskas igen ur nya perspektiv med ett annorlunda syfte. 

 

Efter “genomlyssningen” konstruerade vi en transkriberingsmall för utskrift 

av intervjusituationerna, med utgångspunkt i intervjuguidens struktur. Enligt 

Repstad (2007: 112) kan en intervjuguide framgångsrikt användas vid en 

bearbetningsprocess av datamaterial från kvalitativa intervjuer. Transkribe-

ringsprocessen, vilket resulterade i en stor mängd nedskrivet empiriskt 

material, tog ungefär en månad i anspråk av uppsatsskrivandet. Att kvalitativ 

analys och bearbetning av inspelade intervjuer är tids- och arbetskrävande är 

dock något som en forskare bör räkna med (Patel & Davidson, 2011; Bryman 

& Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997). 

 



Tidsaspekten tillhör möjligen den kvalitativa forskningens nackdelar, men 

samtidigt anser Repstad (2007) att kvalitativt analysarbete bör ske under en 

längre tidsperiod, eftersom forskaren mentalt måste tränga sig in i materialet. 

Beskrivningen korrelerar väl med vår studie och det empiriska materialet som 

bearbetats under en längre tid. Vidare anser Repstad (2007) att det är 

fördelaktigt att transkribera intervjuer som spelats in. Dels får forskaren ett 

nära förhållande till materialet, och dels minskar riskerna för att det som 

kommit till uttryck i intervjuerna förvrängs eller redovisas bristfälligt. Därtill 

förebygger transkriberingsprocessen att intervjusituationens kontext kan åter-

ges genom citat och detaljerade beskrivningar, vilket således kan fungera som 

en effektiv språngbräda in i analysarbetet (Patel & Davidson, 2011). 

 

3.3.2 Kvalitativ bearbetning och analys 

 

Enligt Patel och Davidson (2011: 122) finns det sällan en färdig form för 

bearbetning och analys inom kvalitativ forskning. Varje kvalitativ studie av 

något slag blir därmed mer eller mindre unik i sitt tillvägagångssätt, vilket även 

gäller vår studie. Analysarbete inom kvalitativ forskning innefattar emellertid, 

enligt Patel och Davidson (2011), ofta en stor mängd rådatamaterial (transkri-

beringar) som genom en process tar form av struktur och tolkningar som 

andra i omvärlden sedan kan granska. 

 

Studiens analys och resultat präglas av ett kvalitativt sätt att diskutera, 

resonera och tolka. Enkelt uttryckt kan man säga att vi har ett sätt att tänka 

som är kvalitativt präglat och som involverar företagsekonomi samt psykologi. 

Inom ramen för studiens inriktning, ämnesområde, syfte och problem-

formulering handlar det lika mycket om kognitiva aspekter som marknads-

föring, strategi och internationellt entreprenörskap. De kognitiva aspekterna 

kommer särskilt till uttryck när vi i analysen placerar fokus vid entreprenören 

och entreprenörskapet. 

 

Forskningsfrågorna – och därmed studiens inriktning och fokus – har formats 

och utkristalliserats genom analysarbetet, i den bemärkelsen att det successivt 

blivit tydligt för oss vad det är vi egentligen studerar, varför och hur vi gått 

tillväga. Studien tenderar att vara induktiv, med inslag av deduktion, vilket gör 

att vårt analysverktyg präglas och styrs av dels empiri och dels teori. 

 

  



3.3.3 Fyra olika teman växer fram 

 

Formen och strukturen som präglar studien kan beskrivas som integrerande, 

eftersom vi valt att inte ha en explicit del där det empiriska datamaterialet ges 

utrymme och presenteras. Med andra ord har vi vävt samman presentationen 

av empirisk data med analysen i en och samma del. Enligt Patel och Davidson 

(2011: 133), men även Repstad (2007: 163), är det vanligt, och ibland till 

fördel, att vid kvalitativt inriktade studier väva ihop de empiriska beläggen 

direkt i studiens analys och tolkningar, vilket vi alltså anser att vi har gjort. 

Metoden vi har arbetat efter kan vara fördelaktig om ambitionen med en studie 

är att undvika upprepningar och inte trötta ut läsaren (Repstad, 2007). Att 

direkt initiera ett analysresonemang med tolkningar och diskussioner, samt 

underbygga analysen med hjälp av den teoretiska referensramen, kan dock vara 

riskfyllt och utmanande. Det är inte helt lätt att sammanfläta olika bestånds-

delar i en uppsats, och om en forskare väljer att sammanfoga analys och empiri 

försvinner en del utrymme för läsaren av en studie att bilda sig en egen 

uppfattning och tolkning av det empiriska datamaterialet (Repstad, 2007). Vår 

målsättning med studien är dock att minimera upprepningar och därmed anser 

vi att metodvalet är lämpligt. Därtill upplever vi att den valda metoden främjar 

en röd tråd och skapar en bättre nyansering vad gäller innehåll, formspråk och 

struktur. 

 

Genom att använda den beskrivna metoden som fundament utkristalliserades 

studien i olika riktningar, vilket antyder om att teoretisk referensram, 

problemformulering samt syfte successivt ändrat form i takt med att studien 

framskridit. Fyra olika huvudteman spelar huvudrollen i studien, vilket repre-

senteras av studiens fyra forskningsfrågorna. Enligt Repstad (2007) tenderar 

induktivt inriktade kvalitativa studier att placera tonvikt vid att urskilja olika 

teman under analysarbetet, eftersom det empiriska materialet präglar, påverkar 

och styr en sådan studies inriktning. Det handlar om kategoriseringar där hel-

heten i analysen byggs upp av flera olika delanalyser. Holme och Solvang 

(1997) beskriver det sistnämnda som att pendla mellan del och helhet för att 

skapa en holistisk kvalitativ förståelse för ett fenomen, vilket beskriver bra hur 

vi uppfattar vår studies analysmetodik. 

 

Konkret i analysen använder vi kvalitativa beskrivningar som vi resonerar kring 

och tolkar. Vi använder även det som Yin (2007: 162) benämner ordtabeller, 

vilket utgör ett ramverk för att beskriva data från fallstudieföretag. Ordtabeller 

kan utgöra grunden för att urskilja mönster och kategorier, där de studerade 

företagen kan likna eller skilja sig från varandra i olika avseenden. 

 



Citat utgör också ett viktigt analysverktyg för att betona, belysa och skapa en 

större förståelse för olika faktorer och aspekter (Holme & Solvang, 1997). 

Insiktsfulla och originella uttalanden kan framhäva nya perspektiv i förhåll-

ande till det som studeras. Att välja ut citat bör dock ske med lite omsorg och 

försiktighet, eller som Patel och Davidson (2011: 139) uttrycker det; "Ett tips 

är att vara lika försiktig med citat som med cayennepeppar: för mycket kan 

förstöra den bästa av anrättningar". 

 

I den löpande texten har vi valt att använda raka citattecken samt kursiverat 

typsnitt ("exempel") när vi citerar en referens eller när en respondents resone-

mang och uttryck återges ordagrant. Enligt Edström (2007: 34) kan citering 

ske i den löpande texten, omgivet av citattecken (i uppsatsen raka sådana), om 

citatet är högst tre till fyra rader, alternativt 40-50 ord. Om citatet överskrider 

angivna gränser rekommenderar Edström (2007) att göra ett blockcitat, vilket 

innebär att citatet bryts ut från den löpande texten. Även ett indrag vid höger- 

och vänstermarginalen omkring en centimeter bör göras för att markera ett 

blockcitat. I uppsatsen använder vi riktmärket att göra ett blockcitat vid citat 

över 40 tecken, vilket följs av ett indrag vid höger- respektive vänstermargi-

nalen (1,5 centimeter vardera). Pilcitattecken används därtill, samt ett annor-

lunda typsnitt än i den löpande texten (» exempel «). 

 

Läsaren bör inte förväxla användandet av raka citattecken i uppsatsen med 

användandet av böjda citattecken. Böjda citattecken (“exempel”) används inte 

som tecken för att markera att vi citerar någon källa. Böjda citattecken används 

endast som en markör när vi vill markera ett vardagligt uttryck, talesätt eller 

liknande som kan uppfattas som talspråk eller slang exempelvis. 

 

 

  



 

FORSKNING INOM  

INTERNATIONALISERING 

OCH ENTREPRENÖRSKAP 

 

Uppsatsens fjärde del utgör studiens teoretiska referensram, och således en av 

grundbultarna för kommande analysdel. Dispositionen följer analysens struktur i 

möjligaste mån, i syfte att skapa en tydlig länk mellan del fyra och del fem. 

 
 

Dagens forskning inom internationalisering placerar alltmer fokus vid 

relationer och nätverk (Johanson & Vahlne, 2009; Schweizer et al., 2010; 

Agndal & Chetty, 2007; Ardichvili et al., 2003), vilket kan ställas i kontrast till 

tidigare perspektiv som studerat företags etableringar på utländska marknader 

ur ett neoklassiskt och traditionellt synsätt (Ruzzier et al., 2006; Oviatt & 

McDougall, 2005). Vad som menas med ett neoklassiskt och traditionellt syn-

sätt förklaras närmare längre fram. Dagens framväxande nätverksynsätt inom 

internationaliseringsforskningen (bland annat genom Johanson & Vahlne, 

2009) kan sammankopplas med hur modern kunskap används, utvecklas och 

kommuniceras i syfte att skapa förtroende, trovärdighet och värde i en kontext 

av nätverk. I den aktuella uppsatsen studerar vi hur entreprenörer i små- och 

medelstora företag skapar synergier genom integration och kunskapsutbyte i 

dess omvärld. 

 

4.1 SYNEN PÅ OMVÄRLDEN 

 

För att förstå vårt perspektiv av internationalisering – vilket framför allt kret-

sar kring nätverk som ett centralt begrepp, men även hur kunskap och värde 

fått en ökad betydelse – kan det förfaller angeläget att utgå från ett historiskt 

utvecklingsmönster. Med andra ord söker vi förstå små- och medelstora 

företags internationaliseringsprocesser idag ur ett historiskt perspektiv, och 

med stöd av en sådan tillbakablick forma vår teoretiska tolkning av internat-

ionalisering. Vi anser därmed att tidsaspekten kan vara en viktig faktor när 

internationalisering studeras, och eftersom vi vill få en ökad förståelse för hur 

högteknologiska små- och medelstora cleantech-företag internationaliseras 

idag, kan det teoretiska perspektivet berikas av forskningsgrenens bakgrund 

och tidpunkt. 



Frankelius (2001) hävdar att omvärlden inte är statisk utan ständigt föränd-

erlig, vilket är en central tanke när omvärlden analyseras. Resonemanget stöds 

även av Christensen och Kreiner (2010) som resonerar kring ledarskap i en, 

vad dem kallar, ofullkomlig värld. En ofullkomlig värld inbegriper att det finns 

en osäkerhet i omvärlden som präglas av snabba förändringar och en oförut-

sägbarhet vad gäller marknader och teknik. Turbulensen av förändringar som 

beskrivs karaktäriseras även av det som Ståhlberg (2010), samt Christensen 

och Kreiner (2010), benämner som post-industrialism, vilket de senare även 

kallar den tredje vågen. I dagens samhälle befinner vi oss någonstans i början av 

den tredje vågen och i slutet av den andra vågen som representerar 

industrisamhället. 

 

Enligt Christensen och Kreiner (2010: 17-18) karaktäriseras industrialismen 

och det neoklassiska synsättet av sex genomsyrande drag, vilket reflekterar hur 

samhället utvecklades under 1800-talets andra hälft; (1) standardiseringar och 

typifieringar av produkter, marknader och samhället i stort; (2) specialisering 

som en reaktion mot kraven på effektivitet och kompetens; (3) synkronisering 

och samordning till följd av ökad komplexitet i samhället; (4) koncentrering 

genom fysisk (geografisk) och institutionell ansamling av resurser och aktivi-

teter; (5) maximering av tillväxt (stordrift) som blir mått för framgång, makt 

och effektivitet; (6) centralisering i syfte att kontrollera samspelen mellan en 

organisation och omvärlden. Beskrivningen av industrialismen (den andra 

vågen) korrelerar väl med vår uppfattning av begreppet neoklassisk. De 

aspekter av neoklassiskt perspektiv vi här åsyftar är framför allt rationalitet, 

jämvikt mellan utbud och efterfrågan, vinstmaximering samt perfekt inform-

ation (Ammenberg, 2004: 112-113). 

 

Det paradigmskifte som vi gör gällande för – från andra till tredje vågen – 

kräver sin förklaring vad gäller det senare framför allt. Tabell 4.1 illustrerar de 

karaktärsdrag som företag inom andra respektive tredje vågen kan sägas vara 

förknippade med. Källan till resonemanget, enligt Christensen och Kreiner 

(2010), återfinns i en jämförelse mellan Pepsi Cola och Apple som John Sculley 

genomförde år 1988 för att exemplifiera typföretag tillhörande den andra 

vågen (Pepsi) respektive den tredje vågen (Apple). 

 

TABELL 4.1 
Andra respektive tredje vågens företag 

 
 

Kännetecken 
 

 

Andra vågen (Pepsi) 
 

 

Tredje vågen (Apple) 
 

ORGANISATION Hierarki Nätverk 

RESULTAT Marknadsandel Marknadsutveckling 

FOKUS Organisation Individ 



 

 

Källa: Christensen & Kreiner (2010, sid. 21). 
Observera att den första vågen representerar utvecklingen av bondesamhälle fram till ångmaskinens 

uppkomst, vilket inte behandlas i den aktuella studien. 

 

Andra vågens företag representerar således industrialismens stora organ-

isationer som fungerar hierarkiskt och byråkratiskt med planering, kontroll 

och styrning som framträdande nyckelord och verktyg. Enligt Christensen 

och Kreiner (2010) har den andra vågen speglat samhällsutvecklingen i över 

hundra år tillbaka och det gränsland vi nu befinner oss i – mot en tredje våg – 

gör samhällsutvecklingen svårbedömd. Christensen och Kreiner (2010: 20) 

anser dock att "den avgörande brytpunkten mellan andra vågens och tredje 

vågens företag [är] att källorna till ”ordning” respektive ”oordning” är ombytta". 

Annorlunda uttryckt försöker andra vågens industrialism tygla osäkerhet och 

skapa trygghet, medan post-industrialismens system har den motsatta rollen 

och placerar individen i centrum. Post-industrialismen inbegriper en situation-

sanpassning och ömsesidiga relationer inom interna och externa nätverk, vilket 

placerar entreprenörskapet (affärsmannaskapet) och entreprenörens förståelse 

för dess omgivning i en central och viktig roll. 

 

Ståhlberg (2010: 30) resonerar kring det som han benämner mental infra-

struktur, vilket kan sammanföras med nyss förda diskussion. Han hävdar att 

paradigmskiftet från det industriella samhället till det post-industriella sam-

hället kräver en mental brytpunkt – ett tankeparadigm – vilket medför ett 

skapande av en ny tankemässig infrastruktur. En mental infrastruktur utgör 

grunden för hur människan tolkar och förstår de förändringar som sker i dess 

omvärld och samtid, mot ett mer post-industriellt samhälle. 

 

Betraktat ur exempelvis ett miljöperspektiv kan övergången från ett indust-

riellt till ett post-industriellt samhälle innebära att organisationer med ett 

STIL Struktur Flexibilitet 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

FÖR STYRKA 

Stabilitet 

 

Förändringar 

 

STRUKTUR Självtillräcklighet Ömsesidigt beroende 

KULTUR Tradition Genetisk kod 

MISSION 

 

Mål och strategiska planer 

 

Identitet, anvisningar 

och värderingar 

LEDNING Dogmatisk Inspirerande 

KVALITET 

 

Det bästa man 

har råd med 

Inga kompromisser 

 

FÖRVÄNTNINGAR Trygghet Personlig utveckling 

STATUS Titel och rang Värdefulla bidrag 

RESURSER Pengar Information 

FÖRDELAKIGT Större likhet Meningsfulla skillnader 

MOTIVATION Att fullända Att bygga 



aktivt miljöengagemang (exempelvis Världsnaturfonden) – i takt med att ut-

vecklingen går från den andra till den tredje vågen – "förflyttar sig från att vara 

marginaliserade extremister till att bli de mest trovärdiga talesmännen för en av 

de tyngsta frågorna på samhällets agenda" (Olausson: 31). 

 

Normann (2001) resonerar i figur 4.1 för olika strategiska paradigm, vilket kan 

förklara varför olika typer av företag är framgångsrika under olika tids-

perioder. Strategiska paradigm bygger på synen på kunden, vilket inbegriper en 

sorts förståelse för vad som är den mest avgörande kompetensen i de olika 

situationerna. En syn på kunden är att se denne som en marknad, där kunden 

är mottagare av det som produceras på en marknad. En annan syn på kunden 

är att denne är källan till det som skall produceras, och det är kundbehoven och 

kundefterfrågan som avgör vad och hur mycket som ska produceras. En tredje 

syn, som enligt Normann (2001) speglar dagens samhälle, är att betrakta 

kunden som aktör och medskapare av värde. Tre olika synsätt på kunden som 

kräver olika kompetenser för att bli framgångsrik. 

 

FIGUR 4.1 
De strategiska paradigmens utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Normann (2001, sid. 40). 

 

Om kundsynen är mottagare av en prestation blir därmed produktionen den 

avgörande kompetensen. Det vill säga att med en liten insats av resurser få 

fram varor, vilket speglar industrialismen. Om det istället handlar om att se 

kunden som källan till det som produceras berörs en förmåga att som företag 

kunna se skillnader mellan olika kundkategorier (målgrupper) och kunna han-

tera relationerna med kunderna. Förståelsen för kundrelationer blir härmed 

det avgörande för att bli framgångsrik. Synen på kunden kommer att speglas 

av kundbashantering. 
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Om kunden istället betraktas som en medproducent blir den avgörande komp-

etensen att kunna organisera ett nytt sätt att skapa värde, det vill säga en slags 

fokusering mot det som företaget gör bäst. Det handlar om en djupare förstå-

else för att företaget inte behöver engagera sig i alla värdeskapande moment 

utan kan specialisera sig och avgränsa sitt värdeskapande till vissa delar eller 

moment, medan andra företag och aktörer gör andra delar i värdekedjan. Att 

kunna besluta vilka moment i värdeskapandet företaget ska satsa på, samt hur 

värdeskapandet i praktiken skall gå till, är det centrala för framgång, vilket 

speglas av rekonfigurering av värdeskapande system. 

 

Normann (2001) hävdar att det är viktigt att kunna skapa en tydlig struktur 

för värdeskapandet, och att konfigurera vem som gör vilka aktiviteter. I en 

redan fungerande verksamhet kan det vara svårt att släppa taget, men det 

handlar om att rekonfigurera, det vill säga skapa ett nytt sätt att agera som gör 

att man blir framgångsrik. De som lyckas med rekonfigurering blir framgångs-

rika, och de som inte lyckas följa med i utvecklingen blir “lämnade kvar på 

tågstationen”; "rekonfigurera eller bli rekonfigurerad” (Normann, 2001: 68). 

Det vill säga; antingen är du aktören som tar initiativet till att omorganisera 

värdeskapandet, eller så är det någon annan aktör som gör det och du får 

anpassa dig till det nya som kommer fram. 

 

De företag som klarar av att rekonfigurera kallar Normann (2001) för prime 

movers, som inte bara spelar med de existerande (gamla) “spelreglerna”, utan 

skapar nya “spelregler” för konkurrenskraften i framtiden. Det krävs nya 

kompetenser och en ny vision för att ett företag ska agera som prime mover, 

samt en förmåga att knyta till sig de aktörer och kompetenser som är vitala för 

organisationens värdeskapande helhet. Ett exempel på en prime mover kan 

exempelvis vara IKEA enligt vår tolkning, som införde ett nytt sätt att handla 

möbler där kunden blev en del av tillverkningen. 

 

4.1.1 Multinationella företag och begreppet MNE 

 

Enligt Johanson et al. (2002) har svensk internationalisering och svenska 

företags verksamheter på utländska marknader, historiskt sett, präglats av ett 

tjugotal svenska storföretag – exempelvis Volvo, ABB och Ericsson – som 

svarar för merparten av svensk utlandssatsning. Efter andra världskrigets slut 

tilltog den utländska handeln för svenska företag och enligt Gjellerup (2000) 

ändrade forskningen inom internationalisering, under 1970-talet, karaktär i 

samband med den ökande globaliseringen. 

 



Ovan nämnda historiska utveckling kan innebära att internationaliserings-

forskningen under lång tid fokuserats mot stora företag, eftersom det var 

sådana storföretag som ansågs inneha förutsättningarna, förmågorna och 

resurserna för att bedriva verksamheter på utländska marknader (Andersson & 

Florén, 2008; Christensen & Kreiner, 2010). I princip har internationalisering, 

och även begreppet MNE [eng. – multinational enterprises], förknippats, och 

nästan varit synonymt, med stora företag som vi gav exempel på i föregående 

stycke. Tankesättet korrelerar med Ruzzier et al. (2006), men även Oviatt och 

McDougall (2005), som beskriver att internationaliseringsforskningen under 

1950- och 1960-talet koncentrerades gentemot stora och mogna företag, 

mycket beroende på storföretagens signifikanta inflytande över ekonomi och 

politik. Neoklassiska tankemönster och aspekter präglar den äldre forsk-

ningen, genom exempelvis transaktionskostnadsteorier (Johanson et al., 2002). 

 

Diskussionen kring MNE kan även ställas i relation till Pleitner (1997) som 

beskriver att små- och medelstora företag, traditionellt sett, valt att begränsa 

sin verksamhet till den lokala region som de befinner sig i, eller valt att stanna 

innanför de nationella gränserna utan någon exportverksamhet eller inter-

nationellt engagemang. Därtill anser Ruzzier et al. (2007), samt Boter och 

Lundström (2005), att brist på resurser för små- och medelstora företag utgör 

en barriär för utvecklandet av ett internationellt engagemang. 

 

Penrose (1959) insåg redan tidigt att små- och medelstora företags begränsade 

resursbas kan missgynna konkurrensen gentemot stora företag. SME:s har ofta 

begränsad tillgång till finansiella resurser och humankapital relaterat till större 

företag, vilket därmed kan utgöra en internationaliseringsbarriär (Freeman et 

al., 2010; Leonidou, 1995). Freeman et al. (2010) anser att kunskap, särskilt av 

tyst art, möjligen utgör den viktigaste och enda resursen för små- och medel-

stora företag. Således kan tillgången på immateriella resurser anses vara viktigt 

för SME:s, där kunskap kan utgöra den mest centrala aspekten (Mejri & 

Umemoto, 2010). 

 

Forskningen inom internationalisering har därtill börjat visa ett större intresse 

för små- och medelstora företag, och då framför allt företag som är tekniskt 

drivna och innovativa (Nordman & Melén, 2008). Många av dagens små- och 

medelstora företag har tillförskaffat sig förutsättningar för att tidigt bedriva 

internationella affärer i ett flertal länder med begränsade resurser (Melén, 

2010). Utvecklingen inom teknik, kommunikation och logistik har skapat låga 

kostnader, vilket numera möjliggör för en internationellt erfaren entreprenör 

att både specialisera sig och upptäcka nya affärsmöjligheter i flera länder 

samtidigt (Oviatt & McDougall, 2005, Normann, 2001). Således kan man säga 



att SME:s med begränsade resurser kan konkurrera på internationella arenor 

sida vid sida med stora företag och organisationer. Generellt, definierar 

Hennart (1999), MNE:s som ett företag eller en organisation som bedriver 

produktion eller levererar produkter i mer än ett land (hemmamarknaden). 

 

4.1.2 Snabbt internationaliserande småföretag 

 

Under 1990-talet började forskare studera grupper av småföretag (SME:s) vars 

expansion på utländska marknader utmärktes av en snabb och tidig inter-

nationaliseringsprocess (Melén, 2010). Begreppet Born Global kom att repr-

esentera en ny sorts företag med ett nytt sätt att agera och tänka gällande 

internationalisering. Knight och Cavusgil (1996) är några av de tongivande 

forskarna inom Born Global-forskningen som gör gällande hur småföretags 

internationaliseringsmönster särpräglat skiljer sig från den tidigare gängse och 

dominerande synen på hur små- och medelstora företag inkrementellt växer 

internationellt. McDougall och Oviatt (2000) har även de studerat den sorts 

företag som tidigt från uppstartandet säljer sina produkter i fler än ett land, 

vilket de benämnde som INV:s [eng. – International New Ventures]. 

 

Olika forskare ger skilda förslag på definition och kriterier för vad som ska 

betecknas som ett Born Global-företag och inte. Gemensamt syftar de emell-

ertid på tidigt och snabbt internationaliserade småföretag som agerar på en 

global marknad med en global vision (Andersson & Florén, 2008; Zahra et al., 

2000; Melén, 2010; McDougall & Oviatt, 2000; Knight & Cavusgil, 1996). 

Den drivande kraften inom Born Global-företag är entreprenörer med inter-

nationell affärserfarenhet och personliga nätverk globalt. Born Global-företag 

börjar exportera tidigt med en stor del av omsättningen, som inte nödvändigt-

vis sker till länder med ett lågt kulturellt och geografiskt avstånd. 

 

4.1.3 SME:s och samhället 

 

Som redan framkommit har intresset för små- och medelstora företag inom 

internationaliseringsforskningen eskalerat med tiden, och under 1990-talet och 

framåt har olika forskningsperspektiv uppmärksammat exempelvis snabbt 

internationaliserande SME:s (Born Globals). Internationalisering utgör 

därmed ett betydelsefullt forskningsområde betraktat ur ett samhällsperspek-

tiv, eftersom SME:s genom ekonomisk tillväxt på utländska marknader kan 

bidra till en positiv samhällsutveckling och ett gott internationellt rykte 

(Ruzzier et al., 2007; Reynolds, 1997). Små- och medelstora företag är dess-

utom mer aktiva idag på internationella marknader, vilket även gäller för 



svenska förhållanden hävdar Johanson et al. (2002). Tankemässigt är steget 

från SME:s till entreprenörskap inte långt och under det senaste decenniet har 

begrepp som entreprenörsamhälle [jmf. kunskapssamhälle] (Acs & Audretsch, 

2003) uppkommit. Under de senaste två decennierna har intresset för entre-

prenörer och kunskap ökat, även från statligt håll, där fokuseringen placeras 

vid entreprenören som individ istället för entreprenören som företag (Dreisler 

et al., 2003; von Bargen et al., 2003). 

 

För SME:s betyder internationalisering bland annat nya positiva möjligheter 

för expansion (Luostarinen, 1980), kunskapsutveckling (Zahra et al., 2000) 

samt ökade förutsättningar för bättre finansiella resultat (Lu & Beamish, 

2001). Länder som i olika former stödjer små- och medelstora företag i syfte 

att öka landets internationella affärer, kan påskynda den ekonomiska tillväxten 

för ett samhälle, samt minska landets arbetslöshet och hjälpa till att skapa 

framtida potentiella stora multinationella företag (Ruzzier et al., 2006). 

 

4.1.4 Socialt entreprenörskap: Att leva som man lär 

 

I förhållande till studiens inriktning mot miljöteknikföretag (cleantech-

företag) förefaller det relevant att reflektera kring sociala och miljörelaterade 

aspekter kopplat till entreprenörskap och nya begrepp som first movers, vilket 

Normann (2001) tidigare även benämnt som prime movers . Olausson (2009) 

skiljer mellan tre kategorier av företag; (1) företag utan miljöarbete; (2) 

företag med det klassiska miljöarbetet; (3) företag med ett integrerat grönt 

och etiskt tänkande. Kategoriseringen av företag gällande miljöarbete och 

miljöfrågor korrelerar tämligen väl med Ammenberg (2004), samt 

Gummesson (2002). Den senare benämner ett företags sätt att hantera miljö 

och hälsa som den gröna dimensionen av relationer mellan olika intressenter; 

därav begreppet grön marknadsföring (Gummesson, 2002: 156). 

 

Vi kan urskilja ett kategoriseringsmönster där de tre nämnda författarna 

särskiljer mellan tre olika typer av företag, som Olausson (2009) gör gällande 

för. Ett genomgående tema för den första kategorin företag är att lagstiftningen 

utgör en vägledande faktor när det gäller miljöarbete, samt att företagen agerar 

reaktivt vad gäller miljö och betraktar miljöarbete som en kostnad vilket helst 

bör undvikas. Den andra kategorin företag agerar mer receptivt och försöker 

därmed följa olika trender som utvecklas på de marknader man är verksam 

inom, ofta i syfte att placera verksamhetens ambitioner bortom lagstiftningen. 

Den tredje kategorin företag har ett mer genuint intresse och engagemang för 

miljöfrågor, samhällsfrågor och etiska frågor. Miljöutmaningar betraktas som 

möjligheter och är en del av företagets långsiktiga strategi och affärsidé. I 



tabell 4.2 sammanställs de tre nämnda författarnas övergripande resonemang 

vad gäller kategoriseringen vi tycker oss kunna urskilja. 

 

TABELL 4.2 
Kategorier av miljöarbete inom företag 

 
 

Kategorisering 
 

 

Första kategorin 
 

 

Andra kategorin 
 

 

Tredje kategorin 
 

 

Olausson (2009) 
 

 

 

Företag och 

olika grad av 

miljöarbete 

och miljö-

engagemang  

 

 

Första kategorin företag 

saknar i princip en agenda för 

miljöarbete och målsättningen 

stannar ofta vid att lagstift-

ningen följs. Utöver lagstift-

ningens riktlinjer finns det 

inget utpräglat miljöarbete 

och någon miljöcertifiering 

eller ansvarig för miljöfrågor 

finns inte etablerat i företaget. 

Sporadisk sponsring till olika 

organisationer kan 

förekomma. 

 

Andra kategorin företag har ett 

fungerande miljöarbete, och 

ansvarig för miljöfrågor finns 

etablerat inom organisa-

tionen. Ambitionerna sträcker 

sig utanför vad lagen gör 

gällande. Miljöarbetet har 

dock en svag förankring inom 

ledningsgruppen och ansvarig 

för miljöfrågor känner sig ofta 

isolerad. 

 

Tredje kategorin företag (3.0-

företag) har ett utpräglat 

miljöengagemang som 

återfinns i organisationens 

kärna, vilket ofta integreras 

med ett socialt och etiskt 

tänkande. Miljöarbetet finns 

förankrat inom företagets 

ledning och i de anställdas 

värderingar. Miljöarbetet 

betraktas som en strategisk 

konkurrensfördel och används 

som en drivkraft inom 

företaget för innovationer och 

marknadsföring. 

 

 

Ammenberg (2004) 
 

 

 

Företags 

förhållnings-

sätt gentemot 

miljöarbete  

 

 

Den första kategorin företag 

arbetar reaktivt med miljö-

arbete och intar en försvars-

ställning gentemot olika 

intressenter. Företaget har 

som ambition att följa 

lagstiftningen och miljöfrågor 

upplevs som ett hot. 

Företagets primära fokusering 

placeras vid att försöka 

minimera kostnader på ett 

kortsiktigt sätt. 

 

Den andra kategorin företag 

arbetar receptivt med miljö-

arbete och intar en accept-

erande ställning gentemot 

olika intressenter. Företaget 

försöker följa vad lagen säger, 

men även lite utöver det till 

följd av en konkurrensneutral 

inställning till miljöfrågornas 

inverkan på verksamheten. 

Även företag i andra kategorin 

arbetar kortsiktigt och försöker 

optimera olika typer av 

investeringar. 

 

 

Den tredje kategorin företag 

arbetar konstruktivt med 

miljöarbete och intar en med-

veten ställning gentemot olika 

intressenter. Miljöfrågor anses 

kunna utgöra möjligheter till 

konkurrensfördelar och stra-

tegiska beslut. Målsättningen 

som genomsyrar verksamheten 

på längre sikt kretsar kring 

maximering av ekonomiska 

och miljömässiga aspekter. 

 

Gummesson (2002) 
 

 

 

Företags sätt 

att relatera till 

grön mark-

nadsföring 

 

 

Företag som tar hänsyn till 

juridiska aspekter represent-

erar den första kategorin 

företag, som har en defensiv 

strategi och ser miljöfrågorna 

som ett hot. Företagen 

motarbetar grön marknads-

föring och försöker undvika 

kostnader förknippade med 

miljöarbete eftersom kunderna 

inte värderar miljön enligt 

företagen i den första 

kategorin. Lagstiftningen är 

vägledande. 

 

Företag som primärt drivs och 

tar hänsyn till PR-mässiga 

aspekter tillhör den andra 

kategorin företag, vilka 

utnyttjar positiva tillfällen och 

publicitet som framkommer. 

Grön marknadsföring 

betraktas som mode bland 

olika trender på marknaden. 

Eftersom kunderna, enligt 

företag andra kategorin, delvis 

bryr sig om miljön används 

miljöfrågor och grön 

marknadsföring i syfte att 

skapa en samhällsmedveten 

profil (“image”). 

 

Företag, vilka drivs av 

miljövärderingar, antar en 

offensiv strategi där grön 

marknadsföring ses som en 

möjlighet i skapandet av 

långsiktig konkurrenskraft på 

en marknad. Miljöfrågor är 

integrerade i den övergripande 

affärsidén och marknadsföring 

kopplat till miljön anses 

utgöra grunden för företagets 

intäkter och lönsamhet. 

Företagens kunder värdesätter 

miljön och kräver att en grön 

affärsverksamhet tillämpas, 

vilket skapar en kategori 

företag med genuint intresse 

för samhället i stort. 

 

 

Traditionell Socialt 

företagsverksamhet entreprenörskap 

 

Källor: Olausson (2009, sid. 52-53); Ammenberg (2004, sid. 143); Gummesson (2002, sid. 161). 



Kategoriseringen bör dock betraktas som flytande, åtminstone vad gäller 

Olausson (2009), och skalan där ett företag kan placeras in är svävande och en 

bedömningsfråga. Skalan kan härledas till det som Olausson (2009: 55) be-

nämner socialt entreprenörskap, vilket kan definieras som "ett entreprenörskap 

där den sociala missionen och problemlösandet står i centrum, inte vinstintresset. 

Vinsten är ett medel för att nå målet. [---] Gröna och etiska företag kan vara mer 

eller mindre av sociala entreprenörer". Center för Socialt Entreprenörskap 

Stockholm (CSES, 2012) kopplar samman socialt entreprenörskap med bland 

annat cleantech-företag, och definierar begreppet på följande sätt; "Företag-

ande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda 

utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och 

samhälle; lokalt, regionalt eller globalt. Helt enkelt bidrar till en bättre värld". 

 

Vi ser en möjlighet att sammankoppla den sociala dimensionen av entrepre-

nörskap med den tredje kategorin företags sätt att arbeta med miljöfrågor, 

eftersom teorierna ligger i linje med varandra. Olausson (2009: 56) anser att 

framgångsrika företag i den tredje kategorin, det hon benämner som 3.0-

företag, "bär med sig många byggstenar från definitionen av en social 

entreprenör". Definitionen av socialt entreprenörskap korrelerar tämligen väl 

med Ammenberg (2004) och Gummesson (2002), vars kategorisering på 

många plan stämmer överens med argumentationen förd av Olausson (2009). 

 

Kontrasterat till den tredje gruppen företag finner vi den första respektive den 

andra gruppen företag, vars ursprung återfinns i mer traditionellt företagande 

och entreprenörskap. Företag i den första och andra kategorin drivs av eko-

nomiska intressen, som exempelvis PR-mässiga aspekter, krav på vinst, tillväxt 

och kostnadseffektivitet (business as usual) där företaget försöker möta 

marknadens efterfrågan genom "nya, något förändrade produkter med kort 

livslängd" (Olausson, 2009: 54). 

