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Sammanfattning 

Författarna till detta examensarbete har intresserat sig över hur innovationer kan sprida sig till 
olika nationer genom exempelvis små innovativa verksamheter. I denna forskningsstudie 
undersöker författarna hur innovationer sprider sig till andra nationer och om 
innovationsspridningen kan relateras till en internationaliseringsmodell, delforskningsfrågan 
grundar sig i Rothwells femte generationens innovationsprocess. Författarna har valt att 
använda sig av en kvalitativ metod, med en deduktiv ansats där undersökningen har sin 
utgångspunkt från teorin. Den teoretiska referensramen innefattar modeller som beskriver 
organisationsprocesser vid en internationalisering, samt teorier riktade mot innovation, 
internationalisering samt internationell marknadsföring. Därefter har författarna i empirin, 
redogjort för hur de olika fallföretagen författarna har arbetat med, i praktiken har hanterat 
dessa fenomen i sina internationaliseringar. 

Analysen i denna forskningsstudie är uppdelad utefter tre fokusområden, innovation, 
internationell marknadsföring och internationalisering där författarna analyserar företagens 
upplevelser från fokusområdena och företagen analyseras i följd.  

Utifrån den information författarna har fått från de tre semistrukturerade intervjuer och en 
observation kommer författarna att belysa svar på forskningsfrågorna i de tre slutsatserna 
nedan; 

Digitalkommunikation	  är	  väsentligt	  för	  
innovationsspridning	  hos	  små	  innovativa	  företag. 
 
Internationaliseringsmodeller	  kan	  ses	  mer	  som	  stöd	  
istället	  för	  strategi 	  

Innovationsspridning	  sker	  i	  ett	  tidigt	  i	  en	  
innovationsprocess 
 

Med tanke på att denna forskningsstudie är genomförd på endast tre företag och en 
organisation som utgångspunkt kan författarnas slutsatser inte antas att gälla som en generell 
beskrivning av innovationsspridning till andra nationer. 
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1.	  Introduktion	  
Denna uppsats är en kandidatuppsats i innovationsteknik. Uppsatsens huvudsakliga fokus 
ligger på hur innovationer kan sprida sig från Sverige till andra nationer. Detta genom att 
undersöka hur små innovativa verksamheter har arbetat med sin internationalisering både på 
lokal nivå i Mälardalen, Sverige, samt på global nivå i New York, USA.	  

1.1	  Bakgrund	  
I skrivande stund är Sverige rankat som världens tredje mest innovativa land, följt av Finland 
på fjärde plats och Danmark på en stadig åttonde plats (Global innovation index, 2014). I 
denna vetenskapliga studie ska författarna redovisa en förståelse över ”Spridningen av 
innovationer” genom att undersöka hur små innovativa verksamheter från Sverige har lyckats 
etablera sig eller fått inflytande globalt.	  
I ett tidigt konceptutvecklande bestämde författarna träff med två intressenter av arbetet, på 
det mötet belystes det vilket fokus som skulle kunna vara till stor nytta för det svenska 
näringslivet, detta i koppling till innovation och spridningen av innovationer. På det mötet 
kom författarna och intressenterna överens att det skulle vara intressant att undersöka hur och 
varför små innovativa verksamheter i större grad internationaliserar sig, i jämförelse med 
icke-innovativa verksamheter. I och med mötet fick författarna en god inblick i vad som 
skulle vara intressant och kunskapsgivande inom området innovation och kom fram till att 
spridningen av innovationer skulle bli ett intressant fokus för forskningsstudien. 

Företagen som författarna valde att undersöka var X-com i Eskilstuna, Bag-All i New York 
och Omikai som är baserade i Västerås. Valet av företag grundade sig i författarnas intresse 
vilket även utformade ett fokusområde i forskningsstudien, det vill säga små innovativa 
verksamheter som har genomgått en internationalisering och spridit sina innovationer runt om 
i världen. Där dessa tre företag ansågs vara passande för forskningsstudien. En av författarna 
befann sig i USA för att genomföra datainsamlingen, där författarna använde sig av en 
observation och en intervju som lyfts fram i empiriavsnittet och som sedan analyseras för att 
redovisa vilka slutsatser som har framkommit. Observationen genomfördes på Columbia 
University i New York, där grundaren till en av världens största nätverk av sociala 
entreprenörer pratade om sina egna erfarenheter kring ämnet social entreprenörskap. Utöver 
det genomfördes två intervjuer med X-com och Omikai i Sverige. 
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Ambitioner för forskningsstudien när det gäller generaliserbarhet i resultatet ska ses som 
relativt. Det är viktigt för författarna att poängtera att innovation och internationalisering är 
ett stort ämne som ständigt utvecklas. Tittar man på val av respondenterna valde författarna 
att undersöka små innovativa verksamheter som har rötter i Sverige, med det kan resultatet 
som uppkom ses som starkt kopplat till vad som var aktuellt för författarna att ta reda på.  

Företag från Sverige i regel internationaliserade till hög grad. Export utgör en stor del av 
Sveriges BNP, i skrivande stund 40 %. I dagsläget produceras en stor andel av svenska 
företags produkter utomlands, många ledande svenska företag har stora om inte större 
verksamheter i andra länder än Sverige. Tabellen nedan illustrerar hur exporten samt 
importen har utvecklats under de senaste 60 åren.(Axelsson, Agndal, s.467,2012)	   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
1.2	  Problemformulering	  
För att svenska företag ska kunna växa krävs det förmågan att vara verksam internationellt, 
Sverige är tillsynes en liten marknad och det är inte något som utveckling och produktion 
internationellt tar hänsyn till. Det bidrar till att marknader för varor och tjänster blir mer 
nischade, samtidigt som digitaliseringen och globaliseringen bidrar till att man kan producera 
och erbjuda varor och tjänster i internationella nätverk. Det är viktigt för Svenska företag, 
både stora och små att positionera sig i globala värdenätverk och värdekedjor för att kunna 
utveckla vårat svenska innovationsklimat.(Den nationella innovationsstrategin, s.37, 2012)	  

I och med detta har författarna till denna vetenskapliga studie har valt att undersöka varför 
små innovativa verksamheter i större grad internationaliserar sin verksamhet, jämfört med 
icke-innovativa företag. Detta för att kunna precisera om det finns samband eller mönster 
mellan internationalisering och hur innovationer sprider sig till andra nationer.   

Svensk	  utrikeshandel	  1950-‐
2014	  

Export	  i	  relation	  
till	  BNP	  %

Import	  i	  relation	  
till	  BNP	  %	  

-‐1950	  
-‐1960	  
-‐1970	  
-‐1980	  
-‐1990	  
-‐2000	  
-‐2013	  

22	  
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24	  
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44	  

21	  
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29	  
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40	  
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1.3	  Syfte	  
Författarnas syfte med denna forskningsstudie är att beskriva hur innovationer kan spridas till 
andra nationer och om det kan relateras till en internationaliseringsmodell, studien grundar 
sig även i att undersöka när en innovationsspridning sker i en innovationsprocess.	  

1.4	  Forskningsfrågor	  
I följande avsnitt redovisas författarnas forskningsfrågor. 

1.4.1	  Forskningsfråga	  1	  
Hur	  kan	  innovationer	  sprida	  sig	  utanför	  nationsgränser,	  och	  kan	  
spridningen	  relateras	  till	  en	  internationaliseringsmodell?	  

1.4.2	  Delforskningsfråga	  
När	  sker	  en	  innovationsspridning	  i	  femte	  generationens	  
innovationsprocess?	  

Forskningsfrågorna härleds på relevanta teorier som existerar inom området innovation, 
marknadsföring och internationalisering. Utefter det har författarna tagit fram en preciserad 
forskningsfråga som i största mån berör forskningsområdet innovation, internationalisering 
samt marknadsföring.        

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Forskningsfråga	  1	  
Delforskningsf
råga	  

Innovation	   Internationell-‐
marknadsföring	  

Internationalisering	  
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1.4.3	  Innovationsbidrag	  
Forskningsstudiens innovationsbidrag är att undersöka hur små innovativa företag arbetar 
med sin innovation, internationalisering och internationella marknadsföring för att kunna 
kartlägga hur innovationer kan sprida sig. Det bidrar till att den här studien ger förslag på hur 
innovationer kan spridas till olika nationer runt om i världen. Förslagsvis skulle den här 
studien bidra till en fördjupning inom området innovationsspridning. Slutsatserna belyser 
viktiga aspekter som små företag kan ha i åtanke vid en eventuell internationalisering och 
författarna har försökt att kartlägga när en innovation sprider sig internationellt i en 
innovationsprocess.	  
1.5	  Avgränsningar	  
Författarna har i denna studie enbart valt att studera två internationaliseringsmodeller, 
Uppsala-modellen och Born-global teorin. Anledningen till avgränsningen handlar om 
utrymmesskäl och dessa två teorier bedömdes vara relevanta för forskningens ändamål. 

Ytterligare har en avgränsning på antalet respondenter genomförts, författarna kom fram till 
att fyra stycken respondenter var lämpligt för arbetet med tanke på tidsramen på tio veckor. 
Respondenterna, det vill säga företagen i forskningsstudien har avgränsats till små innovativa 
verksamheter. Begreppet små innovativa verksamheter grundar sig i författarnas egen 
tolkning av företagens produkt/tjänster, då forskningsstudiens fokus ligger på hur 
innovationer kan sprida sig. 

Valet av att använda sig av femte generationens innovationsprocess grundade sig i att den var 
relevant för författarnas fokusområde i denna forskningsstudie. Det fanns inte någon 
anledning för författarna att använda sig av tidigare kurslitteratur, det beslutades gemensamt 
av författarna och där av valet att använda sig av en relativt för författarna okänd 
innovationsprocess. Detta bidrog till att författarna fick utveckla sin egen kunskap inom 
området innovation.Författarna har valt att bara ta med de tre första faserna i den femte 
generationens innovationsprocess. Beslutet grundade sig i ett försök att hålla den röda tråden 
genom forskningsstudien, de tre sista faserna ansågs inte vara lämpliga för den aktuella 
forskningen. Fas fyra i processen handlar om utvecklingsstadier, fas fem handlar om 
människor, material och teknik och sista fasen handlar om lärande och reflekterande. 

	   	  



	  
12	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

1.6	  Definitioner	  inom	  området	  
I följande avsnitt beskriver författarna de definitioner som finns inom forskningsområdet och 
är väsentliga för forskningsstudien.	  

Innovationer	  
Innovationer behöver vanligtvis inte bara handla om nya produkter och tjänster, det kan 
handla om en förändring inom organisationens struktur, förändring om hur varor och tjänster 
introduceras på den nya marknaden och hur man kan förändra hur man skapar och levererar 
inom organisationen. Detta kan ses ur fyra olika kategorier, även kallat för fyra dimensioner 
av innovationer.(Tidd, Bessant, s.24-25, 2013) 	  

• Produktinnovation	  –	  förändring	  i	  organisationens	  varor	  och	  
tjänster.	  

• Processinnovation	  –	  förändring	  i	  hur	  man	  skapar	  och	  levererar.	  
• Positionsinnovation	  –	  förändring	  om	  hur	  varor	  och	  tjänster	  

introduceras.	  	  
• Paradigminnovation	  –	  förändring	  inom	  organisationens	  ramar.	  