 

De sociala entreprenörerna härstammar från en annorlunda entreprenörs-

tradition och -kultur som bryter traditionella mönster och agerar som 

förändringsagenter (first movers) på marknaden och i omvärlden, det vill säga 

föregångare och grundare till 3.0-företag (Olausson, 2009). Företag i den 

tredje kategorin kan således med övertygelse skapa framgångsrika trender på 

marknaden som många gånger drivs av icke-ekonomiska intressen (miljö och 

sociala aspekter). En sådan marknadsutveckling kan göra att företag i kategori 

ett och två – i synnerhet den senare – väljer av att följa efter 3.0-företagen av 

konkurrensmässiga skäl i syfte att försöka ta marknadsandelar (Olausson, 

2009; Gummesson, 2002). Andra skäl till en rörelse från den första och andra 

kategorin mot den tredje kan vara allt större påtryckningar från omvärlden och 



krav (lagar och regler), i synnerhet vad gäller miljö och sociala frågor 

(Ammenberg, 2004). 

 

4.2 INTERNATIONALISERING 

 

De teoretiska fundamenten som vi använder och modifierar i en ny modell 

finner läsaren i appendix 2. Den nya modellen (figur 4.2) ifråga har vi valt att 

benämna som KIP-modellen (kulturella internationaliseringsprocessmodellen). 

I appendix 2 redogör vi för etableringskedjan (Johanson & Wiedersheim-Paul, 

1975) och psykiskt avstånd (Hörnell et al., 1973) som representerar 

inkrementella internationaliseringsmönster, vilket används i IP-modellen 

(Johanson & Vahlne, 1977) för att beskriva hur ett företag successivt ökar sitt 

utlandsengagemang över tid. I appendix 2 redogör vi även för kulturellt 

avstånd (Hofstede & Hofstede, 2005), samt I-modellerna (Andersen, 1993) 

som fokuserar på SME:s och processinriktade internationaliseringsmönster 

som tar hänsyn till förstadier, i likhet med Melén (2010). Vi uppmanar läsaren 

att granska appendix 2 i syfte att bättre förstå den fortsatta läsningen av 

uppsatsen. 

 

KIP-modellen syftar till att skapa en samlad bild och ge en ökad förståelse för 

hur SME:s i modern tid växer på utländska marknader. Genom att granska 

internationaliseringsteorier över tid (se appendix 2) söker vi skapa en ökad 

mental förståelse för behovet av ett nytt perspektiv som svarar bättre mot hur 

dagens entreprenörer i små- och medelstora företag kan gå till väga när de ökar 

sitt utlandsengagemang. 

 

KIP-modellen (figur 4.2) utgör en modifiering av etableringskedjan (Johanson 

& Wiedersheim-Paul, 1975) och psykiska avståndet (Hörnell et al., 1973) där 

vi ersatt psykiskt avstånd med kulturellt avstånd (Hofstede & Hofstede, 

2005), samt etableringskedjan inkrementella steg med internationalisering som 

en flexibel process i enlighet med Melén (2010), Mejri och Umemoto (2010) 

samt Andersen (1993). 

 

Kulturellt avstånd (Hofstede & Hofstede, 2005) används på den lodräta axeln 

för att poängtera betydelsen av kulturell förståelse. Den processinriktade 

vågräta axeln inbegriper två ytterligheter – novis och professionell internation-

alisering – som påvisar relativiteten vad gäller internationalisering. Resone-

manget bakom den vågräta axeln härstammar från Melén (2010: 39), Mejri & 

Umemoto (2010: 162), samt Andersen (1993: 213), vilka samtliga tar hänsyn 

till förstadier och betraktar en internationalisering ur ett processperspektiv 

som kännetecknas av olika faser. Internationaliseringsfaser benämner vi i KIP-



modellen som pre, novis och professionell, vilka kan inbegripa olika former och 

grader av utlandsengagemang (Hill et al., 1990; Chang & Rosenzweig, 2001), 

vilket inte är begränsat till etableringskedjans inkrementella mönster 

(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). 
 

FIGUR 4.2 
KIP-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Författarna (2012). 

 

Nu följer en förklaring till KIP-modellens antaganden och de teoretiska 

kopplingar som axlarna bygger på. Vi börjar med den vågräta processaxeln, för 

att sedan övergå till den kulturellt inriktade lodräta axeln. 

 

4.2.1 Process istället för steg 

 

Etableringskedjan (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) är en stegmodell, 

som vid integration med psykiskt avstånd (Hörnell et al., 1973) gestaltar ett 

svenskt företags internationaliseringsprocess i likhet med “ringarna på 

vattnet”. Annorlunda uttryckt utgår man från en punkt (Sverige), där etabl-

eringsform- och land förväntas likt ringar på vatten följa ett inkrementellt 

mönster i flera steg till psykiskt närbelägna marknader i första hand. Figur 4.3 

illustrerar förhållandet mellan etableringskedjan och psykiskt avstånd. 
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FIGUR 4.3 
Etableringskedjan och psykiskt avstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Johanson et al. (2002, sid. 47). 

 

En brist vad gäller etableringskedjan (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) är 

att den, enligt McDougall et al. (1994), primärt granskar multinationella stora 

företag. Vi studerar SME:s och dess entreprenörer, vilket innebär att steg-

teoriernas relevans i den aktuella studien är begränsad. Vi hävdar inte att 

etableringskedjan, liksom psykiskt avstånd, är oanvändbara idag, utan snarare 

att det finns ett behov för ett mer flexibelt och processinriktad synsätt 

gällande etableringar och ett ökat engagemang på utländska marknader i 

dagens ständigt föränderliga och osäkra värld (Christensen & Kreiner, 2010). 

 

KIP-modellens funktion vad gäller internationalisering intar därmed ett 

synsätt som betraktar ett ökat utlandsengagemang som en flexibel process, 

vilket inte nödvändigtvis behöver fixeras vid etableringskedjans (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975) etableringsformer, det vill säga export – agent – 

försäljningsbolag – tillverkningsbolag. Den vågräta processaxeln korrelerar 

således väl med hur Melén (2010) betraktar ett ökat engagemang på utländska 

marknader, som en process över tid genom tre faser, vilket inkluderar ett 

förstudium innan företaget grundas och initierar sin internationalisering. Fas-

erna illustreras i figur 4.4. Vår KIP-modell (figur 4.2) granskar däremot inte 

tid ur den bemärkelsen, utan en process där olika etableringsformer kan 

uppnås. Mejri och Umemoto (2010: 162) resonerar på ett likartat sätt vad 

gäller internationalisering som processer över tid, vilket inbegriper en novis fas 

och en erfaren fas, samt ett förstadium (pre). Figur 4.7 påvisar det process-

inriktade tankesätt som ligger i linje med KIP-modellens grundläggande upp-

byggnad. 
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FIGUR 4.4 
Internationaliseringsprocessen som tre faser  

 

 

 

 
 

 

Källa: Melén (2010, sid. 39). 

 

De innovationsrelaterade modellerna (Andersen, 1993), som riktar fokus mot 

SME:s, styrker föregående resonemang genom I-modellernas processliknande 

uppdelning av export i olika stadier. I-modellerna påvisar att internationali-

sering kan innefatta ett processinriktat tänk, och trots att I-modellerna (Bilkey 

& Tesar, 1977; Cavusgil, 1980; Czinkota, 1982; Reid, 1981; refererade i 

Andersen, 1993) kan betraktas som stegmodeller påvisar teorierna att export 

kan ske med större variation, flexibilitet och med olika förutsättningar (push 

respektive pull). 

 

En viktig egenskap hos I-modellerna är att de tar hänsyn till förstadier till 

export (Ruzzier et al., 2006), vilket är en betydelsefull del inom KIP-modellen. 

Etableringskedjan (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) betraktar inte inter-

nationalisering ur ett processinriktat perspektiv och tar inte hänsyn till för-

stadier, där exempelvis ett företag kan uppnå ett innanförskap i relevanta inter-

nationella nätverk (Johanson & Vahlne, 2009), eller teckna samarbetsavtal med 

aktörer på en utländsk marknad (Hill et al., 1990; Chang & Rosenzweig, 

2001). 

 

Primärt använder vi I-modellerna för att skapa en ökad förståelse för SME:s 

internationalisering i ett modernt perspektiv, men även för att förstå I-modell-

ernas funktion och roll idag. I-modellerna (Andersen, 1993) kan, enligt oss, 

fungera som en språngbräda vilket uppmärksammar internationalisering som 

en process istället för en inkrementell utveckling, samt påvisar förstadier innan 

ett företag växer internationellt. 

 

När ett företag träder in på en ny marknad kan strategi, etableringsform och 

tillvägagångssätt skilja sig åt beroende på kunskap och marknad (Hill et al., 

1990; Chang & Rosenzweig, 2001). Etableringskedjan (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975) kan anses vara svår att applicera på ett utlands-

engagemang som sker via exempelvis informationsteknik, det vill säga Inter-

netsidor, men även andra modernare samarbetsformer som sker mellan olika 

företag i olika länder. Exempel på vanligt förekommande alternativa etable-
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ringsformer i modern tid för att öka ett utlandsengagemang kan vara 

licensiering, franchising eller joint venture (Hill et al., 1990; Chang & 

Rosenzweig, 2001). Alternativa moderna etableringsformer som exempelvis 

utgörs av någon form av samarbetsavtal kan placeras in mellan ytterligheterna 

novis och professionell i KIP-modellen och bedömningen styrs av etablerings-

formens komplexitet i relation till ett företags engagemang på en eller flera 

utländska marknader. 

 

Bedömningen mellan vad som kan anses vara komplext (novis – professionell) 

och vad som kan anses vara etableringsformer och ett utökat utlands-

engagemang (export, agentur, samarbetsavtal, joint venture, hemsida etcetera) 

kan därmed betraktas som en bedömningsfråga i KIP-modellen, relaterad till 

företags- eller branschspecifika aspekter. KIP-modellen blir följaktligen 

dynamisk och flexibel till skillnad från etableringskedjan (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975) och det psykiska avståndet (Hörnell et al., 1973) 

som är uppbyggda och låsta till inkrementella internationaliseringsmönster. 

 

4.2.2 Kulturell förståelse 

 

Nu skiftar vi fokus mot varför vi väljer att använda måttet kulturellt avstånd 

(Hofstede & Hofstede, 2005) istället för måttet psykiskt avstånd (Hörnell et 

al., 1973). Det psykiska avståndet påvisar vilka länder som traditionella och 

större företag internationaliserade sig inom, på ett gradvis och inkrementellt 

sätt (“ringarna på vattnet”). Teorin fann att företag började internationalsera 

sin verksamhet på marknader med lågt psykiskt avstånd, för att sedan öka sitt 

engagemang på marknader med högre psykiskt avstånd (Hörnell et al., 1973), 

vilket vi redogör för i appendix 2. 

 

Det kulturella avståndet (Hofstede & Hofstede, 2005), det psykiska avståndet 

(Hörnell et al., 1973) – men även Nordströms (1991, refererad i Johanson et al., 

2002) bekräftelse (upprepning) av det psykiska avståndet – kan sägas korrelera 

tämligen väl med varandra vad avser länders psykiska och kulturella avstånd 

med utgångspunkt från Sverige (Johanson et al., 2002). En möjlig förklaring 

till likheten mellan de tre nämnda teoriernas avståndsmått kan härledas till 

tidpunkten för studierna genomfördes, när datamaterialet samlades in och 

tiden när fallföretagens ökade sitt utlandsengagemang (Johanson et al., 2002). 

Tidsperioderna ifråga är före 1990-talet och den alltmer ökande globaliseringen 

med den snabbt expanderade IT-teknologin samt Internets genombrott som 

inneburit automatiserad, snabb, enkelt och säker kommunikation och logistik 

globalt (Lindvall, 2011). 

 



När Geert Hofstede på 1980-talet genomförde och publicerade sin studie, med 

insamlat material från 1960- och 1970-talet (Johanson et al., 2002), såg 

världsbilden annorlunda ut gentemot vad den gör idag på många olika sätt 

[jmf. Hans Rosling; Gapminder]. Det kulturella avståndet (Hofstede & 

Hofstede, 2005) återspeglar hur världen såg ut då studien utfördes och kan 

idag svårligen återge en rättvis bild i förhållande till rådande moderna förut-

sättningar. Vi är därmed inte ute efter att bekräfta eller förkasta varken 

psykiskt eller kulturellt avstånd och fixerar därmed inget intresse vid måtten 

per se. Det vi finner relevant är snarare förståelse för kulturella skillnader mellan 

olika marknader och olika länder, samt att kultur ständigt förändras över tid i 

dagens post-industriella kunskapssamhälle (Frankelius, 2001; Christensen & 

Kreiner, 2010; Normann, 2001; Ståhlberg, 2010). Hofstede och Hofstede 

(2005) kan därmed sägas utgöra den objektiva kunskapen om kulturella 

skillnader, medan Mejri och Umemoto (2010) studerar kulturell kunskap ur 

ett erfarenhetsbaserat perspektiv (tyst kunskap), vilket vi finner som ett bra 

komplement till kulturellt avstånd för att förstå kulturella skillnader ur ett 

modernt och uppdaterat perspektiv. Med andra ord kan det, utöver Hofstede 

och Hofstede (2005), finnas ett behov av att införskaffa ny (tyst) kunskap om 

en marknad i realtid, vilket således leder till en ökad förståelse för marknaden 

ur ett modernt perspektiv. 

 

4.3 NÄTVERK 

 

Ett annorlunda sätt att analysera företags internationaliseringsprocesser växte 

fram under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet med 

utgångspunkt från nätverk av företag och aktörer istället för den fokusering 

mot ett enskilt företag som Johanson och Vahlne (1977) initialt analyserade, 

vilket förbisåg relationer gentemot andra aktörer. Därmed uppmärksammades 

relationer och nätverk som ett företag utvecklar i en internationaliserings-

process. Ett företag har således olika relationer med sina kunder, leverantörer, 

distributörer, konkurrenter etcetera, i olika affärsnätverk (Johanson & Vahlne, 

1990). 

 

Genom att modifiera den ursprungliga IP-modellen och kombinera teorierna 

med affärsnätverksteorier (Johanson & Vahlne, 1990), antog Uppsalaskolan 

ett nätverksbaserat perspektiv vad gäller internationalisering. Ett företag kan 

genom integration med andra företag inom ett nätverk tillägna sig kunskap 

och dra nytta av de resurser som finns tillgängliga inom nätverket. Enligt 

nätverksperspektivet (Johanson & Vahlne 1990; Johanson & Mattsson, 1988) 

utgör internationalisering en interaktiv process där marknadsengagemang och 

-kunskap kopplas samman med aktörer i olika nätverk internationellt. 



Johanson et al. (2002: 69) gör gällande att erfarenheter av internationella 

nätverk har en avgörande betydelse när ett företag etablerar sig på en utländsk 

marknad, och att internationaliseringsprocessen går snabbare då ett företag är 

involverat i ett starkt och kunskapsrikt nätverk. 

 

4.3.1 Kontexten: Ett nätverks samband med omvärlden 

 

Nätverkskontexten kan anses utgöra själva grundstommen för ett företagets 

verksamhetsutveckling (Johanson et al., 2002). I en nätverkskontext sker en 

symbios med betydelsefulla intressenter, vilket dessutom kan vara en källa till 

information angående omvärlden. En nära förbindelse med intressenter, där 

motparten delar ett företags framtid i både uppfattning och utveckling, kan 

skapa ett positivt beroende och förtroende som gynnar parterna, vilket kan 

öppna upp för samarbete på längre sikt (Johanson et al., 2002). 

 

I den aktuella studien väljer vi att fokusera på trippelhelix som en 

nätverkskontext. Etzkowitz (2005), som är en av trippelhelix-modellens 

grundare, anser att modellen fokuserar på förståelsen för hur innovationer i en 

social och ekonomisk utveckling kan förhålla sig till en kontext av nätverk. 

Kontexten består av näringsliv [eng. – industry], samhälle [eng. – state] samt 

den akademiska världen [eng. – academia]. Samverkan mellan näringsliv, 

myndigheter (staten/samhället) och forskningsvärlden (med universitet och 

högskolor) skapar ett ramverk för innovationer och en infrastruktur för 

kunskap, vilket kan främja tillväxt och innovationsförmåga (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000). Samverkan skapar, enligt trippelhelix-modellen, en större 

avkastning än om varje enskild aktör agerat på egen hand, vilket förutsätter en 

gemensam vision och att synergieffekter uppstår (“win-win”). Figur 4.5 illust-

rerar grafiskt trippelhelix-modellen och de trilaterala relationer som kan upp-

stå i en kontext av nätverk mellan samtliga tre sfärer, liksom bilaterala rela-

tioner mellan två sfärer (exempelvis samverkan mellan näringsliv och forsk-

ningsvärlden). 
 

FIGUR 4.5 
Trippelhelix-modellen 
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Källa: Etzkowitz & Leydesdorff (2000, sid. 111). 

 



4.3.2 Innanförskap i relevanta nätverk 

 

Enligt Johanson och Vahlne (2009) har den ursprungliga IP-modellen från 

1977 haft ett uppgraderingsbehov i takt med förändringar i affärspraxis och 

nya framsteg i teorin. Den tidigare neoklassiska IP-modellens (Johanson & 

Vahlne, 1977) argument gällande marknader som ett flertal på varandra 

oberoende leverantörer och kunder har fått mindre utrymme till förmån för 

ett mer tidsenligt perspektiv, där affärsklimatet idag alltmer kan liknas vid 

nätverk av relationer. 

 

Den mest vitala aspekten, enligt Johanson och Vahlne (2009), vid 

internationaliseringsprocesser utgörs av innanförskap [eng. - insidership] i 

relevanta nätverk, och det är utanförskap [eng. – outsidership] från relevanta 

nätverk som utgör grunden till osäkerhet i ett företag. 

Förändringsmekanismer [eng. – change aspects] i den uppgraderade IP-

modellen är i stort sett desamma som tidigare, förutom att Johanson och 

Vahlne (2009: 1414) har lagt till två nya aspekter; uppbyggandet av förtroende 

[eng. – trust-building] samt skapandet av ny kunskap [eng. – knowledge 

creation]. Den senare påvisar att ny kunskap kan utvecklas via förbindelser, det 

vill säga i relationer inom nätverk. Interaktionen mellan köparens 

användarkunskap och säljarens produktkunskap kan vara resultatet av en ledvis 

kunskapsprocess, vilket även sträcker sig utanför de närmsta aktörerna (Hägg 

& Johanson, 1982; Kogut, 2000). Kundernas kund och leverantörernas 

leverantör kan vara exempel på aktörer i ledvisa kunskapsprocesser. Utifrån en 

studie baserad på nätverkssynsättet hävdar Axelsson och Johanson (1992) att 

inträde på utländska marknader inte bör betraktas som ett inkrementellt beslut 

för att öka ett företags utlandsengagemang, utan bör istället studeras som 

processer som fokuserar på hur innanförskap kan skapas i ett relevant nätverk. 

Ovanstående resonemang illustreras i den uppdaterade IP-modellen (figur 

4.6), med fokus på nätverk, relationer och affärer. 
 

FIGUR 4.6 
Den affärs- och nätverksrelaterade IP-modellen 
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Kärnargumentationen i teorin baseras på forskning inom affärsnätverk enligt 

Johanson och Vahlne (2009: 1411-1412), vilket påvisar att marknader är 

nätverk av relationer i vilka olika företags kontexter är komplext samman-

fogade med varandra i mer eller mindre osynliga mönster. Johanson och 

Vahlne (2009) påvisar med sin forskning betydelsen av att uppnå innanförskap 

i relevanta nätverk, det vill säga skapa position (access) till de nätverk som ett 

företag är beroende av för att lyckas internationalisera sig. På ett likartat sätt 

finns det även en risk att ett företag inte lyckas få access till betydelsefulla 

nätverk, och hamnar således i ett utanförskap från relevanta nätverk 

(Schweizer et al., 2010). 

 

Enligt Johanson och Vahlne (2009) är ett företags omvärld uppbyggt av och 

omkring nätverk, vilket kan medföra potentiella möjligheter till inlärning för 

att bygga förtroende och skapa värdefulla ömsesidiga engagemang. Relationer i 

nätverk kan även främja identifiering och tillvaratagande av möjligheter, där ett 

utanförskap från relevanta nätverk således kan utgöra en barriär mot 

möjlighetsutveckling (Karra et al., 2008). Allting speglas av relationer; "What 

happens, happens in relationships" (Schweizer et al., 2010: 360). Coviello (2006) 

hävdar även i sin forskning att innanförskap i olika nätverk är centralt och 

betydelsefullt för den specifika internationaliseringen för ett företag, samt att 

ett innanförskap kan utvecklas innan själva inträdet på en ny marknad och 

även före ett företag grundas. 

 

4.4 ENTREPRENÖRSKAPET OCH ENTREPRENÖREN 

 

Enligt Andersson och Florén (2008) har forskningsområdena internationali-

sering och entreprenörskap (med fokus på entreprenörer och det nystartade 

inhemska företaget) traditionellt sett studerats separat. En överlappning av 

internationalisering och entreprenörskap har emellertid skett inom forskning-

en de senaste åren, vilket Andersson och Florén (2008: 36) uttrycker enligt 

följande; "[---] there has been an increased interest in the overlap of the two fields, 

and a third has emerged, i.e. the study of international entrepreneurship". Melén 

(2010) uttrycker därtill att en entreprenör och ett företag kan utgöras av en 

och samma individ, vilket korrelerar med Ahrenfelt (2001) som anser att ett 

företag utgörs av individer. Därmed kan ett företag bestå av en och samma 

person – ergo entreprenören. Annorlunda uttryckt är entreprenören företaget. 

 

Forskning om SME:s som tidigt internationaliseras (Born Globals) har trad-

itionellt fokuserats mot entreprenörskapet i första hand, snarare än vid entre-

prenören. Andersson och Evangelista (2006) hävdar dock att en entreprenörs 

förmågor, bakgrund och tidigare erfarenheter kan påverka ett småföretags 



internationaliseringsbeslut och -mönster, det vill säga företagets utveckling på 

utländska marknader. Resonemanget korrelerar med Melén (2010), vars forsk-

ning om små- och medelstora företags internationella beteenden och agerand-

en lägger stor vikt vid individuella entreprenörers tidigare kunskaper och erfar-

enheter. 

 

Entreprenörskapet och entreprenören kan inom SME:s vara tätt samman-

kopplade, vilket gör att även en entreprenörs personliga nätverk, bakgrund, 

förmågor och egenskaper kan vara betydelsefulla för en framgångsrik företags-

utveckling och internationaliseringsprocess (Andersson & Florén, 2008; 

Nordman & Melén, 2008; Andersson & Evangelista, 2006). Enligt Melén 

(2010: 41) påverkar en entreprenörs tidigare erfarenheter hur ett företag agerar 

gentemot kunder på en utländsk marknad, samt hur marknadskunskapen och 

affärsrelationer utvecklas.  

 

4.4.1 Entreprenörens förmågor och egenskaper 

 

Karra et al. (2008) påvisar tre förmågor som gör att en entreprenör kan uppnå 

internationell framgång. Förmågorna utgår från att en entreprenör, genom 

direkt erfarenhet och sociala interaktion (“learning by doing”), på bästa sätt 

sporadiskt skapar sig tillgång till ny kunskap om internationella affärer och 

möjligheter. Genom att en entreprenör ges utrymme att experimentera med 

egna idéer, men även nätverka med olikheter i omvärlden, kan entreprenören 

skaffa sig “know-how” och resurser som ligger utanför entreprenörens vet-

skap. Enligt Andersson och Evangelista (2006) kan personliga nätverk bli 

centralt i förhållande till ovanstående resonemang, eftersom personligt nät-

verkande kan ge access till nödvändiga resurser, framför allt kunskap. 

 

Vidare anser Karra et al. (2008) att en entreprenör har en förmåga att upptäcka 

gap i omvärlden som andra aktörer på en marknad inte ser, samt har förmågan 

att utveckla en marknad för att fylla ett gap. Bernstad och Olsson (1992) 

argumenterar på ett likartat sätt. De anser att en entreprenör kan, och vågar, se 

möjligheter till att skapa nya marknader som ännu inte existerar. Annorlunda 

uttryckt sammanfogar en entreprenör sin vision med samtiden och kan där-

med upptäcka nya möjligheter som ingen tidigare påträffat. 

 

En andra förmåga som Karra et al. (2008) belyser berör konsten att överbrygga 

formella och informella institutionella skillnader (lagar och regler) mellan 

olika länder, marknader och kunder. Förmågan kan ligga till grund för en 

förståelse vad gäller marknadens kunder och dess köpbeteenden, vilket möjlig-

gör att ett affärskoncept kan översättas och anpassas till lokala och relevanta 



behov. Vidare anser Karra et al. (2008) att en entreprenör även bör besitta 

förmågan och kapaciteten att kunna utveckla interkulturella sociala relationer 

med nyckelpersoner i relevanta nätverk på marknader i olika länder. 

 

En tredje förmåga som en entreprenör behöver, enligt Karra et al. (2008), 

bygger på att överföra en ny eller tidigare etablerad affärsmodell och kunna 

anpassa [anm. adaptera] och implementera affärsmodellen till en ny marknad. 

Anpassning och implementering av en affärsmodell till en ny marknad kan ske 

genom att en entreprenör exempelvis bygger upp framgångsrika och komplexa 

relationer, vilket leder till starka och konkurrenskraftiga samarbeten med lev-

erantörer och tillverkare interkulturellt. Starka relationer i nätverk kan event-

uellt göra det svårare för konkurrenter att imitera det implementerade affärs-

konceptet, och därmed kan starka konkurrensfördelar skapas. 

 

Enligt Johanson och Vahlne (2009) kan det för en utomstående, det vill säga 

någon som inte känner till en relations unika värde, vara svårt att förstå relatio-

nens ömsesidiga värdegrund, vilket skapar unika konkurrensfördelar i affärs-

relationer länkade till olika affärsnätverk. Relationerna utgår från unika pref-

erenser, behov, eller grundläggande gemensamma värderingar som skapar ett 

unikt värde mellan parterna vars syfte inte nödvändigtvis formellt är uttalat. 

Att skapa en ömsesidig fungerande relation är en komplex och långsiktig in-

formell process, vilket kan ta mycket tid och resurser i anspråk (Johanson & 

Vahlne, 2009). Avsikter, förväntningar och tolkningar hos parterna är avgör-

ande och viktiga aspekter i den relationsbyggande processen och risken för att 

misslyckas är relativt hög. 

 

Förmågan att förverkliga och realisera tankegångar och lärdomar, utifrån en 

entreprenörs kunskapsbas och omvärld, kan sammankopplas med det som 

Sarasvathy (2001) benämner som effectuation. Kortfattat kan effectuation 

beskrivas som en entreprenörs förmåga att “gå från ord till handling”, alterna-

tivt “förmågan att åstadkomma effekt”, med utgångspunkt i hur omvärlden är 

beskaffad vid en viss tidpunkt. Fokus placerar Sarasvathy (2001), i likhet med 

Andersson och Evangelista (2006), således vid vad som kan göras i en 

företagsverksamhet, snarare än vad som följer ett rationellt och logiskt orsak-

verkan samband, det vill säga vad som borde göras. Annorlunda uttryckt agerar 

ofta entreprenörer i små- och medelstora företag snabbt, flyktigt och efter 

eget intresse. Agerandet kan delvis förklaras av att det sällan finns några krav 

på att upprätta genomarbetade rationella kalkyler eller analyser som ligger till 

grund för olika beslut (Andersson & Evangelista, 2006). 

 



En entreprenörs förmågor kan vara avgörande för om en entreprenör lyckas 

med nya satsningar på en internationell marknad. Vidare har Karra et al. (2008) 

i sin studie kommit fram till en viktig slutsats, där de hävdar att bestämnings-

faktorerna (förmågorna) oftast har utvecklats långt innan företaget grundades, 

vilket kan vara en bakomliggande faktor till en framgångsrik utveckling. Flera 

andra forskare – Andersson (2000; 2002), Ibeh och Young (2001), Nummela 

et al. (2004), Kuemmerle (2002), Preece et al. (1998) samt Westhead et al. 

(2001) – har kommit fram till att det finns ett positivt samband mellan en ent-

reprenörs internationella erfarenheter och nätverk, med en framgångsrik inter-

nationell utveckling. Argumentationen styrks även av Karra et al. (2008). 

 

4.4.2 Förtroende och tillit 

 

Emotionella aspekter kan, enligt Johanson och Vahlne (2009), vara viktigt att 

ta hänsyn till när tillit skapas i affärsrelationer. Forskning inom socialt kapital, 

förtroende och liknande koncept innerfattar både kognitiva och emotionella 

element. Förtroende [eng. – trust] har också visat sig vara en betydelsefull 

aspekt gällande hur relationer (Morgan & Hunt, 1994) och affärsnätverk 

(Johanson & Mattsson, 1987) utvecklas. Kognitiva och emotionella element, 

gällande förtroende och värde, kan härledas till socialt entreprenörskap 

(Olausson, 2009), som vi redogjorde för tidigare under rubrik 4.1.4. 

 

Förtroende kan därmed utgöra en grundförutsättning för utvecklandet av ny 

och relevant kunskap på en marknad (Johanson & Vahlne, 2009). Förtroende 

kan även ersätta kunskap, exempelvis när ett företag saknar nödvändig mark-

nadskunskap och anförtror en betrodd mellanhand att driva dess utländska 

affärsverksamhet. Mehta et al. (2006) anser därtill att partnerskap med lokala 

distributörer kan minska kostnader, risker och underlätta en internationali-

seringsprocess rent tidsmässigt, där tillit således blir avgörande för en fung-

erande relation. Således, utvecklar Mehta et al. (2006), kan det finnas ett behov 

för att relationer är dyadiska, det vill säga att en “win-win-situation” uppstår 

mellan parterna. 

 

Morgan och Hunt (1994) definierar förtroende som en känsla, vilket in-

begriper en förmåga att förutspå någon annans beteende. Förtroende innebär 

också att “man tar för givet” att mänskligt beteende karaktäriseras av höga 

etiska standarder. Förtroende måste därmed utvecklas i en miljö där det finns 

en fri vilja och positiva intentioner. Det finns två sidor av förtroende, där den 

ena sidan påvisar att förtroende liksom möjligheter, vilka båda utgör nyckel-

faktorer för att bygga nätverk och göra affärer, inte är något permanent 

(Johanson & Vahlne, 2009). Enligt Rousseau et al. (1998) utgör förtroende, 



engagemang och samarbete fundamentala element inom nätverk och partner-

skap. Tillit och förtroende är betydelsefullt inom affärsnätverk och olika sam-

arbeten mellan företag och aktörer, eftersom det ibland inte finns några regler 

nedskrivna i lagform för samarbete mellan företag (exempelvis i form av kon-

sortium). Tillit utgör ingen garanti för att samarbetet skall fungera, men det 

underlättar ändå samarbetet och tilliten uppstår, enligt Rousseau et al. (1998), 

via en upprepad interaktion mellan företag. Därmed blir förtroende viktigt när 

två parter, som känner tillit gentemot varandra, ingår partnerskap av den enkla 

anledningen att samarbetet är gynnsamt på lång sikt. 

 

Den andra sidan består av ett beroende, vilket innebär att den ena parten inte 

nödvändigtvis behöver uppskatta allt den andra parten gör, vilken kan göra 

situationen besvärlig i ett samarbete mellan två parter på lång sikt (Thorelli, 

1986). Däremot kan visst agerande tolereras med hänsyn till de långsiktiga int-

ressena parterna emellan, vilket kan associeras med socialt kapital och sunk 

cost som vi utvecklar längre fram i analysen. Förtroende kan anses vara som 

mest relevant i de situationer där osäkerhet råder och i tidiga skeden av rela-

tionsbyggande processer, där människor delar informationsflöden och gemen-

samma förväntningar (Madhok, 1995). 

 

4.4.3 Möjlighetsutveckling 

 

En entreprenörs förmåga att urskilja möjligheter i omvärlden utgör en central 

aspekt i olika marknadsprocesser, eftersom marknader aldrig befinner sig i ett 

harmoniskt eller balanserat tillstånd (Kirzner, 1973). Förmågan att i ett tidigt 

stadium upptäcka och känna igen möjligheter inbegriper ofta en analysförmåga 

att löpande kunna sammankoppla upptäckter med tidigare erfarenheter (Karra 

et al., 2008; Ardichvili et al., 2003). Förmågan att urskilja möjligheter i 

omvärlden kan härledas till den löpande företagsverksamheten, vilket kan 

liknas vid processer snarare än ett specifikt möjlighetssökande (Kirzner, 1997). 

 

En entreprenör kan, enligt Karra et al. (2008) och Schweizer et al. (2010), id-

entifiera möjligheter på tre olika sätt; (1) genom aktivt sökande efter gap på en 

marknad, där framför allt sökkunskaper som en entreprenör själv besitter 

används, vilket begränsas av den personliga kapacitet som en entreprenör har; 

(2) genom passiv sökning som sker på ett slumpartat sätt, där en entreprenör 

använder sina unika kunskaper och erfarenheter för att känna igen möjligheter 

och värdefull ny information. Oavsiktliga upptäckter kan vara resultatet av 

förhöjd entreprenörsmässig vakenhet (“att man är alert”); (3) genom en entre-

prenörs kreativa förmågor och med hjälp av kognitiva processer som utgör ett 

slags verktyg för att utveckla idéer till nya produkter och lösningar. 



Ardichvili et al. (2003) gör gällande att möjligheter kan identifieras av somliga 

individer, men inte av andra, vilket grundar sig i personliga skillnader gällande 

preferenser, bakgrund, erfarenheter, kreativa förmågor samt tillgång till infor-

mation kopplat till en viss möjlighet. En entreprenörs särpräglade kunskaper 

av olika marknader, marknadsprocesser och problem relaterat till kunder ex-

empelvis, bildar en kunskapskorridor, vilket möjliggör att en entreprenör vid 

ett senare tillfälle lättare kan känna igen specifika problem och möjligheter 

(Ardichvili et al., 2003). 

 

Genom att regelbundet använda sig av kreativitet och kognitiva processer kan 

en entreprenör bryta traditionella mönster och skapa nya tillvägagångssätt eller 

kreativa idéer, som potentiellt kan vara kopplade till framtida möjligheter 

(Ståhlberg, 2010). Kreativa idéer kan sedan lagras i vad Ståhlberg (2010) 

benämner som en logik- och förståelsebox, vilket är en mental lagringsplats för 

framtida “hjärteidéer” som en entreprenör inte vill förkasta, men som ännu 

inte är möjliga att förverkliga. Genom att kombinera kunskapskorridoren 

(Ardichvili et al., 2003) med logik- och förståelseboxen (Ståhlberg, 2010) kan 

en entreprenör både snabbare och enklare lära sig att känna igen potentiellt 

framtida möjligheter som löpande uppkommer, samt även öka frekvensen för 

att kunna förverkliga, tillvarata och förstå slumpmässigt uppkomna affärs-

möjligheter. Ardichvili et al. (2003: 114) ger uttryck för resonemanget; "People 

tend to notice information that is related to information they already know [---] 

entrepreneurs will discover opportunities because prior knowledge triggers 

recognition of the value of the new information". 

 

För att ytterligare utveckla de olika sätten som identifiering av möjligheter kan 

ske på (Karra et al., 2008; Schweizer et al., 2010), i synnerhet passiv sökning, 

poängterar Kirzner (1997) att slumpen är signifikant för möjlighetsutveckling. 

Det vill säga en oavsiktlig och positiv upptäckt (Denrell et al., 2003). Att ta 

tillvara på, vara uppmärksam inför och kunna urskilja möjligheter kan därmed 

vara en fråga om engagemang samt tur (slumpen), i kombination med flexi-

bilitet och vakenhet (Kirzner, 1997). Shane (2000) argumenterar för hur tidig-

are erfarenheter och kunskaper ligger till grund för en entreprenörs unika sätt 

att avläsa omvärlden, metoderna för sökandet samt tillvaratagandet av möjlig-

heter. 

 

Möjlighetsutveckling kan betraktas som en interaktiv process inom relationer, 

där nätverk och externa resurser kan fungera som pådrivande faktorer 

(Johanson & Vahlne, 2009), samt utgöra grunden för att utveckla ömsesidigt 

förtroende och informationsutbyte (Agndal & Chetty, 2007). Integrerande 

processer inom relationer genererar unika gemensamma kunskapsbaser, re-



kognosering (lärande) och tillämpning (engagemang) över tid, vilket gör att 

samarbetsparters i ett nätverk kan uppmärksamma möjligheter som andra 

aktörer på marknaden inte gör. Sammantaget, anser Johanson och Vahlne 

(2009), att det finns likartade mönster mellan möjlighetsutvecklingsprocesser 

och internationaliseringsprocesser, samt processer av relations- och nätverk-

uppbyggnad. Ardichvili et al. (2003: 115) poängterar även vikten av sociala 

(personliga) nätverk och anser att en entreprenör med omfattande nätverk i 

större utsträckning identifierar möjligheter. 

 

Möjlighetsidentifiering kan utgöra ett första steg i möjlighetsutveckling, där 

tillvaratagandet av en möjlighet kräver någon form av handling eller åtgärd, 

vilket kan härledas till effectuation (Sarasvathy, 2001). Entreprenörer utgår, 

enligt Dew och Sarasvathy (2002), från vad de har och vad de kan, samt vad de 

har råd att förlora, och således inte vad de kan vinna. Både ett misslyckande 

och en framgång betraktas som en process att generera nya möjligheter, där 

misslyckanden är en del av processen för att senare kunna lyckas. Med andra 

ord omvandlar en entreprenör osäkerhet och risker till möjligheter och för-

delar, samt ser potential till konkurrenskraft snarare än hinder och barriärer 

(Dew & Sarasvathy, 2002; Schweizer et al., 2010). 

 

En entreprenör behöver inte, enligt Sarasvathy och Dew (2005), nödvändigtvis 

utgå från att det finns en definierad marknad, utan skapar genom innovation 

och kreativitet nya marknader över tid som andra aktörer sedan kan följa. En 

entreprenör kan synligöra dolda möjligheter genom att integrera förtroende 

och nätverk, samt genom att samverka i sin omvärld (Ardichvili et al., 2003). 

 

4.4.4 Personliga nätverk 

 

Relationer i personliga nätverk upprätthålls och vårdas, enligt Johannisson 

(1996), genom ömsesidigt förtroende och kan ligga till grund för långsiktiga 

affärsförbindelser och engagemang mellan företag, samt utbyte av erfarenhets-

baserad kunskap. Små företag – som inte har resurser eller kapacitet att bygga 

upp generella marknadsföringsmekanismer (exempelvis omfattande och kost-

samma marknadsundersökningar, eller varumärkesuppbyggnad) – kan använda 

personliga nätverk för att utveckla företagets verksamhet, där förtroende är en 

central aspekt (Parker, 2004). Förtroende kan existera mellan organisationer 

(affärsmässiga relationer) liksom mellan individer (personliga relationer), även 

om affärsmässiga respektive personliga relationer inte alltid kan särskiljas på 

ett enkelt sätt (Parker, 2004; Johannisson, 1996). 

 



En entreprenörs personliga nätverk och kontakter kan komma att bli viktiga 

för småföretags utveckling när affärer initieras (Andersson & Florén, 2008), 

strategiska beslut ska fattas (Gummesson, 2002), samt vid formellt och infor-

mellt informationsutbyte och produktutveckling (Parker, 2004). Johannisson 

(1996: 128) hävdar att ett företags nätverk kan vara uppbyggda redan innan en 

etablering på en marknad, och att nätverken ökar successivt i och med att 

entreprenören bygger upp sina kontakter i affärsvärlden. De förbindelser som 

entreprenören har med sig sedan tidigare utgörs mestadels av personliga 

relationer. 

 

Personliga nätverk kan många gånger vara uppbyggda kring ett strategiskt 

tänk, i syfte att stimulera internationella relationer (Johannisson, 1996). Ett 

företag kan exempelvis anställa personer med ett stort internationellt nätverk 

eller mångkulturell bakgrund, vilket kan främja internationella affärer 

(Hatzigeorgiou & Lodefalk, 2012). Gummesson (2002) anser därtill att 

personliga och sociala relationer i nätverk kan vara betydelsefullt för att göra 

affärer på vissa marknader. Exempelvis är det lättare att komma in som lev-

erantör i USA, men också lättare att “åka ut”. I Japan kan det vara svårare att 

komma in i ett affärsnätverk, men affärsrelationer är i regel mer långsiktiga på 

den asiatiska marknaden (Gummesson, 2002). 

 

4.4.5 Mentala modeller och sjunkna kostnader 

 

Enligt Senge (2006) kan mentala modeller definieras som antaganden, generali-

seringar eller föreställningar som ligger djupt rotade inom människan. Mentala 

modeller har en inverkan på individers beteende och hur individer uppfattar 

omvärlden, samt figurerar oftast i det omedvetna. Om en individ inte är med-

veten om sina egna tankemodeller kan problem uppstå i en företagsverksam-

het, vilket kan motverka förändring och utveckling i en organisation (Senge, 

2006). Mentala modeller kan leda till att individens omgivning föränd-ras, 

samtidigt som individens tankemodeller förblir desamma. Andersson och 

Florén (2008) poängterar att unga entreprenörer effektivare kan hantera entre-

prenörskap i en internationell miljö. En förklaring till att unga entreprenörer 

har en sådan förmåga finns i det faktum att unga entreprenörer kan ha växt 

upp i en mer flexibel och global affärsvärld, där tankegångar och ny kunskap – 

som entreprenören skapat i internationella nätverk genom exempelvis studier 

eller resor – korrelerar med omvärldens struktur och värdegrund (Andersson 

& Florén, 2008). 

 

Andersson och Evangelista (2006) anser att en entreprenörs mentala modeller 

kan påverka vilken strategi och vilka beslut som denne väljer. En entreprenörs 



personliga antaganden, normer och värderingar kan därmed vara styrande när 

strategiska mål ska fastställas inom ett företag. 

 

Mentala modeller kan sammanföras med det som kallas sunk cost, eftersom 

sunk cost också kan påverka hur en företagsledare agerar och vilka beslut som 

fattas. Att benämna konceptet som en “sjunken kostnad” på svenska förklarar 

inte innebörden, även om det ger en hint. McAfee et al. (2010) definierar en 

sunk cost som en kostnad eller en investering vilket går förlorad oavsett vilka 

åtgärder som vidtas. Det handlar således om en investering som redan förvärv-

ats och som inte går att återvinna eller bryta loss på något sätt, eftersom kost-

naden är bunden till ett visst samarbete eller avtal. För att exemplifiera resone-

manget kan en sunk cost uppstå när en individ köper en flygresa, utan av-

beställningsskydd, som denne individ sedan inte kan utnyttja på grund av för-

hinder. 

 

Enligt McAfee et al. (2010) inverkar sunk cost på människors ageranden, och 

när sjunkna investeringar uppstår tenderar de inblandade parterna att investera 

mer i syfte att rädda befintliga satsningar. Desto större sunk cost, desto mer 

tenderar människor att fortsätta satsa, trots att investeringen förefaller mer 

eller mindre poänglöst. McAfee et al. (2010: 323) exemplifierar; "some people 

remain in failing relationships because they “have already invested too much to 

leave.”." Individer bör därmed ignorera en sunk cost för att kunna ta rationella 

beslut. 

 

4.5 KUNSKAP OCH ERFARENHETER 

 

För små- och medelstora företag, särskilt inom högteknologiska branscher, 

kan kunskap betraktas som den viktigaste och ibland enda resursen (Freeman 

et al., 2010; Melén 2010), där erfarenhetsbaserad kunskap och inlärning i 

nutida forskning blivit en alltmer viktig och central faktor att studera vid ett 

företags internationaliseringsprocess (Mejri & Umemoto, 2010; Johanson & 

Vahlne, 2009; Nordman & Melén, 2008). Vi har bitvis redan tangerat tyst 

kunskap, vilket är centralt i den aktuella studien. Med utgångspunkt från den 

tysta dimensionen av kunskap är steget inte långt till erfarenhetsbaserad 

kunskap, eftersom erfarenhetsbaserad kunskap fundamentalt kretsar kring tyst 

kunskap (Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010). Vi applicerar ett 

företagsekonomiskt perspektiv vad gäller tyst kunskap (Polanyi, 1966), och 

använder erfarenhetsbaserad kunskap för att skapa en större förståelse för 

internationalisering idag bland SME:s. 

 



4.5.1 Tyst kunskap 

 

Edith Penrose ligger till grund för mycket av forskningen som bedrivits inom 

internationalisering sedan 1970-talet och framåt (Melén, 2010). Penrose 

(1959) studerade på vilket sätt och i vilken takt ett företag växer och hennes 

teorier länkar samman hur resurser och förmågor ligger till grund för kon-

kurrenskraftiga fördelar. Ett företags förmåga att utveckla, använda och komb-

inera olika resurser är det som, enligt Penrose (1959), genererar tillväxt i ett 

företag. Det är kunskapen om resurser som Penrose lägger tonvikt vid, inte 

resurserna i sig. 

 

Penrose (1959: 53) skiljer mellan kunskap som objektivt och formellt kan 

uttryckas eller överföras mellan människor, och kunskap som personliga 

erfarenheter som ett resultat av lärande. Det senare kan sammanföras med 

begreppet tyst kunskap [eng. – tacit knowledge], och det förstnämnda med 

explicit (objektiv) kunskap. Distinktionen mellan kunskapselementen, liksom 

lämpliga etiketter, anser Penrose (1959) vara oklar och svårbedömd. Polanyi 

(1966) var emellertid en av de första som föreslog begreppen tyst respektive 

explicit kunskap. 

 

Polanyi (1966) har ett brett angreppssätt vad gäller tyst kunskap som närmast 

kan placeras inom den filosofiska disciplinen. Vårt intresse i studien placeras 

vid tyst kunskap ställt i relation till internationalisering och entreprenörskap. 

Alavi och Leidner (2001) beskriver att klassificeringen tyst respektive explicit 

kunskap har fått en stor spridning och användning inom olika teorier som 

berör organisation, management och strategi. 

 

Polanyi (1966: 4) menar att "we can know more than we can tell", vilket således 

åsyftar kärnan i den tysta kunskapsdimension. Att redogöra för vad tyst 

kunskap – liksom explicit kunskap – kan vara och inte beror dock på vilket 

perspektiv som används. Kunskapen att cykla kan emellertid exemplifiera tyst 

respektive explicit kunskap. Att förklara hur man gör när man cyklar kan 

förefalla enkelt och representerar således någon form av explicit kunskap. Att 

faktiskt cykla kräver dock att en individ praktiskt lär sig hur man gör, vilket 

följaktligen är en form av tyst kunskap som kan vara svår att uttrycka i tal eller 

skrift. Därav citatet ovan och det faktum att kunskapsdimensionen benämns 

som tyst. 

 

Nonaka och Takeuchi (1995) anser att erfarenheter tenderar att länkas 

samman med tyst, fysisk och subjektiv kunskap, medan rationalitet tenderar 

att sammanföras med explicit och objektiv kunskap. Exemplifierat kan objek-



tiv (explicit) kunskap vara kunskap om priser och preferenser på en viss mark-

nad (Penrose, 1959) eller kunskap från läroböcker, marknadsundersökningar, 

ritningar och liknande (Johanson et al., 2002). Tyst kunskap grundar sig i 

handlingar och erfarenheter i en specifik kontext och kan vara svår att artik-

ulera (Alavi och Leidner, 2001). Exemplifierat kan tyst kunskap härledas till 

hur en specifik kund bearbetas på bästa sätt, eller specifik kunskap om en 

internationell marknad (Ruzzier et al., 2007). 

 

Sammanfattningsvis kan tyst kunskap beskrivas enligt följande (Morroni, 

2006: 36); "It [tyst kunskap] is the fruit of learning-by-doing processes and is 

deeply rooted in an individual’s action, ideals, feelings and emotions". 

 

4.5.2 Erfarenhetsbaserad kunskap 

 

Ardichvili et al. (2003) skiljer mellan två typer av entreprenörsmässiga 

kunskaper; den ena härstammar från säregna intressen och humor bland annat, 

och den andra kan relateras till ackumulerad arbetslivserfarenhet. Den senare 

kan kopplas samman med det som Eriksson et al. (1997) benämner erfaren-

hetsbaserad kunskap [eng. – experiential knowledge], vilket kan placeras nära 

tyst kunskap (Polanyi, 1966). Eriksson et al. (1997) är några av de mer 

tongivande forskarna, vid sidan av Mejri och Umemoto (2010), vad gäller 

erfarenhetsbaserad kunskap och internationalisering, där objektiv kunskap är 

av mindre betydelse. 

 

Genom att operationalisera kunskap på företagsnivå och marknadsnivå 

utvecklade Eriksson et al. (1997: 343) en förståelse för två typer av erfaren-

hetsbaserad internationell marknadskunskap; den marknadsspecifika och den 

mer generella (företagsspecifik). Marknadsspecifik kunskap kan delas upp i två 

aspekter; utländsk affärskunskap samt utländsk institutionell kunskap. Den 

marknadsspecifika kunskapen avser erfarenheter vad gäller en marknad och 

dess kunder och konkurrenter, kultur, normer, värderingar, myndigheter, 

regler, samt institutionella ramverk. Enligt Hadley och Wilson (2003) tillåter 

de marknadsspecifika erfarenheterna ett företag att urskilja möjligheter och 

problem på en utländsk marknad. 

 

Brist på internationell marknadskunskap kan skapa osäkerhet och kan vara 

tidskrävande för ett företag, vilket kan medföra ökade kostnader (Eriksson et 

al., 1997). Enligt Johanson och Vahlne (2009) är det den erfarenhetsbaserade 

kunskapen som gör det möjligt att få en bredare överblick och förståelse av en 

marknads potential, som sedan kan korrelera med ett företags förmågor [eng. – 

capabilities]. 



Den generella erfarenhetsbaserade kunskapen avser ett företag och dess 

resurser, och Eriksson et al. (1997) benämner den generella företagsspecifika 

erfarenheten som internationaliseringskunskap. Internationaliseringskunskapen 

är relaterad till vad ett företag kan och inte kan för att främja en internationell 

expansion, och är därmed inte kopplat till någon specifik marknad. Exempelvis 

kan anpassningen av resurser och förmågor till en viss internationell 

marknadskontext betraktas som en form av internationaliseringskunskap 

(Hadley & Wilson, 2003). 

 

För att bättre förstå skillnaden mellan marknadsspecifik och företagsspecifik 

erfarenhetsbaserad kunskap i ett företag, erbjuder Hadley och Wilson (2003: 

701) ett insiktsfullt resonemang; "Whereas foreign business and foreign institu-

tional knowledge pertain to the ‘know-why’ aspect of experiential knowledge, it is 

asserted that internationalisation knowledge captures the ‘know-how’ or proced-

ural element of experiential knowledge".  

 

Mejri och Umemoto (2010) har också forskat om erfarenhetsbaserad kunskap 

med fokus på SME:s och entreprenörsdrivna småföretag. Forskarnas kun-

skapsbaserade modell för SME:s internationaliseringsprocesser återfinns i figur 

4.7 och visar på hur och när olika kunskapsdimensioner förvärvas och används 

av småföretag när de växer internationellt. Kunskapsprocesserna innefattar ett 

förstadium (pre) till den initiala internationaliseringen (novis), som sedan ut-

vecklas mot ett mer avancerat stadium av internationalisering (erfaren).  
 

FIGUR 4.7 
En kunskapsbaserad modell för SME:s internationalisering  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Källa: Mejri & Umemoto (2010, sid. 162). 

 

Det Mejri och Umemoto (2010) vill poängtera med modellen är hur objektiv 

kunskap om utländska marknader tenderar att användas mer intensivt i ett 

initialt internationaliseringsstadium. Marknadskunskap i modellen represen-

terar en explicit kunskap om utländska marknader som kan erhållas via olika 
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objektiva källor. Det kan exempelvis handla om information angående en viss 

marknads storlek, konkurrenter, samt lagar och regler. 

 

Den erfarenhetsmässiga, och tysta, kunskapen om utländska marknader 

tenderar att förvärvas och användas senare i en internationaliseringsprocess 

enligt Mejri och Umemoto (2010). De nämnda forskarna delar in erfarenhets-

baserad kunskap i tre kategorier. Nätverkskunskap handlar om personliga lik-

som affärsmässiga nätverk som nyttjas när ett företag växer på en utländsk 

marknad. Det är nätverket i sig som är intressant, vilket formar en “rum” av 

olika kunskaper [jmf. Ardichvili et al., 2003; kunskapskorridoren]. Kulturell 

kunskap associeras med kulturella element på en utländsk marknad (Mejri & 

Umemoto, 2010). Mer ingående gäller det kunskaper angående språk, vanor, 

normer, värderingar, beteenden, lagar och regler etcetera. Med andra ord 

handlar det om hur människor tänker och agerar på en utländsk marknad, 

vilket ligger i linje med det som Hofstede och Hofstede (2005: 16) benämner 

mental programmering (mjukvara). Slutligen benämner Mejri och Umemoto 

(2010) entreprenöriell kunskap som kunskap angående existerande möjligheter 

på en utländsk marknad, samt kunskapen om hur möjligheter kan tjäna före-

tagets utveckling på en viss marknad. 

 

4.5.3 Entreprenörens erfarenheter 

 

Tidigare erfarenheter av att göra affärer på utländska marknader kan vara av 

stor betydelse för ett nystartat och litet företag som internationaliseras i snabb 

takt (Born Global), som därmed saknar de resurser som äldre och större 

företag har (Nordman & Melén, 2008). Om grundaren eller någon annan 

entreprenör i ett nystartat högteknologiskt företag har sådan internationell 

affärskunskap kan affärserfarenheterna ha en positiv inverkan på ett företags 

internationalisering. 

 

Tidigt och snabbt internationaliserande SME:s (Born Globals) kan, enligt 

Nordman och Melén (2008) delas in i två kategorier vid företagsstart som 

kännetecknas av teknisk erfarenhet och internationell affärserfarenhet. 

Teknisk erfarenhet definieras av Nordman och Melén (2008: 175) som 

"Experiential knowledge about the technology upon which the Born Global firm’s 

products are built" och internationell affärserfarenhet som "Experiential know-

ledge about conducting business within an international setting". 

 

Ett företag som grundas av entreprenörer med en akademisk bakgrund och en 

kombination av hög teknisk erfarenhet och låg internationell affärserfarenhet 

bennämns av Nordman och Melén (2008: 181) som Born Academics. Ett före-



tag som kan sägas vara Born Academic har initialt ingen fastställd strategi för 

vilka utländska marknader eller kunder som man ska satsa på. Born Academics 

internationaliseras med nyckelpersoner vars bakgrund finns inom universitet 

och forskningsinstitut, och besitter därmed erfarenheten och kompetensen för 

att utveckla företagets produkt(er) (Melén, 2010). 

 

Ett företag som grundas av entreprenörer med en kombination av både hög 

teknisk erfarenhet och hög internationell affärserfarenhet bennämns av 

Nordman och Melén (2008: 181) som Born Industrials. Ett företag som kan 

sägas vara Born Industrial har redan vid start en tydlig strategi om vilka 

marknader och kunder som företaget ska fokusera på. Born Industrials inter-

nationaliseras med nyckelpersoner vars bakgrund finns inom andra företag, 

som kan vara multinationella (Melén, 2010). 

 

Born Academics och Born Industrials går ut på utländska marknaden på olika 

sätt, enligt Nordman och Melén (2008), och det finns även skillnader i hur nya 

affärsmöjligheter upptäcks. Born Academics har en mer ad hoc strategi som i 

huvudsak sker genom distributörer för att få ut produkterna till utländska 

marknader (Melén, 2010). Born Industrials kan däremot ha tydliga mål och 

strategier uppsatta, samt etablerar ofta egna säljbolag på utländska marknader 

för att kunna sälja sina produkter. 

 

 

  



 

NYA PERSPEKTIV PÅ 

INTERNATIONALISERING 

 

Studiens analysinriktade del syftar till att utveckla och kombinera olika teorier, 

genom att studiens teoretiska referensram ställs i relation till studiens empiriska 

datamaterial. Analysen är i huvudsak indelad i fyra delar, vilket följer studiens 

problemformulering och syfte. 

 
 

» Cleantech, eller miljöteknik som jag använder synonymt, det är något som verkligen kan lyfta 

svensk industri, skapa export och nya gröna jobb. Det är vår framtid helt enkelt. Vi ska ha bort alla 

gammalmodiga industrier, som ska fasas ut. Dom klarar inte kinesiska företag som säljer sina 

produkter billigare och snabbare. Det finns flera sådana här företag som är som är som dinosaurier 

som finns kvar. « 

 

Citatet ovan illustrerar på ett träffsäkert sätt en del av kärnan i studiens första 

analysdel som vi, under analysarbetets gång, valt att benämna “förr och nu”. 

Vad det handlar om mer ingående framkommer efter den initiala presenta-

tionen av uppsatsens tolv fallföretag (huvudrubrik 5.1). För att förstå studiens 

resultat och de resonemang som uttrycks i analysen kan det vara till en fördel 

att känna till fallföretagen och deras verksamheter, eftersom en sådan redo-

görelse sätter tonen för den kontext som fallföretagen befinner sig inom. 

 

Vi använder i analysen fingerande namn för företagen (A till L) med hänsyn 

till utlovad anonymitet inom Global Vision-projektet. Vi växlar mellan att 

använda företag, respondent och entreprenör i syfte att hänvisa till det empiriska 

datamaterialet. 

 

5.1 TOLV SVENSKA CLEANTECH-FÖRETAG 

 

Datamaterialet som presentationen under huvudrubriken (5.1) bygger på, här-

stammar från de utsagor som framkommit i intervjuerna, men vi har även 

hämtat information från företagens respektive hemsidor, samt Företagsfakta 

och dess databas (http://www.foretagsfakta.se/; hämtat 2012-07-14). Företag A 

och G har vi även kontaktat via telefon ytterligare en gång för kompletterande 

information. 

 



5.1.1 Företag A: Integrerad solkyla 

 

 Grundat: 2001 Antalet anställda: 20 Omsättning i SEK (2012): 3 800 000 

 

Företag A tillhandahåller solenergilösningar som går under benämningen 

solvärme och solkyla (“solar cooling”). Företaget utvecklar system där värme 

och kyla kan genereras mer energieffektivt och således mer miljövänligt. 

Produkterna kan integreras till värme- och kylsystem i exempelvis bostäder 

och lastbilar, vilket innebär att företag A inte tillverkar själva slutprodukten i 

sig (exempelvis varmvattenberedare och luftkonditioneringsanläggningar), 

utan kärnkomponenter som gör slutprodukter mer miljövänliga genom 

effektiv solenergi. År 2002 kom Industrifonden tillsammans med Engelbergs 

Industriutveckling in i företaget och har bidragit med finansiella medel och 

industriell expansionskompetens. 

 

5.1.2 Företag B: Tunn och lättintegrerad solfilm 

 

 Grundat: 2009 Antalet anställda: 7 Omsättning i SEK (2011): 4 600 000 

 

Produkterna som företag B utvecklar och tillverkar är av typen DSC, vilket 

står för Dye-Sensitized Solar som på svenska lättast kan beskrivas som solceller 

av typen tunnfilm. Produkterna integreras med andra befintliga slutprodukter 

och konverterar solenergi till elektrisk energi, inte helt olikt företag A:s prod-

ukter. Tekniken kan appliceras inom olika produktområden som använder 

glas, metall eller plast, vilket innebär att företagets produkter exempelvis kan 

användas inom fordons-, bygg- eller elektronikbranschen. 

 

5.1.3 Företag C: Portabel och säker solel 

 

 Grundat: 2007 Antalet anställda: 0 Omsättning i SEK (2010): 700 000 

 

Företag C:s produkt (endast en typ i dagsläget) är studiens mest mobila och 

enkla energilösning för uppladdning av vardaglig elektronik, som exempelvis 

mobiltelefoner, laptops, kameror etcetera. Solcellerna som används är således 

portabla och går att använda obegränsat oavsett geografisk lokalisering. Prod-

ukten används mestadels av människor i utvecklingsländer som inte har till-

gång till elektricitet, eller där det råder brist på tillförligt elektricitet. Även 

fridluftsegment i västvärlden utgör viktiga kunder. Lösningen är således 

globalt spridd och skapar trådlöst solgenererad energi som kan ladda upp tråd-

lösa produkter, vilket alltmer utmärker den moderna människans sätt att leva. 



Produktens distributionskanal går i huvudsak via internet eller säljs direkt till 

slutkund. 

 

5.1.4 Företag D: Kompatibla och allsidiga solfångare 

 

 Grundat: 2006 Antalet anställda: 8 Omsättning i SEK (2011): 3 500 000 

 

Företag D:s solenergilösningar är av typen solfångare, som kan användas i alla 

typer av byggnader – nya som befintliga – för att generera förnyelsebar energi. 

Det handlar exempelvis om privatbostäder, flerfamiljshus samt kommersiella 

lokaler och fastigheter. Mer specifikt innebegriper solenergilösningen att syst-

emen som företaget tillverkar och säljer kan kombineras med alla idag kända 

el- och värmesystem, som exempelvis fjärrvärme, pellets och olika former av 

värmepumpar. Systemen säljs direkt eller via återförsäljare. 

 

5.1.5 Företag E: Solcellstekniska helhetslösningar 

 

 Grundat: 2007 Antalet anställda: 33 Omsättning i SEK (2011): 28 400 000 

 

Företag E utgör en företagsplattform i syfte att kommersialisera produkter 

som varit under utveckling sedan början av 1980-talet. Företaget tillverkar i 

likhet med företag D solfångare. Emellertid är produktportföljen större och 

installationerna av mindre respektive större karaktär. Solenergilösningarna är 

av typen termisk (tunnfilmsteknologi) och används inom fastigheter (privat-

bostäder, kommersiella byggnader), industrier (växthus, produktionslokaler), 

offentliga anläggningar och byggnader (sjukhus, sporthallar, skolor, äldre-

boende) samt större projekt (helhetslösningar som en del i ett större system). 

Företaget säljer helhetslösningar (system) och komponenter (prefabricerade 

lösningar och system) till återförsäljare och installatörer. 

 

5.1.6 Företag F: Effektiva och mångsidiga solenergilösningar 

 

 Grundat: 2006 Antalet anställda: 6 Omsättning i SEK (2010): 800 000 

 

Solenergilösningarna som företag F tillhandahåller är också av typen 

solfångare (solpaneler), i likhet med företag D och i synnerhet företag E. 

Tekniken är av hybrid och modullär art och används för att generera 

förnyelsebar värme, kyla och elektricitet inom följande områden; fjärrvärme, 

privatbostäder, flerbostadshus, produktionsanläggningar, hotell, kontorsbygg-

nader, vattenreningsverk samt mer storskaliga solanläggningar (solfarmar). 



5.1.7 Företag G: Biogas för statsbussar 

 

 Grundat: 2006 Antalet anställda: 40 Omsättning i SEK (2011): 134 000 000 

 

Företag G består av en koncern med flera olika dotterbolag i Sverige och ett i 

USA. Produkten är biogas som företaget genom en process framställer och 

gasen kan användas som fordonsbränsle, vid elproduktion samt uppvärmning. 

Gasen används exempelvis till statsbussar och energi inom industri och lant-

bruk. Bolaget äger och driver sina egna produktionsanläggningar i full skala, 

vilka även fungerar som referensanläggningar. Biogasproduktionen baseras på 

avloppsslam, biogasgrödor samt organiskt avfall. 

 

5.1.8 Företag H: Biogas på gårdsnivå 

 

 Grundat: 2006 Antalet anställda: 3 Omsättning i SEK (2011): 5 500 000 

 

Företag H tillverkar kompletta biogasanläggningar samt delar och komponen-

ter som används inom biogasproduktion på gårdsnivå. Det handlar med andra 

ord om biogasanläggningar som installeras från grunden inom olika agrikultur-

ella verksamheter. Exempelvis kan det vara jordbruk för odling av grönsaker, 

där biogasen används för att värma upp växthus och genera elektricitet av 

spillvärme. Företaget erbjuder även en utökning av produkten i form av kon-

sultation, service och underhåll. 

 

5.1.9 Företag I: Högeffektiv och flexibel förbränningsteknik 

 

 Grundat: 2006 Antalet anställda: 3 Omsättning i SEK (2011): 2 700 000 

 

Anläggningar och teknik som företag I utvecklar kan appliceras vid biogaspro-

duktion inom processindustrin (stålindustri, pappersmassaindustri), energi-

generering, transportsektorn (fordonsgas) samt avfallshantering. Med andra 

ord kan företagets förgasningsteknik (förgasning med hög temperatur) anv-

ändas för biogasproduktion inom olika industriprocesser som kräver mycket 

energi och höga temperaturer. Lösningen är flexibel och kan anpassas efter 

lokala förutsättningar och vilken biomassa som är mest lämplig. Företagets 

teknik skiljer sig från andra konventionella förgasningsmetoder genom att en 

trestegsprocess används för att framställa kostnadseffektiv och ren biogas. 

 

  



5.1.10 Företag J: Maskiner för biogastillverkning 

 

 Grundat: 1987 Antalet anställda: 12 Omsättning i SEK (2011): 43 000 000 

 

Företag J vidareutvecklar amerikanskt tillverkade maskiner för biobränsle-

produktion och bearbetning av biomassa. Maskinerna integreras med olika 

typer av fordon för att fungera på den skandinaviska marknaden. Maskinerna 

kopplas således samman med exempelvis en skogsmaskin av något slag, eller en 

traktor, och används sedan inom framställning av biogas. Företagets produkter 

fungerar följaktligen som ett första steg i processen att framställa biogas. 

 

5.1.11 Företag K: Från papper till fordonsgas 

 

 Grundat: 1989 Antalet anställda: 12 Omsättning i SEK (2010): 9 100 000 

 

Företag K utvecklar teknik och anläggningar för biogasproduktion genom att 

konvertera biomassa till biogas, vilket används som drivmedel i olika fordon. 

Biomassan i sammanhanget är svartlut, vilket är ett restavfall som uppstår vid 

tillverkning av papper inom massabruksindustrin. Förgasningstekniken som 

används kan genererar energi- och kostnadseffektiv fordonsgas till tung 

lastbilstrafik exempelvis. Fordonsgasen benämns som BioDME, vilket är en 

form av biodiesel. Annorlunda uttryckt utvecklar och tillhandahåller företag K 

biogasanläggningar, samt kunskapen avseende energiproduktion som följer ut-

vecklingen skog – papper – svartlut – biogas. För pappersbruken innebär bio-

energilösningen att fordonsgas kan produceras och säljas vid sidan av papper. 

 

5.1.12 Företag L: Ett nytt sätt att resa 

 

 Grundat: 1978 Antalet anställda: 1 Omsättning i SEK (2011): 0 

 

Anledningen till att företag L inte har någon omsättning beror på att 

företagets cleantech-lösning ännu inte implementerats i full skala, och det 

finns därmed likheter mellan företag L:s cleantech-lösning och studiens fem 

företag inom bioenergi vad gäller långsiktighet och storlek (stora anläggningar 

och installationer). Företag K och L har likartade karaktärsdrag vad gäller 

långsiktiga anläggningar som kräver en ny form av infrastruktur. 

 

Företagets transportlösning är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ 

för individuellt resande med ett förarlöst (datorstyrt) transportsystem. Kon-

ceptet kan liknas vid en korsbefruktning mellan en taxi (tillgängligheten) och 



ett tåg (spårbundenheten) som tillsammans generar ett automatiskt transport-

system och ett alternativ till konventionell kollektivtrafik samt andra tran-

sportlösningar (taxi, egen bil etcetera). Företagets lösning medför många 

fördelar som är problematiskt inom annan trafik; systemet är automatiserat 

och tillgängligt för alla, saknar tidtabeller och är positivt ur miljösynpunkt 

(sparar energi och minskar luftföroreningar). Banverket som vagnarna färdas 

på kan vara placerat ovan eller under markytan, beroende på vad samman-

hanget tillåter. Samhället gagnas av produkten som skapar lönsamhet och 

värde för tätorter som idag saknar eller har bristfälliga kollektivtrafiklösningar. 

Sammantaget utgör företag L:s transportsystem en transportlösning som är 

snabb, smidig, tillgänglig, bekväm och miljövänlig till en låg kostnad. 

 

5.2 DEL I: FÖRR OCH NU 

 

Internationalisering har länge betraktas som en stegvis och skyddad process 

trots att omvärlden ständigt förändras, vilket Frankelius (2001) anser. Inom 

forskningsutvecklingen återfinns forskning gällande internationalisering där 

Jan Johanson och Jan-Erik Vahlne tidigt blivit tongivande namn genom den så 

kallade Uppsalaskolan. Internationalisering, och framför allt Uppsalaskolan, 

har länge blivit förknippade med stora företags expansion till nya marknader, 

där hemmamarknaden blivit för liten för ökad tillväxt och fortsatt stadig 

lönsamhet. Frankelius (2001) hävdar att informationsteknik minskar trans-

aktionskostnaderna kraftigt och att traditionella stora företag inte längre utgör 

ett imperativ för att bedriva en framgångsrik och konkurrenskraftig affärs-

verksamhet. Vi ser en tydlig koppling till det inledande citatet som entre-

prenör L gav uttryck för när denne intervjuades, där “dinosaurier” i samman-

hanget representerar stora traditionella industriföretag. 

 

Betänker vi att omvärlden kan betraktas som en ständig förändringsfaktor 

(Christiansen & Kreiner, 2010; Frankelius, 2001), är vår tolkning att inter-

nationalisering bör betraktas ur ett mer komplext perspektiv än vad tidigare 

varit möjligt. Nya förutsättningar, exempelvis Internet, har under de senaste 

decennierna snabbt förändrat den rådande utvecklingen inom teknik, logistik 

och informationsutbyte. Förändringar, som exempelvis Internet medfört, har 

lett till nya möjligheter i form av nya affärer på nya marknader. 

 

Enligt oss befinner sig internationaliseringsforskningen i en ständig förändring 

där IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) idag kan sägas utgöra en grund-

läggande, men dock föråldrad och i många sammanhang inaktuell, plattform 

varpå forskningen inom internationell företagsekonomi med åren förändrats. 

Hur internationalisering idag sker för entreprenörer och företag återspeglas 



inte i forskningens långsamma förändring, eftersom dagens premisser på de 

utländska marknaderna svårligen kan sägas reflektera gårdagens teoretiska 

argument. Johanson och Vahlne (1977) har bidragit med teorier vilka först i 

senare tid uppmärksammat relationer i relevanta bilaterala nätverk som bygger 

på trovärdighet och värde (Johanson & Vahlne, 2009; Schweizer et al., 2010). 

 

Även kulturella skillnader mellan olika länder och samhällen har börjat suddas 

ut, vilket ytterligare ökar den komplexitet som finns i omvärlden, där nya 

marknader ständigt tillkommer, förändras eller helt enkelt ser annorlunda ut 

idag jämfört med ett tiotal år tillbaka. Både nya och gamla faktorer inom inter-

nationalisering påverkar således om ett företag skall lyckas bli framgångsrika 

eller inte. 

 

Några av de nya internationaliseringsfaktorerna har sin grund i kunskap och 

förståelse för omvärldsförändringar (Christiansen & Kreiner, 2010; 

Frankelius, 2001; Normann, 2001; Ståhlberg, 2010). De nämnda författarna 

betonar vikten av att förstå (mental infrastruktur) omvärldsförändringar i 

form av ett paradigmskifte (tredje vågen), där framgångsfaktorer och nya sätt 

att göra affärer speglar ett kunskapssamhälle istället för ett industrisamhälle. 

Det kan med andra ord sägas vara viktigare idag att förstå vilka faktorer som i 

en konkret situation kan vara avgörande för att lyckas. En sådan förståelse kan 

ingen bok, som är kopplad till en viss tidpunkt och kontext, lära ut. Vi 

benämner förståelse av sådan art som tyst kunskap (Penrose, 1959; Polanyi, 

1966), vilket är tätt sammankopplat med det som benämns erfarenhetsbaserad 

kunskap (Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010). Ståhlberg (2010) 

och Normann (2001) beskriver dessutom hur vi förflyttar oss från ett 

industrisamhälle in i ett kunskapssamhälle, där förståelse för entreprenöriella 

förmågor och kunskap fått en ökad betydelse. 