	  

Internationalisering	  
Internationalisering avser vilka olika nationer ett företag går in på och vilka potentiella 
geografiska marknader de lämnar. Det handlar dels om vilka organisatoriska strukturer som 
används för att kunna nå en ny geografisk marknad och vilka partners företaget har ett 
samarbete med och hur man hanterar dessa relationer. Det avser också hur man anpassar 
varor och tjänster samt hur man samordnar sina internationella aktiviteter. Det finns en grad 
av komplexitet när man beaktar att företaget ska genomföra olika typer av aktiviteter på 
utländska marknader, dessa brukar sorteras in i tre huvudsakliga kategorier: 

• Försäljning	  på	  utländsk	  marknad	  –	  Produktion	  utomlands	  –	  Inköp	  
från	  andra	  länder	  
	  

Internationalisering brukar beskrivas som den process som formas över tid, en även kallad 
internationaliseringsprocess. Det finns en rad olika teorier som beskriver hur 
internationaliseringsprocessen utvecklas och hur de följer vissa särskilda mönster. Man 
brukar tala om kostnader och kostnadsfördelar, individers personliga intressen och 
erfarenheter, företags och branschers karaktäristiska samt fysiskt och psykiska avstånd. 
(Axelsson, Agndal, s.468-469, 2012)	   

Genom internationalisering kan ett företag få tillgång till nya viktiga resurser eller intressant 
kunskap, det existerar företag som internationaliserar sig för att komma i kontakt med vad 
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som pågår på en annan marknad utomlands, det kan handla om att företaget ska bli mer 
lönsam på en annan marknad och lära sig genom att närvara och exploatera kunskapen på 
andra marknader. Detta sker bland annat inom elektronik och dataindustrier samt hos bankers 
internationaliseringar. Man pratar oftast om en Silicon Valley - effekt för elektronik och 
dataföretag, det handlar om att det finns en särskild vikt över att ha en närvaro i Silicon 
Valley, för banker handlar betydelsen om att ha närvaro i finansiella centrum som Frankfurt, 
Hongkong, New York och London.(Axelsson, Agndal, s.474, 2012) 

Ett defensivt skäl till att internationalisera sin verksamhet kan handla om ett visst tryck från 
konkurrenter, då kan man tvingas att söka sig till nya marknader utomlands då det har 
uppstått en allt för stor konkurrens på hemmamarknaden. Det finns också stora 
multinationella företag som införskaffar sig stora fördelar, vilket kan tvinga fram en 
internationalisering hos andra verksamheter. ) Ett annat reaktivt skäl för internationalisering 
kan handla om att ett företag får en order från ett företag som är etablerat i ett annat land, då 
blir verksamheten internationellt utan att själva ta ett eget initiativ.  (Axelsson, Agndal, s.475, 
2012)  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  

I detta kapitel kommer författarna behandla och redovisa för den teoretiska referensram som 
ligger i fokus för arbetet. För att få en bra grundförståelse över vad som har skett inom 
områdena redovisar författarna tidigare forskning i de två första rubrikerna nedan.	  

2.1	  Tidigare	  forskning	  
2.1.1	  Spridning	  av	  innovationer	  
Tittar man närmre på tidigare forskning inom området spridningen av innovationer har det 
genomförts ett flertal studier. År 2010 genomfördes en studie på hur spridning av 
innovationer sker inom sociala nätverk. Sociala och tekniska innovationer sprids via individer 
genom nätverk och interaktioner. På senare tid har det dock skett en förändring då vi har 
upplevt en stor tillväxt och popularitet för användandet av interaktion genom sociala nätverk 
på internet för att marknadsföra sig. Detta fenomen har bidragit till en ny unik miljö där 
innovationer kan uppstå och spridas. Internet har samtidigt bidragit till förändring inom 
strukturen för interaktioner och hur vi interagerar med varandra, vilket har bidragit till att 
individer kan integrera med varandra och är oberoende av ett fysiskt nätverk för att 
marknadsföra sig.(Montanari, Saberi, s.20196, 2010) 

Ytterligare har det genomförts studier om hur sociala entreprenörer sprider innovationer. 
Sociala entreprenörer ser offentliga problem som måste lösas, innovation är i sig kärnan till 
hur en social entreprenör arbetar. En social entreprenör ser ofta världen som en helhet, 
identifierar problem och kommer på nya lösningar till problemet, en faktor som symboliserar 
socialt entreprenörskap är att de inte använder sig av tidigare modeller, det skapar nya vägar 
att lösa problem och det kan handla om en ny teknologisk lösning, förändringsarbete eller nya 
teorier om hur saker ska förändras. Sociala entreprenörer utformar oftast sina verksamheter 
utefter egna förutsättningar för överlevnad och bygger sina organisationer för en långsiktig 
lönsamhet. Innovationer sprider sig via sociala entreprenörer på det sättet att förändringen 
kan börja lokalt, men sociala entreprenörer ha ambitionen att sprida sina innovationer brett, 
verksamheterna formas på det sättet att de kan nå fler och fler människor världen över. 
(Frumkin, s. 375-376, 2013) 

2.1.2	  Internationalisering	  
Det genomfördes en intressant forskningsstudie på svenska företag som var 
internationaliserade på 70-talet. Forskningsstudien genomfördes av Jan Johansson och Finn 
Wiedersheim-Paul. I artikeln The Internationalization of the firm – four swedish cases tittade 
forskarna på internationaliseringen av Sandvik, Atlas Copco, Facit and Volvo, som på den 
tiden var stora på den internationella marknaden. Redan på den tiden visade det sig att många 
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av företagen internationaliserade sig redan när de var förhållningsvis små, på den tiden 
verkade det rimligt att marknader som liknade Sverige också upplevde samma 
fenomen.(Johansson, Wiedersheim-Paul, s.305, 1975) Redan på den tiden var man måna om 
de påverkande faktorerna kring internationalisering, man pratade om skillnader i språk, 
kultur, politiska system, graden av utbildning och den industriella utvecklingen. Det kallades 
för psykiska avstånd. Man beskrev tillexempel hur England och Australien låg nära varandra 
i det psykiska avståndet, men väldigt långt ifrån varandra när det gällde det geografiska, även 
kallat för fysiskt avstånd. När man tittade på USA och Kuba som låg nära varandra fanns det 
ett kort fysiskt avstånd, men inom termen psykiska avstånd var dessa länder långt ifrån 
varandra. På 70-talet var den viktigaste faktorn hur stor respektive hur liten den potentiella 
marknaden utomlands var, detta var något som påverkade besluten om internationalisering 
inom verksamheter och författarna till studien menade på att företag etablerar sig på en 
marknad som liknade sin egen hemmamarknad.(Johansson, Wiedersheim-Paul, s.308, 1975) 

2.3	  Innovationsnätverk	  
Ett nätverk tenderar att ha förmågan att påverka hur individer/aktörer inom ett nätverk agerar. 
Detta genom att dela den information som flödar inom nätverket samt genom nätverkets 
aktörer och vad dem har för position. Beroende på vad aktören har för position inom 
nätverket handlar det om att kunna ha förmågan att strategiskt påverka vad som sker inom 
nätverket, med hjälp av exempelvis teknologi, expertis och ekonomiska styrkor. (Tidd, 
Bessant, 2013, s.302-303) 

Ett nätverk kan vara av antingen svag eller stark karaktär, detta står i relation med storleken 
på nätverket, vad det är för kvalité på nätverket samt vad nätverket har för kärnaktiviteter 
kopplade till interaktionerna som sker inom nätverket. Det finns flera fördelar med att 
nätverka, en är att spridningen av kunskap från de olika aktörerna inom nätverket att tenderar 
öka, vilket kan dra ner på kostnaderna genom fördelning av resurser från de olika aktörerna. 
Med detta innebär det att aktörerna inom nätverket har flera resurser att ta del av från andra 
organisationer inom nätverket, vilket bidrar till att relationer uppstår. (Tidd, Bessant, 2013, 
s.303-304) 

Granovetter beskriver i sin artikel ”The strength of Weak Ties” att svaga band inte har samma 
påverkan på det sociala som de starka banden har. Det svaga bandet är en oerhört viktig del 
för att kunna bygga broar mellan individer. Individer med få svaga band kan få problem med 
att få information från den avlägsna delen av det sociala systemet, vilket bidrar till att 
individen i sig kan bli isolerad från de nya idéer som uppstår. Dessa individer kan få problem 
med att organisera sig i exempelvis politiska rörelser då medlemmar av politiska rörelser 
oftast har blivit rekryterade av vänner. Sociala system som inte lyckas upprätthålla svaga 
band kommer i slutändan splittras och vara oordnade, vilket bidrar till att idéer kommer 
spridas långsamt. (Granovetter, 1983, s.201-229) (Lovemalm, s.13, 2014) 
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2.4	  Den	  femte	  generationens	  innovationsprocess	  
Det existerar en rad olika innovationsprocesser och varje innovationsprocess skiljer sig den 
andra åt. Femte generationens innovationsprocess härstammar från Rothwells artiklar om fem 
generationer av innovationsprocesser som sträcker sig tillbaka till 50-talet fram till 1990. 
Ökad komplexitet och förändring har påtvingat verksamheter att bilda allianser eller ingå i 
nätverk för att kunna stå starka och svara på förändringar i marknaden. (Rothwell, s.7, 1994)  

Nedan följer en beskrivning av de tre första faserna som ingår i den femte generationens 
innovationsprocess. 

Fas	  1	  
Första fasen i hela innovationsprocessen bör drivas genom konkurrenstryck och en 
ansträngning i att undersöka nya möjligheter till att uppfinna något nytt. Ett företag måste 
kunna känna igen när det finns potential för nya innovationer. Det är nödvändigt att överväga 
och jämföra för- och nackdelar med allt man tar in för att slutligen eliminera sådant som 
räknas som onödigt. Råder det inte innovationspotential kan det komma att uppstå hinder i 
själva processen därför är det viktigt för ett företag att man fattar rätt innovationsbeslut. 
Innovationsprocessen måste vara en nyckelkomponent i en organisation, eftersom innovation 
leder till hållbar marknad och framgång för organisationen. Det som kännetecknar ett 
komplext system är att marknadsaktörerna agerar tillsammans med de anställda medan de 
som arbetar inom teknik och miljöpåverkan agerar dynamiskt och självständigt. Innovation 
kan användas som ett verktyg för att nå konkurrenskraftiga fördelar. Därför är innovation en 
av de viktigaste strategiska framgångsfaktorer för en organisation. Det är samtidigt väldigt 
viktigt för en	  organisation att vara medveten om att innovationen ska generera i värde för 
kunden samt för aktieägare och anställda i bolaget etc. (Žižlavsk, s.5, 2013) 

Fas	  2 

En innovation bör genomgå en process med olika stadier för att man slutligen ska kunna anta 
innovationen. Den andra fasen innebär att en organisation bör pröva möjligheten att testa de 
nya idéerna i en given organisation eller i en given tidpunkt för en given marknad. För att 
illustrera det hela tillverkas prototyper och demonstrationsmodeller. Det är viktigt att 
definiera vilka som är konsumenterna och vad de kommer att använda den produkten eller 
servicen för. Upptäckten av en ny innovation måste vara före sin tid annars är den inte 
lämplig för en viss marknad exempelvis. Med hjälp av innovationer kan man ta fram andra 
innovationer. (Žižlavsk, s.5, 2013) 
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Fas	  3 

Den tredje fasen innebär produktionsfasen där kunskap utgör en viktig roll. Organisationer 
genomför ofta innovationsprojekt under osäkra förhållanden vilket innebär att det krävs en 
viss kunskap för att kunna förhindra den osäkerhet som kan uppstå. Organisationer måste 
eliminera osäkerhet som kan komma att uppstå även om slutprodukten är helt tekniskt 
utmärkt eftersom det inte finns någon självklarhet till att kunderna kommer att acceptera det. 
Utfallet är en innovativ produkt och en marknad redo för den slutgiltiga lanseringen av 
innovationen. Produktionsfasen är även den mest kostsamma fasen i innovationsprocessen. 
Tidigare aktiviteter är viktiga, dvs. generera idéer och söka efter resurser (särskilt ekonomi, 
kommunikation, strategier, mål och assistans). Förbättring i dessa aktiviteter kan avsevärt 
förkorta tiden från upptäckten av en möjlighet att lanseringen av en innovation på marknaden. 
Det kan också generera en produkt som kommer att reagera på marknadens behov mycket 
mer effektivt. (Žižlavsk, s.6, 2013) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

The	  Fifth	  generation	  -‐
innovation	  process	  

Testande	  

Produktion/Lansering	  

Utveckling	  Resurser	  

Lärande	  

Innovationspotential	  
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2.5	  Diffusion	  of	  innovations	  
Diffusion av innovationer är den teori som förklarar hur, varför och på vilken nivå 
innovationer sprids via olika kulturer. Diffusion är den process där innovationer 
kommunicerar via olika kanaler med människor i ett socialt system. Det är en viss typ av 
kommunikation där förmedlandet av nya idéer sprids. Teorin innehåller fyra olika element, 
innovationen, kommunikationskanalerna, tiden och det sociala systemet. (Rogers, s.168, 
2003)	  
Innovationen 

Innovationen är en ny idé, praktiskt eller objektiv som uppfattas att vara ny av en individ eller 
en grupp. (Rogers, s.168, 2003)	  

Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanalerna avser på vilket sätt budskapet sprids från en individ till en annan. 
(Rogers, s.168, 2003)	  

Tid 

Beslutstiden av innovationer är den period som avser hur mycket tid det krävs för en 
innovation att ta sig igenom innovation-beslutsprocessen. Graden för antagande är den 
relativa hastigheten med vilken en innovation antas av medlemmarna i ett socialt system. 
(Rogers, s.168, 2003	  

Sociala	  systemet 

Enheten som bedriver en gemensam problemlösning för att uppnå ett gemensamt mål. 
(Rogers, s.168, 2003)	  