 

Ovanstående diskussionen tjänar som bakgrund till en djupare förståelse för 

de vitala faktorer som krävs för att kunna tänka om och göra annorlunda. 

Ståhlberg (2010), Normann (2001) och Frankelius (2001) anser att om ett 

företag och dess aktörer inte kan rekonfigurera kommer de att rekonfigureras. 

Med andra ord är det inte längre någon framgångsfaktor att göra som man 

alltid har gjort och de gamla beprövade tillvägagångssätten räcker inte längre 

till för att skapa nya affärer. Omvärlden och dess förändringar är knutna till 

faktorn tid, där en viss tidpunkt endast kan bli en stillbild av verkligheten. 

 

  



5.2.1 Små- och medelstora multinationella företag 

 

I enlighet med de svar vi erhållit genom de intervjuer som vi genomfört, vill vi 

föra en diskussion kring huruvida multinationella företag (MNE:s) verkligen 

bör vara synonymt med stora företag och organisationer. Rent definitions-

mässigt kan MNE förknippas med ett företag som bedriver verksamhet i mer 

än ett land, eller levererar produkter till fler än ett land (Hennart, 1999). Def-

initionen av MNE kan därmed betraktas olika beroende på historisk kontext 

och perspektiv, vilket idag inte enbart innefattar stora företag (Andersson & 

Florén, 2008). Definitionsmässigt råder det möjligen en tveksamhet kring 

begreppet MNE, eftersom det kan finnas en historisk given koppling mellan 

stora företag och begreppet. Idag kanske den kopplingen inte är lika entydig 

eftersom små- och medelstora företag bedriver verksamhet och säljer sina 

produkter i flera länder, vilket forskningen med tiden uppmärksammat alltmer 

(Ruzzier et al., 2006; Oviatt & McDougall, 2005). 

 

Enligt somliga författare (Boter & Lundström, 2005; Pleitner, 1997; Penrose, 

1959) finns det traditionellt sett internationaliseringsbarriärer som gör att 

små- och medelstora företag begränsar sin verksamhet till lokal eller nationell 

nivå. Barriärerna bottnar i brist på resurser som kan jämföras gentemot större 

företag med större resurser (finansiella resurser och humankapital). Andra 

forskare har i kontrast till ovanstående valt en annan inriktning, där SME:s 

betraktas som globala från start, Born Global (Andersson & Florén, 2008; 

Zahra et al., 2000; Melén, 2010; McDougall & Oviatt, 2000; Knight & 

Cavusgil, 1996), med kunskap som primär resurs (Freeman et al., 2010; 

Leonidou, 1995). Born Global-synsättet på SME:s ligger i linje med studiens 

inriktning och fokus, vilket genomsyrar kommande analysdelar. 

 

Cleantech-företagen som studeras i uppsatsen bedömer vi som mer eller 

mindre Born Global, med en futuristisk, optimistisk och innovativ global 

vision. De tolv cleantech-företagen kan därmed benämnas som Born Global, 

möjligen med undantag för företagen H och J, som befinner sig i gränslandet 

mellan traditionellt företag och Born Global. Företag H och J uppvisar inte 

samma globala vision som de andra fallföretagen i studien, enligt vår tolkning. 

De tolv cleantech-företagen är därtill samtliga SME:s, närmare bestämt sju 

mikro-företag (B, C, D, F, H, I, L), fyra småföretag (A, E, J, K) och ett 

medelstort företag (G). 

 

Ställer vi ovanstående konstaterande i relation till begreppet MNE förefaller 

det som att stora företag inte är de enda aktörerna som kan agera multi-

nationellt. Vi anser att begreppet MNE tankemässigt (mental infrastruktur; 



Ståhlberg, 2010) fortfarande kanske generaliseras mot stora företag. Granskar 

vi de företag som vi intervjuat ser vi att en sådan generalisering inte korrelerar. 

Åtta av tolv företag som ingår i studien agerar på utländska marknader och i 

somliga fall (exempelvis företag A, E och I) sker en hög exportandel till ett 

antal länder på olika kontinenter. Placerar vi istället fokus vid företag C resp-

ektive F kan vi konstatera att båda befinner sig i en exportmässig tillväxtfas, 

båda är micro-företag och båda befinner sig på flera utländska marknader. 

 

Ovanstående resonemang gör att vi ställer oss kritiska till hur MNE:s 

definition uppfattas och tolkas av olika forskare, eftersom vi finner stöd för 

kritiken i vår teoretiska och empiriska tolkning. De flesta företag som ingår i 

den aktuella studien kan beskrivas som SME:s med ett tidigt internationellt 

agerande på flera utländska marknader (Born Global). De är annorlunda ut-

tryckt både SME och MNE, vilket framhäver relevansen av att granska små- 

och medelstora företag, delvis eftersom SME:s utgör den största andelen 

företag i Sverige (99,9 procent)(Ekonomifakta, 2011; se appendix 3). Den 

traditionella kopplingen mellan stora företag och begreppet MNE anser vi 

därmed vara obsolet och kan svårligen idag generaliseras till enbart stora 

företag. MNE förr var endast stora “dinosaurier” (företag), men numera finns 

även en ny stor kategori (99,9 procent) med små “dinosaurier” (företag) som 

samexisterar parallellt med den mindre gruppen (0,1 procent) giganter i 

Sverige. Vårt intresse ligger således vid den nya sortens “dinosaurie”, för att 

dra respondent L:s resonemang till sin spetts. 

 

Studiens tolv cleantech-företag är således SME:s som är globala från start och 

som även är MNE, vilket betyder att ett begrepp som SMMNE [eng. – small 

and medium sized multinational enterprises] kan vara ett nytt och relevant 

tankesätt och begrepp att uppmärksamma och diskutera. 

 

5.2.2 Stor potential för svensk cleantech 

 

Utöver den mentalt traditionella uppfattningen kring MNE som stora företag 

vill vi framhäva potentialen hos multinationella små- och medelstora företag 

att skapa tillväxt vad gäller export, BNP och arbetstillfällen. Ruzzier et al. 

(2007), och Reynolds (1997), framhåller dylika aspekter som betydelsefulla för 

samhällsutvecklingen i ett land, samt det internationellt sett goda rykte som 

globala SME:s kan främja. De förändrade förutsättningar som Oviatt och 

McDougall (2005) belyser, vad gäller SME:s internationaliseringsmöjligheter, 

kan härledas till potentialen bland SME:s att skapa tillväxt och välfärd. Stud-

iens tolv cleantech-företag kan utgöra framtidens storföretag som redan från 

start agerar internationellt. 



Föregående resonemang stöds bland annat av de listor som Michael Wood 

(tidigare USA-ambassadör i Sverige) publicerat och marknadsfört för bland 

annat investerare i USA (Salo, 2007; Hammar, 2008). Företag A, G, I, K och L 

finns med på listan som utkom i september 2008, varav de två sistnämnda vid 

intervjutillfällena inte uppvisade någon export, vilket enligt oss vittnar om pot-

entialen för svensk cleantech. Emellertid har företag K efter intervjutillfället 

ingått samarbetsavtal med ett stort kinesiskt byggföretag, vilket ytterligare be-

kräftar potentialen enligt vår tolkning. 

 

Företag K och L uppvisar en potential att i framtiden, på ett trovärdigt sätt, 

skapa samhällsnytta och värde på marknader utanför Sverige. Det finns därtill 

ett uttalat intresse från statliga organ och regering för företag K:s och L:s 

cleantech-lösning. Respondent L resonerar specifikt kring de nämnda listorna 

(Salo, 2007; Hammar, 2008) och anser att de utgör en indikator på den lång-

siktiga potential som finns inom svensk cleantech. 

 

Uppfattningen om att Sverige utgör världseliten inom cleantech (Svenska 

Institutet, 2011a; 2011b) – vad gäller teknik, innovationer och kunskap – blir 

här särskilt intressant att belysa i relation till föregående diskussion. Det finns 

ett uttalat internationellt och brett intresse för den svenska cleantech-bransch-

en, vilket även märks av på nationell svensk nivå. Vi vill särskilt lyfta fram Kina 

som med olika delegationer besökt Sverige (Nordenskiöld, 2011) för att 

granska svensk cleantech (exempelvis vid Hammarby Sjöstad). Det kan således 

finnas ett intresse från kinesiskt håll för svenska cleantech-lösningar och att 

skapa nätverk, öppna upp för samarbeten och affärer, samt förvärva kunskap. I 

studien bekräftar respondent L den beskrivna utvecklingen genom följande 

uttalande; "på en konferens nyligen i Kina så hänvisade man till Sverige när det 

gäller cleantech [---] prata med Sverige sa dom". Företag K:s samarbetsavtal med 

ett kinesiskt byggbolag stödjer att den kinesiska marknaden kan vara betyd-

elsefull för svensk cleantech i framtiden. 

 

Det kinesiska intresset vi här redogör för utgör således en reservation för 

kommande analysdelar vad gäller relevanta nätverk och ett kunskapsbaserat 

synsätt på internationalisering. Här nöjer vi oss med att framhäva möjlig-

hetsutveckling (Johanson & Vahlne, 2009) som en betydelsefull faktor med 

hänseende på entreprenörens förmåga (effectuation) att komma till insikt med 

värdet av möjligheter och förmågan att urskilja, tillvarata och konkurrens-

mässigt anpassa olika tillfällen i omvärlden (Karra et al., 2008; Andersson & 

Evangelista, 2006; Sarasvathy, 2001). 

 



Således finns det ett intresse från vår sida att betona förståelsen för inter-

nationalisering, omvärld, kunskap, och betydelsen av en entreprenörs förmåg-

or, samt hur sådana nyckelfaktorer förändrats under de senaste decennierna. 

Förändringar har bland annat lett till en ny syn på Sverige, vilket skapat nya 

möjligheter till nya affärer på nya marknader. 

 

5.2.3 Socialt entreprenörskap inom cleantech 

 

Ett sätt att beskriva förändringen i hur entreprenörer traditionellt gjort affärer 

kan illustreras av prime/first movers (Normann, 2001; Christensen & Kreiner, 

2010). Vi ämnar även använda socialt entreprenörskap (Olausson, 2009) för 

att resonera kring trovärdighet och värde, som kan vara en framgångsfaktor 

för de här tolv cleantech-företagen i studien. Socialt entreprenörskap kan sägas 

vara ett mått på hur identitet och image, vad gäller miljömässiga och sociala 

aspekter, stämmer överens. Identitet betraktar vi här som den profil ett 

företags entreprenörer försöker framställa externt i omvärlden, och image som 

de förväntningar och den bild (uppfattning) omvärlden har av ett företag eller 

av en entreprenör. 

 

Socialt entreprenörskap kan därmed betraktas som ett redskap för att skapa 

och förmedla trovärdighet och socialt värde. Graden av miljöengagemang och 

sociala aspekter i studiens tolv cleantech-företag avgör om det sociala 

entreprenörskapet kan anses befinna sig på en hög eller låg nivå (Olausson, 

2009), där skalan är flytande. CSES (2012) gör en direkt koppling mellan 

cleantech och socialt entreprenörskap, och vår tolkning är att studiens tolv 

cleantech-företag, men inte alla, kan sägas vara sociala miljöentreprenörer. 

Företag J rör sig återigen i gränslandet mellan traditionella företag och sociala 

entreprenörer, eftersom vi tolkar att företag J möjligen faller utanför def-

initionen av vad cleantech i grund och botten kan sägas vara. Visionen och 

målen hos företag J stämmer möjligen inte överens med innebörden av socialt 

entreprenörskap och den tredje kategorin företag (Ammenberg, 2004; 

Olausson, 2009; Gummesson, 2002), utan snarare den andra kategorin miljö-

företag som “rider på vågen” och drar nytta av sin cleantech-etikett, som i 

grunden handlar om ekonomisk vinst primärt, och miljövinster sekundärt. 

Studiens resterande elva cleantech-entreprenörer, som vi anser vara sociala 

entreprenörer i olika grad, har en omvänd strategi, det vill säga miljön är det 

centrala som företaget bygger sitt värde och sin trovärdighet runt, där eko-

nomisk vinst blir mer eller mindre sekundärt. Entreprenör K ger uttryck för 

ett socialt entreprenörskap; "Vi är väldigt uthålliga. Ibland får man ingen lön, 

men man forsätter ändå". Entreprenör L tänker i liknande banor i förhållande 

till samhällsstöd inom cleantech, som denne anser vara undermåligt; "det var 



som en statlig tjänsteman sa till mig i ett tidigt stadium; Tro inte att du ska bli rik 

på det här [cleantech]". 

 

Socialt entreprenörskap, i kombination med internationell affärserfarenhet 

(Nordman & Melén, 2008; Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010), 

kan vara av avgörande betydelse för hur ett företag på ett trovärdigt och kom-

mersiellt sätt kan förmedla sina varumärken på ett personligt plan, som bygger 

på livsstilskoncept, värderingar och social tillhörighet (Olausson, 2009). Med 

andra ord kan det för ett cleantech-företag vara viktigt att påvisa “att man lever 

som man lär” och därutöver kunna påvisa ett värde på en internationell mark-

nad som inte uteslutande bottnar i ett djupt miljöengagemang, utan även har 

ett utökat mervärde för användaren. Mervärdet kan exempelvis härledas till 

ekonomiska aspekter (energibesparing) eller användarvänlighet (enkel att anv-

ända). Solenergiföretagen (A till F) i studien har poängterat kundens betydelse 

i olika värdeskapande processer. Exempelvis bygger företag C:s produkt på ett 

högt mått av användarvänlighet, och respondent D samt F ser ett värde i att 

kunderna som köper deras lösningar kan bygga upp en kredit av oanvänd solel 

hos sin elleverantör, vilket kan användas vid ett senare tillfälle eller säljas. 

 

5.3 DEL II: DYNAMISK INTERNATIONALISERING 

 

Vi har integrerat och relaterat olika teorier i syfte att skapa en modell (KIP-

modellen, figur 4.2), som kan ge en ökad förståelse för de etableringsmönster 

som SME:s uppvisar idag. 

 

Vi ämnar applicera KIP-modellen på studiens tolv cleantech-företag i syfte att 

besvara den andra forskningsfrågan, där vi delat in fallföretagen efter bransch i 

var sin modell. Emellertid har vi valt att integrerat företag L, som verkar inom 

transportsektorn inom cleantech-branschen, med biogassegmentet (företag G 

till K). Sammanslagningen beror på att vi lyckats urskilja vissa gemensamma 

drag mellan företag L och biogasföretagen, vilket gör att företag G till L med 

fördel kan analyseras tillsammans. Dock kan det vara lämpligt att i vissa 

relevanta avseenden särskilja företag L från biogassegmentet. Vi har därmed 

utvecklat två modeller, där den första modellen (figur 5.1) analyserar 

solenergiföretagen (A till F), och den andra modellen (figur 5.2) analyserar 

bioenergiföretagen (G till K) samt transportföretaget (L). Vi söker urskilja 

vad som karaktäriserar studiens tolv cleantech-företags internationaliserings-

processer och om några mönster framträder i och mellan segmenten (sol – bio 

– transport). Huvudsyftet består i att skapa en ökad förståelse och ge en 

förenklad bild av internationaliseringsprocessen för de enskilda företagen 

liksom dess segment, det vill säga sol – bio – transport. 



Vi vill poängtera att appliceringarna som följer utgår från Sverige vad gäller 

kulturellt avstånd, eftersom det är svenska cleantech-företags international-

iseringsprocesser vi studerar, trots att en del av företagen möjligen inte ser 

Sverige som sin hemmamarknad primärt. Exempelvis ser företag C Afrika som 

sin hemmamarknad, medan företag A och D har Spanien och medelhavs-

området som utgångspunkt i sina internationella affärer. Företag L, ser sina 

framtida potentiella marknader inom Asien och Mellanöstern primärt, och 

därmed inte Sverige. Det är flertalet respondenter som uttrycker att potential-

en för deras cleantech-lösningar på den svenska marknaden är begränsad. 

 

De kulturella avståndsmåtten (Hofstede & Hofstede, 2005) utgår från vilka 

marknader som företagen har någon form av etablering eller samarbete inom, 

och således inte potentiella framtidsmarknader som många respondenter ger 

uttryck för, vilket indikerar de marknader som studiens tolv cleantech-företag 

ser en framtida potential inom. Placeringen i KIP-modellen representerar så-

ledes en ackumulerad bild av varje företags internationalisering, där vi utgått 

från den högsta nivån vad gäller kulturellt avstånd och komplexitet i företagets 

etableringsformer. Enklare former av etablering och lägre kulturellt avstånd 

kan förekomma inom företagens internationalisering. 

 

Bedömningen av vad som kan vara högt respektive lågt gällande det kulturella 

avståndet, med utgångspunkt från Sverige, bygger på en samlad bild av kultur-

dimensionerna maktdistans, individualism, maskulinitet, osäkerhetsundvikan-

de och långsiktighet (Hofstede & Hofstede, 2005). Vår bedömning redovisas i 

tabell 5.1, med utgångspunkt i Hofstede och Hofstede (2005)(se appendix 2); 

 

TABELL 5.1 
Bedömning av kulturellt avstånd 

 
 

Högt kulturellt avstånd 

 

Kina, Västafrika, Östafrika, Arabländer, Portugal, Grekland, 

Rumänien, Ryssland, Japan, Sydkorea, Filipinerna, Indonesien, Indien 
 

 

Medelhögt kulturellt avstånd 
 

 

Frankrike, Italien, Tjeckien, Thailand, Chile, Brasilien 

 

Medel kulturellt avstånd 
 

 

Spanien, Ungern, Sydafrika 

 

Medellågt kulturellt avstånd 
 

 

USA, Tyskland, Australien, Kanada 

 

Lågt kulturellt avstånd 
 

 

Storbritannien, Finland, Norge, Danmark 

 

Källa: Författarna (2012), baserat på Hofstede & Hofstede (2005, sid. 56-57, 91-92, 133-134, 183-
184, 226). 

 

Vi vill dock poängtera att KIP-modellen kan ge en mer rättvis bild om den 

appliceras på en enskild marknad i taget, och inte en ackumulerad bedömning 

som sammanställs i studien för respektive fallföretag. Tabellerna 5.2 och 5.3 



utgör grunderna för vår bedömning av fallföretagens internationaliserings-

mönster, och därigenom en motivering till företagens placering i figurerna 5.1 

respektive 5.2. 

 

Potentiella framtidsmarknader finns uttryckt i tabellerna 5.2 och 5.3, även om 

de uttryckta framtidsmarknaderna inte ligger till grund för placeringen i fig-

urerna 5.1 och 5.2. Framtidsmarknaderna skapar emellertid en rikare bild av 

hur cleantech-företag växer internationellt och hur de ser på framtiden, det vill 

säga “vart de är på väg”. Att se möjligheter i ett framtidsperspektiv är centralt 

för nästkommande analysdel (5.4 – Del III: Entreprenörens Roll) där entrepre-

nören står i fokus gällande exempelvis möjlighetsutveckling (Karra et al., 2008, 

Schweizer et al., 2010; Ardichvili et al., 2003; Kirzner, 1973; Ståhlberg, 2010). 

 

Potentiella framtidsmarknader kan sammanföras med en entreprenörs globala 

synsätt, förståelse och inställning, vilket kan kopplas samman med Born 

Global-teorier i den bemärkelsen att ett företag söker sig till utländska 

marknader i ett tidigt stadium med en global vision (Andersson & Florén, 

2008; Zahra et al., 2000; Melén, 2010; McDougall & Oviatt, 2000; Knight & 

Cavusgil, 1996). Vi har tidigare gett uttryck för att flertalet av studiens tolv 

cleantech-företag kan bedömas som Born Global-företag, vilket ytterligare 

styrks av det faktum att företag A, C, D och L redan från start inte betraktar 

Sverige som företaget hemmamarknad. Potentiella framtidsmarknader kan 

därmed vara ett uttryck för hur dagens globala entreprenörer präglas av ett 

flexibelt och dynamiskt synsätt som inte följer inkrementella mönster. Res-

pondent C ger uttryck för en global vision som stödjer vårt resonemang; "Det 

är viktigt att tänka internationellt eftersom Sverige är en för liten marknad, 

speciellt om du har någon spetsteknik. Tänkt stort och internationellt, tänk 

export". Respondent D resonerar i likartade tankebanor; "I Sverige finns det 

ingen förståelse för dessa [cleantech]-produkter som man försöker sälja, eller så 

har man gjort bedömningen att marknaden är betydligt större utomlands". 

Respondent L ger ytterligare ett perspektiv som sammanfaller med ovan-

stående resonemang; "Det finns ingen anledning att försöka jobba blågult med 

cleantech. Entreprenörer inom cleantech får uppleva jantelagen i Sverige eftersom 

cleantech är så nytt". 

 
  



FIGUR 5.1 
KIP-modellen applicerad på solenergiföretagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källor: Författarna baserat på intervjuer med cleantech-företagen A till F (2011). 

 

Studiens sex cleantech-företag inom solenergisektorn visas i figur 5.1, där de 

fingerande bokstäverna representerar vår bedömning av företagens respektive 

internationaliseringsprocess, betraktat utifrån KIP-modellen (figur 4.2). Moti-

veringen till placeringen finns i tabellen 5.2, där den samlade bilden uttrycker 

respektive företag och hur företagen växer på utländska marknader. 

 

TABELL 5.2 
Internationaliseringsprocesserna för företag A till F 

 

 

Företag 
 

 

Utlands-

engagemang 
 

 

Utländska 

marknader 
 

 

Samarbeten globalt 
 

 

Företag A 

 

Exportandelen uppgår till 

100 procent, med ett 

särskilt fokus på 

medelhavsområdet. 

 

 

Exporten är fördelad på 

Europa (hälften), Asien (en 

tredjedel), samt resterande 

andelar på andra länder i 

världen. Fördelningen kan 

variera från år till år. 

 

 

Företaget samarbetar med General Electric, 

vilket gör att lösningarna som företag A till-

handahåller kan spridas på marknader som 

Kina, Tyskland och Italien exempelvis. Det 

handlar om komplexa avtal där företag A:s 

teknik integreras med ett storföretags 

produkter och som inbegriper en avancerad 

samarbetsform. Samarbetsprojekt i Dubai 

(ESAB Solar Cooling Office) kan även nämnas. 

 

 

Företag B 

 

Företaget exporterar inga 

produkter i nuläget, då det 

är relativt nystartat (2009). 
 

 

Utländsk försäljning ligger 

på planeringsstadiet. En 

EU-finansierad pilot-

anläggning inom Life-

projektet ska stå klar 2013. 
 

 

Samarbetsformerna som förekommer inter-

nationellt är inriktade mot produktutveckling 

och forskning, mellan Företag B och forsk-

ningsinstitut i Danmark, Finland, Spanien och 

Schweiz. Det australiensiska företaget Dyesol 

är leverantör av solcellsteknik till Företag B. 
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Företaget 

grundas 

C

B 

B

B 

F

B 

A

B 

E

B 
D
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Företag C 

 

50 procent uppgår 

exportandelen till, med en 

tilltagande trend. 
 

 

I huvudsak finns företaget 

etablerat i Afrika, vilket 

betraktas som företagets 

hemmamarknad. Burkina 

Faso, Tanzania och Zambia 

utgör särskilda fokus-

marknader. 
 

 

Företaget arbetar mycket dynamiskt med 

kunderna, vilket kan betraktas som ett 

utmärkande drag för företagets international-

isering. Närheten till kunderna syftar till att 

förstå vad kunderna efterfrågar och således 

hur produkterna kan utvecklas. Hemsidan 

utgör det primära verktyget för att sälja 

företagets produkter till många skilda 

marknader globalt, samt direktförsäljning i 

Afrika. Det finns inga formella samarbetsavtal 

med andra företag. 
 

 

Företag D 

 

Huvudkontoret finns 

placerat i Sverige, även om 

företaget har ett helägt och 

rörelsedrivet dotterbolat i 

Spanien. Företag D 

exporterar således från 

Spanien och inte från 

Sverige i första hand. 
 

 

Medelhavsområdet utgör 

företag D:s primära 

verksamhetsområde, med 

utgångspunkt i Spanien. I 

Spanien finns ett trettiotal 

återförsäljare av företagets 

produkter. 
 

 

Företag D har tecknat ett NDA-avtal 

(tystnadsplikt) med en stor sydkoreansk 

partner med tillgång till marknader i Sydkorea 

och Japan. En pilotanläggning ligger i 

planeringsstadiet, och företaget har även 

medverkat i sydkoreansk TV. Ett liknande 

samarbetsavtal med tystnadsplikt finns med 

ett amerikanskt företag. Företag D har sitt 

säte i Spanien. Företaget säljer även sina 

solfångarprodukter via hemsidan globalt.  
 

 

Företag E 

 

Majoriteten av företagets 

produkter exporteras till 

många olika marknader. 

Ungefär 95 procent uppgår 

exportandelen till. 
 

 

Exporten är spridd på 

närmare ett tjugotal länder 

som återfinns i Europa 

(Norden, England, Holland, 

Portugal etcetera) samt 

Asien (Kina och Singapore). 
 

 

Företag E har ett samarbetsavtal med det 

engelska företaget Going Solar, som special-

iserat sig på solenergi inom den offentliga 

sektorn. Liknande samarbete finns med det 

irländska företaget LIR-Solar Technologies 

som fokuserar på kommersiella och industri-

ella verksamheter där solenergi används. 
 

 

Företag F 

 

Exportandelen uppgår till 

omkring tio procent, som 

kommande år potentiellt 

kommer placera sig kring 

95 procent. Exporten har 

inte riktigt tagit fart ännu, 

vilket delvis beror på att 

produktionen inte kommit 

igång ännu. 
 

 

Samarbete har initierats 

med Kina, USA, Sydeuropa, 

södra delarna av Afrika 

samt Sydostasien. 

Förhandlingar med olika 

partners är långt gångna 

inom de nämnda 

marknaderna. 
 

 

Företaget samarbetar med aktieägare och 

partners på olika sätt i Sverige och 

utomlands. Inom ägargruppen finns det två 

byggbolag och en finansiell partner som 

underlättar byggnation av solfångarfält (även 

kallat solfarmar) bland annat. Den finansiella 

partnern är svensk och byggbolagen kommer 

från Kina respektive USA. 
 

 

Källor: Författarna baserat på intervjuer med cleantech-företagen A till F (2011), samt stöd från 

företagens (A till F) respektive hemsidor (2012). 

 

Figur 5.2, och efterkommande tabell 5.3, utgör grunden för bedömning av 

studiens fem bioenergiföretag, samt transportföretaget, och företagens inter-

nationaliseringsprocesser. 

 

  



FIGUR 5.2 
KIP-modellen applicerad på 

bioenergiföretagen och transportföretaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källor: Författarna baserat på intervjuer med cleantech-företagen G till L (2011). 

 

Tabell 5.3 sammanfogas med ovanstående applicering av KIP-modellen på 

företag G till L (figur 5.2). De bör således läsas och förstås gemensamt (lik-

som figur 5.1 och tabell 5.2), vilket skapar en bild som sedan ligger till grund 

för våra tolkningar och resonemang. 

 

TABELL 5.3 
Internationaliseringsprocesserna för företag G till L 

 

 

Företag 
 

 

Utlands-

engagemang 
 

 

Utländska 

marknader 
 

 

Samarbeten globalt 
 

 

Företag G 

 

Företaget har en export-

andel som uppgår till 

omkring 20 procent. 

 

 

USA är den huvudsakliga 

utländska marknaden för 

företaget. Samarbete finns 

med två städer i Michigan; 

City of Flint respektive 

Reed City. 

 

 

Företaget har inga formella avtal med 

samarbetspartners, men försöker nätverka och 

dra nytta av nätverk när det är möjligt. 

Företagets nätverk är begränsade till Sverige 

primärt. I USA äger och driver företaget sina 

egna anläggningar för produktion av biogas. 

 

Företag H 

 

Företaget exporterar inte i 

dagsläget till några ut-

ländska marknader. Det 

finns emellertid en in-

ledande diskussion med ett 

av Namibias ledande 

slakterier som har visat 

intresse för en biogas-

anläggning för själv-

försörjning. 
 

 

Enstaka försäljning av 

biogasanläggning har 

förekommit till Norge. 
 

 

De samarbeten som företag H har 

koncentreras till företagets lokala närhet i 

Sverige. Det handlar om små aktörer i form av 

leverantörer. 
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Företag I 

 

Omkring 95 procent av 

omsättningen går på 

export. Företagets expan-

sionsfas kommer poten-

tiellt att innebära engage-

mang inom Brasilien, Kina, 

Indien och Sydafrika. 
 

 

De huvudsakliga mark-

naderna för företaget finns 

inom Norden och nordliga 

Europa med exempelvis 

Storbritannien och Irland 

som viktiga marknader. 

Även USA utgör en 

marknad där företaget har 

ett engagemang. 
 

 

Företag I har olika samarbeten med 

teknikutvecklare och ingenjörsdrivna organ-

isationer. Exempelvis kan Sandvik, ÅF, 

Calderys och Opcon nämnas. Nordkalt är 

ytterligare ett exempel, vilket är en viktig 

samarbetspart till företag I, eftersom samar-

betet möjliggjorde en kommersialisering av 

företag I:s cleantech-lösning. Samarbete med 

Siemens förekommer också. De nämnda 

samarbetsparterna är mer eller mindre globalt 

spridda och levererar teknik till företag I:s 

lösning, vilket gör att företag I kan nå ut på 

utländska marknader. 
 

 

Företag J 

 

Exportandelen för företag J 

ligger på omkring 30 

procent. 
 

 

Den huvudsakliga exporten 

återfinns inom Norden. 

Närmare bestämt har 

utlandsförsäljningen gått 

till framför allt Finland, 

men även Norge. 
 

 

Kunderna används för att prova ut och utveck-

la produkterna, där även andra företag är in-

blandade. Dialog förekommer med andra int-

ressenter i branschen, exempelvis skogsbolag. 

Strategin som företag J för innefattar att sälja 

och växa genom återförsäljare, inhemskt såväl 

som utanför Sverige. 
 

 

Företag K 

 

Företaget exporterar inget, 

men till potentiella fram-

tidsmarknader hör USA och 

Kanada framför allt, samt 

Finland. Andra viktiga 

marknader som kan bli 

intressanta i framtiden är 

Brasilien, Chile, Sydost-

asien, Indonesien, Kina, 

Thailand samt Portugal. 
 

 

Förhandlingar och samar-

beten i Michigan, USA, 

skulle leda fram till en 

implementering av företag-

ets system i stor skala. På 

grund av finanskrisen 

2008 fick projektet dock ett 

stopp. 
 

 

Företaget har förhandlingar och samarbeten 

på flera olika marknader, däribland USA 

primärt, samt Kanada. Företaget har ett 

utpräglat samarbete med Volvo (lastvagnar). 

Genom ett konsortium, med stöd i form av EU-

medel, har företag K kommit in på den 

kinesiska marknaden. Det finns ett samar-

betsavtal med ett kinesiskt byggbolag som 

konstruerar och marknadsför företag K:s 

anläggning i Kina, men även globalt. 
 

 

Företag L 

 

Det finns ingen färdig 

produkt (anläggning) som 

implementerats i stor skala 

ännu, och därmed export-

erar företaget inget i dags-

läget. I ett framtidspers-

pektiv kommer export-

andelen förmodligen att 

ligga på omkring 95 

procent. 
 

 

I likhet med företag K 

förhandlar företag L och 

finns närvarande på olika 

potentiella framtids-

marknader. En särskild 

fokusering finns Asien och 

Mellanöstern, där poten-

tialen uppfattas som 

störst. Kina kan särskilt 

nämnas i sammanhanget. 
 

 

Företaget ser sin marknad som global, med 

fokus på Asien framför allt, men även Mellan-

östern, där potentialen för en anläggning i full 

skala anses vara hög. Företaget har omfattan-

de internationella nätverk, och då bland annat 

i Kina. Nätverken innefattar aktörer inom 

offentlig sektor, inom näringslivet och inom 

forskningsvärlden [jmf. trippelhelix]. Företaget 

samarbetar med Saab Group (styrsystem), 

Ericsson (kommunikationssystem) samt NCC 

(byggnation av banor och stationer). 
 

 

Källor: Författarna baserat på intervjuer med cleantech-företagen G till L (2011), samt stöd från 

företagens (G till L) respektive hemsidor (2012). 

 

5.3.1 Internationalisering som ett relativt koncept  

 

Sammantaget kan vi uttolka att internationalisering kan betraktas som ett 

relativt och dynamiskt koncept idag, som inte bygger på förutbestämda 

mönster som kan formuleras i en teori. Relativiteten i hur SME:s växer på 

utländska marknader framkommer i granskningen av studiens tolv cleantech-

företag. Dagens teknik och logistik skapar förutsättningar för små- och medel-

stora företag att göra affärer globalt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. 

Internationalisering idag handlar således allt mindre om inkrementella steg 

som ligger till grund för ett ökat engagemang på utländska marknader, vilket 

etableringskedjan (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) förespråkar. Det 

handlar snarare om processer istället för steg, där olika former av avtal, 

samarbeten, relationer och nätverk bättre förklarar hur SME:s växer inter-



nationellt idag. Även en hemsida kan idag betraktas som internationalisering 

enligt vårt perspektiv, eftersom informationsteknik tillåter en global spridning 

av en produkt, förutsatt att logistiken tillåter internationell spridning. Företag 

C och D åsyftas här mer specifikt, och om kunderna har tillgång till Internet 

och det finns logistiska möjligheter att skicka företagens solenergilösningar, 

har en enkel form av internationalisering uppkommit. Dagens informations-

teknik och logistik utgör därmed viktiga grundbultar för att förstå hur SME:s 

kan internationaliseras idag. 

 

Även de cleantech-företag som inte riktigt kommit igång med sin inter-

nationalisering av olika skäl kan karaktärisera hur SME:s växer utomlands. 

Företagen B, H, K och L ger en mer mångfasetterad bild av hur företag kan 

befinna sig i olika faser och att internationalisering inte är bundet till tid eller 

inkrementella steg. Företag B är studiens yngsta företag, endast två år vid 

intervjutillfället. Samarbete förekommer mellan företag B och olika utländska 

forskningsinstitut för att utveckla och få fram produkter som kan säljas på en 

global marknad som en integrerad del i produkter som laptops och bilar. 

 

Om vi istället riktar fokus mot företag L, men även K, som utgör två av 

studiens äldsta företag, karaktäriseras deras internationalisering av långsiktig-

het och storskalighet med projekt beräknat på år. Företag L:s och K:s anlägg-

ningar sträcker sig över och påverkar samhället, näringslivet och forsknings-

världen, vilket för tankegångarna till trippelhelix (Etzkowitz & Leydesdorff, 

2000). Företag K:s respektive L:s lösning och produkt i form av stora 

anläggningar har således en inbyggd långsiktighet som präglar och formar 

företagens internationaliseringsprocesser. 

 

Företag K har emellertid placerat sig högt i KIP-modellen på grund av att ett 

avancerat samarbetsavtal tecknats med ett kinesiskt byggföretag, vilket går ut 

på att parterna ska lägga fram ett gemensamt koncept (konstruktion, upp-

handling och montage). Samarbetet öppnar upp möjligheter för företag K att 

komma in på den kinesiska marknaden. Företag L, som på olika sätt liknar 

företag K, kan gå en likartad väg i framtiden, eftersom respondent L har olika 

nätverk i Kina. 

 

Solenergiföretagen A, D, E och F placerar sig gemensamt på ett högt kulturellt 

avstånd, eftersom de finns etablerade genom olika samarbeten ibland annat 

Kina, Sydkorea och Japan. Även Dubai utgör en marknad där företag A har ett 

samarbete, vilket utgör ett högt kulturellt avstånd i förhållande till Sverige 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Samarbetsavtalen som företag A har med 

General Electrics, respektive det avtal som företag D har med ett stort 



multinationellt sydkoreanskt företag, utgör faktorer som gör att de placeras 

som de gör i figur 5.1. 