Fem	  steg	  i	  innovationsbeslutsprocessen 

Enligt Everet M.Rogers sker diffusion genom fem steg beslutsprocess. Det sker genom en rad 
kommunikationskanaler under en tidsperiod bland medlemmarna i en liknande 
samhällssystem. Ryan och Gross först identifierade adoption som en process i Rogers fem 
steg: medvetenhet, intresse, utvärdering, recensioner och adoption är en del av denna teori. 
En individ kan avvisa en innovation när som helst under eller efter det att processen. (Rogers, 
s.169, 2003)	  
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Rogers	  fem	  faktorer	  
Enligt Rogers är det fem olika faktorer som avgör om en innovation blir en succé eller inte.  
Den första faktorn, relativa	  fördelar, som innebär till vilken grad en viss grupp av 
individer uppfattar innovationen mycket bättre än den idé som innovationen ersätter. Relativa 
fördelar innefattar t.ex. social prestige, ekonomiska fördelar, tillfredställelse samt 
bekvämlighet. Ju större den relativa fördelen uppfattas, desto snabbare och större genomslag 
får innovationen. (Rogers, s. 221-222, 2003) 

Den andra faktorn, förenlig	  med	  befintliga	  värden	  och	  praxis, som innebär till 
vilken grad en innovation stämmer överens med tidigare förekommande behov, värderingar 
samt erfarenheter. En innovation som är kompatibel med användarens tidigare normer, 
värderingar och principer har bättre utgångspunkter att antas snabbt än en innovation som 
inte stämmer överens med användarens erfarenheter. (Rogers, s. 221-222, 2003) 

Den tredje faktorn, användarvänlighet, som innebär till vilken grad en innovation 
uppfattas som svår att förstå och att använda. Idéer som är nya är enkla att förstå och antas 
snabbare än innovationer som kräver t.ex. att användaren behöver utveckla nya färdigheter. 
(Rogers, s. 221-222, 2003) 

Den fjärde faktorn, prövningsbarhet, som innebär till vilken grad en innovation 
uppmanar till att testas i begränsad utsträckning utan att viktiga resurser förbrukas. 
Innovationer som är prövningsbara utgör en lägre osäkerhet för individer och bidrar till en 
mycket snabbare spridning. (Rogers, s. 221-222, 2003) 

Kommunikationskanaler	  

Fortgående	  
antagande	  
Senare	  antagande	  

Kunskap	   Övertygelse	   Beslut	   Implementering	   Struktur	  

Kännetecken	  för	  
en	  beslutsfattande	  
enhet:	  

1.	  Socioekonomiska	  kännetecken	  	  
2.	  Personlighetsvariabler	  
3.	  Kommunikationsbeteenden	  

Upplevda	  egenskaper	  för	  
innovationen:	  

1.	  Den	  relativa	  fördelen	  
2.	  Kompabiliteten	  
3.	  Komplexiteten	  	  
4.	  Försöksförmågan	  
5.	  Observerbarhet	  

Antagande	  

Avslag	   Avbrytande	  
Varaktigt	  avslag	  

Förhandsvillkor:	  
1.	  Tidigare	  praktik	  
2.	  Behov/Problem	  
3.	  Innovationsförmåga	  
4.	  Normer	  inom	  sociala	  -‐
system	  
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Den femte faktorn, observerbara	  resultat, som innebär ju tydligare individer upplever 
resultatet av en innovation, desto större är chansen att individen godtar den nya idén. Tydliga 
resultat bidrar till en lägre osäkerhet för användaren och generar i diskussion om nya idéer. 
(Rogers, s. 221-222, 2003) 

Everett M. Rogers menar att det är dessa fem faktorer som är avgörande till att spridning sker 
och till vilken grad innovationer har antagits. Dessa fem faktorer förklarar 49 – 87 % av 
variationerna i innovationers spridning. (Rogers, s. 221-222, 2003)  

Nedan	  följer	  en	  illustration:	   

1.	  Upplevd	  attributet	  för	  innovation	  

• Relativa	  fördelar	  
• Förenlig	  med	  befintliga-‐	  

	  värden	  och	  praxis	  
• Användarvänlighet	  
• Prövningsbarhet	  
• Observerbara	  resultat	  

	  
2.	  Typer	  av	  innovationsbeslut	   	   	  

• Val	  
• Kollektiv	  
• Auktoritet	  	  

	  
3.	  Kommunikationskanaler	  	  

• Media	  
• Sociala	  systemet	  

Normer,	  Grader	  av	  nätverk,	  Uppkopplingar	  mm.	  

	  

	  

	   	  

Adoptionstakten	  av	  
-‐innovationer	  
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3.	  Introduktion	  till	  internationalisering	  

3.1	  Uppsalamodellen	  	  	  
Uppsalamodellen har sitt ursprung från Uppsala Universitetet, där professor Johanson och 
docent Finn Wiedersheim-Paul år 1975 gjorde en studie på svenska företags 
internationaliseringsmönster, där upptäckten av studien utgjorde grunden till en utvecklad 
teoretisk modell för hur företag går till väga när de etablerar sig på den internationella 
marknaden. Drygt 30 år senare,	   år 2009 publicerade Johanson och Vahlne en uppdaterad 
version av den ursprungliga modellen. Orsaken till detta var att modellen skulle kunna 
appliceras på moderna internationaliseringsförhållanden. Nedan följer Uppsalamodellens 
utveckling samt dess olika delar. (Johanson & Vahlne, s.1411, 2009) 

4.1.1	  Etableringskedjan	  	  	  
Etableringskedjan består i stort av antaganden om att företag i första hand utvecklas på sin 
ursprungliga marknad för att sedan stegvis expandera på den internationella marknaden, samt 
att effekter som kan vara hämmande för internationell expansion är brist på resurser och 
kunskap om utländska marknader. Genom att företag intar ett gradvist tillvägagångssätt i sin 
internationella expansion samt successivt lär sig om de utländska marknader de intar så kan 
även dessa hinder övermannas. Den risk företag upplever, t.ex. beträffande investeringar på 
nya marknader har också en inverkan på företagets internationalisering. I takt med att 
företagen gradvis etablerar sig på nya marknader minskar också den upplevda risken. Om 
kontrollbehovet av försäljningen också ökar successivt minskar även den upplevda risken 
ytterligare. Bristen på kunskap om den utländska marknaden samt strävan att undvika risker 
bidrar till att företag först och främst börjar med att exportera till närbelägna utländska 
marknader t.ex., marknader som företag har en viss kunskap om, eller till en marknad som 
liknar företagets ursprungliga marknad.  Johanson och Wiedersheim-Paul menar vidare att 
företag påbörjar sin internationaliseringsprocess genom att exportera via autonoma 
agenter/representanter på den utländska marknaden. (Johanson & Vahlne, s.1420, 2009) 

Etableringskedjan Johanson och Wiedersheim-Paul har utvecklat ingriper i fyra olika steg 
som företag vanligtvis genomgår under sin internationella expansion (se figur 1). Först och 
främst förekommer ingen regelbunden export, eftersom försäljningen sker främst till den 
ursprungliga marknaden. Senare sker en export till den utländska marknaden via 
självständiga agenter eller representanter, som även nämns ovan. Vidare sker uppstart av 
dotterbolag på den utländska marknaden. Det sista steget i kedjan redovisar att det inte är 
ovanligt att företaget delar av sin produktion på den utländska marknaden. Sammantaget 
menar Johanson och Wiedersheim-Paul att dessa fyra stegen innebär ett stegvist ökande 
resursåtagande på den utländska marknaden samt ett ständigt utvecklande informationsflöde. 
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Johanson och Wiedersheim-Paul klargör även att vissa företag inte alltid heller följer exakt 
dessa steg då företag redan har kunskap om den utländska marknaden och inte nödvändigtvis 
behöver gå igenom alla steg. (Johanson, Wiedersheim-Paul, 306-309, 1975) 

Figur	  1:	  Etableringskedjan	  och	  dess	  fyra	  steg:	  

 

 
 

 
 

3.1.2	  	  Johanson	  och	  Vahlnes	  teoretiska	  
internationaliseringsprocessmodell	  	  	  
I internationaliseringsprocessmodellen från år 1977 har Johanson och Vahlne antagit att 
företags internationella expansionsprocesser är periodiska. D.v.s. att resultatet av aktuella 
händelser samt beslut ligger till grund för framtida händelser och beslut (se figur 2). 
Johansons och Vahlnes menar att beslut om resursåtagande till den utländska marknaden och 
hur den aktuella affärsverksamheten utförs påverkas av marknadsåtagande samt kunskapen 
företaget har om den utländska marknaden. Johanson och Vahlne anser att förhållandet är 
periodiskt eftersom marknadsåtagande samt kunskapen om den utländska marknaden 
påverkas av, besluten om resursåtaganden till den utländska marknaden samt av, hur den 
aktuella affärsverksamheten genomförs. (Johanson & Vahlne, s.1412, 2009) 
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Figur	  2:	  Johanson	  och	  Vahlnes	  internationaliseringsprocessmodell	  
från	  år	  1977.	  

Tillståndsaspekter	   Förändringsaspekter	  
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Johanson och Vahlne delar upp två olika typer av kunskap beroende på hur kunskapen samlas 
in. Den första typen av kunskap, objektiv kunskap och som innebär att kunskapen kan läras ut 
av en individ till en annan. Den andra typen av kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap och som 
innebär att kunskapen enbart kan samlas in genom personliga erfarenheter samt upplevelser. 
Johanson och Vahlne anser också att insamlingen av erfarenhetsbaserad kunskap är väldigt 
viktig i samband med internationaliseringen. (Johanson & Vahlne, s.1415, 2009) 

Ett företags aktörer innehar ofta grundläggande erfarenhetsbaserad kunskap som också kan 
utvecklas ytterligare vad gäller den ursprungliga affärsverksamheten. Dock saknas denna 
grundläggande kunskap vad gäller den utländska affärsverksamheten, vilket innebär att 
kunskapen måste samlas in på palts genom den utländska affärsverksamheten. Ju mindre 
strukturerad samt väldefinierad företagets verksamhet är ju mer ökar vikten av den 
erfarenhetsbaserade kunskapen. Den erfarenhetsbaserade kunskapen är också extra viktig då 
företagets affärsverksamhet är relationsbaserad. (Johanson & Vahlne, s.1416, 2009) 

Johanson och Vahlne gör också en uppdelning mellan marknadsspecifik samt generell 
kunskap. Marknadsspecifik kunskap innebär sådan kunskap om en specifik nationell 
marknad, dvs. kunskap om marknadens system samt kultur och vad som i stort kännetecknar 
dess kunder. Generell kunskap är däremot sådan kunskap som kan appliceras i flera 
sammanhang, tillskillnad från marknadsspecifik kunskap som måste främst införskaffas 
genom erfarenhet på den nuvarande marknaden. När ett företag driver affärsverksamhet på 
den utländska marknaden krävs både marknadsspecifik samt generell kunskap. Johanson och 
Vahlne särskiljer även erfarenhetsbaserad marknadskunskap och erfarenhetsbaserad 
företagskunskap. Detta eftersom att båda typerna av kunskap är nödvändiga när ett företag 
expanderar på den utländska marknaden. Förändringsaspektens beslut om resursåtagande till 
den utländska marknaden beror på vilka möjligheter samt problem ett företag stöter på i den 
aktuella utländska marknaden. Johanson och Vahlne menar att i och med detta innebär det att 
beslut om resursåtagande grundar sig därför i och har ett visst beroende av företagets aktörers 
erfarenheter och upplevelser på den nuvarande marknaden. Alltså resursåtaganden till den 
utländska verksamheten är relaterade till företagets nuvarande verksamhet. Genom kontakter 
med individer från organisationer som det nuvarande företaget integrerar med på den 
nuvarande marknaden kan även företag komma att stöta på problem och möjligheter. 
(Johanson & Vahlne, s.1418, 2009) 

3.1.3	  Uppsalamodellen:	  den	  uppdaterade	  
versionen	  	  	  
Johanson och Vahlne har tagit fram en uppdaterad version av den ursprungliga 
Uppsalamodellen eftersom mycket har hänt sedan år 1977, både vad gäller det teoretiska 
fältet för internationaliseringsprocesser samt företagets sätt att driva en verksamhet. Nedan 
följer en beskrivning av den uppdaterade modellen. Största fokus har lagts på företagets 
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omgivning, eftersom ett stort antal studier har visat att nätverk i ett företags omgivning har en 
stor inverkan på dess internationalisering. I dagsläget ses marknader som nätverk av 
relationer där olika företag kopplas samman med varandra. För att internationalisering ska bli 
lyckad krävs det att företag är involverade i dessa nätverk. (Johanson & Vahlne, s.1423, 
2009) 

Inom dessa nätverk skapas även möjligheter till förutsättningar för förtroendebyggnad och 
kunskapsförvärv mellan relevanta aktörer som det nuvarande företaget integrerat med på den 
utländska marknaden. Inom dessa nätverk skapas också förutsättningar för att identifiera samt 
utnyttja möjligheter. Johanson och Vahlne klargör även att problemet med utanförskapet 
uppstår om företag inte är en del av för de väsentliga nätverken. En vidare situation uppstår 
av främlingskap som innebär att framtida försök att bli en initierad person inom nätverken 
försvåras om ett företag försöker tränga in i en marknad som saknar en del av för företagets 
väsentliga nätverk. Författarna menar generellt att utanförskapet utgör en större osäkerhet, 
t.ex. huruvida lyckad internationaliseringen blir än vad det psykiska avståndet hade gjort. 
(Johanson & Vahlne, s.1423, 2009) 

Den ursprungliga strukturen i Uppsala modellen från år 1977 är fortfarande den samma i den 
uppdaterade versionen, dock vad gäller förändrings- samt tillståndsaspekterna har samtliga 
förändringar gjorts rörande dessa (se figur 3). Först och främst har man utökat 
marknadskännedom med begreppet möjlighetsidentifiering. Detta eftersom Johanson och 
Vahlne anser att möjligheter utgör den viktigaste/avgörande typen av kunskap inom 
marknadskännedom. Ny kunskap införskaffas för övrigt genom relationer. Johanson och 
Vahlne har också valt att byta namn på den ursprungliga aspekten marknadsåtagande till 
nätverksposition eftersom internationaliseringen enligt Johanson och Vahlne genomförs i 
dagsläget inom nätverk där relationer förknippas med kunskap, förtroenden samt åtaganden 
mellan olika aktörer.  (Johanson & Vahlne, s.1423, 2009) 

Vad gäller den uppdaterade versionen av Uppsalamodellen har också affärsverksamhet döpts 
om till lärande, skapande och förtroendebyggnad eftersom Johanson och Vahlne vill 
förtydliga resultatet (man strävar efter) med den aktuella affärsverksamheten. Man har också 
valt att betona vikten av förtroendebyggnad och skapande av möjligheter eftersom dessa är 
avgörande inom nätverksrelationer. Johanson och Vahlne menar också att relationer som 
bygger på en hög grad av kunskap, förtroende samt åtagande leder också till mer 
kreativa/effektiva relationsprocesser. Vidare har beslut om resursåtagande till utländsk 
affärsverksamhet döpts om till beslut om relationsåtagande, detta eftersom Johanson och 
Vahlne vill betona vikten av företags åtaganden till relationer och relationsnätverk då beslut 
fattas om resursåtaganden till den utländska marknaden. (Johanson & Vahlne, s.1423, 2009) 

I den uppdaterade versionen av Uppsalamodellen (se figur 3) hävdar Johanson och Vahlne att 
nätverksrelationer är av stor betydelse eftersom dessa har en avgörande inverkan på företags 
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internationalisering. De hävdar också att företag har en tendens att söka sig till den utländska 
marknaden där företagets partner har en värdefull nätverksposition. Företag kan också söka 
sig till den utländska marknaden beroende på om en relationspartner strävar efter det. Genom 
att ett företag söker sig till den utländska marknaden genom en partners önskan visar 
företaget ytterligare att man är intresserad av relationen. Utöver detta sker ett företags 
internationalisering beroende på var företaget och dess partner ser möjligheten/möjligheterna. 
Eftersom fokus ligger på relationer och nätverk i den uppdaterade versionen av 
Uppsalamodellen så innebär även detta att problem och möjligheter i dags läget styrs av 
omständigheter som har med relationer och nätverk att göra och inte av specifika länders 
omständigheter som det tidigare har gjort. (Johanson & Vahlne, s.1424, 2009) 

 

  

 

 

 

 

 

	  

Figur	  3:	  Johanson	  och	  Vahlnes	  uppdaterade	  Uppsalamodell	  från	  år	  2009 

3.1.4	  Psykiskt	  och	  fysiskt	  avstånd	  
Det uppstår en osäkerhet när ett företag ska etablera sig på främmande marknader, när ett 
företag ska internationaliseras tenderar det åt att företagen väljer att etablera sig i ett land som 
ligger psykiskt nära varandra. Länder som ligger psykiskt nära varandra tenderar att förstå 
varandra bättre. Osäkerheten som uppstår vid internationalisering ligger i grund till brist av 
information och förståelse av den nya marknaden, vilket bidrar till en ökad risk för företaget. 
(O’grady, Lane, s.308, 309, 313, 1996) Psykiskt och fysiskt avstånd anses vara två hinder för 
internationalisering, detta beskrivs nedan. 

• Psykiskt avstånd anses vara ett hinder till internationalisering. Psykiskt avstånd avser 
bland annat den ekonomiska utvecklingen, skillnaden mellan den främmande 
marknaden och landets ekonomiska utveckling. Graden av utbildning är också ett 
psykiskt avstånd som avser landets utbildningsnivå, om befolkningen är hög eller 
lågutbildade.  
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Språk är en viktig psykisk förmåga, att parterna pratar i samma affärstermer samt den 
kulturella skillnaden mellan länderna.(O’grady, Lane, s.311-312, 1996) 
 

• Fysiskt avstånd är ett hinder för internationalisering, det omfattar bland annat det 
geografiska avståndet, även om länder ligger nära varandra betyder inte det att det 
psykiska avståndet är detsamma. Det fysiska avståndet avser också hinder som 
transporter, betalningar och tullar.(O’grady, Lane, s.308, 1996) 
 

Då fysiskt avstånd räknas som ett hinder för internationalisering finns det fyra olika faktorer 
som är viktiga att beakta inom ramen för fysiskt avstånd.(Axelsson, Agndal, s.469, 2012) 

Transporttider 
Transporttider kan delas upp i flera olika aspekter som är viktiga att beakta, när man talar om 
total tid ökar den totala tiden under transport med det fysiska avståndet. En annan aspekt är 
att osäkerheten kring leverans ökar för att vara säkra med att man inte står med tomma 
varulager för att produkten är slut eller att transporten har försenats, vilket kan leda till att det 
totala lagret behöver ökas som bidrar med ökade kostnader. För att kunna undvika detta 
kanske andra dyrare typer av transporter måste utnyttjas.(Axelsson, Agndal, s.469, 2012) 

Transportkostnader 
Ett ökat fysiskt avstånd bidrar till en ökad transportkostnad, om man blir tvungen att använda 
andra transportmedel bidrar det även till en ökad transportkostnad, exempelvis flyg eller båt 
under en längre sträcka.(Axelsson, Agndal, s.470, 2012) 

Tidsskillnader 
Tidsskillnader är en faktor som bland annat kan försvåra kommunikationen. Vid middagstid i 
Sverige är det midnatt på östra delen av jordklotet.  Tidsskillnader kan också vara en fördel 
för vissa branscher, då det uppstår säsongsskillnader. Exempelvis kan en som jobbar med 
badkläder ha en jämn produktion året runt, då vintern är i Sverige är det sommar på Nya 
Zeeland. (Axelsson, Agndal, s.470, 2012) 

Klimatskillnader 
Klimatskillnader är en faktor som bör beaktas, det krävs högre krav på produktanpassning för 
olika klimat. Exempelvis ser utomhusmiljöer olika ut beroende på var i världen man befinner 
sig.(Axelsson, Agndal, s.470, 2012) 

Det fysiska avståndet är minst lika viktigt som det psykiska avståndet. Det finns sju olika 
miljöer som bör beaktas inom ramen för psykisk distans.(Axelsson, Agndal, s.470-471, 2012) 
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Den	  legala	  miljön 
Lagar och regler är viktiga att beakta vid internationalisering,	   det handlar både om nationella 
och internationella system av lagar. Det ska finnas en förståelse över hur domstolsväsendet är 
uppbyggt på den nya marknaden, hur man löser problem när dem uppstår, konflikthantering 
och ha en förståelse över vad det finns för skatte- och miljöregler.(Axelsson, Agndal, s.470-
471, 2012)	  

Den	  politiska	  miljön 
Politisk miljö är till stor del resultatet av den legala miljön, relevanta saker som vad det finns 
för policy för internationell handel inom landet. Investeringar är också en del av den politiska 
miljön, hur landet är inom ramen för politisk stabilitet och hur staten i den nya marknaden har 
rätt att göra ingrepp i det privata näringslivet, vilket är viktigt att beakta.(Axelsson, Agndal, 
s.471, 2012) 

Den	  teknologiska	  miljön 
När man etablerar sig på en ny marknad är det viktigt att beakta den teknologiska miljön som 
existerar. Det är vilken grad av teknologisk utveckling som existerar på den nya marknaden, 
vad det finns för framtida utvecklingstrender och hur nuläget ser ut. Transportsystem, 
energisystem och hur branscherna är uppbyggda är ytterst viktiga att ta ställning till och ha 
förståelse över hur dess utveckling ser ut.(Axelsson, Agndal, s.471, 2012) 

Den	  sociala	  miljön 
Den sociala miljön omfattar den nya marknaden grad av social utveckling, vad det finns för 
roller i samhället och hur dessa skiljer sig åt. Det omfattar även om det finns möjlighet till 
social rörlighet, vad det är för utbildningsnivå inom landet. Vissa länder lägger vikt på den 
sociala institutionen och vad det finns för relationer på arbetsplatsen.(Axelsson, Agndal, 
s.471, 2012)	  

Den	  finansiella	  miljön 
Berör det finansiella systemet och de finansiella institutioner som valuta, vad det finns för 
acceptans och konvertibilitet. Här gäller det att beakta hur valutakursen bestäms och hur den 
styr inflation och deflation. Bankväsenden är viktiga att beakta, om dessa är privata, 
utlandsägda, statliga och internationellt accepterade, men även ha förståelse över 
börssystemet och hur det påverkas.(Axelsson, Agndal, s.471, 2012) 

Den	  kulturella	  miljön 

Hur landets kultur är inlärd och delas av en grupp. Den kulturella miljön är komponenter av 
den sociala, politiska och legala miljön. I en mer preciserad bemärkelse definieras den 
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kulturella miljön som fokus på religion, filosofiska system, vilka språk som talas och vilket 
socialt system som existerar inom landet.(Axelsson, Agndal, s.471, 2012) 

3.2	  Born-‐global	  
Born-global definieras som de företag eller organisationer som tidigt i sin uppstartsfas söker 
sig utomlands för att uppnå större framgångar med sin försäljning eller affärsresultat i flera 
länder. Allt fler företag runt om i världen startar sin internationalisering när de befinner sig i 
ett tidigt uppstartsstadie, man talar om nya internationella satsningar eller globala start-ups i 
den nya eran av globalisering och framfarten av mer avancerad teknik världen över. 
Begreppen innovation, kunskap och kompetens har varit de centrala temana i forskningen om 
strategier och företags prestationsförmåga, man talar om att born-global företag är tidigare 
användare av internationalisering. Det som kännetecknar dessa verksamheter är att de lyckas 
nå stor framgång med knappa ekonomiska och materiella resurser. Det finns en stor 
innovationskraft, kunskap och kompetens inom ”born-global företag” vilket bidrar till att de 
lyckas med att etablera sig på en främmande marknad rätt tidigt i sin uppstartsfas.(Knight, 
Cavusgil, s.124, 2004) 	  
Innovativa born-global företag innehar förmågan att tidigt utveckla sina unika kunskaper som 
resulterar i funktioner som ger organisationen större möjligheter till utveckling. I relativt 
nystartade innovativa företag är produkt och marknadsutvecklingen mer dynamisk och 
flytande, detta betyder att marknadsexpansionen och omdefiniering resulterar i tät konkurrens 
av förbättringar av företagets erbjudanden och rutiner. Inom ett större och mer etablerat 
företag finns det en högre grad av byråkratisering som kan hindra det innovativa inom 
verksamheten, medan ett nystartat innovativt företag är mer flexibla, har en lägre grad av 
byråkrati och har interna förhållanden som uppmuntrar till innovation.(Knight, Cavusgil, 
s.127, 2004) 