 

Ytterligare en tendens som vi observerat är att några av företagen i studien 

möjligen växer mer likartat det inkrementella som förespråkas inom ramen för 

psykiskt avstånd (Hörnell et al., 1973) och etableringskedjan (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975). Företagen H och J kan tolkas som att de 

karaktäriseras av det som vi har kommit att beskriva som “ringarna på 

vattnet”, eftersom de primärt rör sig inom Norge och Finland. Vår tolkning är 

dessutom att företag H och J agerar mer likt det som Andersen (1993) 

benämner som “push”, det vill säga att det krävs någon form av extern 

förändringsagent eller annan framtryckande mekanism för att initiera ett 

utlandsengagemang. Företag H:s och J:s sätt att växa internationellt ligger 

förmodligen i linje med etableringskedjans stegvist växande internationali-

seringsmönster från export till tillverkande bolag. 

 

Därmed kan vi inte helt avvisa de äldre teorierna, men det var heller inte syftet 

med studien. Ändamålet var att söka en förståelse för hur cleantech-företag 

växer idag (sektorerna närmare bestämt), och den övergripande bilden vi 

kunnat urskilja karaktäriseras av annorlunda förutsättningar (teknik och 

logistik) som möjliggör ett dynamiskt sätt att växa internationellt genom sam-

arbeten och nätverk (personliga och affärsmässiga). Förutsättningarna tillåter 

“hopp”, vilket motsäger de gamla inkrementella teorierna som vi diskuterat 

tidigare i studien. 

 

5.3.2 Olika sektorer, olika mönster 

 

Ett intressant mönster som vi har kunnat urskilja i analysarbetet ger uttryck 

för hur studiens tolv cleantech-företag växer på utländska marknader, samt att 

det kan finnas skillnader mellan segmenten. De urskiljda mönstren kan skapa 

en större förståelse för cleantech som begrepp och koncept anser vi. Vi har 

tidigare resonerat för att en majoritet av studiens företag möjligen inte följer 

det inkrementella mönster som de gamla teorierna förespråkar, utan hoppar 

mer flexibelt mellan olika utländska marknader och etableringsformer. Obser-

vationen ifråga har vi tagit till fasta på och analyserat närmare. 

 

Solenergisektorn uppvisar tillsammans ett internationaliseringsmönster som är 

fördelat och utspritt globalt, i den bemärkelsen att cleantech-företagen A till F 

i studien finns etablerade på många olika utländska marknader. Marknaderna 

som företag A till F är etablerade på finns inte sällan på olika kontinenter och 

dessutom inom länder med högt kulturella avstånd i förhållande till Sverige 



(med hänvisning till Hofstede & Hofstede, 2005). Företagen A, D, E och F 

uppvisar ett utlandsengagemang som återfinns i Europa, Afrika samt Asien, 

medan företag C koncentrerat sig på den afrikanska marknaden, liksom före-

tag D på medelhavsområdet. Företag B, som är yngst och inte riktigt “kommit 

igång”, kommer förmodligen uppvisa likartade mönster som de andra fem sol-

energiföretagen i studien. 

 

Biogasföretagen G till K, samt transportföretaget L, uppvisar ett annorlunda 

mönster. Företag G till L i studien etablerar sig på färre utländska marknader, 

och ibland endast i ett enda land. Det finns ett globalt synsätt bland en del av 

företagen G till L, vilket kommer till uttryck genom resonemang runt potenti-

ella framtidsmarknader för företagets cleantech-lösning inom bioenergi och 

transport. Vi har resonerat kring framtidsmarknader tidigare, där Sydamerika, 

Asien och Afrika nämndes. Tendensen visar dock på att det finns en koncen-

tration kring norra Europa och Nordamerika när studiens cleantech-företag G 

till L växer på olika marknader. Undantaget är företag K som initierat en 

etablering i Kina genom ett samarbetsavtal. 

 

5.4 DEL III: ENTREPRENÖRENS ROLL 

 

Den tredje analysdelen utgör studiens viktigaste och förmodligen den mest 

komplexa att förstå. Entreprenören som företagsledare och entreprenörskapet 

inom små- och medelstora företag utgör den röda tråden som diskussionerna 

och resonemangen i grund och botten vilar på. Dispositionen följer ett pers-

pektiv där entreprenören ställs i centrum och utgår från att innanförskap i 

relevanta nätverk idag är centralt för att uppnå en framgång internationellt. En 

entreprenörs kunskaper, erfarenheter, förmågor och egenskaper diskuteras i 

termer av nyckelfaktorer för att utveckla möjligheter som kan leda fram till 

konkurrenskraftiga positioner i olika nätverk på en global nivå. Sammantaget 

anser vi att den tredje analysdelen kan förklara kärnan gällande SME:s inter-

nationalisering idag, och en entreprenörs roll för att skapa framgång i en inter-

nationaliseringsprocess ur ett modernt perspektiv. 

 

5.4.1 IP-modellen förklarar det inkrementella 

 

Den ursprungliga IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) är en förklarings-

modell som ger en ökad förståelse för hur ett företag tar små inkrementella 

steg på utländska marknader i enlighet med etableringskedjans stegmodell 

(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Det psykiska avståndets påvekan 

(Hörnell et al., 1973) är en aspekt som också förklaras av IP-modellen, vilket 



kan ställas i relation till etableringskedjan (se figur 4.3). Annorlunda uttryckt 

förklarar IP-modellen hur engagemanget ökar på internationella marknader 

som ett resultat av att erfarenhetsbaserad marknadskunskap förvärvas genom 

löpande aktiviteter. IP-modellen fokuserar därmed inte på en specifik händelse 

utan betraktar internationalisering som en dynamisk process över tid. 

 

Vår fokusering i studien kretsar också kring erfarenhetsbaserad marknads-

kunskap och internationalisering som en process, där IP-modellen således 

skulle kunna förefalla relevant att använda som analysverktyg. Emellertid har 

vi redan förklarat att vårt perspektiv på internationalisering är processinriktat 

och kretsar kring kulturell förståelse. Vår fokusering skiljer sig från etabler-

ingskedjans och det psykiska avståndets slutsatser om att företag etablerar sig 

enligt “ringarna på vattnet”. Således är IP-modellen inte aktuell för att förklara 

de etableringsmönster som studiens tolv cleantech-företag uppvisar. 

 

IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) har därtill en rad andra 

tillkortakommanden som begränsar modellens förklaringsvärde för internatio-

naliseringsprocesser idag för små- och medelstora teknikinnovativa företag. 

IP-modellen har kritiserats för att vara deterministisk (McNaughton & Bell, 

2009), tar inte hänsyn till aspekter som slumpen (Petersen et al., 2003) samt 

förbiser situationsspecifika aspekter och faser på utländska marknader 

(Andersen, 1993). En entreprenörs egenskaper, förmågor och tidigare erfaren-

heter kan, enligt vårt synsätt, vara avgörande för hur ett företag lyckas i sin 

internationaliseringsprocess. När SME:s ökar sitt engagemang på utländska 

marknader kan slumpen, samt marknadsspecifika och situationsspecifika 

aspekter utgöra avgörande framgångsfaktorer. Kritiken ovan återspeglar etab-

leringskedjans karaktäristiska inkrementella steg som förklaras genom IP-

modellen. Johanson och Vahlne själva (2009) anser dock att IP-modellen inte 

ämnade förklara en komplex verklighet, utan syftade till att förklara inter-

nationaliseringsprocessens kärna. Petersen och Pedersen (1997), samt Benito 

och Gripsrud (1992), poängterar dock IP-modellens generaliserande svagheter 

och att den betraktar verkligheten ur ett förenklat perspektiv. 

 

Vår tolkning av IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) styrks av ovan 

nämnda kritik. Genom vår studie har vi antagit ett perspektiv där vi tolkar att 

den ursprungliga IP-modellen studerat stora multinationella företag, vilket 

återspeglar ett samhälle före den nya teknikens (Internet) och logistikens 

påverkan på världen. Gårdagens samhälle korrelerar allt mindre med dagens 

samhälle när det gäller kommunikation och logistik exempelvis, samt 

förändringen i den globala välfärden (Lindvall, 2011). De gamla internationali-

seringsteorierna baseras på analyser och tolkning av gårdagens samhälle och 



dess stora multinationella företags inkrementella utveckling på utländska 

marknader, vilket svårligen kan förklara på ett relevant sätt hur SME:s inter-

nationaliseras idag. 

 

Det vi ämnar förklara i studien är en komplex verklighet där vi tar hänsyn till 

aspekter som IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) inte gjorde. Slumpen 

kan vara en sådan aspekt, liksom mer situationsspecifika aspekter. De inter-

nationaliseringsmönster som framkommit vid föregående analysdel beskriver 

skillnader och likheter mellan de olika cleantech-sektorerna (sol, bio och 

transport) som vi i den tredje analysdelen ämnar förstå bättre genom att 

resonera kring de studerade entreprenörernas nätverk, förmågor, egenskaper, 

kunskaper och erfarenheter. Det deterministiska förhållningssättet i IP-

modellen (stegvis inkrementell internationalisering) kan svårligen förklara den 

dynamiska kunskapsprocess som vårt perspektiv innebär. Vårt synsätt syftar 

således till att förklara en process – och entreprenörens roll i processen – och 

således inte hur ett företag går från ett steg till ett annat, vilket IP-modellen i 

grund och botten handlar om. 

 

Johanson och Vahlne (2009) ligger själva långt framme i utvecklingen som 

sker inom internationaliseringsforskningen, genom sin revidering av den ur-

sprungliga IP-modellen. Hårda aspekter (styrning, rationalitet och effektivi-

sering) har ersatts av mjuka aspekter som bättre kan förklara hur förtroende och 

värde skapas i en kontext av nätverk i bilaterala samarbeten. Vi försöker ta 

forskningen ifråga ett steg längre genom att placera fokus vid entreprenörens 

förmåga att förstå och tolka relevant kunskap i en ständigt föränderlig 

omvärld. Förr kanske det handlade mer om att bli effektivare i sin produktion 

och skapa värde i produkterna per se, medan det idag möjligen handlar mer om 

att bli effektiv och tydlig inom sin “nisch”, samt skapa värde och trovärdighet i 

olika nätverk, där kunden agerar som medproducent (Normann, 2001). 

 

5.4.2 Entreprenörskapet förklarar det dynamiska 

 

Härmed ska vi fokusera på de mjuka, och möjligen mer komplexa, aspekterna 

av internationalisering som återspeglas av dynamik och förändring i omvärlden 

som uppmärksammades i föregående analysdel. Komplexiteten i samman-

hanget återspeglas av mer kognitiva element kopplat till entreprenören som 

företagsledare och aktör i små- och medelstora företag, som i studien 

utvecklar högteknologiska produkter.  

 

Med andra ord poängterar vårt perspektiv av internationalisering det dynam-

iska, komplexa och kontextbundna i förhållande till omvärlden som svårligen 



kan placeras eller förstås i en modell. Vi uppmärksammar att det är viktigt att 

förstå det komplexa i hur SME:s idag växer internationellt. Vi har således 

hittills undersökt hur studiens tolv cleantech-företag växer på utländska mark-

nader. Vi väver i den aktuella analysdelen samman förståelsen för inter-

nationalisering idag med entreprenörskapet i syfte att strukturera upp och 

förstå sambanden mellan innanförskap i relevanta nätverk och hur kunskaper 

och erfarenheter, genom en entreprenörs förmågor och egenskaper, kan 

omsättas för att utveckla, förstå och tillvarata – men även kanske förkasta – 

möjligheter på relevanta marknader. 

 

5.4.3 Innanförskap i relevanta nätverk är syftet  

 

Nätverk kan idag betraktas som den mest avgörande aspekten för att kunna 

kommersialisera ett företags produkter och göra affärer på marknader i andra 

länder (Johanson & Vahlne, 2009). I slutet på 1980-talet skiftade fokus till att 

undersöka nätverkets betydelse för en internationaliseringsprocess (Johanson 

& Vahlne 1990; Johanson & Mattson, 1988). Orsaken till fokuseringen mot 

nätverk inom forskningen har sin bakgrund i att SME:s började ta plats på 

internationella marknader, samt att nätverk utgör en viktig resurs för SME:s 

(Melén, 2010; Knight & Cavusgil, 1996; McDougall & Oviatt, 2000). 

 

I den aktuella studien har vi valt att placera ett särskilt fokus vid innanförskap i 

relevanta nätverk (Johanson & Vahlne, 2009), som vi anser vara kritiskt för att 

lyckas med en internationaliseringsprocess på exempelvis relevanta marknader. 

Ett utanförskap från relevanta nätverk kan utgöra en barriär för kunskaps-

utveckling (Hägg & Johanson, 1982; Kogut, 2000) och möjlighetsutveckling 

(Karra et al., 2008; Ardichvili et al., 2003; Sarasvathy, 2001). Syftet och målet 

med en internationalisering, enligt vår tolkning, handlar om att befinna sig 

inom relevanta nätverk, där man som entreprenör kan öka sin kulturella 

förståelse och skapa bilaterala affärsrelationer (Schweizer et al., 2010). Man är 

“med på spelplanen helt enkelt”, och kan påverka sin egen och andra aktörers 

framgång och konkurrenskraft. 

 

Innanförskap i relevanta nätverk kan därmed betraktas som en etablerings-

form, som inte bygger på traditionella inkrementella mönster. Axelsson och 

Johanson (1992) resonerar på ett likartat sätt. Vi kunde i föregående analysdel 

(5.3.1) urskilja olika etableringsformer som inte följer ett inkrementellt kedje-

mönster, och är därtill inte traditionella på samma sätt. Vi anser att en hemsida 

kan vara en form av utlandsetablering, likväl som olika former av avtal och 

samarbeten. Vi urskiljde att företag kan hoppa direkt till att etablera ett 

dotterbolag på en utländsk marknad (företag D), utan att följa ett inkrement-



ellt mönster, samt att hemsidor (företag C och D) och olika samarbetsavtal 

(företag E, I och K) kan betraktas som olika varianter av innanförskap i 

relevanta nätverk. 

 

Coviello (2006) anser att innanförskap i nätverk på en marknad kan uppstå 

och utvecklas redan innan inträdet på en viss marknad. Det handlar allstå om 

ett förstadium till internationalisering (pre) där olika etableringsformer redan 

innan företagsstart kan byggas upp. En etableringsform i ett förstadium blir 

följaktligen likt ett embryo till den kommande internationaliseringsprocessen, 

vilket kan härstamma från personliga nätverk. Personliga nätverk och kontakt-

er som en entreprenör har, kan innebära en signifikant roll när ett företag ska 

börja göra affärer och ta strategiska beslut som kan stimulera internationella 

relationer (Andersson & Florén, 2008; Gummesson, 2002; Parker, 2004; 

Johannisson, 1996). 

 

5.4.4 Att göra upp eld 

 

Hur kan en entreprenör skapa innanförskap i relevanta nätverk? Det finns 

förmodligen tusentals olika sätt för att skapa innanförskap i relevanta nätverk. 

Innanförskap i relevanta nätverk kan liknas vid metaforen att göra upp eld, som 

också kan ske på många olika sätt. En uppgjord eld får representera ett 

innanförskap i ett relevant nätverk. Brinner inte elden råder det således ett 

utanförskap från relevanta nätverk. Det krävs tre beståndsdelar för att göra 

upp eld; syre, bränsle och värme. På ett likartat sätt finns det vitala bestånds-

delar som gör det möjligt för en entreprenör att skapa innanförskap i relevanta 

nätverk. Beståndsdelarna är; kunskap och erfarenheter; förmågor och egenskaper; 

förtroende och värde. Resonemanget finner vi stöd för hos Andersson och 

Evangelista (2006). Om faktorerna nämnda ovan finns och samverkar kan ett 

innanförskap i relevanta nätverk uppstå, på samma sätt som eld uppstår när 

man sammansätter syre, bränsle och värme. Om någon av ovanstående 

beståndsdelar fattas eller är bristfällig ökar risken för att ett utanförskap från 

relevanta nätverk uppstår. 

 

Metaforen beskriver alltså de övergripande beståndsdelarna för att nå innan-

förskap i relevanta nätverk enligt vårt synsätt. I vilken ordning beståndsdelarna 

sammansätts behöver inte ske enligt en viss form som kan placeras in i någon 

modell eller liknande. Som entreprenör behöver denne alla beståndsdelarna för 

att nå innanförskap i relevanta nätverk, och beståndsdelarna måste samverka. 

När vi längre fram redogör mer ingående för beståndsdelarna spelar det således 

mindre roll vilken ordning resonemangen följer, och därför följer vi ordningen 

nämnd i tidigare stycken ovan för enkelheten skull. 



Eldmetaforen ger emellertid upphov till ytterligare en central frågeställning; 

hur gör man upp eld, och vad är syftet med det, det vill säga varför? Med andra 

ord; varför ska en entreprenör eftersträva innanförskap i ett relevant nätverk? 

Svaret på frågeställningen är invävt i de respektive beståndsdelarna som vi 

placerar fokus vid längre fram. Vi erbjuder emellertid ytterligare en metafor 

för att skapa en djupare förståelse för vad vi menar. Det handlar om att “en 

entreprenör spelar väl med dem korten man har på hand”. Metaforen innebär 

att en entreprenör kan välja hur han eller hon skapar – utifrån sina förmågor 

och egenskaper – förtroende och värde i relationer. Kunskap och erfarenheter 

utgör en förståelse för spelets regler, och hur man kan ligga steget före sina 

motståndare i en föränderlig och dynamisk omvärld. Annorlunda uttryckt 

handlar resonemanget ovan om strategier (hur och varför) i form av möjlig-

hetsutveckling (Karra et al., 2008). 

 

5.4.5 Cleantech-företagens relevanta nätverk 

 

För att placera in den ovanstående diskussionen i studiens kontext ämnar vi 

resonera kring studiens tolv cleantech-företag och relevanta nätverk. I syfte att 

illustrera nätverk använder vi trippelhelix-modellens sätt att dela in nätverk, 

det vill säga som trilaterala relationer mellan samhället, forskningsvärlden och 

näringslivet (Etzkowitz, 2005; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Trippelhelix 

kan vara en utgångspunkt för att diskutera kontexter av nätverk, och kopplat 

till cleantech förefaller trippelhelix särskilt intressant.  

 

Inom forskningsvärlden kan det finnas olika relevanta nätverk för cleantech-

företagen i allmänhet, och solenergiföretagen i synnerhet. Vi finner att 

Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet kan utgöra ett relevant nätverk 

för svenska solenergi-företag, eftersom respondenterna A, B, E och F känner 

till forskningsinstitutionen ifråga, där de två sistnämnda även samarbetar med 

Ångströmslaboratoriet. Statens Provningsanstalt (SP) kan vara ytterligare ett 

exempel på ett relevant nätverk inom forskningsvärlden för solenergi. KTH är 

ett exempel bland biogasföretagen. Två av solenergiföretagen, A och B, har 

därtill internationella nätverk med forskningsinstitutioner. Respondent A 

lyfter fram energiforskningsinstitutionen Fraunhofer i Tyskland som enligt 

respondenten "håller absolut världsklass". 

 

Vår tolkning är att solenergiföretagen i studien behöver ligga långt framme vad 

gäller teknik och innovativa lösningar, där forskning utgör en kritisk faktor. 

Att befinna sig i olika forskningsmässiga relevanta nätverk kan därmed vara 

viktigt för solenergiföretag, vilket även gäller bioenergiföretagen och företag 

L, eftersom cleantech generellt bygger på innovationer och teknik som 



representerar “det senaste”. Problematiken för cleantech ligger inte i det 

tekniska, utan i affärsmannaskapet, vilket många respondenter uttrycker. 

Emellertid måste man ligga i framkant, det vill säga “se och förstå vart världen 

och olika marknader är på väg”, vilket framhäver att entreprenören behöver 

vara både teknisk innovatör och erfaren affärsman. 

 

Inom samhället kan vi se att framför allt två institutionella nätverk sticker ut 

bland mängden, nämligen Energimyndigheten och Vinnova. Företagen A, B, F, 

G och K nämner att de samarbetar med Energimyndigheten och/eller 

Vinnova. Även IVL (Svenska Miljöinstitutet), STING (Stockholm Innovation 

and Growth) och Tillväxtverket nämns som samarbetspartners av respondent-

erna C, F, och I. Statliga eller halvstatliga institutioner, som exempelvis 

STING, bidrar på olika sätt och stöttar cleantech-företagen i studien ekonom-

iskt, kunskapsmässigt och nätverksmässigt. 

 

Respondenterna inom bioenergi, solenergi och transportföretaget anser att 

olika kluster inom det egna segmentet inte tillför något värde i den bemärk-

elsen att det leder fram till något nytt. STING däremot, som kluster, före-

språkas som framgångsrikt att skapa mervärde, där entreprenöriella olikheter 

kan sammanlänkas mellan olika cleantech-sektorer. I sådana kluster kan ny 

kunskap och erfarenheter växa och korsbefruktas, som framför allt respondent 

B uttrycker. 

 

Återkopplar vi till Energimyndigheten ser vi att både företag G och K erhållit 

finansiellt stöd, kontakter och kunskap om den amerikanska marknaden, och 

specifikt i Michagan i båda fallen. Företag K hade kontakter med Michael 

Wood, som vi nämnde inledningsvis i uppsatsen, samt olika politiker i Sverige. 

Delstaten Michigan specifikt förefaller således som en relevant marknad för 

bioenergi, där Energimyndigheten kan bidra till att svenska bioenergiföretag 

får access till den amerikanska marknaden. 

 

Enligt vår tolkning kan bioenergiföretagen, samt transportföretaget L, behöva 

jobba med alla sfärer enligt trippelhelix (Etzkowitz, 2005; Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000), och kanske särskilt med samhälle och statliga institution-

er. Det handlar om stora och långsiktiga projekt, där samhället har en viktig 

roll att spela. Kopplingen till samhället är tydligare inom bioenergi, samt hos 

företag L, än hos solenergiföretagen, även om exempelvis respondent D 

nämner att företag D har haft relationer inom svensk regering som gynnat 

företag D:s utveckling internationellt. Även respondent I, K och L uttrycker 

liknande tankegångar som respondent D, gällande stöd från politiskt håll. 

 



Följaktligen kan det vara eftersträvansvärt för cleantech generellt att nätverka i 

enlighet med ett trippelhelix-synsätt. Samhället, näringslivet och forsknings-

världen överbryggar varandra på olika sätt enligt Etzkowitz (2005), vilket leder 

till att strategiska synergieffekter och möjligheter uppstår. Trilaterala nätverk 

enligt trippelhelix utgör ett ramverk för att innovationer och kunskap som 

skapar förutsättningar för tillväxt, som inte varit möjlig om aktörerna agerar 

på egen hand (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Cleantech-företagen i studien 

arbetar med innovationer i grund och botten, och därmed korrelerar teorin på 

många plan med studiens tolv cleantech-företag och deras verksamheter. De 

relevanta nätverken återfinns således inom trippelhelix i form av bilaterala, 

samt även trilaterala, relationer som utgör en förutsättning för att uppnå 

innanförskap inom relevanta nätverk. Trilaterala synergier, som återfinns inom 

trippelhelix, bidrar till att konkurrenskraft och framgång kan utvecklas ur 

möjligheter. "What happens, happens in relationships" som Schweizer et al. 

(2010: 360) uttrycker det, sammanfattar resonemanget på ett träffsäkert sätt. 

 

Nätverk som trippelhelix kan därmed liknas vid en arena dit en entreprenör 

har innanförskap (access) genom bilaterala och trilaterala relationer. På arenan 

kan entreprenören “spela fotboll”, och ju bättre han eller hon spela desto 

bättre kan entreprenören påverka och nå framgång på utländska marknader. 

 

Om vi riktar fokus till vilka marknader generellt som kan vara relevanta för de 

respektive sektorerna ser vi ytterligare intressanta mönster. Solenergiföretagen 

har etablerat sig på marknader med många och effektiva soltimmar, ibland där 

alternativen är bristfälliga eller obefintliga. Bioenergiföretagen finns etablerade 

där källan till bioenergilösning finns, det vill säga avfall av olika slag. Företag 

K, exempelvis, har sina relevanta nätverk där papperstillverkning sker, det vill 

säga där det finns mycket skog helt enkelt. Slutligen finns företag L:s relevanta 

nätverk, och potential, där många människor ska transportera sig, det vill säga 

storstäder. 

 

Således har vi kommit fram till den delen i analysen där vi djupstuderar 

beståndsdelarna som behövs för att uppnå innanförskap i relevanta nätverk. Vi 

har i den teoretiska referensramen på ett grundligt tillvägagångssätt redogjort 

för beståndsdelarna. Emellertid har vi inte placerat in faktorerna i studiens 

kontext, vilket vi ämnar göra i analysen för att skapa en djupare förståelse för 

kärnan i beståndsdelarna, och således förstå varför de är viktiga för att lyckas 

på en global marknad som entreprenör i SME:s idag. 

 

Att föra en renodlad diskussion kring kunskap och erfarenheter, förmågor och 

egenskaper, förtroende och tillit, samt möjlighetsutveckling som strategi är 



dessvärre svårt, eftersom faktorerna går in i varandra. Faktorerna, eller 

beståndsdelarna som vi benämnde dem tidigare, har en gemensam nämnare 

som handlar om en djupare förståelse för hur entreprenörer i en ständigt 

föränderlig omvärld organiserar olika kunskaper och erfarenheter. 

 

5.4.6 Kulturell förståelse genom kunskap och erfarenheter  

 

Att en entreprenörs kunskaper och erfarenheter utgör en viktig beståndsdel 

för att uppnå innanförskap i relevanta nätverk (Johanson & Vahlne, 2009), 

vilket kan leda till en framgångsrik utveckling på internationella marknader, 

finns det flera forskare som stödjer (Karra et al., 2008; Andersson 2000; 

Andersson 2002; Ibeh & Young, 2001, Nummela et al. (2004), Kuemmerle 

(2002), Preece et al., 1998; Westhead et al., 2001). 

 

Vi betraktar den tysta kunskapen (Penrose, 1959; Polanyi, 1966) som mest 

relevant för en framgångsrik internationalisering, i form av erfarenhetsbaserad 

kunskap (Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010), vilket är en viktig 

drivkraft i en internationaliseringsprocess. Fokuserar vi på Mejri och 

Umemoto (2010) finner vi nytta för deras uppdelning av kunskap i den 

aktuella analysdelen. Marknadskunskap, som är av objektiv (explicit) art, 

ställer vi i relation till kulturell kunskap (Mejri & Umemoto, 2010). Nätverks-

kunskap och entreprenöriell kunskap flikar vi in i diskussionen kring möjlig-

hetsutveckling som strategi längre fram (5.4.10). 

 

Kulturell kunskap (Mejri & Umemoto, 2010) blir här centralt att resonera 

runt, eftersom en del av respondenterna i studien uttrycker bristen på kulturell 

förståelse som en barriär för en internationalisering, och därmed i förläng-

ningen en barriär för att uppnå ett innanförskap i relevanta nätverk. Om vi 

återigen sammanflätar föregående analysdel (5.3), framgick det att kulturell 

förståelse kan vara betydelsefullt för att lyckas på en global marknad. 

 

Vad är det då för kulturell förståelse som studiens tolv cleantech-entreprenörer ger 

uttryck för, och vad består barriärerna av? Två av entreprenörerna vi har pratat 

med – respondent D och G – anser att bristen på kulturell förståelse bottnar i 

affärsförståelse, det vill säga att “allting inte är som i Sverige”. Sättet att göra 

affärer på en viss marknad och en förståelse för andra människor och kulturer 

utgör här en central aspekt. Brist i förståelse för olika affärskulturer på 

utländska marknader kan utgöra en barriär, vilket respondent D framhäver på 

följande sätt; 

 



» Kulturella skillnader är en dealbreak många gånger, det vill säga du har en uppfattning om hur 

det ska gå till på en viss marknad och då kanske du inte är tillräckligt ödmjuk för att förstå att det 

inte går att köra som man tänkte inledningsvis. Man kör på helt enkelt. Kulturell förståelse och 

förståelse för människor i andra länder är A och O. « 

 

Citatet poängterar att en entreprenör kanske inte är tillräckligt ödmjuk inför 

affärskulturella skillnader, utan handlar utefter egna antaganden och 

uppfattningar, vilket ofta kan leda till att en affär inte blir av. Respondent G 

resonerar på ett likartat sätt och konstaterar att man gör affärer på olika sätt i 

exempelvis USA eller Korea, och att det därmed kan vara svårt att säkerställa 

vilken kompetens som behövs för att kunna marknadsföra och exportera 

produkten på det lokala sättet. Det förda resonemanget korrelerar med vad 

Karra et al. (2008), samt Schweizer et al. (2010), anser vad gäller en entre-

prenörs förmåga att överföra ett affärskoncept till en ny marknad. 

 

Ytterligare en kulturell skillnad som en entreprenör kan behöva förstå i 

Spanien specifikt, redogör entreprenör D för. Det gäller betalningsmoral där 

spanska kunder betalar ett arbete allt eftersom en installation av solpaneler blir 

färdigställd. Ställer man spansk betalningsmoral i relation till svensk kultur 

betalar en svensk kund nästan alltid en faktura direkt, även om jobbet inte är 

färdigt. Exemplet illustrerar vikten av att förstå kulturella skillnader och sättet 

vilket man gör affärer på i olika länder med olika kultur. 

 

Språk är ett grundläggande kulturellt element, och respondenterna I respektive 

J betraktar språket som en kulturell barriär. Entreprenören I talar om asiatiska 

länder, framför allt Kina, och entreprenören J talar om det finska språket 

specifikt. När det gäller Asien hävdar respondent I att resultatet av affärs-

möten och besök med exempelvis Kina kan påverkas av tolkens kapacitet. 

 

Sammantaget lyfter alltså studiens entreprenörer fram kulturell förståelse som 

centralt för att lyckas på internationella marknader, där affärsförståelse och 

språket utgör framträdande aspekter. Frågan är om en entreprenör kan anv-

ända exempelvis Hofstede och Hofstede (2005) som en källa till kunskap om 

olika kulturer och marknader globalt, och därigenom få en kulturell förståelse 

och kringgå en barriär? 

 

Vår tolkning är att kulturell kunskap och förståelse svårligen kan erhållas via 

objektiva källor i dagens dynamiska och föränderliga omvärld. Vissa forskare 

(Dow & Ferencikova, 2010; Lee, 1998) anser att kulturellt avstånd, det vill 

säga Hofstede och Hofstede (2005), kan vara bristfälligt på olika sätt och kan 

därmed svårligen användas som ett komplett mått. Kulturellt avstånd repre-



senterar en objektiv och explicit kunskap (Penrose, 1959; Polanyi, 1966; 

Johanson et al., 2002). Det kan exempelvis handla om marknadsundersökning, 

läroböcker etcetera, där vi placerar in Hofstede och Hofstede (2005). Objektiv 

kunskap kan användas av ett företag som ett första steg att skapa en kulturell 

förståelse och överblick. Mejri och Umemoto (2010) benämner objektiv kun-

skap som marknadskunskap, vilket kommer från objektiva källor om utländska 

marknader vad gäller konkurrenter, kunder, storlek, lagar etcetera.  

 

Mejri och Umemoto (2010) anser att den objektiva marknadskunskapen anv-

änds mer intensivt i början av en internationaliseringsprocess, och det är de 

erfarenhetsbaserade och djupare kunskaperna som driver på längre fram i 

internationaliseringsprocessen. Resonemanget stödjer våra tolkningar vad 

gäller objektiv och erfarenhetsbaserade kunskaper. Hofstede och Hofstede 

(2005) kan sägas fungera som en föraning, en hint, om att det finns vissa 

kulturella skillnader som blir kritiskt att förstå. Barriärerna, som studiens 

respondenter resonerar kring, uppstår enligt vår tolkning till följd av bristande 

tyst erfarenhetsbaserade kunskaper angående andra kulturer och marknader. 

Hofstede och Hofstede (2005) bygger därtill på en studie från 1980-talet och 

bakåt, som inte kan återspegla dagens dynamiska omvärld på ett relevant och 

rättvist sätt. 

 

Enligt Eriksson et al. (1997) är det bristen på internationell marknadskunskap 

som skapar osäkerhet, högre kostnader och kräver mer tid i ett företag, vilket 

delvis stödjer hur vi tänker. Eriksson et al. (1997) skiljer mellan en generell 

och en specifik form av internationell erfarenhetsbaserad marknadskunskap. 

Den förstnämnda är företagsspecifik och beskriver ett företags förmågor och 

egenskaper i vid mening, det vill säga generellt vad ett företag kan göra och 

inte göra i en internationell kontext. Den senare kopplas till en specifik 

marknadskontext vad gäller kunder, konkurrenter, kultur, normer, värdering-

ar, myndigheter, lagar etcetera, och erfarenheter kring sådana marknads-

aspekter. Hadley och Wilson (2003) benämner passande nog den förstnämnda 

för know-how, samt den senare för know-why. 

 

Om en entreprenör har erfarenhetsbaserad tyst kunskap om en viss marknads 

kultur kan entreprenörens marknadsförståelse matchas med entreprenörens 

förmågor, vilket kan korrelera med marknadens potential (Johanson & 

Vahlne, 2009). Erfarenhetsbaserad kunskap handlar således i grund och botten 

om att en entreprenör skapar sig erfarenheter och tyst kunskap genom att 

“göra saker på en marknad”. Då kan entreprenören lättare och snabbare förstå 

hur det fungerar på olika marknader och vilka möjligheter som kan utvecklas. 

 



Vi kan utnyttja cykeln som en analogi när det gäller erfarenhetsbaserad 

kunskap (Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010), i syfte att förstå 

resonemanget bättre. Att lära sig att cykla kan kopplas samman med den 

företagsspecifika och generella marknadskunskapen (Eriksson et al., 1997). 

Att sedan kunna “trafikreglerna” och hur människor tänker, känner och agerar 

på en viss marknad (Hofstede & Hofstede, 2005), kan länkas samman med 

den marknadsspecifika kunskapen (Eriksson et al., 1997). 

 

Annorlunda uttryckt har man som entreprenör “ett hum” om hur det går till 

med exempelvis tullar generellt i världen (know-how), och entreprenören kan 

läsa på om “trafikreglerna” från objektiva källor, exempelvis Hofstede och 

Hofstede (2005), vad gäller kultur. Men det är först när en entreprenör har 

marknadsspecifik erfarenhet (know-why), som baseras på tyst och subjektiv 

kunskap (det vill säga egna erfarenheter eller tillknutna erfarenheter genom 

nätverk), som vi anser att ett företag har chans att förstå olika marknads-

kulturer och uppnå innanförskap i relevanta nätverk. Således “uppdaterar” ent-

reprenören, eller införskaffar genom nätverk, den eventuellt generella (objekt-

iva) marknadskunskap han eller hon har om tullhantering exempelvis, genom 

tyst erfarenhetsbaserad marknadskunskap kopplat till en specifik marknads-

kontext och hanteringen av tullar där. Annorlunda uttryckt kan en viss entre-

prenör känna till tullhantering generellt, men tullhanteringskunskapen kräver 

en uppdatering på den specifika marknaden för att uppnå framgång och innan-

förskap i relevanta nätverk. 

 

Den marknadsspecifika kunskapen (Eriksson et al., 1997) inrymmer affärs-

mässiga och marknadsmässiga aspekter, vilket uppmärksammades i intervju-

situationerna. Respondent C anser att en barriär som företaget upplevt är 

bristfällig kunskap om kunderna, det vill säga användarna av deras produkter. 