Knight och Cavusgil menar på att unga företag som har en stark innovationskultur tenderar 
till att ha en större benägenhet av att bedriva sin verksamhet på utländska marknader. Unga 
företag med en stark innovationskultur tenderar till att internationalisera sig tidigare än de 
traditionella unga företag som inte har en innovationskultur. Innovationskultur bör underlätta 
för hur man hämtar kunskap om den nya marknaden, vilket bidrar till en större möjlighet för 
organisationen att internationalisera sig. Innovativa företag som har dessa egenskaper följer 
ett specifikt mönster av kunskap för att bedriva ett mer hållbart utförande på den utländska 
marknaden. Individerna i ett sådant företag använder sig mer av entreprenöriella och 
innovativa metoder att bedriva och göra affärer på, i ett innovativt born-global företag saknas 
oftast de ekonomiska och fysiska resurserna vilket kräver att born-global företag använder sig 
av sin immateriella kunskapsbaserade förmåga tidigt för att etablera sig på utländska 
marknader.(Knight, Cavusgil, s.127, 2004) 
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Att utveckla fram ny teknik är naturligt för innovativa företag, entreprenörskapen hos 
företagen handlar om möjligheten för små företag att utnyttja sina resurser och omvandla sina 
befintliga marknader genom innovation. Detta bidrar till ett mer grundläggande tänk om 
innovationer som ger upphov till nya idéer och kreativa processer.(Knight, Cavusgil, s.131, 
2004)  

Vid en tidig internationalisering pratar man om två trender som är pådrivande faktorerna till 
internationalisering och de två trenderna har reducerat kostnaderna för internationell 
marknadsexpandering.(Knight, Cavusgil, s.124, 2004) 

Globaliseringen	  av	  marknader 

Involverar företag internationellt av tillverkning och marknadsföring, här talar man om 
gränsöverskridande nätverk och allianser som samarbetar för produktutveckling och 
distribution utomlands. Globalisering symboliseras av ökat homogenisering av vad kunderna 
vill ha runt om i världen, vilket har bidragit till att det har blivit enklare att förenkla 
produktutvecklingen och positioneringen på internationella marknader.(Knight, Cavusgil, 
s.125, 2004) 

Teknologiska	  fördelar	  
Den andra trenden handlar om världens tekniska framsteg inom informations- och 
kommunikationsteknik, produktionsmetoder, transporter och internationell logistik. Dessa 
faktorer minskar affärskostnaderna och underlättar för tillväxt inom den internationella 
handeln. Den teknologiska utvecklingen av e-mail, internet har även bidragit till att 
internationalisering har blivit ett mer kostnadseffektivt alternativ för företag som vill 
internationalisera sig.(Knight, Cavusgil, s.125, 2004) 

Organisationskultur 

Organisationskultur hos ett born-global företag handlar i huvudsak om två områden, 
internationell entreprenörsanda och den internationella inriktningen. Att det finns en 
internationell entreprenörsanda inom verksamheten innebär att företaget är måna om att ta ett 
steg ut på den internationella marknaden då det finns unik entreprenörskompetens inom 
verksamheten, detta förser born-global företag med förmågan att se och ta till vara på 
möjligheter som dyker upp på utländska marknader. Detta speglar i huvudsak företagets 
nytänkande och proaktivitet i jakten på att etablera sig internationellt och det förknippas med 
vision och nytänkande.(Knight, Cavusgil, s.129, 2004) 

Den internationella marknadsföringsinriktningen handlar om det tankesätt som finns inom 
born-global företag när det kommer till marknadsföringen till sina utländska kunder. När man 
talar om marknadsföringsinriktningar hos born-global företag är det hur företaget erbjuder 
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sina varor eller tjänster. På utländska marknader krävs det att man har ett konkurrenstänk 
kring sin marknad och det finns en förmåga att leverera högklassigt värde. Globaliseringen 
har bidragit till att kunderna har blivit bättre på att organisera sig, det finns mer information 
och kunderna blivit mer krävande. Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att 
produkt-livscyklerna har blivit kortare och det har bidragit till att det krävs ett högre fokus på 
kunden.(Knight, Cavusgil, s.129, 2004) 

Affärsstrategier 

När man tittar på affärsstrategier hos born-global företag kollar man på den tekniska 
kompetensen, den unika produktutvecklingen samt den högre graden av kvalitetfokus som 
existerar inom företaget. Born-global företag tenderar oftast till att ha en stark teknologisk 
kunskap inom verksamheten. Den tekniska kompetensen handlar om vad företaget har för 
teknisk förmåga gentemot vad konkurrenterna inom branschen har. Med en hög teknisk 
kompetens skapar man gynnsammare förutsättningar för företagets tillverkning av första-
klassiga produkter och utvecklingen av företagets produkter, det finns en hög grad av 
effektivitet i produktionsprocessen, vilket bidrar till att det kan underlätta till lägre kostnader 
och möjliggör småskalig tillverkning som kan anpassas effektivt för att kunna tillverka efter 
specialiserade behov på de olika nischade marknaderna världen över. Born-global företag 
tenderar till att använda informations- och kommunikations teknik för att effektivare 
integrera sig med sina kunder.(Knight, Cavusgil, s.130, 2004) 
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3.3	  Likheter	  och	  skillnader	  
Författarna ser sambandet mellan internationaliseringsmodellerna Born global och Uppsala 
modellen med	  teorin om psykiskt och fysiskt avstånd. Likheten är att psykiskt och fysiskt 
avstånd är hinder till att internationalisera sig, båda internationaliseringsmodellerna har 
därför ett samband med teorin och det hänger ihop. Kopplingen mellan internationalisering 
och internationell marknadsföring sker då vi lyfter in psykiskt och fysiskt avstånd i 
internationaliseringsavsnittet.	  
Författarna tyckte det var viktigt att lyfta fram den första versionen av Uppsala modellen och 
den uppdaterade versionen då båda innehåller grundläggande kunskap om 
internationalisering, vilket även är en likhet. Författarna vill belysa att det skiljer 29 år mellan 
den första versionen av Uppsala modellen och den första versionen av Born-Global teorin 
vilket även kan bidra att det är en skillnad modellerna emellan. En annan skillnad är att 
Uppsala-modellen är en starkt nätverksberoende internationaliseringsmodell medan Born-
global teorin utgår mer från att företag med stark innovationskraft tenderar till att etablera sig 
utomlands i tidig uppstartsfas.(Knight, Cavusgil, s.124, 2004)  

En annan skillnad mellan de olika teorierna är att born-global tenderar till att starta upp sin 
verksamhet med en global syn på marknader, vilket utvecklar en tidig kompetens om vad 
som krävs för att nå målsättningar om internationalisering. Detta står i kontrast mot de 
traditionella internationaliseringsmodellerna som Uppsala modellen där företag etablerar sig 
på den lokala marknaden och efter år av gradvis utveckling internationaliserar sig när de är 
relativt små. Ett born-global företag utgår redan från start att de är internationella med 
anpassade resurser för internationella aktiviteter och ledningens engagemang med att ha ett 
globalt fokus. (Knight, Cavusgil, s.124, 2004) 
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4.	  Metod 
I detta avsnitt redogör författarna vilken forskningsstrategi som har använts och där av valet 
av metod, datainsamling samt urvalet av respondenter samt teorier. Författarna redogör även 
för validiteten samt reliabiliteten i arbetet. Nedan illustrerar författarna en disposition som ger 
en överblickande bild över hur författarna har gått tillväga för att genomföra den här 
forskningsstudien. 

4.1	  Disposition	  av	  kapitlet	  
 

 

 

 

4.2	  Forskningsansats	  	  
Det är utifrån teorin författarna fick insikter om vad som var relevant att undersöka inom 
området innovation, internationell marknadsföring och internationalisering, vilket var 
författarnas specifika fokusområde inom forskningen om hur innovationer kan sprida sig till 
andra nationer. Författarna har ett intresse för både innovation, internationalisering och 
internationell marknadsföring vilket påverkade valet av fokusområde för den här 
forskningsstudien.  

4.3	  Forskningsmetod 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod för att beskriva fyra olika 
exempel på internationalisering av innovativa produkter, och jämföra hur dessa exempel 
speglar teorier om internationalisering, internationell marknadsföring och innovation. 
Forskningsmetoden grundar sig i semi-strukturerade intervjuer där författarna har valt ut tre 
företag och en observation på världens största nätverk av sociala entreprenörer. Författarna 
ville skapa förståelse om innovationsspridning som fenomen och tittade på relevanta teorier 
som existerade inom forskningsstudiens fokusområden. 

Forskningsansats:	  
Deduktiv	  

Forskningsmetod:	  
Kvalitativ	  

Forskningsstrategi:	  
Fallstudie	  

Datainsamlingsteknik:	  
Primär	  &	  Sekundär	  
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4.4	  Målinriktat	  urval	  
Urvalet av respondenter grundar sig i att författarna har valt att fokusera sig på personer som 
kan kopplas samman med forskningsfrågan, i detta fall gäller det tre representanter för tre 
små innovativa verksamheter som har genomfört en internationalisering av sitt företag, samt 
en observation av ett evenemang där grundaren av världens största sociala nätverk av 
entreprenörer talar om hur de har lyckats skapa en ”Alla är förändringsdrivna” mentalitet. 
	  

• Bag-‐all	  –	  Miljösmart	  innovation	  	  
• X-‐com	  –	  Digitalt	  produktionsbolag	  
• Omikai	  –	  Innovativa	  affärsystem	  
• Ashoka	  –	  ”Everyone	  is	  a	  changemaker”	  

 

4.5	  Fallföretag	  
Som författarna beskrivit tidigare i målinriktat urval, är det informanterna och deras 
erfarenheter författarna är intresserade av och inte lika stora utsträckning av själva företaget. 
Nedan följer en kortare presentation om de företag och personer vi som har 
intervjuats/observerats beskrivs i nästa sida.	  
Bag-‐All	  

 

 
 

Bag-all är ett företag som säljer och tillverkar miljövänliga tygpåsar i New York och runt om 
i världen, det grundades av Jennifer Jansch i augusti 2013. Den innovativa produkten är en 
tygpåse som kan återanvändas, den finns i 77 butiker i över 14 länder. Bag-alls affärsidé 
grundar sig i en unik miljövänlig idé att minska sopor genom att tillverka häftiga, prisvärda 
och återanvändbara tygpåsar. Deras produkt är en presentpåse i bomull som kan återanvändas 
hundratals gånger, så att du kan skicka den vidare om och om igen eller hålla den i din familj 
under en mycket lång tid. Tidigare har Bag-all bara varit tillgängliga på sin butik online, men 
under november 2014 öppnades den första butiken på Manhattan. 
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X-‐com	  

 

 
 

X-com är ett digitalt produktionsbolag som grundades av Per Forsberg år 2003 i Eskilstuna. 
X-com är kända för att vara väldigt duktiga på att producera samt utveckla nya saker digitalt 
som ska anpassas till webben eller i en fysisk installation, till största delen handlar det om 
webbproduktion samt utveckling av applikationer. I dagsläget består X-com av fyra anställda 
som i stort utgör samma typ av arbete, så som produktionsledning, programmering samt 
webbutveckling. X-coms kunder är främst Reklambyråer som i sin tur har kontakt med andra 
kunder.  

Omikai	  

 

 

Omikai är ett tjänsteföretag som startade upp 2012 som marknadsför och utvecklar och säljer 
affärssystem för grafisk industri. Grafiskindustri handlar om allt från reklambyråer till 
tryckerier till distribution, kommunikation av digitala eller skrivna ordet. Omikai har 7 
anställda i sitt team, men arbetar även med externa parter som arbetar åt dem. Mathias är VD 
och grundare i bolaget. I dagsläget är de mest aktiva i Norden och Baltikum, de är etablerade 
i 6-tal länder. 

Ashoka	  

 

 

 
 

Ashoka är i skrivande stund världens största nätverk av sociala entreprenörer, med nästan 
3000 Ashoka följare i 70 länder som förverkligar idéer till praktiken på global nivå. Ashoka 
grundades av Bill Drayton 1980 och har bidragit till uppstartsfinansiering, professionella 
supporttjänster, och anslutningar till sitt globala nätverk och det genomsyrar hela 
verksamheten. Nätverket är involverad i den sociala sektorn, och tillhandahåller en plattform 
för människor som brinner för att förändra världen. Ashoka var en first-mover inom socialt 
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entreprenörskap och har sektorsövergripande partners över hela världen, som i allt större 
utsträckning består av entreprenörstalanger som har nya idéer och vill lösa sociala 
problem.(Ashoka, 2014) 

4.6	  Datainsamling 

4.6.1	  Primärdata	  	  
Genom intervjuer/observationer får författarna tillgång till s.k. primärdata d.v.s. data som 
samlats in i syfte att användas i den aktuella studien. Det finns olika former av intervjuer. 
Valet av antalet respondenter kan varieras. Alla frågor kan vara bestämda på förhand och tas 
upp i bestämd ordning d.v.s. strukturerad intervju (Björklund & Paulsson, s.68, 2012)  

Tre intervjuer samt en observation har varit primärkällan till denna forskningsstudie, 
författarna har intervjuat respondenter som har positioner inom sitt företag som författarna 
anser var relevanta för studien. Jennifer Jansch VD och ägare på Bag-All, Per Forsberg som 
är VD och ägare på X-com. Det som är gemensamt hos de respondenter vi har intervjuat är 
att de arbetar inom små innovativa företag som har internationaliserat sig, eller befinner sig i 
en fas av internationalisering. Respondenterna som författarna fann var mest lämpade för en 
intervju, det var viktigt för författarna att respondenterna hade en ledningsfunktion och 
erfarenheter av internationalisering. Det var viktigt för författarna att det var ett personligt 
möte med respondenterna för att få en uppfattning av miljön de arbetar inom.  