Företag C arbetar tätt ihop med kunderna och använder kunderna för att 

utveckla verksamheten och produkterna. Att inte ha kunskap om sina kunder 

utgör således en barriär i form av bristande erfarenhetsbaserad marknads-

specifik kunskap (Eriksson et al., 1997). Att använda kunderna i syfte att 

utveckla produkten, som företag C gör, kan tolkas som en “uppdaterings-

process”, där de ökar sina kunskaper och erfarenheter på sina specifika 

hemmamarknader (Burkina Faso, Tanzania och Zambia), och därmed ökar 

chanserna för att uppnå innanförskap i relevanta nätverk. 

 

En liknande tankekedja kan ställas i relation till andra affärs- och marknads-

mässiga barriärer som cleantech-entreprenörerna resonerar kring. Respondent 

D anser att marknadskommunikation och exponering av produkter skiljer sig 

åt i olika länder. I Sverige fungerar det bra att sälja genom byggvaruhus, men 



svensk marknadskommunikation skiljer sig från tysk och spansk marknads-

kommunikation exempelvis. I Tyskland och Spanien kan det fungera mindre 

bra med byggvaruhus, vilket man som entreprenör måste ha kunskap och 

förståelse för. Respondent E resonerar i likartade tankegångar som respondent 

D ovan, men i mer breda termer av marknadsförståelse i syfte att arbeta upp 

distributionskanaler och hitta kunder, vilket sker på olika sätt i olika länder. 

 

Skiftar vi fokus till de institutionella aspekterna av marknadsspecifik kunskap 

(Eriksson et al., 1997), ser vi att tullar är ett problemområde som kom på tal 

när vi intervjuade cleantech-entreprenörerna. Entreprenör C anser att lagar 

och regler i vid mening utgör en barriär. Det handlar om export, import och 

tullar närmare bestämt. Respondenten anser att det blir problematiskt när 

företagets produkter fastnar i tullen ett halvår. En annan entreprenör, J, talar 

om tullproblem i Norge. Vid sidan av tullar var även certifieringar och 

standardiseringar något som några respondenter tangerade på olika sätt. 

Respondenterna F, G och L uttrycker att det bildas en barriär när det inte 

finns internationella standarder och certifieringar för produkterna de produ-

cerar och marknadsför internationellt. 

 

Politiska barriärer var också en aspekt som berördes i intervjuerna, dels vad 

gäller avsaknaden av långsiktiga “spelregler” som förhindrar långsiktiga anlägg-

ningar och projekt (entreprenör K), samt problem med politiska processer 

som inte är långsiktiga i andra länder med annorlunda kultur (respondent L). 

Företag K och L har det gemensamt att de utvecklar stora och långsiktiga 

projekt i form av anläggningar som kräver en ny form av infrastruktur. Efter-

som de uttrycker likartade tankegångar angående politiska barriärer förefaller 

olika politiska nätverk relevanta för entreprenör K respektive L att försöka 

skapa ett innanförskap inom. Chanserna för ett innanförskap i politiskt rele-

vanta nätverk ökar således om entreprenören “uppdaterar sin marknads-

kunskap” på den specifika marknad som berörs. 

 

5.4.7 Internationell affärserfarenhet som en katalysator  

 

När entreprenör G resonerade kring företagets förmågor tangerade denne en 

viktig poäng vad gäller kunskap och erfarenheter. Respondenten anser att 

affärsmannaskap generellt kan stärkas inom cleantech, som förmodligen rätt 

ofta placerar en duktig tekniker på VD-posten. Entreprenörerna A och B anser 

därtill att förmågan att göra internationella affärer är den mest avgörande 

kompetensen för att nå framgång i en internationalisering. Vi ämnar utveckla 

den tankegången med fokus på entreprenören. 

 



Enligt Nordman och Melén (2008), samt Melén (2010) kan snabbt inter-

nationaliserande SME:s (Born Globals) vid företagsstart antingen kategori-

seras som Born Academics eller som Born Industrials, där den senare gruppen 

företag har nyckelpersoner med en hög nivå av internationell affärserfarenhet 

som den förstnämnda gruppen företag saknar eller har en låg nivå av. Både 

Born Academics och Born Industrials har en hög nivå av teknisk erfarenhet. 

Enligt Bruzelius (2006) härstammar ofta svenska cleantech-företag från olika 

tekniska högskolor, vilket innebär att svenska cleantech-företag generellt kan 

kategoriseras som Born Academics. Frågan är om den beskrivningen stämmer 

in på de företag vi har pratat med? 

 

Den tekniska erfarenheten är, med viss spridning, god och det är inte sällan 

som “världsklass” figurerar i respondenternas utlägg. De flesta entreprenörerna 

vi har intervjuat har en teknisk bakgrund, alternativt finns den respresenterad i 

företaget på annat håll. Exempelvis har företag A en teknisk erfarenhet av att 

utveckla solceller som sträcker sig bak till 1970-talet. Företag F har en bak-

grund inom Vattenfall och Ericsson, och företag I har starka kopplingar till 

KTH. Somliga av företagen är begränsade vad gäller tekniska erfarenheter, 

företag C exempelvis, vilket företaget har löst genom att anlita specialister och 

konsulter med den nödvändiga tekniska kompetensen. Respondent L samman-

fattar resonemanget på ett bra sätt; "Cleantech-företag har [teknisk] kunskap 

och vet vad man håller på med, och har förmågan att knyta till sig andra till sin 

verksamhet". 

 

Den tekniska erfarenheten utgör därmed en grundbult i verksamheterna som 

de tolv cleantech-företagen bedriver, vilket förefaller naturligt eftersom prod-

ukterna är tekniskt avancerade och innovativa. En del av företagen (B, C, G, K 

och L framför allt) bekräftar att utvecklandet av dess produkter och dess 

teknik tar mycket resurser och tid i anspråk. 

 

Vi ser emellertid en större spridning vad gäller hög grad av teknisk kunskap i 

kombination med hög grad av internationell affärserfarenhet, vilket känne-

tecknar Born Industrials (Nordman & Melén, 2008). Även om skalan är flyt-

ande, bedömer vi att hälften av studiens tolv cleantech-företag kan kategori-

seras som Born Academics; C, F, G, H, J samt L. Den andra hälften kan kate-

goriseras som Born Industrials; A, B, D, E, I samt K. 

 

Vår teori är att den senare gruppen har större chanser att uppnå internationellt 

innanförskap i relevanta nätverk med hänvisning till en internationellt affärs-

mässig katalysatoreffekt, vilket kan uppstå när ett företag har tidigare inter-

nationell affärserfarenhet från en specifik marknad. Katalysatoreffekten upp-



står i den bemärkelsen att affärserfarenheten från internationella kontexter 

(Nordman & Melén, 2008), kan främja och driva på en internationalisering, 

med effekten att chanserna ökar att uppnå innanförskap i relevanta nätverk 

(Johanson & Vahlne, 2009). 

 

Katalysatoreffekten korrelerar med strategisk inriktning för en internationali-

sering, som Nordman och Melén (2008) gör gällande. Born Academics har 

ingen tydlig strategi om vilka marknader eller kunder man ska satsa på. 

Respondent C ger uttryck för Born Academics strategi som är mer ad hoc; "vi 

tar det lite som det kommer". 

 

De företag som vi kategoriserar som Born Industrial har nyckelpersoner inom 

ledning och styrelse som har erfarenheter av internationella affärer, bitvis inom 

stora företag som exempelvis Rolls Royce (D), Statoil (D) och Accenture (E). 

Företag A, B, D, E, I och K tenderar att föra en tydligare och mer målinriktad 

strategi, där entreprenörerna eller andra nyckelpersoner kan välja ut potentiella 

marknader och kunder som kan vara intressanta. Chanserna ökar därmed för 

att uppnå ett framgångsrikt och lyckat innanförskap i relevanta nätverk med 

hjälp av internationell affärserfarenhet, vilket vi benämner som en katalysator-

effekt i den aktuella studien. Katalysatoreffekten initieras med grund i en 

entreprenörs erfarenheter och förståelse för affärsmöjligheter, eller potentiella 

faror, som kan upptäckas snabbare, lättare och smidigare, än hos de företag 

som vi kategoriserade som Born Academic (C, F, G, H, J och L). Entreprenör 

K illustrerar vår teori angående internationell affärserfarenhet som en katalys-

ator på följande sätt; 

 

» Jag har erfarenheter av exportindustrin, med 20 år inom petroleumindustrin. När jag började var 

det 100 procent försäljning i Sverige, och när jag slutade var 85 procent av verksamheten utanför 

Sverige. Jag har varit med om den resan och försöker nu se till att använda mina erfarenheter inom 

vår verksamhet. « 

 

Internationella affärserfarenheter och kunskaper, liksom förmågor och egen-

skaper, tenderar att härstamma från tidigare företagsrelationer och kontexter, 

som även kan ha uppstått innan ett företag grundats, vilket uttrycks i citatet 

ovan. Även Melén (2010), Mejri och Umemoto (2010) samt Karra et al. (2008) 

uttrycker likartade teorier. 

 

Kulturell kunskap uppmärksammar vi som betydelsefullt i studien. Men 

granskar vi Mejri och Umemoto (2010) närmare hävdar dem att kulturell 

kunskap om marknader inte kan uppstå pre, utan initieras när ett företag går in 

på en viss marknad. Vi ifrågasätter resonemanget för av Mejri och Umemoto 



(2010), eftersom vår tolkning är att kulturell kunskap även kan förvärvas på 

olika sätt redan innan ett företag grundats. Därför har vi i figur 5.3 valt att dra 

linjen som benämns förvärv (Mejri & Umemoto, 2010: 162) gällande kulturell 

kunskap till pre-stadiet, som de nämnda forskarna inte gör. 

 

En individ kan exempelvis vara född i ett annat land, tala flera språk eller på 

andra sätt vara mångkulturell (Andersson & Florén, 2008). En nyckelperson 

inom företag D är född och uppväxt i Spanien, som utgör företag D:s 

huvudmarknad, och har därmed djup kulturell erfarenhet och förståelse för 

den spanska marknaden i ett modernt perspektiv. Sådan kulturell förståelse 

kan vara till stor fördel när ett företag växer på utländska marknader, och i en 

studie vid Örebro Universitet visar Hatzigeorgiou och Lodefalk (2012) på att 

utlandsfödda främjar internationell handel och konkurrenskraft för svenska 

företag. Personer födda i andra länder sänker trösklarna vid internationali-

sering genom kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk från sina 

hemländer. 

 

Figur 5.3 ger en förenklad bild av ovanstående resonemang (rubrikerna 5.4.6 

och 5.4.7), där vi resonerade kring erfarenhetsbaserad kunskap, och hur inter-

nationell affärserfarenhet kan fungera som katalysator för en internationali-

seringsprocess. Vi blickar även framåt (rubrik 5.4.8) eftersom figur 5.3 

angränsar aspekter som berör entreprenörens förmågor och egenskaper, 

sammankopplat med kunskap och erfarenheter. 

 

Vi utgår från KIP-modellen (figur 4.2) som utgör grundstommen i figur 5.3 

(därav figurens namn), vilket kan ge en ökad förståelse för hur kunskap kan 

påskynda en internationaliseringsprocess. Internationell affärskunskap 

(Nordman & Melén, 2008) kan, enligt vår teori, utgör en katalysatoreffekt, 

som i figur 5.3 representeras av en uppåtgående pil, vilket grafiskt illustrerar 

vad katalysatoreffekten kan innebära. Katalysatoreffekten (internationell 

affärserfarenhet hos Born Industrials) kan annorlunda uttryckt påskynda och 

underlätta internationaliseringen som en process mot ett utlandsengagemang 

som karaktäriseras av en professionell etableringsform och ett högt kulturellt 

avstånd. 

 

I figur 5.3 framkommer att affärsnätverk (Mehta et al., 2006; Rousseau et al., 

1998; Thorelli, 1986) och personliga nätverk (Parker, 2004; Johannisson, 1996; 

Gummesson, 2002; Ardichvili et al., 2003) kan skapa kunskapssynergier, vilket 

uttrycks genom nätverkskunskap (Mejri & Umemoto, 2010) i figur 5.3. 

 



I studien applicerar vi trippelhelix-modellen (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), 

som återfinns i figur 4.5, för att synliggöra nätverkskontexten (Johanson et al., 

2002). Vi involverar trippelhelix i figur 5.3 för att påvisa hur samverkan mellan 

näringsliv, forskningsvärlden och samhället kan skapa en “win-win-situation” 

för enstaka aktörer, vilket skapar en större avkastning än om varje aktör agerat 

på egen hand (Etzkowitz, 2005). Även erfarenhetsbaserad kulturell kunskap 

(Mejri & Umemoto, 2010), som vi anser kan förvärvas redan i ett tidigt 

förstadium (pre; därav modifieringen av linjen förvärv i figur 5.3), kan ge en 

ökad och djupare kulturell förståelse, vilket är centralt i KIP-modellen (figur 

4.5) och den aktuella studien. Den erfarenhetsbaserade kulturella kunskapen 

och förståelsen, vilket kan uppstå pre (exempelvis genom utlandsfödda i en 

affärsverksamhet; Hatzigeorgiou & Lodefalk, 2012), kan förstärka möjlig-

heterna att äntra en marknad med ett högre kulturellt avstånd (Hofstede & 

Hofstede, 2005), utöver vad den objektiva marknadskunskapen möjliggör 

(Mejri & Umemoto, 2010). 

 

Entreprenöriell kunskap (Mejri & Umemoto, 2010), i figur 5.3, skapar i 

integration med nätverkskunskap och kulturell kunskap, arenor för möjlig-

hetsutveckling (Karra et al., 2008; Kirzner, 1997; Ardichvili et al., 2003) och 

förstärker förmågan att uppnå effectuation (Sarasvathy, 2001; Sarasvathy & 

Dew, 2005). Företagsspecifik erfarenhetsbaserad marknadskunskap, det vill 

säga “know-how” (Eriksson et al., 1997; Hadley & Wilson, 2003) kopplas i 

figur 5.3 samman med entreprenören, vilket uttrycktes tidigare i form av en 

cykelanalogi (se sid. 96). Marknadsspecifik erfarenhetsbaserad kunskap, det 

vill säga “know-why” (Eriksson et al., 1997; Hadley & Wilson, 2003) samman-

flätar vi med en ökad förståelse för ständigt föränderliga marknader och dess 

kultur (Christensen & Kreiner, 2010; Kirzner, 1997; Frankelius, 2001). 

 

Ovanstående resonemang, kopplat till figur 5.3, beskriver de arenor (nätverk) 

som en entreprenör kan söka information (objektiv och erfarenhetsbaserad 

kunskap) inom. En entreprenör tolkar informationen (skapar en djupare 

förståelse) för en specifik marknad eller möjlighet (“know-why”), vilket 

genom möjlighetsutveckling och effectuation (“know-how”) beskriver hur 

skickligt en entreprenör genom sina förmågor och egenskaper kan omsätta 

information och kunskap, och därigenom skapa innanförskap i relevanta 

nätverk (Johanson & Vahlne, 2009), vilket vi uttrycker som målet med en 

internationalisering i den aktuella studien. Genom att en entreprenör uppnår 

innanförskap i relevanta affärsnätverk kan förtroende byggas upp och ny 

kunskap skapas (Johanson & Vahlne, 2009), vilket leder till att internationell 

affärserfarenhet (Nordman & Melén, 2008) utvecklas (Born Industrial), och 

katalysatoreffekten initieras. 



FIGUR 5.3 
KIP-modellen 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8 Entreprenörens förmågor och egenskaper 

 

När vi intervjuade de tolv cleantech-entreprenörerna ställde vi frågor angående 

företagets förmågor. Betänker vi att en entreprenör kan vara företaget 

(Ahrenfelt, 2001; Melén, 2010), förfaller det naturligt, men även vitalt, att göra 

kopplingen till entreprenörens förmågor och egenskaper. Entreprenörens 

förmågor och egenskaper utgör således en beståndsdel för att skapa innan-

förskap i relevanta nätverk, det vill säga göra upp eld om vi ska återkoppla till 

vår metafor. Sju av studiens företag är mikroföretag, där företaget på ett natur-

ligt sätt består av entreprenören. 

 

Entreprenörens förmågor handlar, enligt Karra et al. (2008) samt Bernstad och 

Olsson (1992), om att se och förstå omvärlden ur ett helhetsperspektiv (första 

förmågan). Samtidigt kan det även vara viktigt att kunna se och förstå “det lilla 

i det stora” som entreprenör, det vill säga se och förstå små potentiella 

möjligheter (gap) i ett bredare marknadssammanhang. Det handlar med andra 
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ord om en förmåga att kunna översätta kunskap till en djupare förståelse, och 

därmed våga gå utanför ramen med hjälp av sina erfarenheter, kunskaper, men 

även genom sin nyfikenhet. Genom sin förmåga vågar entreprenören ta risker 

och experimentera inom områden där andra aktörer tidigare sett svårigheter 

och barriärer. Entreprenörens förmågor handlar även om att översätta, 

implementera och anpassa (adaptera) ett koncept (andra förmågan), alternativt 

en ny eller befintlig affärsmodell (tredje förmågan) till en ny marknad, samt få 

adaptionen att fungera i verkligheten på den lokala marknaden (Karra et al., 

2008). Annorlunda uttryckt handlar entreprenörens förmågor om att “göra” 

och att “göra rätt”, vilket kan härledas till effectuation och entreprenörens 

förmåga att gå från ord till handling (Sarasvathy, 2001; Sarasvathy & Dew, 

2005). 

 

Respondent B resonerar i likartade tankegångar som ovanstående teorier, och 

menar på att förmågorna som en entreprenör behöver ha är alltid; energi, mod 

och uthållighet. Respondent K benämner specifikt uthållighet som en central 

aspekt, vilket även angränsar att en entreprenör kan vara innovativ, orädd och 

villig att ta risker. Respondent L menar att det ligger i entreprenörens natur att 

vara innovativ och öppen. 

 

Ett genomgående tema som vi har kunnat se, när studiens tolv cleantech-

företag resonerar runt entreprenörens förmågor, är att den tekniska komp-

etensen finns i företaget och att de har tekniska förmågor att utveckla sina 

produkter och lösningar. Dock är variationen större vad gäller internationell 

affärsmannaskap och samtliga respondenter i studien anser att affärsmanna-

skap, särskilt internationellt präglad, är en avgörande kompetens. 

 

Därmed tolkar vi att de tolv cleantech-entreprenörerna betonar internationali-

seringskunskap, affärskunskap, institutionell kunskap och kulturell kunskap 

(Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010), som avgörande för att kunna 

översätta ett koncept till en annan marknad (Karra et al., 2008). Således är 

förståelsen för varje marknad i sig en unik och vital entreprenöriell förmåga. 

För att kunna översätta en specifik teknik inom cleantech till en specifik mark-

nad som är relevant för cleantech-företag, krävs en förståelse för vilken specifik 

kunskap man ska söka. Med andra ord handlar det om specifika, och inte 

generella, kunskaper och erfarenheter, som en entreprenör måste knyta till sig 

om erfarenheterna inte finns inom det egna företaget. Respondent I poäng-

terar behovet av specifika kunskaper genom följande citat; "vi har ett nätverk 

där vi kan få in kompetens om det behövs". Respondent L, men även C, menar 

på att liknande nätverk finns i deras verksamheter som kan komplettera där 



kunskaper och erfarenheter saknas av någon anledning. Respondent L 

benämner nätverket ifråga som ett “managementteam”. 

 

Ett utmärkande drag för entreprenörer kan vara att de betraktar en barriär som 

en möjlighet och upplever inte misslyckanden som något negativt, utan ser det 

som potentiella språngbrädor för nya erfarenheter som leder vidare till möjlig-

heten att utveckla nya möjligheter (Dew & Sarasvathy, 2002; Schweizer et al., 

2010). Osäkerhetsmoment och risker kan med andra ord bli nya möjligheter 

och fördelar i en entreprenörs synsätt i omvärlden. Respondent B och K talar 

om uthållighet, vilket kan sammankopplas med ovanstående förmåga och 

egenskap. Företag B, C och I jobbar nära sina kunder, vilket fungerar som en 

källa till information. Företag C, exempelvis, lånar ut sin produkt (mobil sol-

cellsladdare) till sina kunder, vilka kommer med negativ och positiv feedback, 

där problem leder till att man kan vidareutveckla produkten inom nya 

områden. Johanson och Vahlne (2009) benämner en sådan utvecklingsprocess 

involverande kunden som knowledge creation. Med andra ord handlar det om 

att arbeta med kunderna i en ledvisa värdeskapande kunskapsprocesser 

(Normann, 2001; Hägg & Johanson, 1982; Kogut, 2000).  

 

Kunskapsprocesserna vi resonerar kring kan skapa många spin-off-effekter, 

det vill säga att en cleantech-lösning kan vidareutvecklas och anpassas inom 

många olika områden. Företag K kan illustrera vad vi åsyftar. Genom ett 

konsortium mellan företag K, Volvo, Preem och Total (fransk oljebolag, 

världens fjärde största) har en ledvis kunskapsprocess uppstått. Företag K 

producerar det gröna drivmedlet; Volvo producerar lastbilar; Preem distri-

buerar drivmedlet; Total svarar för att det blir en global specifikation. Sam-

arbetet genom konsortiet gör att en lastbil kan säljas i Kina, och företag K kan 

därmed uppnå innanförskap på den kinesiska marknaden, vilket de också har 

åstadkommit genom ett samarbetsavtal med ett stort kinesiskt byggbolag. 

Samarbetet ska generera global spridning och marknadsföring av anläggning-

arna som företag K utvecklar. Exemplet tangerar många vitala aspekter som 

ledde fram till ett innanförskap inom den kinesiska marknaden. Man kan 

spekulera i att den misslyckade etableringen i USA (Michigan), i samband med 

finanskrisen 2008, var en språngbräda som ledde fram till möjlighets-

utvecklingen i Kina. 

 

Här ser vi hur företag K arbetar långsiktigt mot specifika marknader med sina 

kunskaper, erfarenheter och förmågor. Vi har tidigare resonerat kring att bio-

gasföretagen, samt företag L, arbetar mot färre marknader med stora 

anläggningar, ofta i formen som långsiktiga projekt med många inblandade 

parter. Kontrasten gentemot solenergiföretagen blir då tydig, eftersom sol-



energiföretagen arbetar mot många olika kundsegment med en större global 

spridning på fler marknader. 

 

Att solenergiföretagen, ställt i relation till bioenergiföretagen samt företag L, 

växer olika på internationella marknader kan innebära att entreprenörerna i 

studiens fallföretag har olika förmågor att se och upptäcka gap i omvärlden. 

Solenergiföretagens entreprenörer kan se och förstå problem genom sina 

kunder, och därmed ökar möjligheterna att skapa helt nya marknader som 

korrelerar med vad kunderna efterfrågar och värdesätter. Vi kan exempelvis se 

företag C som arbetar nära sina kunder för att utveckla produktegenskaperna, 

och upptäcka nya möjligheter vad gäller användarvänlighet, i syfte att göra 

cleantech-lösningen optimal för den afrikanska marknaden. Företag A kan 

använda sitt globala samarbete med General Electrics, och den bilaterala 

relationen kan synliggöra nya möjligheter på olika marknader för båda parter 

som därmed kan utvecklas. Företag B kan utveckla nya möjligheter genom sina 

leverantörer och forskningspartners i Europa och Australien, och följaktligen 

integrera tunnfilm (solceller) i nya produkter och användningsområden (ex-

empelvis bärbara datorer). Företagen D, E och F kan använda sina privata 

kunder, samt företagskunder (byggbolag, sjukhus) för att upptäcka nya behov 

eller nya användningsområden för solpaneler och solfångare. Företag D har 

exempelvis utvecklat ett vädertåligt glasmaterial som ersätter traditionella tak-

pannor i keramik, vilket tillåter solcellerna under takkuporna kan absorbera 

solens energi, och därigenom generera elektricitet och värme. 

 

Tittar vi istället på entreprenörerna i bioenergiföretagen, samt transportföretag 

L, är det istället nya gap specifika marknader som ligger i fokus. Här handlar 

det mycket om att skapa värde och förtroende, som vi utvecklar under 

nästkommande rubrik. Möjligheterna som cleantech-entreprenörerna G-L i 

studien upptäcker och utvecklar är låsta till vissa projekt och vissa specifika 

marknader. Företag G, I, K och L har det gemensamt att de utvecklar stora 

anläggningar genom långsiktiga projekt, vilket gör att entreprenörerna 

behöver ha förmågan att göra affärer med många olika aktörer, i enlighet med 

trippelhelix-synsättet (Etzkowitz, 2005; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 

Entreprenörerna G:s, I:s, K:s och L:s förmågor att förstå vilka specifika 

kompetenser som krävs kan vara en viktig egenskap för att uppnå innan-

förskap i relevanta nätverk (Johanson & Vahlne, 2009), med samarbets-

partners inom näringsliv, forskningsvärlden och samhället. Det handlar mer 

specifikt om kunskaper och erfarenheter gällande institutionella lagar och 

regler, och framför allt kulturell förståelse för politik, samhälle och affärer på 

de marknader som är relevanta för cleantech-företagen G, I, K och L. För-

mågorna som entreprenörerna H och J behöver ha för att nå framgång på olika 



marknader kretsar kring lokal förståelse för hur man kan utforma olika 

lösningar för kunden, inte helt olikt företag C. 

 

Studiens entreprenörer inom sol, bio och transport använder därmed sina 

förmågor och egenskaper på olika sätt och i olika syften för att se och upp-

täcka nya gap på relevanta marknader. Nätverk och relationer kan vara 

främjande i kunskapsprocesserna som uppstår (Andersson, 2002; Nummela et 

al., 2004; Preece et al., 1998; Westhead et al., 2001), men det är alltid entre-

prenören som bearbetar information från marknader, kunder och leverantörer, 

som sedan omvandlas till innovativa möjligheter och lösningar. Utifrån de 

kunskaper och erfarenheter som entreprenören besitter kan en innovation och 

ett koncept översättas och anpassas från en marknad till en annan, det vill säga 

kommersialisera en cleantech-lösning. I exemplet som vi berört tidigare 

gällande företag K:s samarbete med Volvo, Preem och Total framkommer hur 

kunskaper och erfarenheter används, där entreprenörerna i företag K översatte 

ett misslyckat affärskoncept i USA, till ett framgångsrikt affärskoncept i Kina 

genom bilaterala relationer med Volvo bland annat. Med andra ord handlar 

entreprenörens förmågor (Karra et al., 2008; Bernstad & Olsson, 1992) om att 

förstå “vilka knappar man ska trycka på” i olika sammanhang. I den aktuella 

studien försöker vi förklara sådana “knappar av kunskap” och hur “knapparna” 

är relaterade till varandra. 

 

5.4.9 Förtroende och värde 

 

Förtroende och värde är centrala faktorer för studiens tolv cleantech-företag, 

särskilt eftersom fallföretagen kan benämnas som sociala entreprenörer 

(Olausson, 2009). Förtroende kan vara viktigt för cleantech-företag generellt, 

eftersom cleantech-företag har verksamheter där trovärdigheten för produkten 

(lösningen) är kopplat till en hållbar miljöutveckling. Att “man lever som man 

lär” blir då kritiskt för att lyckas skapa och upprätthålla förtroende och värde i 

olika bilaterala relationer (Rousseau et al., 1998; Madhok, 1995; Mehta et al., 

2005). Om någon av de cleantech-entreprenörer vi talat med agerar på ett sätt 

som inte korrelerar med det värde och förtroende som förmedlas i omvärlden 

genom företagets verksamhet, kan agerandet skada företagets relationer och 

risken ökar då för att entreprenören hamnar i ett utanförskap från relevanta 

nätverk (Johanson & Vahlne, 2009). Exempelvis skulle det rent hypotetiskt 

kunna innebära att en cleantech-entreprenör privat värmer upp sin bostad med 

olja istället för solenergi som man själv utvecklar och tillhandahåller i det egna 

företaget. Entreprenörens normer och värderingar korrelerar således, i enlighet 

med det hypotetiska exemplet, inte med vad företaget står för, vilket riskerar 

att skada företagets trovärdighet och status på längre sikt. 



Förtroende kan därmed betraktas som tätt knutet till individer, där entre-

prenörens “felsteg” kan få stora konsekvenser. Förtroende (trust) blir därtill 

kritiskt i osäkra situationer och i relationsbyggande processer (Madhok, 1995). 

Cleantech-företag generellt signalerar osäkerhet på många sätt, enligt Isaksson 

(2010), exempelvis gällande oprövade och osäkra produkter. Därtill kan 

ledning och styrning vara oerfaren och outvecklad. 

 

Solenergiföretagen kan ställas i kontrast till bioenergiföretagen, eftersom 

respondenterna poängterar olika faktorer när de resonerar kring förtroende 

och värde. 

 

Inom solenergi handlar det mycket om att använda kunderna som en resurs 

för att skapa förtroende och framhäva värdet i cleantech-lösningen. Entrepre-

nör C pratar mycket om hur företaget använder sig av kunderna i Afrika, i 

syfte att anpassa och förbättra produkterna och skapa kundvärde. Respondent 

D anser att "om man säljer solenergi måste man kunna visa på värdet". Närmare 

bestämt rör det sig om ett mervärde för kunden, där billigare alternativ till 

solenergi (exempelvis värmepumpar av olika slag) har en lägre tröskel för 

kunden att passera, mycket beroende på priset. Respondent A formulerar 

följande tankegångar som styrker resonemanget; 

 

» Om man pratar förnyelsebar energi, så är det nästan alltid dyrare. Däremot så kan det vara en 

jättebra investering, om det är ganska kort payback-tid. Men man måste alltid betala mer pengar 

som slutkund när man köper den, och det betyder att det finns en barriär. Om det är en ny 

produkt måste man övertyga kunden både om att den fungerar och att det är värt att lägga mycket 

mer pengar på den än vad man skulle ha lagt på en alternativ produkt. Finansieringsbehovet för 

slutkunden är en barriär hela tiden, och det gäller inte bara oss eller bara svenska bolag utan alla 

bolag som jobbar med cleantech, men det är definitivt ett hinder. « 

 

Respondent A tangerar med uttalandet aspekterna förtroende och värde ur ett 

synsätt där kunderna står i fokus. Inom solenergi kan det bli viktigt att kund-

erna används som marknadsföringsredskap, det vill säga att förtroende byggs 

upp av rekommendationer från befintliga användare som en potentiell ny kund 

känner tillit och förtroende gentemot, det vill säga organisationer, företag, 

vänner, bekanta, arbetskamrater etcetera. Förtroendet i sammanhanget kan 

således ersätta bristfällig teknisk kunskap angående solenergi (Johanson & 

Vahlne, 2009; Morgan & Hunt, 1994; Johanson & Mattson, 1987). Potentiella 

kunder till solenergiföretagen (A till F) kan därmed förlita sig på att företaget 

kan generera ett värde genom förtroende från befintliga användares erfaren-

heter. 

 



För bioenergiföretagen (G till K), samt för företag L, handlar förtroende och 

värde om referensanläggningar i stor utsträckning. Färdigställda anläggningar 

fungerar som referensanläggningar, liksom testanläggningar av olika slag. 

Samtliga bioenergiföretag, samt företag L, är överens om att de behöver 

referensanläggningar för att påvisa värdet i cleantech-lösningen. Tar vi res-

pondent G och använder som exempel anser denne att biogas är relativt nytt 

som drivmedel i USA och att "drivkraften att byta till grönt finns förvisso", men 

befinner sig på en begränsad nivå, vilket gör att "barriärerna är lite större". 

Alternativa, och inte miljövänliga, drivmedel är billigare i förhållande till bio-

gas i USA, vilket kostnadsmässigt blir fördelaktigt för slutkunden. Konkurrer-

ande billigare alternativ, som är sämre ur miljösynpunkt, finns således inom 

solenergi och bioenergi, fast på olika sätt. 

 

Respondent L anser att olika marknader betraktar miljöinnovationer, och den 

innovativa entreprenören, ur ett industriellt synsätt, där man vill kunna "ta på 

produkten". Entreprenör L representerar en cleantech-lösning som ännu inte 

implementerats i stor skala ("vi har bara kommit halvvägs"), där värde och 

förtroende således blir särskilt viktigt. Respondent H uttrycker liknande 

tankegångar; "att kunna visa och ta kunder till en anläggning, det vill säga 

verkliga installationer, är A och O".  

 

Referensanläggningar blir viktigt eftersom det handlar om stora och lång-

siktiga projekt som inbegriper stora investeringar med många osäkerhets-

moment och risker. Värde och förtroende kan, när det gäller stora cleantech-

anläggningar och projekt, göra att entreprenören får ett innanförskap i rele-

vanta nätverk. Det kan därmed vara viktigt för bioenergiföretagen G till K, 

samt transportföretaget L, att bygga långsiktiga bilaterala relationer genom 

trippelhelix, där referensanläggningar blir en central aspekt. Affärsnätverk är 

nämligen betydelsefulla eftersom de sammanfogar och gynnar olika parter på 

lång sikt (win-win)(Mehta et al., 2006; Rousseau et al., 1998; Thorelli, 1986), 

där förtroende blir en nyckelfaktor för att bibehålla en relation, som inte 

består permanent över tid enligt Johanson och Vahlne (2009). 

 

Ytterligare en aspekt som är betydelsefull när det gäller värde och förtroende 

har med språk att göra. Respondent I anser att det kan bli problematiskt att 

affärer med Kina påverkas av tolkens kapacitet, vilket vi har nämnt tidigare när 

vi resonerade om kunskaper och erfarenheter. Språket kan vara en viktig faktor 

när en entreprenör ska skapa värde och inge förtroende på utländska mark-

nader. Att använda en tolk kan därmed innebära att värdet och förtroendet 

inte når ända fram, eftersom budskapet går genom tolken som möjligen inte är 

insatt i tekniken eller affärskonceptet. Det blir då svårt för tolken att få fram 



det som entreprenören vill ha sagt. Sambandet mellan entreprenörens person-

lighet, egenskaper, kunskaper samt nätverk, med cleantech-lösningen i affärs-

situationen kan därmed falla bort eller snedvridas ofördelaktigt i översätt-

ningsmomenten. Gummesson (2002) anser att tröskeln för att komma in på 

asiatiska marknader kan vara högre än i västvärlden, där problematiken med att 

använda tolk som nyligen beskrevs ytterligare kan försvåra relationsbyggandet. 

 

Att tala kundens språk kan därmed vara en framgångsfaktor för att nå 

innanförskap i relevanta nätverk, eftersom det blir prestigelöst och ödmjukt 

att inte tvinga, en kinesisk kund exempelvis, att tala engelska. Att inte förstå 

kulturella skillnader kan innebära att entreprenören förlorar affären och 

möjligheten. För de tolv cleantech-företagen i studien kan därmed relevanta 

kunskaper vad gäller språk och kultur vara framgångsfaktorer som skapar en 

bra start på en långvarig relation. 

 

5.4.10 Möjlighetsutveckling som strategi 

 

Möjlighetsutveckling handlar om en entreprenörs förmåga att, genom sin 

innovation och kreativitet, upptäcka gap på en marknad (Karra et al., 2008) 

och därigenom utveckla nya idéer, produkter och lösningar som fyller gapet 

och således skapar marknader som kanske ännu inte existerar (Schweizer et al., 

2010; Mejri & Umemoto, 2010, Sarasvathy & Dew, 2005; Bernstad & Olsson, 

1992). 

 

Möjlighetsutveckling ligger därmed nära cleantech, eftersom vi i studien 

undersökt solenergilösningar, bioenergilösningar och en alternativ transport-

lösning som är mer eller mindre unika i sitt slag. Tekniken beskrivs, vilket vi 

berört tidigare, som att den håller absolut världsklass och vår bedömning är att 

studiens tolv cleantech-företag ligger i spetsen av utvecklingen i sina 

respektive områden. Företag I har exempelvis en unik trestegsprocess som 

används vid framställningen av kostnadseffektiv och ren biogas. Företag C har 

solceller som i jämförelse med äldre teknik beskrivs enligt följande av respond-

enten; "Från en moped till en Ferrari". Respondent L beskriver företagets 

cleantech-lösning på följande sätt; "Vi pratar nu om en produkt och en tjänst 

som inte finns kommersiellt utbyggd någonstans i världen över huvud taget". 