Författarna genomförde en telefonintervju med Mathias Erlandsson, som är grundare och VD 
för Omikai. Kontakt upptogs via email och det bidrog till snabb respons, valet av 
telefonintervju grundade sig i bristen av tid att besöka respondenten. Under 
telefonintervjuerna använde sig författarna av högtalarfunktion på mobilen, detta eftersom 
samtalet spelades in. Författarna var måna om be om tillåtelse för inspelning av intervjun 
vilket grundade sig i att författarna ville kunna lägga ett stort fokus på att genomföra 
intervjun utan distraktion. Utförandet av intervjun genomfördes och författarna hjälpte 
varandra med följdfrågor. Respondenterna som författarna fann var mest lämpade för en 
intervju, det var viktigt för författarna att respondenterna hade en ledningsfunktion och 
erfarenheter av internationalisering. Det var viktigt för författarna att det var ett personligt 
möte med respondenterna för att få insikter av miljön de arbetar inom. En annan viktig aspekt 
för författarna var att respondenterna hade en direkt kontakt med den utländska marknaden.  

4.6.2	  Sekundärdata	  
Informationen om företagen tagits fram sekundärt. Författarna har läst om företagen på deras 
hemsidor och dragit korta beskrivningar som talar om vad det är för företag. Informationen 
om företagen som redovisas i avsnitt 3.6 är hämtad från respondenternas hemsidor samt är 
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kort beskrivet under första frågan i intervjuguiden. För att få ett informationsrikt 
bakgrundsavsnitt i denna forskningsstudie besökte författarna Global innovation index 
hemsida för att få fram var Sverige var rankade i den specifika tabellen.  

4.6.3	  Utformning	  av	  datainsamling	  
För att utforma en frågeguide som används i intervjuerna valde författarna att använda sig av 
en operationalisering (se bilaga 3.) och som är en metod som går ut på att identifiera 
nyckelbegrepp inom teorin, som sedan kan lyftas ut och utgöra grunden för intervjufrågorna. 
Ordet operationaliseringen kommer från fysiken och används för att beskriva de operationer 
eller tillvägagångssätt som kan vara användbara vid mätning av ett begrepp. Metoden har sin 
utgångspunkt från teorin, ju mer entydiga begrepp, desto mer precisa svar får man. 
Övergången mellan empirin och teorin innebär en kritisk fas samtidigt där en förbindelse 
uppstår från teorin till en konkret samhällspraxis. (Bryman, s.151, 2013)  

För att få fram relevanta frågor som kunde besvara forskningsfrågan valde författarna att 
utforma begrepp utefter teorier som senare la grunden för frågorna i den semistrukturerade 
intervjun. Utifrån forskningsfrågan ansågs dessa teorier och begrepp vara lämpligast för 
forskningsstudiens ändamål: 

• Diffusion	  of	  innovation,	  Everett,	  M.	  Rogers	  (2003)	  
	  

• Uppsala	  modellen,	  Jan	  Johansson,	  Jan-‐Erik	  Vahlne	  (2009)	  
	  

• Psykiskt	  &	  fysiskt	  avstånd,	  Björn	  Axelsson.	  Henrik	  Agndal	  
(2012)	  

	  

• Relationer,	  interaktioner	  &	  nätverk,	  Björn	  Axelsson.	  Henrik	  
Agndal	  (2012)	  

	  

• Born	  global,	  Gary	  A	  Knight,	  S	  Tamar	  Cavusgil	  (2004)	  
	  

Intervjuguiden som utformades var sammanfallande under alla intervjuer, med tre 
huvudområden, internationalisering, internationell marknadsföring och spridning av 
innovation. Grundtanken var att det skulle förenkla sammanställningen av empiriavsnittet på 
ett effektivt sätt. För att inte få alltför vinklade svar på intervjuerna valde författarna att inte 
dela med sig av sin intervjuguide innan intervjutillfällena. Respondenterna intervjuades vid 
olika tillfällen var för sig, intervjuerna varade i snitt 45 minuter till 1 timme, för att 
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effektivisera intervjuerna var författarna på olika marknader, en lokalt i Sverige och den 
andra i USA.  Författarna strävade efter att få en hög validitet i intervjuerna, där av spelades 
de in digitalt med hjälp av röstinspelning på sina mobiltelefoner. Efter intervjuerna har 
författarna transkriberat ner all data som uppstod under intervjuerna ordagrant, detta i etiskt 
tankesätt att återge respondenternas erfarenheter på ett rättvist sätt. 

Intervju	  utfördes	  med	  Xcom	  på	  deras	  huvudkontor	  i	  Eskilstuna,	  
Sverige.	  2014-‐11-‐21	  

Intervju	  utfördes	  med	  Bag-‐All	  i	  deras	  butik	  i	  New	  York,	  USA.	  2014-‐
11-‐24	  	  

Intervju	  utfördes	  med	  Omikai	  via	  telefon	  i	  Eskilstuna,	  Sverige.	  
2014-‐12-‐15	  

Observation	  utfördes	  på	  Columbia	  University,	  New	  York,	  USA.	  2014-‐11-‐
20	  

Datainsamlingen grundar sig i kvalitativa intervjuer, där författarna har valt att använda sig 
av en operationalisering för att utforma den semistrukturerade intervjuguiden.  

Att utföra flerfallsstudie av denna typ bidrar till en låg komplexitet då författarna valt att bara 
använda sig av en observation samt ha största fokus på de empiriska data som samlats in 
genom intervjuerna. I och med att författarna fick feedback från en intressent under 
uppstartsfasen av arbetet som även påverkade arbetets riktning, har författarna valt att inte ta 
emot någon slags feedback från någon av informanterna i något skede av projektets gång 
eftersom det skulle kunna påverka resultatet helt. Om intervjuobjekten hade gett feedback i 
ett tidigare skede under projektets gång istället så hade även undersökningen blivit mer valid.  

Författarna anser valet av primärdata som väldigt trovärdigt, eftersom intervjuer gjorts med 
individer som har en högt kvalificerad position och en lång erfarenhet inom de olika ämnena. 
Författarna anser även intervjuguiden som väldigt öppen och att informanterna haft största 
möjligheten att komma med egna åsikter.  

4.7	  Kvalitativ	  intervju	  
Författarna valde att följa mönstret för en kvalitativ intervju, där författarna valde att utforma 
en intervjuguide som semistrukturerad, där man riktar sig mot tre fokusområden, innovation, 
internationalisering och internationell marknadsföring för att beröra hela forskningsområdet.  

Den semistrukturerade intervjun handlade rent generellt om en situation där intervjuaren fick 
en samling frågor som kan förknippas med ett frågeschema, men där det råder en viss 
variation på ordningsföljden. Forskaren brukar vanligtvis formulera frågorna mer allmänt än 
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vad som är fallet vid strukturerade intervjuer på så sätt har intervjuaren också en viss tendens 
att ställa ytterligare frågor, dvs. uppföljningsfrågor.  (Bryman, s.206, 2013)  

Då forskningsstudien var tidsbegränsad inom en relativt kort tidsram fick författarna använda 
sig av en telefonintervju vid sista intervjutillfället. Valet av telefonintervju ansåg författarna 
inte skiljde sig gentemot de intervjuer som utfördes i en fysiskmiljö då författarna fick 
likvärdiga svar på de frågor som fanns i intervjuguiden. 

Samlad data ska sedan resultera i en analys där resultatet från intervjuerna analyseras samt 
förhålls till de existerande teorierna, tills författarna slutligen kan dra en slutsats om vad för 
effekt de existerande internationaliseringsstrategierna har på spridning av innovationer. 
Författarna har även valt att använda sig av observationer på event i USA där innovation och 
internationalisering står i centrum.  

4.8	  Observation 
Författarna valde att observera The hans BIG Social innovation speaker series Inaugural 
event featuring Bill Drayton, CEO & Founder of Ashoka som är världens största nätverk av 
sociala entreprenörer runt om i världen. Eftersom författarna inte kommer att vara deltagare i 
eventen har man valt att utgå från icke deltagande observation och som utgår från en situation 
där observatörer iakttar men inte deltar i det som sker i miljön. Strukturerade observatörer är 
ofta av det icke-deltagande slaget genom att man befinner sig i den miljö som studeras men 
sällan deltar i det sociala skeendet. Termen ”icke-deltagande observation” kan också 
användas i samband med ostrukturerade observationer. (Bryman, s.266, 2013) 

Författaren var väl förberedd inför observationen, observationen spelades in på 
mobiltelefonen för att kunna komma ihåg vad som hade uppkommit och sagts under 
evenemanget. För att få reda på mer om respondenten genomfördes en undersökning på både 
respondenten och dess företag innan observationen. Det författaren valde att lägga fokus på 
var att observera vad Bill Draytons talade om kring socialt entreprenörskap, vilket författarna 
hade kommit fram till att det kunde finnas ett samband med innovationsspridning redan innan 
observationen. Detta grundade författarna efter den information som hade samlats in om 
organisationen Ashoka på deras hemsida, men även en artikel om socialt entreprenörskap och 
kom fram till att det fanns tydliga indikationer på att sociala entreprenörer har tendenser att 
sprida sina innovationer till andra nationer. 

4.8.1	  Dold	  etnografi	  
Författarna har valt att använda sig av dold etnografi som är en metod för att underlätta 
tillträdet till en viss miljö, vilket innebär att man antar en dold eller hemlig roll, dvs. att man 
exempelvis inte talar om att man är forskare. En sådan strategi undanröjer behovet att få 



	  
39	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

tillåtelse att gå in i en organisation eller förklara varför man tränger sig på människor för att 
göra de till undersökningspersoner. (Bryman, s.380, 2013)  

Valet att använda sig av dold etnografi grundade sig i att författarna befann sig på ett 
offentligt evenemang som var öppet för alla, det vill säga en offentlig miljö där två personer 
talade om sina erfarenheter inom området innovation och entreprenörskap på Columbia 
University i New York. Detta bidrog till att det var många åskådare och tiden var begränsad 
för huvudpersonerna, det fanns inte någon större möjlighet att få tala med respondenterna. 

Det fanns svårigheter att få samtyckeskrav med huvudpersonerna i observationen, i första 
hand för att evenemanget var offentligt och i andra hand i koppling till de etiska principer 
som författarna var måna om. Den dolda etnografin kopplar författarna samman med 
nyttjandekravet, det handlar om data som samlades in på observationen användes bara i 
huvudsyfte för att uppnå forskningens ändamål (Bryman, s.131, 2013). 

4.9	  Analysmetod	  	  
Författarna har skaffat sig grundläggande förförståelse för forskningsområdet genom 
teoristudien och lagt upp intervju och analysarbetet med en stark influens från Grounded 
theory. Teorin har deducerats från data som har samlats in och analyserats, detta på ett 
systematiskt sätt under forskningsprocessen. Valet av att använda sig av Grounded theory 
gjordes utifrån att det fanns ett nära samband mellan datainsamlingen, analysen och de 
slutsatser som författarna kom fram till. (Bryman, s.513, 2013) 

I grounded theory använder man sig av kodning, som inbegriper en genomgång av utskrifter 
eller fältanteckningar som har uppkommit under forskningsstudien, därefter delas dessa upp 
och sätter etikett på de delar som har stor vikt rent teoretiskt eller praktiskt på det som har 
studerats.(Bryman, 514, 2013) Inom grounded theory skiljer man på tre olika former av 
kodning, författarna valde att använda sig av selektiv kodning. Det författarna har gjort är att 
valt ut sina kärnkategorier, det vill säga internationalisering, internationell marknadsföring 
och innovation och dessa områden har ett samband med forskningsfrågan och 
delforskningsfrågan, det är dessa som skapar en rödtråd och utgör ramen för den här 
forskningsstudien.  

4.10	  Undersöknings	  kvalité	  	  
4.10.1	  Validitet	  
Intervjuguiden användes till alla intervjuer, författarna ansåg att alla respondenter skulle 
undersökas efter samma förutsättningar, att författarna valde att spela in intervjuerna bidrar 
också till en ökad validitet i studien då svaren har registrerats noggrant och transkriberats 
korrekt utefter vad respondenten hade för svar. Det är något som författarna anser ökar 
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validiteten på forskningsstudien. Den inre validiteten för studien anser författarna var god, det 
fanns en överensstämmelse med den teoretiska referensramen och intervjufrågorna, den yttre 
validiteten kan författarna tycka var låg då vissa av intervjufrågorna fick upprepas och vid ett 
tillfälle kunde inte respondenten svara på frågan.	   

4.10.2	  Reliabilitet  
I kvalitativ forskning talar man om den externa reliabiliteten, det handlar om i vilken mån 
studien kan replikeras, vilket anses vara svårt inom den kvalitativa forskningen då vi lever i 
en socialmiljö som är omöjlig att frysa. För att kunna replikera den etnografiska 
undersökningen krävs det att den kvalitativa forskaren går in i en social roll som speglar det 
den första forskaren undersökte, om inte detta uppfylls kan det bli missvisande resultat av vad 
den andra forskaren har sett och hört vilket blir svårt att jämföras med från vad som uppkom i 
den ursprungliga undersökningen.(Bryman, s.352, 2013) 

Författarna anser att resultatet i denna forskningsstudie har en god trovärdighet, 
problematiken ligger i att det kan vara svårt att replikera undersökningen och välja relevanta 
respondenter för ändamålet. Reliabiliteten för rapporten kan ses som relativ, det kan vara 
svårt att få exakt samma resultat då respondenterna till denna studie arbetar inom ett specifikt 
område och befinner sig på föränderliga marknader. 

4.10.3	  Etik	  
Författarna var måna om etik när de skrev forskningsstudien och har haft det i åtanke i 
genomförandet av de olika intervjuerna. (Bryman, s.131, 2013) Inför varje intervju 
informerade författarna personerna om forskningsstudiens syfte, det var frivilligt att delta och 
respondenterna hade rätt att få reda på vilka moment som ingick i undersökningen. De 
inspelade intervjuerna har tagits bort för obehöriga inte har möjlighet att komma åt dem. 
Författarna har även varit väldigt måna om att de uppgifter som samlas in om enskilda 
personer endast får användas för forskningens ändamål, i detta fall de inspelade intervjuerna 
som har förvarats säkert och raderats efter färdigställd transkribering, författarna till denna 
forskningsstudie har även varit måna om att de data som har samlats in under projektets gång 
har bara varit till för forskningens ändamål. 

4.11	  Metodkritik	  
Författarna har varit måna om de kända riskerna med att använda sig av en kvalitativ 
forskning. I och med att författarna har använt sig av semi-strukturerade intervjuer och träffat 
specifikt utvalda företag kan det vara svårt att replikera studien, företagen arbetar inom 
områden som förändras vilket kan bidra till att resultatet kan bli helt annat om man väljer att 
genomföra samma forskningsstudie i framtiden. Författarna är också måna om att kvalitativ 
forskning kan resultera i något som är svårt att generalisera och genomföra i andra miljöer, 



	  
41	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

vilket också är en specifik kritik mot metoden. En kritik synpunkt författarna har på metoden 
att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att det kräver en stor tidsåtgång, det bidrog 
till att författarna bara hann med att intervjua tre stycken företag och observera ett event. Det 
påverkar även att det kan vara svårt att dra generella slutsatser. Att transkribera kan även 
bidra till att viktig data kan gå förlorad då man utgår från att man ska tolka ord och skriva ner 
det i text. Författarna är måna om att studien även går att genomföra genom en kvantitativ 
metod, först och främst genom enkäter. Författarna tror dock att resultatet hade blivit ett 
annat om de hade valt att använda sig av en kvantitativ undersökning, att få ett personligt 
möte med fallföretag är något som författarna ansåg var viktigt. 
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5.	  Empiri	  
I följande avsnitt redovisas den empiriska-data som har uppkommit under de 
semistrukturerade intervjuerna och observationen. 

5.1	  Bag-‐All	  
 

 
 

Introduktion	  
Bag-All är ett företag som producerar och säljer olika tygpåsar, Bag-All-påsarna finns i 77 
Butiker i 14 länder runt om i världen.	  
Från början tillverkade Bag-All presentpåsar i tyg som går att återanvända. Jennifer, som är 
grundaren och ägaren av Bag-all har ett stort miljötänk, hon hade tidigare jobbat som stylist i 
många år men kände att hon ville göra någon egen business och då började hon fundera på 
vad hon kunde göra. Av en ren händelse snubblade hon över en Amerikansk miljörörelse som 
jobbar med återanvändnings-tänket och de hade tygpåsar. Tygpåsarna i sig var inte något 
värst fina eller bra konstruerade. Hon såg potentialen och tyckte det var en jätte bra idé och 
började tillverka sina egna. Efter det började hon ge bort tyg-påsar till sina kompisar. Hennes 
vänner såg en stor potential i produkten, det fanns flera användningsområden som att man 
kunde förvara hårtorken i påsen. I och med det förstod Jennifer att det fanns ett behov att 
förvara saker i tygpåsarna, det hade hon inte tänkt på innan. Därefter började det hela, hon 
kände att det var en jätte bra grej, inte själva påsen i sig utan hela återanvändningstänket.  

Enligt Jennifer är det väldigt viktigt att återanvända saker, det är det enklaste man kan göra 
för naturen,. Om man återanvänder en sak ersätter det en ny vara som aldrig behöver 
produceras. Det är de som är genialt med produkten är att alla kan göra det, det är gratis fast 
man behöver köpa påsen men den kan återanvändas. Alla kan göra det, oavsett om man är 
fattig eller rik, för henne är miljötänket det viktigaste. Miljörörelsen i övrigt jobbar mycket 
skrämselpropaganda och det har de alltid gjort, det tror Jennifer förlamar folk istället ska man 
ha positiva saker med fin design, ett positivt tänk för att motivera folk till att ändra sig istället 
för att skrämma folk till att ändra sig. Jennifer jobbar mycket med inspiration, 
inspirationsmaterial till att peppa folk. Bag-All har funnits sen augusti 2013 och har två 
anställda, då hade hon inga påsar eller väldigt lite påsar. Hon gör saker även fast hon inte är 
helt klar. Olika personer har varit med och gjort punkt-insatser och mer praktiska saker.  
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Internationalisering	  
Jennifer hade aldrig startat sitt företag i Sverige, för henne är Sverige en allt för liten marknad 
för hennes idé, även fast vi Svenskar är early-adopters enligt henne. En stor del av Jennifers 
kunder är från Sverige, men hon insåg att det inte skulle räcka till för att kunna bedriva sin 
verksamhet bara i Sverige. Jennifer har däremot gjort tvärtom, hon startade upp i USA och 
det finns en vision för Bag-all att lansera mer i Sverige. Tidigare har Jennifer varit i kontakt 
med stora kedjor i Sverige men det har inte funnit något större intresse från deras sida, då 
pratar man om kedjor som Åhléns och NK för att nämna några.	  
Hon hade ingen erfarenhet av att producera innan hon startade upp företaget, hon var stylist, 
journalist och creative director i grunden. Det fanns ingen större erfarenhet av att producera 
saker, hon har fått lära sig från steg till steg.  Det var som att leta efter en nål i en höstack, 
man fick famla i mörkret och det kom återvändsgränder som gjorde att hon fick ta andra 
vägar för att nå fram till målet, beskriver Jennifer. Jennifer lyfter fram att USA är gjort för 
entreprenörer, i USA har dom gjort en extremt lätt process för att starta upp företag, hon har 
tidigare haft ett eget företag i Sverige vilket gjorde att hon hade någonting att jämföra med. 
Jennifer lyfter fram att det är mycket enklare att starta upp ett företag i USA, tittar man på 
aktiebolag är det mycket billigare att starta upp, jämfört med hemma i Sverige.  

Det är en extremt praktiskt process och man träffar på människor som är superproffsiga längs 
vägen. I USA kan man anlita folk som exempelvis är väldigt duktiga på skatter, det är super 
praktiskt. Man behöver inte lära sig samma saker som hemma i Sverige. Hennes syster 
öppnade upp en butik nu nyligen i Gamla Stan och hon måste lära sig mycket mer om 
exempelvis bokföring, man är illa tvungen att göra det som egen företagare i Sverige, det är 
fruktansvärt synd att det ska vara dyrt att anställa folk i Sverige. Till skillnad från hennes 
syster i Sverige kommer Jennifer kunna ha anställda i sin verksamhet i USA, Jennifer lyfter 
fram vikten av att ha anställda, det är mycket svårare att bedriva en verksamhet om man är 
helt själv. Systemet med att starta upp företag i Sverige är Jennifer kritisk mot, det handlar 
inte om politik, det handlar om hela systemet i fråga och upplägget om att starta företag samt 
även arbetsgivaravgifter. Det handlar även om ansvaret som man har som privatperson, det är 
annorlunda i USA, vilket också är anledning till att hon valde att etablera sig i USA. 

Jennifer kom i kontakt med kunder och samarbetspartner på sina mässor precis när hon hade 
startat upp företaget, mässorna bidrog till att Jennifer fick igång företaget från noll till 
någonting. Jennifer lyfter fram att internet är fantastiskt då det är tillgängligt för alla i hela 
världen, specialintressen kan enklare lyftas fram när man kan vända sig till specialiserade 
webbsidor. Mässorna var väldigt hjälpsamma även om de var väldigt dyra, det gav en bra 
jump-start för företaget. 
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Om man ser på samarbeten på Amerikanska marknaden är Jennifer med i Svenska 
handelskammaren i New York, men har inte använt sig av det dem har att erbjuda. 
Handelskammaren i New York kan inte göra någonting för hennes business. Jennifers 
business är ingenting Svenska generalkonsulatet kan hjälpa till med men hon lyfter fram att 
det är bra att de finns, även fast de inte passar in i hennes typ av business. Generalkonsulatet 
hjälper mer till med IT/Tech företag och är till för investerare. Investerare är inte något 
Jennifer har och hon vill inte heller ha det. 

	  
Enligt Jennifer uppstår det problem hela tiden, både stora och små problem. Det gäller att 
arbeta av dem utefter dem kommer, man får aldrig soppa dem under mattan det gäller att ta 
tag i dem innan dem hinner bli stora. Det har dock inte uppstått några större problem för 
Jennifer som har bidragit till att hon var varit tvungen att stänga. Hon lyfter fram att det är 
utmaningar hela tiden, det gäller bara att man inte ger upp och följer sin väg mot målet.  

All information om att starta upp företag i USA är lätt-tillgänglig på internet enligt Jennifer, 
det gäller samma sak i Sverige nuförtiden. Det finns alltid stöd för företagare, man kan alltid 
ringa till de lokala skattekontoren, det vill säga skatteverket i USA. Jennifer lyfter fram att 
det är bättre att man ringer än att man inte hör av sig alls om det uppstår problem eller 
funderingar. Jennifer berättar att i USA är skattemyndigheten mycket mer toleranta, jämfört 
med hemma i Sverige, exempelvis om man inte betalar in sina skatter så står dem ut med det 
längre än vad de hade gjort i Sverige. Bara man är medveten och hör av sig till dem och 
meddelar det. 

Jennifer upplever rent generellt att man arbetar mycket hårdare i USA, man jobbar längre 
timmar och det är något som alla gör. Alla åker inte hem klockan fyra, fem, det existerar inte 
här. Det är en stor skillnad jämfört med Sverige, det är också en stor skillnad i att folk i 
allmänhet väldigt positiva till det man gör, folket är väldigt stöttande. Nu har hon jätte många 
stöttande svenska-bloggläsare som hon är otroligt tacksam för, hon upplever att det är mycket 
enklare för en svensk att få svenskt stöd om man är i USA jämfört med Sverige, konstigt nog. 
Folk är väldigt proffsiga i USA i största allmänhet, en annan jämförelse är när folk beställer, 
tillverkaren/försäljaren har en helt annan status, om hon får beställningar, vilket utgör 90 % 
av hennes business då betalar dem direkt när dem lägger ordern, hon får pengarna direkt och 
det är något Jennifer tycker är fantastiskt, jämfört med Sverige där det är tvärtom. Hon tror att 
det stjälper företagarna som först ska investera i sina produkter och sedan ska dem sälja på 
kredit till dem som köper, man gör inte butiken någon tjänst om man ger dem kredit det är 
bättre att butikerna får känna efter över vad de har råd att köpa in och betala på en gång.  