 

Vi har tidigare kopplat studiens tolv cleantech-entreprenörer med sociala ent-

reprenörer, vilka enligt (Olausson, 2009) härstammar från annorlunda entre-

prenörmässig tradition och kultur. Sociala entreprenörer agerar ofta som first 

movers [jmf. prime movers; Normann, 2001], som bryter traditionella mönster 

och arbetar mot förändring och innovation. Fallföretagen har således förmåg-



an att som sociala entreprenörer skapa nya produkter och marknader som 

ingen tidigare påträffat eller utvecklat, som andra sedan kan följa efter. 

 

Nya produkter och marknader utvecklade av sociala entreprenörer vilar inte 

enbart på ekonomiska intressen, utan primärt miljömässiga och sociala 

intressen, som efterföljare (första och andra kategorin; Olausson, 2009) 

möjligen inte förstår. Efterföljare från andra och första kategorin bryter inte 

mot strömmen, som fallföretagen gör, utan följer strömmen, vilket gör att de 

inte kan skapa samma värde och förtroende som first/prime movers 

(Olausson, 2009; Normann, 2001). Fallföretagen tillhör således den sorts 

företag som ser och upptäcker möjligheter först och vågar agerar (effectua-

tion; Sarasvathy, 2001) och utveckla möjligheter till nya produkter och 

marknader. 

 

Enligt Kirzner (1973) har entreprenörer förmågan att, i sin direkta närhet, och 

utifrån sina kunskaper och erfarenheter, upptäcka och känna igen möjligheter 

(Kirzner, 1973). Möjlighetsutveckling kan, enligt Karra et al. (2008) ske med-

vetet (aktiv sökning), omedvetet (passiv sökning) eller på konstgjord kreativ 

väg (kreativa förmågor). Enligt vår tolkning är möjlighetsutveckling förmågan 

att identifiera, utveckla och förverkliga idéer, vilket kan kräva erfarenhets-

baserade kunskaper (Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010), och en 

komplex integration med omgivningen. Med andra ord är det centrala vem du 

är som entreprenör (“det man har i ryggsäcken”) och hur erfarenheterna 

påverkar förmågan att kunna utveckla olika möjligheter. 

 

Om vi kopplar samman vår tidigare diskussion angående Born Academics och 

Born Industrials, uttolkade vi att företag C, F, G, H, J och L upptäcker och 

utvecklar möjligheter enligt en mer ad hoc strategi, som Nordman och Melén 

(2008) också kommer fram till. Born Academics i studien tenderar således att 

använda en mer passiv sökning enligt vår tolkning där slumpen, men även tur, 

inte är helt oviktiga faktorer. Slumpen kan vara en faktor som triggar möjlig-

hetsutveckling (Kirzner, 1997; Denrell et al., 2003), och det kan helt enkelt 

röra sig om tur i kombination med ett engagemang som bygger på att en 

entreprenör är alert och uppmärksam när han eller hon rör sig i omvärlden. 

Vår tolkning är att Born Academics i studien har egenskapen av förhöjd entre-

prenörsmässig vakenhet, det vill säga “att man är alert” (Karra et al., 2006; 

Schweizer et al., 2010). 

 

Den andra hälften företag – A, B, D, E, I, K – vilka vi kategoriserar som Born 

Industrials, upptäcker och utvecklar möjligheter genom en aktiv sökning i 

omvärlden efter gap på en marknad. Strategin tenderar därmed att vara mer 



målinriktad, och mer eller mindre tydligt utstakad, vilket korrelerar med det 

Karra et al. (2008) benämner som ett aktivt sökande. Här blir de enskilda 

entreprenörerna inom företag A, B, D, E, I och K viktiga i den bemärkelsen att 

strategin är avhängig entreprenörens förmågor, kompetenser och kunskaper. 

Det kan då bli helt avgörande vad Born Industrials, med internationella affärs-

kunskaper, “har i sin ryggsäck”, vilket för tankarna till en entreprenörs kun-

skapskorridor (Ardichvili et al., 2003) samt logik- och förståelseboxen 

(Ståhlberg, 2010). 

 

En välfylld logik- och förståelsebox (Ståhlberg, 2010) i kombination med en 

bred kunskapskorridor (Ardichvili et al., 2003) kan förklara hur vissa entre-

prenörer kan vara mer alerta och finna lösningar på olika problem, samt ha en 

ökad förmåga att upptäcka (söka) och förstå möjligheter i omvärlden som 

andra förbiser. Man skulle kunna uttrycka det som att ju mer välfylld “boxen” 

är, och ju bredare “korridoren” är, desto mer “träffsäker” blir entreprenören 

vid möjlighetsutveckling. Med andra ord kan entreprenören lättare, snabbare 

och frekventare “snappa upp” idéer och möjligheter i olika sammanhang som 

korrelerar med dennes logik- och förståelsebox, samt kunskapskorridor. Träff-

säkerheten förstärks av olika relationer och nätverk, där olika “boxar” och 

“korridorer” kan samverka på en kognitiv nivå. 

 

Ovanstående resonemang kan kopplas till det Mejri och Umemoto (2010: 

163) benämner som ett “kunskapsrum” kopplat till en entreprenörs personliga 

och affärsmässiga nätverk; "The network knowledge here refers the network itself 

(as the locus of knowledge)". Nätverk kan därmed verka som en katalysator för 

att identifiera möjligheter (Ardichvili et al., 2003), där affärsrelationer kan 

utgöra en plattform för synergieffekter, vilket genererar en större (bredare) 

kunskapskorridor och därmed ökar chanserna för en framgångsrik möjlighets-

utveckling (Agndal & Chetty, 2007). 

 

Varje kunskapskorridor är enligt vår tolkning personlig och ser förmodligen 

annorlunda ut för de tolv cleantech-entreprenörerna i studien. Vi har redan 

kunnat konstatera att solenergiföretagen växer annorlunda i relation till bio-

energiföretagen, samt företag L, vilket präglar och påverkar vilka strategier 

som används för att upptäcka och utveckla möjligheter, och i vilka syften. För 

solenergiföretagen handlar det om att se och förstå möjligheterna i hur deras 

cleantech-lösning kan utvecklas på nya sätt, samt hur kommunikation och 

distribution fungerar mellan företaget och kunderna. 

 

Entreprenör B och C poängterar att det är viktigt att arbeta med kunderna och 

anpassa produkterna efter kundernas behov. Den förstnämnda uttrycker 



följande; "Vi chansar inte, utan utvecklar produkterna ihop med kunden. Det är 

viktigt att inse att man inte kan allt själv, utan att man måste jobba med kunden". 

 

Vad gäller kommunikation och distribution anser entreprenör D att det skiljer 

sig mellan hur man exponerar och säljer varor i Tyskland och Spanien 

exempelvis, ställt i relation till Sverige. Vi har berört exemplet tidigare, men 

poängen vi vill få fram här är förståelsen för att det finns andra möjligheter att 

nå kunder idag. Vi ser hur företag C använder sin hemsida för att 

kommunicera och sälja till sina kunder. Företag D har också utvecklat sin 

verksamhet på ett likartat sätt, där kunder idag kan köpa kompletta paket-

lösningar med solfångare genom hemleverans (globalt) via företag D:s 

hemsida, som kan installeras av kunden själv eller med hjälp av företag D. Det 

finns således en viss likhet med hur IKEA förändrade sättet att köpa och sälja 

möbler, där tekniken (Internet) och logistiken gör företag D:s och C:s sätt att 

sälja solenergilösningar på möjligt. 

 

För bioenergiföretagen, samt företag L, är möjlighetsutveckling mer kopplat 

till enskilda projekt och affärer, och potentiellt också vissa nyckelpersoner 

(exempelvis Michael Wood). Möjlighetsutveckling berör även marknader, där 

respondent G uttrycker att det är viktigt att översätta affärskoncept från en 

marknad till en annan; "Det finns en svårighet i att säkerställa att man har rätt 

kompetens på dom lokala marknaderna, för att kunna sälja den exporterade 

produkten på det lokala sättet". För bioenergiföretagen, samt företag L, kan 

således personliga och affärsmässiga relationer utgöra en pådrivande kraft för 

att se och utveckla möjligheter på enskilda marknader. Vi har redan redogjort 

för företag K och dess väg in på den kinesiska marknaden, och vi kan även se 

hur företag G tog sig i USA med kontakter inom Energimyndigheter. Företag 

H uppvisar därtill en stor möjlighet att komma in på den afrikanska mark-

naden (Namibia) genom slumpmässiga kontakter i Sverige, vilket dock inte 

har resulterat i någon utlandsetablering ännu. För bioenergiföretagen G till K, 

samt företag L, är det de gemensamma kunskapsbaserna och det gemen-

samma lärandet och engagemanget på längre sikt som gör det möjligt att i en 

kontext av nätverk se möjligheter som andra inte ser. 

 

Möjlighetsutveckling hos studiens tolv cleantech-företag fungerar dock inte 

om entreprenörerna inte kan “göra upp elden”, för att återkoppla till en av 

metaforerna vi använder i studien. Att förverkliga möjlighetsutveckling blir 

därmed avhängigt en entreprenörs förmåga att “gå från ord till handling” och 

åstadkomma effekt, det vill säga effectuation (Sarasvathy, 2001). Effectuation 

är centralt för en internationaliseringsprocess driven av entreprenörer som för-

söker uppnå innanförskap i relevanta nätverk (Johanson & Vahlne, 2009). 



5.4.11 Mentala modeller som en barriär 

 

Avslutningsvis i analysdel tre ska vi beröra mentala modeller (Senge, 2006), 

som kan bli en motvikt till effectuation (Sarasvathy, 2001). Enligt Dew och 

Sarasvathy (2002) utgår en entreprenör från vad den kan och inte kan, vilket 

kan liknas vid att en person går till kylskåpet och gör en maträtt utifrån vad 

som finns där. Vidare anser Dew och Sarasvathy (2002) att en entreprenör 

utgår från vad den har råd att förlora, inte vad den kan vinna, vilket leder till 

att misslyckanden betraktas som en del i processen att komma vidare och 

sedan lyckas. Om man misslyckas med maträtten tillräckligt många gånger 

kommer man till slut att lyckas, eftersom man vunnit erfarenheter på vägen 

som möjliggör avancemang. Entreprenörer som lyckas är därmed inte rädda 

för att experimentera och “att gå vilse”, för det är när man “gått vilse” som 

man lärt sig något, genom ny införskaffad och unik erfarenhetsbaserad tyst 

kunskap (Eriksson et al., 1997; Mejri & Umemoto, 2010). 

 

Eftersom vi har kategoriserat cleantech-företagen i studien som sociala 

entreprenörer och first/prime movers (Olausson, 2009; Normann, 2001), 

förefaller det naturligt att resonera i tankebanor likt kylskåpet ovan. Mentala 

modeller (Senge, 2006) kan dock utgöra en barriär, vilket gör att en entrepre-

nör kan bli mindre benägen att “gå vilse” och vågar därmed inte ta risker på 

samma sätt. Mentala modeller kan därmed hämma en entreprenör att se och 

utveckla möjligheter, det vill säga att uppnå effectuation (Sarasvathy, 2001; 

Sarasvathy & Dew, 2005). 

 

Mentala modeller (Senge, 2006) kan således öka förståelsen för varför en 

entreprenör väljer att agera efter ett visst beteende och tänk, vilket gör att ent-

reprenören möjligen fastnar i ett visst stadium. Cleantech-entreprenörerna vi 

intervjuat i studien ger uttryck för olika problem och barriärer, vilket berör 

krångliga regler (byråkrati), finansieringsproblem, otillräckliga bidrag och stöd 

etcetera. Att betrakta sådana barriärer som just barriärer blir en mental modell 

som inte åskådliggör möjligheter i omvärlden, vilket gör att entreprenören inte 

förstår hur man kommer runt problemet. Vår tolkning är att några av de vi har 

intervjuat har mentala modeller, vilket ligger undermedvetet och kan vara svårt 

att upptäcka själv. Därför kan nätverk och relationer vara betydelsefullt för att 

blottlägga en mental modell och komma runt den. 

 

En sunk cost (McAfee et al., 2010) kan också kopplas till mentala modeller, 

eftersom det blir likt en mental modell att inte släppa något (exempelvis ett 

samarbete), även om ett avbrutit samarbete skulle vara till fördel för ett före-

tags utveckling. Att släppa något känns som en förlust i termer av nedlagd tid, 



energi, resurser. Sunk cost blir relevant när vi ställer det i relation till 

cleantech-entreprenörer, som ofta har utvecklat och arbetat länge för att få 

fram en unik cleantech-lösning. För entreprenör L exempelvis, eller K, som 

arbetat länge med sina stora cleantech-koncept i form av stora anläggningar, 

kan vara svårt att släppa taget. Respondent L hävdar exempelvis att risk-

kapitalister kommer in och tar över verksamheten, där entreprenören således 

tappar kontrollen. Ett sådant förhållningssätt kan vara orsakade av ett tänk i 

linje med sunk cost, enligt vår tolkning. 

 

Ytterligare en sunk cost som vi har kunnat urskilja är kopplat till bidrag. 

Många av cleantech-entreprenörerna upplever, enligt vår tolkning, bidrags-

sökande inom Sverige och inom EU som tids- och resurskrävande, vilket sällan 

ger utdelning i form av finansiellt stöd. Därmed har många medvetet valt att 

inte söka tillgängliga bidrag, eftersom arbetet uppfattas som en sunk cost. 

Därmed går många entreprenörer med bra innovationer miste om viktigt 

kapital som kan utveckla verksamheten. 

 

En av huvudpoängerna med uppsatsen är att nätverk är “A och O” för att 

SME:s ska lyckas på en global marknad, och mentala modeller kan utgöra en 

barriär för cleantech-entreprenör att knyta till sig rätt nätverk, som kan in-

begripa att riskkapitalister involveras i verksamheten. Mentala modeller kan, 

enligt vår tolkning, brytas med effectuation. Förmågan att bryta mentala 

modeller finns inom entreprenören som omvandlar risker och osäkerhet till 

möjligheter och fördelar, samt ser potentiell konkurrenskraft där andra ser 

barriärer (Dew & Sarasvathy, 2002). 

 

5.5 DEL IV: CLEANTECH-FENOMENTET 

 

Avslutningsvis i uppsatsen ämnar vi föra en diskussion kring cleantech som 

begrepp och koncept, där vi intar ett perspektiv som utgår från studiens tolv 

cleantech-företag, som av olika anledningar benämns som cleantech. 

 

5.5.1 Inte ett självklart begrepp 

 

Det är många av cleantech-entreprenörerna vi har pratat med som uttrycker 

det relativa i cleantech-begreppet. Respondenterna uttrycker att fenomenet är 

brett, svårt att definiera och förstå. Flera av respondenterna visste inte vad vi 

menade när vi pratade i termer av “cleantech”, vilket tyder på att cleantech i 

grund och botten är långt från ett självklart begrepp. 

 



En del respondenter anser därtill att olika “vanliga” företag och branscher 

tenderar att vilja ansluta sig till cleantech-fenomenet alltmer, men som 

möjligen inte riktigt hör hemma inom cleantech-branschen, vilket gör att 

komplexiteten tilltar ytterligare eftersom cleantech redan är diffust och svårt 

att definiera. Respondent G anser att "allt tenderar att definieras som cleantech 

nuförtiden". I förhållande till studien kan det då bli relevant att ställa oss själva 

frågan; kan studiens tolv fallföretag beskrivas som att de är cleantech? Vår 

tolkning är att företag J möjligen är ett gränsfall, eftersom de tillverkar 

maskiner som möjliggör cleantech-lösningar inom biobränsleproduktion. 

 

Om man ändå ska uttolka vilka områden som cleantech i Sverige består av, 

enligt studiens tolv cleantech-företag, kan vi konstatera att det finns över-

lappande beskrivningar och utsagor som på många sätt korrelerar med den 

indelning av segment som Cleantech Group gjort (2012; se tabell 2.1). Ett 

intressant mönster som vi emellertid har kunnat urskilja är att solenergi-

företagen tenderar att tänka och tycka mycket runt solenergi, solfångare och 

solceller. På ett likartat sätt tenderar även bioenergiföretagen att prata mycket 

kring bioenergi, biomassa, biobränsle. Företag L fokuserar mycket på tran-

sport och infrastruktur. Ett visst mått av “hemmablindhet” förekommer så-

ledes bland de olika cleantech-sektorerna som vi intervjuat i studien. 

 

5.5.2 Heterogena sektorer snarare än EN bransch 

 

För att återkoppla till uppsatsens titel ska vi nu resonera kring samhället i 

relation till cleantech. “Dom kallar oss cleantech” har vi döpt studien till, och 

“dom” i sammanhanget kan vara olika aktörer och intressenter som samarbetar 

eller stöttar cleantech-företag. Betraktat ur trippelhelix (Etzkowitz, 2005; 

Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) ska vi således fokusera på ringen som 

benämns samhälle. Anledningen är att vi har lyckats urskilja olika mönster som 

föreslår att samhället utgör en betydelsefull part när studiens tolv cleantech-

företag växer internationellt, särskilt i förhållande till bioenergiföretagen (G 

till K), samt transportföretaget L. Nästan alla respondenter anser att 

samhällets stöd är viktigt för att nå framgång på utländska marknader, men 

samhället gör inte tillräckligt. Samtliga respondenter anser att det är för krång-

ligt och byråkratiskt att söka olika bidrag i Sverige, och i synnerhet när det 

gäller EU-bidrag. Respondent D, F, G, H, K samt L eftersöker tydligare spel-

regler, och mindre krångel. Företag I, K och L pratar därtill om stuprör, vilket 

inbegriper att interaktionen mellan de olika institutionella organen i Sverige 

och inom EU är bristfällig gentemot cleantech-branschen. 

 



Vår tolkning blir därför att samhället har en viktig roll att spela när cleantech-

företag internationaliseras, men att det finns problem som hindrar små- och 

medelstora cleantech-företag att erhålla det stöd och de medel som behövs, 

åtminstone enligt indikationer från studiens respondenter. Vi har en teori om 

att problematiken grundar sig i en bristande förståelse för cleantech som 

fenomen inom det svenska samhället, där olika myndigheter och statliga 

institutioner har en förenklar, allmän och ytlig bild av vad cleantech kan sägas 

vara. Vi grundar teorin i dem utsagor som studiens tolv cleantech-företag ger 

uttryck för. Samhället har således, enligt vår teori, ett förhållningssätt där olika 

statliga institutioner och myndigheter försöker förstå en heterogen grupp 

företag på ett homogent sätt. 

 

Frågan blir då; hur kan samhället bättre förstå cleantech? Frågan är central, 

enligt vår tolkning, i syfte att samhället bättre ska kunna stötta och samarbeta 

med de företag som benämns som cleantech, exempelvis studiens tolv fall-

företag. Vår ståndpunkt utgår från att cleantech inte bör betraktas som EN 

bransch av företag, utan att cleantech är likt ett paraplybegrepp med flera olika 

branscher (sol, bio och transport i studien). Vår ståndpunkt stöds av Isaksson 

(2011) som resonerar på ett liknande sätt. Det handlar om heterogena sektorer 

som har olika behov och förutsättningar, vilket vi kunnat påvisa i studien. De 

växer globalt på annorlunda sätt och olika faktorer blir betydelsefulla för en 

framgångsrik internationalisering. Därför blir det fel när heterogena sektorer 

alla ska benämnas med en och samma etikett, eftersom förståelsen för mång-

falden och komplexiteten inom fenomenet cleantech således går förlorad. 

 

Det kan därmed bli viktigt för samhället att försöka renodla begreppet 

cleantech i syfte att förstå att cleantech handlar om olika sektorer, men även 

olika subsektorer, av miljöinnovativa företag som skiljer sig åt vad gäller 

många aspekter. Den aktuella studien visar på många sådana skillnader. 

 

 

  



 

SLUTSATSER 

 

Uppsatsens konkluderande del besvarar problemformuleringens forskningsfrågor. 

Grunderna till slutsatserna finns i föregående analysdel, och eftersom vår analys 

präglas av ett diskuterande angreppssätt går vi konkret på själva slutsatserna. 

 
 

6.1 FÖRR OCH NU 

 

Hur kan internationalisering förstås och beskrivas ur ett modernt perspektiv, och 

varför kan det vara betydelsefullt att studera små- och medelstora företag som 

växer globalt ur ett svenskt perspektiv? 

 

Ur ett modernt perspektiv har synen på kunden förändrats, där kunden idag 

mer kan betraktas som en medproducent av mervärde, och inte bara utgör en 

del av en marknad. Därmed har också relationen producent/kund fått en ökad 

betydelse, i syfte att gemensamt skapa ett värde med utgångspunkt i kundens 

värdegrund och vision, samt företagets möjligheter. Marknader och omvärlden 

förändras ständigt, och därmed blir det centralt att se och förstå förändringars 

särart och betydelse i ett framtidsperspektiv. Med andra ord har det blivit 

viktigare att, i en internationaliseringsprocess, förstå “vart man är på väg” och 

varför, snarare än var man som företag står idag. 

 

Omvärlden har, med andra ord, förflyttats från ett industrisamhälle med 

dominerande hårda värden (vinstmaximering, effektivisering, perfekt informa-

tion etcetera), till ett kunskapssamhälle idag med mer mjuka värden. Inom 

ramen för dylika mjuka värden existerar ingen perfekt information, där det 

centrala istället är förändring, flexibilitet och dynamik i kombination med ny 

teknik och ny forskning (nya produktlösningar och innovationer), informa-

tionsteknik (Internet), samt omvärldsförändringar (ökad global välfärd, 

globalt miljöhot etcetera). Förståelse för sådana mjuka värden kan skapa 

nyckelfaktorer för framgång på globala marknader på lång sikt, och det finns 

framför allt två insikter som är framträdande. Den ena insikten är förståelsen 

för vad som är ett företags “nisch” (nyckelfaktor för framgång), det vill säga 

vilket värde som ska prioriteras och vad ett företag således inte ska göra. Med 

andra ord, en förståelse för vilka delar i en värdeskapande process som andra 

aktörer kan göra bättre, och med vilka ett företag istället kan samarbeta. Den 



andra insikten är förståelsen för om ett företag ska vara innovativ och försöka 

leda utvecklingen (rekonfigurera) i omvärlden, och således bli en prime/first 

mover, vilket innefattar olika riskmoment. Alternativet till att leda utveckling-

en är att bli förändrad (bli rekonfigurerad) eller att bli kvar i det gamla. 

 

Små- och medelstora företag blir relevant att studera närmare inom inter-

nationalisering, eftersom alltfler SME:s får en ökad förståelse för hur teknik, 

informationsteknik och omvärldsförändringar bildar nya möjligheter. SME:s 

är många i Sverige (99,9 %) och en del av dem utgör multinationella företag, 

som potentiellt kan skapa framtida storföretag. Born Global-forskningen 

stödjer resonemanget, som även betonar högteknologiska SME:s nya sätt att 

internationalisera innovativa och globala visioner. Tanken om multinationella 

företag (MNE) har varit fokuserad traditionellt till enbart stora industri-

företag i Sverige, och därmed har det blivit allt viktigare att förstå hur även 

SME:s kan vara multinationella aktörer, alltså multinationella små- och medel-

stora företag, i ett tidigt stadium och i vissa fall redan från start (Born Global). 

 

Specifikt vad gäller cleantech, som studeras i uppsatsen, finns det en uttalad 

potential för svensk cleantech generellt, som också återspeglas av de tolv fall-

företagen. Svensk cleantech kan, liksom SME:s generellt, skapa framgång för 

svenskt näringsliv och samhälle genom ett gott rykte internationellt, ekonom-

isk tillväxt och välfärd. Det finns goda förutsättningar för socialt entreprenör-

skap i Sverige, genom svensk cleantech, vilket kan skapa konkurrenskraftiga 

innovationer och värde på en global marknad. På nationell nivå i Sverige kan en 

förståelse för vad svenska cleantech-företag och dess entreprenörer bör göra 

och vad de inte ska göra skapa framgång, i syfte att förändra svenskt näringsliv 

och bli en prime/first mover inom cleantech. I grund och botten styrs föränd-

ringar i omvärlden av förståelsen för att det krävs en ny mental infrastruktur. 

 

6.2 DYNAMISKA TENDENSER 

 

Vad karaktäriserar internationaliseringsprocesserna för studiens tolv cleantech-

företag? Hur skiljer sig cleantech-sektorerna solenergi, bioenergi samt transport åt 

när de växer på utländska marknader? 

 

Sammantaget tenderar solenergiföretagen att etablera sig på fler utländska 

marknader inom framför allt Europa, Afrika och Asien, i ett utspritt inter-

nationaliseringsmönster. Bioenergiföretagen, samt transportföretaget L, 

tenderar att etablera sig mer koncentrerat på färre marknader inom norra 

Europa och Nordamerika främst, samt Asien undantagsvis. 

 



En möjlig förklaring till internationaliseringsmönstren som framträder kan 

vara att solenergiföretagens produkter lättare och snabbare kan spridas till 

flera olika länder och marknader. Bioenergiföretagen, samt transportföretaget 

L, utvecklar anläggningar i varierande storlek och omfattning som kräver långa 

processer och sker i formen av olika projekt. Med andra ord tar det längre tid 

att etablera en bioenergilösning, eller en alternativ storskalig transportlösning, 

på en viss utländsk marknad. Anläggningarna kräver i vissa fall nya infra-

strukturlösningar (framför allt gällande företag K och L), vilket involverar 

samhället, forskningsvärlden och näringslivet i stor utsträckning (hela trippel-

helix). Solenergiföretagen i studien kan relativt enkelt sälja sina färdiga prod-

ukter och anpassa produkterna efter kundernas behov, vilket inte skapar 

samma omfattande och långsiktiga processer som bioenergiföretagen, samt 

transportföretaget L, uppvisar. 

 

Framgång på internationella marknader för studiens tolv cleantech-företag kan 

således se olika ut, eftersom olikartade internationaliseringsmönster finns att 

urskilja mellan solenergiföretagen och bioenergiföretagen, samt transport-

företaget L. Solenergiföretagen kan behöva ha “lite kunskap om mycket”, det 

vill säga ha en bred kulturell kunskap och förståelse kopplat till många olika 

utländska marknader. På ett liknande sätt kan bioenergiföretagen, samt företag 

L, behöva besitta “mycket kunskap om lite”, för att nå framgång interkulturellt. 

Här åsyftar vi således en mer djupgående kulturell förståelse kopplat till 

specifika utländska marknader. 

 

Internationalisering bland små- och medelstora företag idag kan följaktligen 

inte formuleras eller förklaras i en generell modell, eftersom internationali-

sering bland de SME:s vi studerat uppvisar dynamiska och flexibla inter-

nationaliseringsmönster. De internationaliseringsmönster som SME:s uppvisar 

kan med andra ord beskrivas som komplexa, relativa och vara beroende av 

kontextuella faktorer i omvärlden som är olika från situation till situation, och 

från företag till företag. Varje företag i studien uppvisar unika internationali-

seringsmönster, där de går “sin egen väg”, och tar oväntade vändningar på 

olika marknader. 

 

Tendenserna som urskiljer sig bland studiens fallföretag kan sägas kretsa kring 

att internationalisering idag, bland SME:s, handlar om olika typer av sam-

arbetsavtal, vilket således utgör en etableringsform som präglar hur entre-

prenörsdrivna miljöinnovativa företag växer globalt idag. Samarbete med 

större multinationella företag kan vara en internationaliseringsstrategi för att 

marknadsföra och sprida företagets produkter på flera marknader globalt. 

Informationsteknik (Internet) och logistik tillåter dessutom att hemsidor blir 



en etableringsform. Etableringsformerna ovan tillåter “hopp” som motsäger de 

gamla inkrementella teorierna och ett internationaliseringsmönster likt “ring-

arna på vattnet”. 

 

Etableringsformerna som här åsyftas karaktäriseras av ett organiskt (föränder-

ligt) processtänk som innefattar en förståelse för en ständigt föränderlig om-

värld, där förmågan och förståelsen för anpassning och flexibilitet kan utgöra 

viktiga aspekter för att nå en ökad konkurrenskraft och innanförskap i 

relevanta nätverk. Entreprenörens förmåga att snabbt “vända båten”, det vill 

säga byta internationaliseringsstrategi, kan bli vitalt för att följa förändringar i 

omvärlden och på olika marknader. Det kan också vara viktigt för ett företag 

att förstå vilka samarbetspartners och marknader som bidrar till en ökad risk 

för misslyckande. 

 

6.3 ENTREPRENÖRENS ROLL 

 

Vilken roll har studiens tolv cleantech-entreprenörer inom sektorerna solenergi, 

bioenergi samt transport, i syfte att skapa konkurrenskraft och framgång på globala 

marknader? 

 

Vi har valt att besvara forskningsfrågan på två sätt; dels hur studiens cleantech-

företag gemensamt skapar konkurrenskraft på globala marknader, dels hur 

sektorerna skapar konkurrenskraft. 

 

Cleantech-entreprenörerna i studiens kanske främsta roll – i syfte att skapa 

konkurrenskraft i en ständigt föränderlig omvärld och framgång på en global 

och dynamisk marknad – handlar om att skapa en djupare förståelse för 

omvärlden och sina entreprenöriella förmågor, vilket är grundläggande för att 

kunna upprätthålla trovärdighet och skapa värde. Med andra ord handlar entre-

prenörens roll om att skapa förståelse för vad som är företagets “nisch” 

(nyckelfaktor för framgång) och vilken del eller vilka delar i företagets 

värdekedja som bör prioriteras. Entreprenörens roll inbegriper även hur entre-

prenören på ett framgångsrikt sätt kan använda sina förmågor för att – i en 

framtid – rekonfigurera och anpassa företaget och dess produkt(er), till den 

ständigt föränderliga omvärlden. Resonemangen korrelerar på många plan med 

första analysdelen och forskningsfrågan, eftersom det kan anses vara viktigt att 

förstå sin unika talang ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv. 

 

Entreprenörens förmågor har en avgörande betydelse för hur denne ska kunna 

upptäcka nya möjligheter och förstå hur möjligheterna i praktiken ska an-

passas till en specifik marknad, men även för att våga implementera en möjlig-



het på en ny eller befintlig marknad. Det kan även vara vitalt, för en social ent-

reprenör, att skapa förståelse för vilka samarbetsparter som är lämpliga eller 

inte. Det är också viktigt att för en social entreprenör, i den tredje kategorins 

företag, att som first/prime movers både regelbundet rekonfigurera sin verk-

samhet och upprätthålla sin trovärdighet för att återspegla företagets värde-

grund. Entreprenören lyckas uppnå innanförskap i relevanta nätverk genom att 

bygga förtroendefulla bilaterala relationer, samt påvisa sin förmåga att uppnå 

effectuation på ett korrekt sätt (exempelvis genomdrivandet av ett projekt). 

 

Genom att kombinera rätt egenskaper, förmågor och erfarenheter i samband 

med relevant kunskap, kan en entreprenör öka sin förståelse för hur denne, på 

ett effektivt sätt, bör utnyttja sina förmågor och egenskaper för att lyckas 

förmedla trovärdighet och värde. Genom att knyta till sig rätt och relevant 

kunskap, och bygga långsiktiga bilaterala – eller trilaterala – relationer genom 

exempelvis trippelhelix, kan entreprenören skapa fördelaktiga synergieffekter, 

vilket även kan medföra en högre förståelse för hur ett innanförskap i 

relevanta nätverk kan uppnås på ett korrekt sätt. Därmed är det viktigt för en 

entreprenör att förstå hur denne, genom erfarenhetsbaserad kunskap, kan till-

förskaffa sig unik, relevant, vital och uppdaterad kunskap som korrelerar med 

den föränderliga omvärld och marknad som vid en specifik tidpunkt omger 

entreprenören. 

 

Genom att en entreprenör ständigt, med hjälp av olika metoder eller förmågor, 

försöker avläsa och söka igenom sin omgivning för att upptäcka nya möjlig-

heter, det vill säga så kallade gap, kan en entreprenör träna upp och utöka sin 

kunskapsbas med påtänkta futuristiska möjligheter. Möjligheterna kan sedan 

lagras i en logik- och förståelsebox, vilket sedermera möjliggör för entrepre-

nören att snabbt kunna plocka fram, koppla ihop och känna igen möjligheter i 

sin omgivning som entreprenören redan tidigare stött på eller mentalt vidrört i 

tankevärlden. Genom en sådan mental process kan en katalysatoreffekt av 

effectuation uppnås, vilket inte endast ökar förmågan hos entreprenören, utan 

även dennes konkurrenskraft gentemot aktörer i omvärlden. 

 

Entreprenörens affärskunskap kan i sin tur relateras till den erfarenhets-

baserade kunskapen som entreprenören kan använda som en katalysator för att 

påskynda en internationaliseringsprocess. Uppdaterad relevant erfarenhets-

baserad kunskap är en vital del, för att skapa en djupare förståelse för hur man 

når effectuation på en specifik marknad. Utlandsfödda kan exempelvis vara en 

potentiell tillgång för att knyta till sig internationell erfarenhetsbaserad 

kunskap, som på ett eller annat sätt ligger utanför entreprenörens förmågor 

och erfarenheter. Förmågan att kunna förstå och kombinera olika typer av 



erfarenhetsbaserade och relevanta kunskaper (nätverkskunskap, kulturell 

kunskap, entreprenöriell kunskap etcetera), kan vara ett sätt att snabbare nå 

innanförskap i relevanta nätverk, samtidigt som entreprenören kan minimerar 

riskerna för misslyckande och således ett utanförskap från relevanta nätverk. 

Objektiv kunskap fungerar endast som en vägledande stillbild för vad som kan 

vara viktigt att förstå. Objektiv kunskap kan därmed svårligen ge en  

entreprenör aktuell och relevant marknadsenlig information över tid. 

 

Samtliga cleantech-entreprenörer har nära bilaterala, samt trilaterala, relationer 

inom trippelhelix på sina respektive potentiella marknader. Det som skiljer 

sektorerna sol – bio – transport åt är framför allt vad som skapar trovärdighet 

och värde, samt vilka kunskaper som krävs för att uppnå innanförskap och 

effectuation i relevanta nätverk. 

 

Solenergientreprenörernas (företag A till F) främsta roll är att skapa innan-

förskap i relevanta nätverk inom forskningsvärlden, i syfte att ligga i framkant 

i utvecklingen av nya solenergilösningar – “att ha den senaste och effektivaste 

tekniken”. Att ligga i framkant och satsa på sin “nisch” uppnås genom en 

förmåga att ständigt rekonfigurera sin verksamhet. Rekonfigureringen blir 

således en framgångsfaktor i den konkurrensutsatta solenergisektorn. 

Förmågan att skapa relationer med kunder och leverantörer är solenergi-

företagens främsta sätt att marknadsföra sig på lokala marknader och 

därigenom skapa mervärde för produkten. Mervärdet består bland annat av 

produktens funktionalitet och användarvänlighet, samt kostnadseffektivitet i 

relation till icke-miljövänliga alternativa substitut. Sammantaget handlar det 

om att entreprenörerna, genom sina förmågor och egenskaper, ska få kunden 

att förstå mervärdet i produkten, och att solenergi är en billig och lönsam 

investering på längre sikt. Exempelvis samarbetar vissa av solenergiföretagen 

med energibolag som möjliggör att solel kan köpas och säljas på helt nya sätt 

mellan elkund och elföretag än vad som tidigare varit möjligt. Möjligheten att 

köpa/sälja solel på nya sätt möjliggör för kunder att tjäna pengar på 

investerade solenergilösningar. 

 

Bioenergientreprenörerna (företag G till K), samt entreprenör L, arbetar 

långsiktigt och projektinriktat genom trilaterala nätverk inom trippelhelix, där 

fokuserade bilaterala relationer finns mellan enskilda aktörer och cleantech-

företagen G till L i studien. Enskilda relationer kan utgöras av personliga nät-

verk respektive affärsnätverk, med nyckelpersoner högt placerade inom sam-

hället (myndigheter, statliga organ) och näringslivet (oftast ett fåtal stora 

kunder). Den främsta rollen för entreprenörerna G till L i studien är att påvisa 

värde (samhällsnytta primärt) och skapa trovärdighet genom sina referens-



anläggningar, samt kunna påvisa förmågan att genomdriva stora projekt 

(effectuation). En risk som fallföretagen inom bioenergi och transport 

påverkas av, kan vara att förtroende för entreprenören och dess förmåga att 

genomdriva ett projekt, och uppnå effectuation, inte uppstår, vilket kan leda 

till misslyckade affärer eller brutna samarbetsavtal. 

 

6.4 CLEANTECH-BEGREPPET 

 

Hur kan cleantech definieras, med utgångspunkt i vad studiens tolv cleantech-

entreprenörer anser? Hur kan samhället bättre förstå cleantech? 

 

Cleantech-begreppet betraktas, av studiens tolv cleantech-entreprenörer som 

ett diffust begrepp, där entreprenörerna även har ett visst mått av “hemma-

blindhet”. Kärnan i cleantech-begreppet handlar om att det inte rör sig om en 

enda stor bransch av företag, utan snarare flera olika sektorer – men även sub-

sektorer – som har olika behov och förutsättningar. Enligt vår tolkning har 

samhället ett homogent synsätt på en heterogen grupp miljöinnovativa företag, 

vilket gör att cleantech-företagen inte får det stöd de är i behov av. Samhället 

kan således förstå cleantech bättre om dess organ och institutioner får en ökad 

förståelse för det heterogena inom cleantech. Att skapa en ny mental infra-

struktur kring cleantech-fenomenet kan därmed vara ett sätt att komma till 

insikt om att cleantech faktiskt inte är EN bransch, utan består av flera olika 

sektorer med olika behov. 

 

De heterogena cleantech-sektorerna kan gynnas av att inte enbart nätverka 

inom homogena kretsar (exempelvis kluster) i den egna sektorn, eftersom 

sådana relationer kan hämma effekten av möjlighetsutveckling. Att skapa 

bilaterala, eller trilaterala, relationer mellan olika cleantech-sektorer (exempel-

vis mellan solenergi och vattenkraft) kan skapa nya perspektiv och kunskaper 

till följd av en korsbefruktande effekt där nya otänkta områden möts. 

 

6.5 VIDAREUTVECKLING AV STUDIEN 

 

Under skrivprocessen har vi som författare diskuterat många olika teman som 

av olika anledningar inte blev ämne för någon fördjupning. Avslutningsvis 

presenterar vi en av de idéer som uppkom under resans gång, men som 

stoppats i “ryggsäcken” för framtida möjligheter att utveckla. 

 

  



6.5.1 Riskkapital inom cleantech 

 

Ett område som enbart flyktigt behandlades i studien är riskkapital och invest-

eringar inom cleantech-branschen. Emellertid har vi aktivt diskuterat och 

resonerat kring riskkapital kopplat till cleantech under skrivarprocessens gång. 

Riskkapital var också ett återkommande tema som framkom i studiens 

intervjuer, där en fråga specifikt berörde tillgången på riskkapital inom 

cleantech. Generellt ansåg studiens tolv cleantech-företag att tillgången på 

riskkapital var begränsat samt att riskkapitalister inte ser potentialen för olika 

cleantech-lösningar. En del respondenter uttryckte därtill att riskkapital är en 

central fråga för cleantech-företag, där många verksamheter är beroende av 

investeringar i form av riskkapital för att överleva. Enligt Isaksson (2011) sker 

investeringar inom cleantech-branschen ofta genom att riskkapital tillförs 

verksamheten. 

 

Tillgången på riskkapital inom cleantech är dock inte den aspekt som vi åsyftar 

när vi uttrycker en möjlighet att utveckla studien. Det handlar snarare om 

vilken roll som riskkapitalister kan spela när cleantech-företag utvecklas och 

växer på utländska marknader. Våra egna resonemang kretsar kring hur en 

riskkapitalist kan bidra med kunskap, erfarenheter och nätverk som kan vara 

betydelsefullt för en framgångsrik verksamhet på den globala marknaden. Vi 

ser därmed en möjlighet att närmare studera riskkapitalistens roll när 

cleantech-företag växer internationellt, samt hur kunskap och kontakter som 

en riskkapitalist besitter kan samspela med cleantech-entreprenörens förmågor 

och egenskaper för att uppnå innanförskap i relevanta nätverk. 

 

Som komponenter i en analys med en sådan inriktning kan Tyebjee och Bruno 

(1984) vara en lämplig utgångspunkt för att resonera kring hur en risk-

kapitalist avväger förväntad avkastning och uppskattad risk i syfte att ta ett 

beslut om en investering inom cleantech. En sådan utgångspunkt kan sedan 

följas av en diskussion kring hur riskkapitalistens kunskap och nätverk kan 

skapa konkurrensfördelar för ett investeringsobjekt. De Clercq och Dimov 

(2008) har forskat inom området med fokus på hur riskkapitalistens komp-

etens, nätverk och marknadsorientering kan skapa komparativa fördelar. Vi 

anser även att Isaksson (2011), som inriktat sin forskning mot investeringar 

inom cleantech explicit, bör finnas med för att styrka en diskussion inriktad 

mot riskkapital kopplat till cleantech, vilket kan betraktas som en ung, osäker 

och svårbedömd bransch ur investeringssynpunkt. 
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APPENDIX 1 Intervjuguide och -frågor 

 

I appendix 1 redovisas intervjufrågorna i oförändrad form sedan de användes inom Global Vision-projektet 

maj till juli 2011. Notera dock att typsnitt och struktur skiftar från projektets sådana. Text innanför 

hakparentes fungerade som stöd under intervjun. 

 

DEL 1: AKTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CLEANTECH 

 

Personalresurser 

 

 1 » Första frågan gäller tillgången till kvalificerad arbetskraft. 
 

 1a » Finns det anställningsbara personer med tillräcklig utbildning och kompetens 

 inom ert verksamhetsområde? 
 

 1b » Vilken uppfattning har du om satsningen på cleantech-relaterade 

 utbildningsprogram i yrkesutbildningar och utbildningar vid universitet och 

 högskolor? Finns det tillräckligt många cleantechrelaterade yrkesutbildningar, 

 högskoleutbildningar och universitetsutbildningar? 
 

 1c » Hur ser du på relevansen av marknadsföringskurser i cleantech-utbildningar? 
 

 1d » Egna idéer? 

 

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

 institutioner när det gäller cleantech-området. 
 

 2a » Kan du namnge några forskningsinstitut inom cleantech området? 
 

 2b » Har du någon egen uppfattning om forskningen inom cleantech-området? 

 

Samhällsstöd 

 

 3 » Känner du till något speciellt politiskt initiativ eller program inom cleantech-

 området? Vilket? 
 

 3a » Känner du till något om statliga medel eller forskningsanslag som tilldelats 

 cleantech-sektorn? 
 

 3b » Har du andra funderingar eller förslag kring samhällsstöd till cleantech? 

 

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

 4a » Till exempel regionala grupperingar (kluster)? 
 



 4b » 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 cleantech-området? Tar ni vara på möjligheten att anskaffa EU-

 medel? 
 

 5a » Hur ser du på möjligheter att delta i EU:s strukturfonder och ramprogram 6 

 och 7? 
 

 5b » Vilka problem eller möjligheter ser du med att få tillgång till olika medel? 

 

Innovation och företagsstöd 

 

 6 » Hur vill du beskriva bidraget från akademiska och andra forskningsorganisationer 

 till utvecklingen inom cleantech-sektorn? [Från FOU till business – hur arbetar 

 forskningsorganisationer?] 
 

 6a » På vilken nivå tycker du att de presterar? [Låg, medel, hög] 
 

 6b » Hur ser du på deras deltagande i cleantech-relaterade projekt? 
 

 6c » Hur uppfattar du akademikers agerande när det gäller patentverksamhet? 

 

 7 » Hur vill du beskriva tillgången till riskkapital i Sverige för  cleantech? 

 

Företagets förmågor 

 

 8 » Kan du nämna några relevanta kompetenser som är extra viktiga för att utveckla 

 cleantech-företag? 
 

 8a » Hur förhåller det sig med dessa kompetenser i ditt företag? Styrkor och 

 svagheter? 

 

 9 » Kan du nämna några speciella kompetenser för produktutveckling som är särskilt 

 viktiga för cleantech-företag? 
 

 9a » Hur förhåller det sig med dessa kompetenser i ditt företag? Styrkor och 

 svagheter? 

 

  



DEL 2: PRESTATIONSNIVÅ FÖR CLEANTECH-FÖRETAG 

 

Cleantech-företag och deras specialiseringsområden 

 

 10 » Vilka olika områden inom cleantech finns i Sverige enligt din uppfattning? 

 

 11 » Inom vilka områden anser du att det finns flest företag och var är aktiviteten 

 högst? 

 

 12 » Inom vilka områden händer det mest inom forskning och utveckling? 

 

 13 » Kan du nämna fem ledande cleantechföretag i Sverige? [Notera inom vilka 

 områden] 

 

 14 » 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? Om 

 så är fallet, kan du se några regionala fördelar? 

 

Exportorientering 

 

 15 » Hur stor andel av er omsättning svarar exporten för? 

 

 16 » Vart exporterar ni i huvudsak? [Beroende på volym och frekvens] 

 

Problem med marknadsföring och export av cleantech-relaterade varor 

och tjänster 

 

 17 » Vad anser du vara de tre största problemen med marknadsföring av varor eller 

 tjänster i andra länder? [Svaret ska vara väl preciserat – vi ska förstå rotproblemet] 

 

Interaktion med andra organisationer 

 

 18 » Samarbetar ni med andra företag med målet att utveckla er förmåga inom 

 cleantech? [Anteckna namn och förhållandet med dessa företag det vill säga aktieägare, 

 moderbolaget, partners, dotterbolag] 

 

 19 » Samarbetar ni med något forskningsinstitut i syfte att utveckla cleantech? 

 [Anteckna namn och förhållande] 

 



 20 » Samarbetar ni med någon statlig institution med målet att utveckla cleantech? 

 [Notera namnen och en kort beskrivning av relationen, det vill säga bidrag, samråd 

 med etcetera] 

 

Innovationsdynamik 

 

 21 » Hur stora var ditt företags forsknings- och utvecklingsutgifter per år mellan 2007 

 och 2010? [Fördelat per år] 

 

 22 » Hur många patent har ert företag sökt och fått beviljade? [Sammanfattningsvis] 

 

 23 » Hur skulle du beskriva den relativa innovationsförmågan hos ert företag? Teknisk 

 nivå? Kunskapsintensitet i teknik som används? Andra aspekter av 

 innovationsförmåga? 

 

 24 » Hur stora var företagets inkomster från nya produkter per år (0 till 3 år gamla 

 produkter) mellan 2007 och 2010? 

 

Finansiella behov 

 

 25 » Planerar företaget stora investeringar i något av de följande områdena (flera val 

 möjligt); Forskning och utveckling? Produktion? Internationell marknadsexpansion? 

 Annat? 

 

 26 » Kan företaget finansiera investeringar med eget kapital? [Om ja, hoppa till fråga 

 28] 

 

 27 » Vilken typ av externt kapital är viktigast för företaget [kan vara mer än ett]; 

 Banker? Riskkapitalföretag? Affärsänglar? Offentliga eller halvoffentliga 

 organisationer [i Sverige exempelvis Innovationsbron, ALMI, ALMI investera, 

 Industrifonden, VINNOVA, Tillväxtverket]? Kunder eller leverantörer? Aktieägare? 

 Annat? 

 

 28 » Har företaget haft problem med att få de ekonomiska finansiella medel som 

 krävs? I så fall, vänligen ange varför så är fallet. 

 

Övrigt 

 

 29 » Är det något som du tycker att vi har glömt och bör ha med i vår rapport? 

 



APPENDIX 2 Internationaliseringsteorier 

 

I appendix 2 redogör vi för teorierna, vilka fungerar som fundament till uppbyggnaden av KIP-modellen. 

 

Internationaliseringsteorier har under de senaste decennierna förändrats mycket och 

brister i tidigare teorier har mer eller mindre överlappats av nya uppdaterade teorier. Sam-

tidigt har fokus placerats vid internationaliseringen av SME:s i allt större utsträckning.  

 

Om man följer internationaliseringsteoriernas utveckling kan en djupare förståelse skapas 

för ett mer relevant och tidsenligt internationaliseringsperspektiv, med en fokusering mot 

små- och medelstora företag och dess entreprenörer. Vi kommer närmast följa hur inter-

nationaliseringsteorierna utvecklades under 1970-talet, där forskningen kom att granska 

hur, vart och varför företag etablerade sig som de gjorde. 

 

Nya internationaliseringsperspektiv växer fram 

 

Från 1970-talet och framåt har internationaliseringsforskningen utvecklats i olika faser, 

där de stora företagen initialt intog en dominant roll. Emellertid utvecklades forskningen 

redan under 1960-talet vid Uppsala Universitet, där Sune Carlson signifikant påverkade 

studier inom internationell handel och vari skillnaderna låg relaterat till inhemsk handel 

(Mattson, 2009; refererad i Melén, 2010).  

 

Under den senare delen av 1970-talet inträffade emellertid ett fokusskifte från uteslutande 

exportorienterad forskning till internationaliseringsforskning (McNaughton & Bell, 

2009). Till följd av utvecklingen inom forskningen kom export att betraktas ur ett bredare 

koncept och perspektiv. Jan Johanson och Finn Wiedersheim-Paul (1975) fann, genom 

studier av fyra svenska multinationella storföretag (Sandvik, Atlas Copco, Facit samt 

Volvo), att sporadisk export endast utgjorde ett initialt steg i en inkrementell etablerings-

kedja. I etableringskedjan – med fyra på varandra följande steg – beskrivs hur ett företag 

ökar sitt engagemang på utländska marknader. Det teoretiska mönstret illustreras enligt 

figuren nedan. 
 

Etableringskedjan 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Johanson & Wiedersheim-Paul (1975, sid. 34). 
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Ett ökat engagemang på utländska marknader 



Etableringskedjan är av typen stegmodell och visar på hur ett företag initialt börjar 

exportera sina produkter till utländska marknader sporadiskt. I nästkommande steg 

anskaffas en agent eller en mellanhand (fristående återförsäljare) som distribuerar en mer 

kontinuerlig export. I det tredje steget ökar marknadsengagemanget ytterligare genom 

exempelvis uppstartandet av ett dotterbolag eller ett försäljningsbolag i ett land där export 

tidigare förekommit. Det fjärde och sista steget inbegriper att ett företag startar ett lokalt 

tillverkande bolag på en utländsk marknad. 

 

I sina fallstudier använde Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) ett koncept kallat psy-

kiskt avstånd, vilket utvecklades ett par år tidigare av Hörnell et al. (1973). Forskningen 

inom psyksikt avstånd gör gällande vart geografiskt utlandsetableringar sker och varför. 

Psykiskt avstånd bör dock inte likställas med geografiskt avstånd per se, även om psykiskt 

och geografiskt avstånd emellanåt kan korrelerar tämligen väl. Teorin utgår från Sverige 

och Hörnell et al. (1973) hävdar att etableringsmönstret bland svenska företag kan 

förklaras med psykiskt avstånd. Avståndet kan benämnas som ett index vilket beskriver 

distinktionerna mellan Sverige och andra länders lagstiftning, språk, kultur, utbildnings- 

och utvecklingsnivå etcetera. 

 

Hörnell et al. (1973: 218) anser att "det verkar troligt att etableringar först görs på psykiskt 

närbelägna marknader och därefter allt längre bort". Psykiskt avstånd kan sägas förhindra 

informationsflödet mellan ett företag och marknader i olika länder, och trots att det 

psykiska avståndet inte är analogt med geografiskt avstånd har marknader som angränsar 

Sverige stundtals ett naturligt lågt psykiskt avstånd. 

 

Hörnell et al. (1973: 205) utfärdade ett försök till rangordning i sina studier kring psy-

kiskt avstånd. Med Sverige som utgångsland föreslår de nämnda författarna följande rang-

ordnig (lägst psykiskt avstånd först); (1) Danmark; (2) Norge; (3) Finland; (4) Väst-

tyskland; (5) Storbritannien; (6) Nederländerna; (7) Belgien; (8) USA; (9) Schweiz; (10) 

Kanada; (11) Österrike; (12) Frankrike; (13) Italien; (14) Spanien; (15) Portugal. I senare 

fallstudier kompletterar Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) rangordningen med 

ytterligare fem länder; (16) Japan; (17) Brasilien; (18) Sydafrika; (19) Argentina; (20) 

Australien. 

 

För att kontrollera om det skett några förändringar gällande det psykiska avståndet i 

senare tid, med hänvisning till den ökade globaliseringen, har Nordström (1991, refererad 

i Johanson et al., 2002) gjort en jämförelse av Uppsalaundersökningens resultat med data 

från 264 svenska företag, vilket påbörjat sin internationalisering tidigast år 1948 och 

framåt. Resultatet av studien stödjer teorierna kring det psykiska avståndets påverkan vid 

internationalisering tämligen väl. 

 

  



Kulturellt avstånd 

 

Det finns dock vissa begränsningar vad gäller det psykiska avståndet eftersom dess 

bedömningar av affärskulturer och institutionella aspekter på utländska marknader utgår 

från ett index vilket har Sverige som enda utgångspunkt (Johanson et al., 2002: 68-69). 

Om det psykiska avståndet utgått från ett annat land än Sverige skulle andra förutsätt-

ningar gälla, kopplat till det aktuella landets kultur etcetera. 

 

Kulturellt avstånd (Hofstede & Hofstede, 2005) utgår emellertid inte från något specifikt 

land och kan därmed komma runt problematiken. Teorin poängterar därtill förståelsen för 

kulturella skillnader mellan olika länder, vilket kan anses mer relevant att resonera kring 

idag där världsbilden ser annorlunda ut i förhållande till 1970-talets Sverige. Emellertid 

anser vissa forskare (Dow & Ferencikova, 2010; Lee, 1998) att kulturellt avstånd kan vara 

bristfälligt och svårligen kan användas som ett komplett mått. 

 

Kulturellt avstånd utgår från fem faktorer (dimensioner) där olika länders kultur jämförs. 

Dimensionerna är (1) maktdistans, (2) individualism (och kollektivism), (3) osäkerhets-

undvikande, (4) maskulinitet (och femininitet) samt (5) långsiktighet (Hofstede & 

Hofstede, 2005). Nedan beskrivning av dimensionerna stöds även av Johanson et al. 

(2002: 63). Studien som ligger till grund för kulturellt avstånd baseras på data från 88 000 

anställda på IBM fördelade på 40 olika nationer under 1960- och 1970-talet, genom stand-

ardiserade frågeformulär. Studien publicerades under 1980-talet, men har förändrats och 

utvidgats med tiden vad gäller antalet länder och dimensioner (långsiktighet bland annat). 

 

Maktdistans relateras till hur centraliserat ett företag är och hur makten är fördelad (hög 

maktdistans indikerar ett centraliserat ledarskap). Individualism handlar om relationen 

mellan individ och grupp. Kollektivistiska länder (indikeras av ett lågt index) betonar 

gruppens betydelse, medan individualistiska samhällen genomsyras av stor individuell 

frihet. Maskulinitet visar på hur värderingsdominansen är fördelat i ett land. Maskulina 

länder värderar synbar framgång, status och pengar, och feminina länder värdesätter livs-

kvalitet, miljö och relationer mellan människor. Osäkerhetsundvikande berör osäkerhet 

och ett högt index indikerar att landet försöker undvika risker och skapa trygghet. Ett 

lågt osäkerhetsundvikande karaktäriseras av invånarna i ett land känner stor säkerhet, är 

villiga att ta risker och accepterar olikheter. Långsiktighet berör sparsamhet och uthållig-

het, där ett kortsiktigt samhälle är inriktat mot nutid. Långsiktiga länder, i Asien exempel-

vis, genomsyras av ett långsiktigt tänk med framtiden i fokus. (Hofstede & Hofstede, 

2005; Johanson et al., 2002). 

 

I tabellen nedan har vi gjort ett urval av länder som är relevanta för studien. En utläsning 

av respektive index gör gällande – med utgångspunkt från Sverige – att kulturellt och psy-

kiskt avstånd kan upplevas korrelerar relativt väl. Exempelvis placerar sig Norge, Finland, 



USA och Tyskland kulturellt närmare Sverige än vad Kina, Västafrika och Mellanöster-

länderna gör. 

 

Kulturellt avstånd 

 

 

 

Källa: Hofstede & Hofstede (2005, sid. 56-57, 91-92, 133-134, 183-184, 226). 
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SVERIGE 31 71 5 29 33 

KINA 80 20 66 30 118 

USA 40 91 62 46 29 

SPANIEN 57 51 42 86 19 

VÄSTAFRIKA 
1

 77 20 46 54 - 

ÖSTAFRIKA 
2

 64 27 41 52 - 

ARABLÄNDER 
3

 80 38 53 68 - 

STORBRITANNIEN 35 89 66 35 25 

TYSKLAND 35 67 66 65 31 

FRANKRIKE 68 71 43 86 39 

PORTUGAL 63 27 31 104 30 

ITALIEN 50 76 70 75 34 

GREKLAND 60 35 57 112 - 

TJECKIEN 57 58 57 74 13 

UNGERN 46 80 88 82 50 

RUMÄNIEN 90 30 42 90 - 

RYSSLAND 93 39 36 95 - 

FINLAND 33 63 28 59 41 

NORGE 31 69 8 50 44 

DANMARK 18 74 16 23 46 

SYDAFRIKA 49 65 63 49 - 

JAPAN 54 46 95 92 80 

SYDKOREA 60 18 39 85 75 

THAILAND 64 20 34 64 56 

FILIPPINERNA 94 32 64 44 19 

INDONESIEN 78 14 46 48 - 

INDIEN 77 48 56 40 61 

AUSTRALIEN 36 90 61 51 31 

CHILE 63 23 28 86 - 

BRASILIEN 69 38 49 76 65 

KANADA 39 80 52 48 23 

1: Ghana, Nigeria, Sierra Leone. 2: Etiopien, Kenya, Tanzania, Zambia. 3: Egypten, Irak, Kuwait, Libanon, 

Libyen, Saudiarabien, Förenade arabemiraten. Notera att samtliga 74 undersökta länder inte finns 

representerade i tabellsammanställningen. 

 



De innovationsrelaterade modellerna 

 

Etableringskedjan antyder att internationalisering och ett ökat internationellt engagemang 

sker i en stegliknande utveckling som en följd av en inkrementell kunskapsutveckling, det 

vill säga en form av stegvist ökande marknadskunskap. Konceptet kan benämnas som en 

stegmodell och etableringskedjan (Hörnell et al., 1973) används inom Uppsalaskolans 

internationaliseringsprocessmodell, som internationellt även benämns U-modellen (IP-

modellen kallad i Sverige). McDougall et al. (1994) gör gällande att IP-modellen endast 

granskar multinationella storföretag och förbiser därmed individers och entreprenörers 

betydelse inom SME:s. De innovationsrelaterade modellerna, ibland förkortat till I-

modellerna, riktar sig däremot i huvudsak enbart till små- och medelstora företag med en 

tydligare fokusering på individen och entreprenören som en drivande kraft för verksam-

heten i ett företag och kontakten med dess omgivning. 

 

I-modellerna utvecklades i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet, och kan placeras i 

kölvattnet av etableringskedjans utveckling (Hörnell et al., 1973; Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975) genom IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977). I-modellerna 

är, liksom etableringskedjan, av typen stegmodeller och svarar bättre mot studiens syfte 

eftersom entreprenören och SME:s står i centrum (Ruzzier et al., 2006), liksom export-

utvecklingsprocesser. Dessutom påvisar I-modellerna bland annat förstadier och större 

flexibilitet i relation till etableringskedjans inkrementellt deterministiska perspektiv 

gällande de olika stadierna vid ett ökat utlandsengagemang. 

 

De innovationsrelaterade modellernas perspektiv på internationaliseringsprocessen har 

sitt ursprung från Rogers (1962, refererad i Andersen, 1993) som hävdar att varje efter-

följande steg i ett företags internationalisering betraktas som en innovation för företaget 

(Andersen, 1993; Gankema et al., 2000; Ruzzier et al., 2006). Det finns ett flertal olika 

stegmodeller [jmf. etableringskedjan] som fokuserar på utvecklingsprocessen av export-

verksamheten för små- och medelstora företag. Andersen (1993) har sammanställt de fyra 

mest kända modellerna som förklarar internationaliseringsprocessen ur ett innovations-

perspektiv. 

 

  



De innovationsrelaterade internationaliseringsmodellerna  

 
 

Bilkey & Tesar 

[1977] 
 

 

Cavusgil 

[1980] 
 

 

Czinkota 

[1982] 
 

 

Reid 

[1981] 
 

 

Steg 1 

 

Ledningen i företaget är inte 

intresserat av export. 

 

Steg 2 

 

Ledningen i företaget fyller 

icke eftersökta exportorder, 

men undersöker inte 

möjligheterna till en aktiv 

exportverksamhet. 

 

Steg 3 

 

Ledningen undersöker aktivt 

möjligheterna till en aktiv 

exportverksamhet. 

 

Steg 4 

 

Företaget exporterar på 

experimentell basis till 

några psykiskt sätt 

närbelägna länder. 

 

Steg 5 

 

Företaget är en erfaren 

exportaktör. 

 

Steg 6 

 

Företagets ledning under-

söker möjligheterna till att 

exportera till mer psykolog-

iskt avlägsna länder. 

 

 

Steg 1 

 

Inhemsk marknadsföring; 

Företaget säljer endast till 

hemmamarknaden. 

 

Steg 2 

 

Stadiet före export; Företaget 

söker efter information och 

utvärderar möjligheterna för 

en eventuell exportverksam-

het. 

 

Steg 3 

 

Experimentellt engagemang; 

Företaget börjar i begränsad 

utsträckning att exportera 

till några psykiskt när-

belägna länder. 

 

Steg 4 

 

Aktivt engagemang; Export-

verksamhet till nya länder 

som är mer direkt riktad till 

en marknad och sker i större 

försäljningsvolymer. 

 

Steg 5 

 

Förtroendebaserat 

engagemang; Ledningen i 

företaget tar konstant beslut 

gällande allokeringen av 

begränsade resurser mellan 

den inhemska och de 

utländska marknaderna. 

 

 

Steg 1 

 

Det fullkomligt ointresserade 

företaget. 

 

Steg 2 

 

Det delvis intresserade 

företaget. 

 

Steg 3 

 

Det undersökande företaget. 

 

Steg 4 

 

Det experimentellt agerande 

företaget. 

 

Steg 5 

 

Den erfarna mindre 

exportaktören. 

 

Steg 6 

 

Den erfarna större 

exportaktören. 

 

 

Steg 1 

 

Exportmedvetenhet; Problem 

associerat med att upptäcka 

möjligheter och det finns 

behov för incitament. 

 

Steg 2 

 

Exportintentioner; 

Motivation, attityder, 

övertygelser och förvänt-

ningar kring export. 

 

Steg 3 

 

Exportförsök; Personliga 

erfarenheter av begränsad 

exportverksamhet. 

 

Steg 4 

 

Exportutvärdering; 

Resultaten av export-

verksamhet. 

 

Steg 5 

 

Exportacceptans; Antagande 

eller avvisande av export-

verksamhet. 

 

Källa: Andersen (1993, sid. 213). 

 

Modellerna i tabellen ovan fokuserar på lärandesekvensen i samband med utvecklandet av 

en innovation, vilket betyder att internationaliseringsbeslut per se kan betraktas som en 

innovation för ett företag. Tabellen påvisar att modellerna består av flertalet fasta och på 

varandra följande steg, vilket skiljer sig mellan de fyra olika studierna vad gäller antalet 

steg och beskrivningen av stegens innebörder (terminologi). Emellertid bygger modell-

erna på samma antaganden i många avseenden. Antalet steg i modellerna (Bilkey & Tesar, 

1977; Cavusgil, 1980; Czinkota, 1982; Reid, 1981, refererade i Andersen, 1993) kan 

däremot tolkas olika gentemot vad Andersen (1993) hänvisar till. Leonidou och Katsikeas 

(1996), liksom Ruzzier et al. (2006), hävdar att antalet steg varierar mellan tre och sex 

[jmf. fem till sex ovan] och har identifierat tre generiska stadier; (1) stadiet före export; (2) 

det initiala exportstadiet; (3) det avancerade exportstadiet. 



Andersen (1993) hävdar att incitamentet för att påbörja export tolkas olika i I-

modellerna. Bilkey och Tesar (1977), samt Czinkota (1982), utgår från att ett företag i det 

första skedet inte är intresserade av export och det krävs därför någon form av 

framtryckande mekanism [eng. – push] eller en extern agent som initierar valet att börja 

exportera. Cavusgil (1980), samt Reid (1981), framhäver däremot att ett företag är aktivt 

intresserat av exportverksamhet i ett tidigt skede där en tilldragande mekanism [eng. – 

pull] eller en intern förändringsagent förmodligen förklarar varför ett företag väljer att 

röra sig mot ett högre stadium av export. (Andersen, 1993: 212). 

 

I-modellerna kan betraktas som beteendeorienterade, vilket innebär att individuell 

kunskap och erfarenhet hos beslutfattande ledning (entreprenörer) anses vara viktiga 

aspekter för att förklara och förstå ett företags internationella beteendemönster 

(Andersson, 2000). Tidigare erfarenheter vad gäller ledningsgrupper kan därtill inneha en 

positiv inverkan på internationaliseringsprocessen i ett företag, speciellt inom små och 

nystartade företag (Reuber & Fischer, 1997). IP-modellen behandlar inte internationali-

seringsprocessens förstadier, vilket I-modellerna gör (Andersen, 1993). Det blir därmed 

viktigt att betona en entreprenörs tidigare erfarenheter inom olika ledningsgrupper och 

kontaktnät, som kan utgöra en viktig källa till affärskunskap, betraktat ur ett nätverks-

perspektiv (Johanson & Vahlne, 2009; Andersson & Florén, 2008). 

 

Även Melén (2010) uppmärksammar förstadier till internationalisering i sina studier, där 

internationalisering sker i tre faser som en process över tid. Figuren nedan illustrerar 

hennes resonemang. 

 

Internationaliseringsprocessen som tre faser  

 

 

 

 
 

 

Källa: Melén (2010, sid. 39). 

 

IP-modellen: En grundmodell 

 

Etableringskedjan (Hörnell et al., 1973; Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) utvecklas i 

IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) för att förklara den karakteristiskt stegvisa 

ökningen som sker vid internationaliseringsprocesser på ett dynamiskt sätt, och där-

igenom påvisa hur en cykel av växelvisa händelser kan påverka varandra. 

 

Inledande 

internationaliseringsfas 

Tid 

Fortsatt 

internationaliseringsfas 
Pre-etableringsfas 

Företaget grundas 



IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) påvisar således hur ett företag successivt och 

stegvist väljer att öka sitt internationella engagemang genom förvärv, integration och till-

ämpning av kunskap om utländska marknader. Annorlunda uttryckt utvecklar ett företag 

sitt internationella engagemang successivt över tid och etableringar på utländska mark-

nader styrs av kunskapen gällande marknaderna. Etappliknande beslutsmönster kan ge en 

ökad förståelse för hur ett företag ökar sitt marknadsengagemang. Enligt Melén (2010) 

fokuserar IP-modellen därtill inte på någon specifik situation för att förklara inter-

nationaliseringsbeteenden och -mönster, utan beskriver internationalisering som en 

dynamisk process och ett beteende över tid. 

 

Johanson och Vahlne (1977) hävdar att de grundläggande antagandena inom IP-modellen 

bygger på bristerna i ett företags sätt att förvärva marknadskunskap. Kunskap utgör den 

kritiska resurs som ligger till grund för processen vilket IP-modellen ger uttryck för. 

Följaktligen kan kunskapsbrist anses vara det främsta hindret för ett företags möjligheter 

till utveckling av en internationell verksamhet. 

 

IP-modellens grundläggande begrepp och dess förhållande till varandra beskrivs enligt 

figuren nedan. De två tillståndsaspekterna utgörs av den kunskap och de resurser som kan 

kopplas till en viss marknad vid en given tidpunkt (Johanson & Vahlne, 1977). Föränd-

ringsaspekterna utgörs av löpande aktiviteter på utländska marknader och beslut om att 

förbinda resurser till utländska marknader. 

 

Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell  
 

 Tillståndsaspekter Förändringsaspekter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Johanson & Vahlne (1977, sid. 26). 

 

Marknadskunskapen gör det möjligt för ett företag att urskilja konkreta affärsmöjligheter 

på en marknad, vilket bygger på erfarenhetsmässig marknadskunskap som minskar 

osäkerhet. Objektiv kunskap (Penrose, 1959), även kallat explicit kunskap (Polanyi, 

1966), exempelvis en marknadsundersökning, kan inte användas för att urskilja möjlig-

heter på samma sätt. Således kan ett företag främst förvärva marknadskunskap genom att 

vara verksamt på en utländsk marknad (Johanson & Vahlne, 1977). Satsningar på nya 

 

Marknads-

kunskap 

 

Engagemangs-

beslut 

 

Marknads-

engagemang 

 

Löpande 

aktiviteter 



affärsmöjligheter och investeringar på nya marknader bygger på erfarenhetsmässig 

marknadskunskap. Engagemanget på en marknad, som ett företag har, ökar således 

genom satsningarna på marknaden, vilket är avhängigt beroende av kunskapen om mark-

naden. Marknadsengagemanget består dels av investerade resurser på en viss specifik 

marknad, samt hur tätt sammankopplade resurserna är på den specifika marknaden. Enligt 

Johanson och Vahlne (1977) påverkar engagemanget på en marknad hur möjligheter och 

risk upplevs av ett företag. Om mycket resurser har satsats inom en viss marknad, och 

svårligen kan flyttas till en annan marknad, kan marknadsengagemanget anses vara högt. 

Förhållandet gäller omvänt. 

 

Växelspelet mellan kunskapen och engagemanget på en utländsk marknad påverkas av ett 

företags löpande aktiviteter på marknaden, vilket ligger till grund för en dynamisk 

kunskapsutveckling över tid. Tilltagande engagemang och kunskaper på en viss marknad 

innebär att beslut fattas angående satsningar och investeringar på marknaden, vilket 

Johanson & Vahlne (1977) benämner som engagemangsbeslut. 

 

Kritik mot IP-modellen 

 

IP-modellen (Johanson & Vahlne, 1977) har emellertid kritiserats med tiden av olika skäl, 

exempelvis för att vara alltför deterministisk (McNaughton & Bell, 2009), generell 

(enkel) i förhållande till verkligheten (Petersen & Pedersen, 1997; Benito & Gripsrud, 

1992), samt att IP-modellen inte tar hänsyn till slumpen (Petersen et al., 2003). Andersen 

(1993) hävdar därtill att IP-modellen är för generellt strukturerad, eftersom den bland 

annat inte involverar eller tar hänsyn till situationsspecifika aspekter som berör olika 

faser, företag eller utländska marknader. 

 

IP-modellens (Johanson & Vahlne, 1977) syfte var dock inte att förklara en komplex 

verklighet, utan snarare att förklara internationaliseringsprocessers mest centrala element, 

vilket visar på att IP-modellen har vissa begränsningar (Johanson & Vahlne, 2009). Som 

ett resultat av kritiken utvecklades under 1980- och 1990-talet olika koncept kring inter-

nationalisering som kan sammankopplas med kunskap, relationer, nätverk, värde och tro-

värdighet i små- och medelstora företag. 

 

 

  



APPENDIX 3 Sveriges företag efter storlek 

 

Cirkeldiagrammet visar hur andelarna är fördelade i Sverige gällande företag per storlekslass. 

 

 
Källa: Ekonomifakta (2011). 
Notera att SCB:s företagsdatabas utgör den primära källan, att statistiken avser antalet företag i Sverige per 

2011-12-02, samt att summan av andelarna inte uppgår till exakt 100 procent till följd av avrundning. 
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