I USA beaktar man den personen som gör investeringen och tar fram varor, det finns en 
framskjuten plats rent juridiskt. Som företagare har man rätt att få betalt, vid första mässan 
förstod Jennifer ingenting då kunderna väntade med sina kreditkort i handen, man tar betalt 
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när man lägger ordern i USA. Detta gäller dock att man har ett lager så man kan leverera ut 
sakerna, man kan inte ta betalt för något man inte har enligt Jennifer. Men det är en fantastisk 
grej enligt Jennifer, hon behöver inte ta risker två gånger, hon gör sin risk när hon beställer 
men när hon väl säljer så har hon ingen risk. Hennes kompisar hemma i Sverige har oftast 
jätte stort problem med att få betalt för sina produkter, pengarna måste in, det problemet 
uppstår aldrig i USA. Om man inte heller har problemet så uppstår inte några dåliga 
relationer mellan tillverkarna och butikerna eller inköparna. Förutom när man gör business 
med de större bolagen, OneKingsLane och Amazon, dem har dåliga betalningsvillkor men 
dem köper stora mängder, det handlar om enorma volymer.	    

Internationell	  marknadsföring 

För att sprida budskapet om sin produkt använder Jennifer sig av Instagram, som är gratis och 
bidrar till att man fort får reaktioner. Hon sprider även information om sin produkt via hennes 
blogg, sen säger hon att hon har en väldig tur att hon har så många snälla vänner hemma i 
Sverige som bloggar och skriver om hennes produkt. I USA är det även bloggare som har 
plockat upp information om hennes produkt och skriver om det, det är extremt effektivt.  

Jennifer har sin försäljning på internet sidan OneKingsLane. OneKingsLane har egna flash-
sales, deras genialiska idé som bygger på att dem inte har något lager och köper inte upp 
någonting utan dem frågar henne hur många påsar kan hon reservera för deras försäljning då 
säger hon ni kanske kan få 150st 4-pack. Därefter gör dem sitt sale sen säljer dem produkten 
och så skickar hon ut dem och då har dem 10 miljoner subscribers till deras nyhetsbrev, säg 
att en procent öppnar brevet då ser dem hennes brand-name och produkter och det har spridit 
hennes varumärke jätte mycket i USA och det är fantastiskt då hon får betalt och de sprider 
budskapet om hennes varumärke, dem har ingen risk, dem lägger bara ut en bild på deras sajt, 
dem har ingenting fysiskt och sen gör dem sin försäljning. Det är något som Jennifer tycker 
är ett smart koncept. 

Josh and Maine sålde för över 1 miljard dollar förra året, dem är helt gigantiska. I Europa 
finns det inte den typen av enorma företag som når extremt brett, det är fruktansvärt bra och 
Jennifer dealar med alla dessa företag och hon tycker dem är superproffsiga, enkelt att sköta, 
förutom Amazon vilket hon inte har någon bra upplevelse av då dem inte sköter sin business 
proffsigt gentemot sina retailers, dåliga villkor. Dem andra är dock superbra. 

Jennifer tänker inte som en person som arbetar med marknadsföring, hon tänker bara på vad 
hon själv och vad hennes vänner gillar, de gillar ungefär samma saker. Hon har aldrig 
funderat över att göra olika produkter för olika segment. Jennifer går på sin egen magkänsla 
när hon tar fram nya produkter. Hon märker också vilka som säljer, hon ser vilka som är 
populära och då beställer hon mer av den, sen har hon även produkter som inte säljer så bra 
men bara att det är kul att ha. Det genialiska med hennes produkt är att den säljer oavsett, det 
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handlar bara om hur länge, vissa av produkterna säljer snabbare än de andra. Allting kommer 
säljas till slut, det är suveränt, det är inte säsongsbetonat och hon behöver inte ta fram nya 
kollektioner för olika årstider eller någonting sådant, men hon gör nya tryck hela tiden. Hon 
adderar nästan bara produkter, hon tar nästen till aldrig bort någon produkt. 

Innovation 

Jennifer anpassar inte sin produkt, hon gör allting helt ovetenskapligt och beskriver att hon 
bara går på känsla. Det gör man som stylist också, gillar jag det här tycker jag det är snyggt, 
för det mesta tycker andra det också. Om hon någonsin skulle ta fram något som andra tyckte 
var fint skulle det inte bli bra, det är något som Jennifer tycker är något som folk kan 
genomskåda och det är märkligt, hon har lärt sig att absolut inte underskatta folk för folk, för 
oftast på tidningar tror de att ”det här gillar folk och den breda massan gillar det” men det är 
inte någonting hon tror på, hon tror att den breda massan har bättre koll, även fast folk inte 
själva kan göra det så kan de själv se att det är snyggt och bra. Hon tänker aldrig på att hon 
ska försöka anpassa sina produkter för en speciell massa. 	  
Det uppstår problem hela tiden, saker och ting kommer som inte ser rätt ut. Om det är något 
fel på produkterna så löser de problemen på plats och om produkterna är i dåligt skick så 
säljer de det inte. Det finns ett högt kvalitetstänk inom verksamheten, hon tycker att om folk 
har gett henne förtroendet för att handla på hennes sida då ska man bara skicka bra grejer. 

Jennifer går på egen inspiration, men kunder hör ofta av sig via mail och frågar varför har ni 
inte en sådan påse eller en sådan påse, oftast har det mycket att göra med t.ex. varför har ni 
inte en bikinipåse, jo därför dem måste man ha plast i och hon jobbar inte med plast, eller så 
kommer folk med jätte bra idéer, men för det mesta är det Jennifer själv som får en slags 
ingivelse av vad hon vill göra eller ta fram. Hon har videos på sin blogg där hon visar andra 
hur man tillverkar egna tygpåsar, hon tycker det är viktigt att folk har ett 
återanvändningstänk. Konsumenterna behöver absolut inte köpa hennes påsar, alla kan sy 
själva med gamla tyger. Hon har jobbat hårt med att ta fram formen för sina produkter men 
hon tycker att man ska dela med sig mera. Hon involverar sina kunder i det verksamheten 
arbetar med, de får komma med sina idéer och det har även bidragit till nya produkter, som 
exempelvis hårtorkspåsen. Hon anser och tycker att det är viktigt att hon tar in det folk säger, 
det är självklart för Jennifer och det vore korkat om man inte gjorde det enligt Jennifer. Hon 
tar gärna till sig råd av andra, annars är man ute på hal is. Det är så man kommer fram som ett 
samhälle, en människa kan inte ackumulera all kunskap, alla människor har en liten del av 
pusslet. Goda råd är gratis, sen måste man ju inte gör allt som folk säger det väljer man själv 
men man måste åtminstone lyssna, det är viktigt enligt Jennifer. 

Det finns visioner inom Bag-All på att expandera och sprida verksamheten ytterligare, 
speciellt i USA där det finns många stora fina städer som potentiellt skulle kunna fungera. 
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Om man kollar runt-om i världen finns det ett intresse från Japan, Tokyo skulle också passa. 
Men även i Europa, London och Paris skulle vara intressanta marknader. Allt beror på hur 
hennes butik i New York går, men det finns absolut inte några begränsningar för Bag-All. I 
dagsläget finns det inga planer på det, det finns inga uppsatta mål när nya butiker ska 
etableras, det blir som det blir om det tycker upp tillfällen. Anledningen till att Jennifer 
öppnade upp sin butik i New York var för att det inte fanns plats hemma längre, hon kollade 
på kontorslokal men hyrorna var allt för höga. Det var därför hon startade upp sin butik i 
NoLita, det fanns potential för både butik och kontor och förvaring. Jennifer har ingen 
business utbildning. Jennifer går på sitt sunda förnuft, hon har ett väldigt Old-School tänk att 
man ska växa i den takt som man har råd med, man ska inte ta en massa lån och inte ta in 
massa investerare. Att få in pengar för att kunna fortsätta att utveckla i lagom takt är viktigt, 
Jennifer förklarar att man får sälja lite till och göra lite. Jennifer tror att det är väldigt 
kvinnligt att man gör sin business på det viset. 

5.2	  X-‐com	  
 

	  
	  
Internationalisering 

Xcom har i stort sätt inte haft något syfte med sin internationalisering berättar Per. Själva 
internationaliseringen har generellt sätt inte varit så omfattande eller planerad. I stort sätt har 
man haft kontakt med utlandet men arbetat på den inhemska marknaden. Själva basen är i 
Eskilstuna och då Xcom använder sig av internet har organisationen inte heller haft några 
planer på att stationärisera sig på den utländska marknaden. Det hela tog sin start redan år 
2004 då Per VD för Xcom kom i kontakt med en byrå i San Fransisco som sökte individer på 
den tiden med kompetens inom programmering i flash. Sammanfattningsvis kan man säga att 
internationaliseringen skedde genom ”forumvägen” där kontakter varit av en stor betydelse. 
Enligt per har X-com inte använt sig av någon specifik strategi då man till största delen 
kontaktat kunder och byråer i utlandet precis på samma sätt som man gjort på den inhemska 
marknaden.  
 
Från början var det via ett forum anpassat för just ”flash programmerare” som Per kom i 
kontakt med möjliga kunder & samarbetspartners på den utländska marknaden. Sedan har X-
com framförallt haft en kund här i Sverige, ett svenskt företag som till en början bestod av 
10-15 personer, men som sedan gjorde en stor internationell resa genom att öppna kontor i 
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länder som, Berlin, New York, London, Los Angeles, Barcelona samt Paris och i takt med att 
de öppnade nya kontor på den utländska marknaden så har X-com hängt på genom att dessa 
kontor har varit i behov av X-coms kompetenser berättar Per.  Detta har i sin tur bidragit till 
att X-com har fått uppleva en stor del av världen då man besökt alla dessa kontor. X-com har 
inte använt sig av några externa relationer eller nätverk för att, exempelvis underlätta 
etableringen på den utländska marknaden, dock hade det varit nödvändigt om X-com startat 
en filial på den utländska marknaden. X-com har inte heller använt sig av några externa 
parter. Kunskapen har dock vuxit fram genom kommuniceringen med dessa kontor vad gäller 
den befintliga marknaden. De största problemen X-com stöter på berättar Per är 
tidsskillnaden eftersom man arbetar med Los Angeles samt NewYork där det råder en viss 
tidsskillnad. Enligt Per är det svårt att ställa om dygnet själv här i Sverige pga. familjeskäl o 
dylikt om man vill arbeta efter anpassad tid med den utländska marknaden. För att hantera 
eller övervinna dessa problem så får man oftast arbeta dubbelt, dvs. även på kvällstid. Arbetet 
sker väldigt intensivt och oftast gäller ”snabba puckar” då mycket ska diskuteras hela tiden. 
Med tanke på tidsskillnaden uppkommer det även problem under de andras vanliga arbetsdag 
vilka man helst vill ta itu med ganska direkt.   
 
Enligt Per har hanteringen av problem inneburit att man oftast fått arbeta dubbelt, dvs. även 
på kvällstid. Man får arbeta väldigt intensivt och oftast gäller ”snabba puckar” då mycket ska 
diskuteras hela tiden. Detta med tanke på tidsskillnaden uppkommer det också problem under 
de andras vanliga arbetsdag och dessa problem som uppstår vill man helst ta itu med ganska 
direkt. 	  

Internationell	  marknadsföring 

Från början var det mer eller mindre en slump att X-com valde New York samt San Francisco 
som marknad, det var ägaren själv av en byrå som hörde av sig helt enkelt och letade folk. 
Med senare år har just denna marknad blomstrat i just USA och med det X-com arbetat med 
har även expanderat åt det hållet. Per anser att USA är den mest lockande marknaden att åka 
privat till. 

Sverige ligger väldigt långt fram, X-com är väldigt duktiga inom sitt område, vilket innebär 
att organisationen har mycket att komma med. Men senaste åren har man märkt att andra 
börjat komma ifatt en. Det sätt X-com arbetar på i Sverige skiljer sig inte direkt från det sätt 
man arbetar på den utländska marknaden då det är liknande typer av projekt som har utförts. 
Det gäller att vara medveten om när det råder potential för nya innovationer. Sättet X-com 
sprider sitt budskap genom är av mestadels internet, mail, youtube, samt Facebook. Vad 
gäller internationella erfarenheter så finns det inga berätta Per, då ingen av de på Xcom har 
arbetat utomlands eller utbildat sig utomlands. Det enda man har gjort är så kallade 
studieresor under tidigare skolgång. Det mesta bygger på egna erfarenheter. Då X-com bara 
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består av endast en organisation så innebär även detta att det inte finns någon organisatorisk 
struktur.  

Innovation 
Organisationen är ganska duktig på att anamma nya tekniker och testa nya tekniker på nya 
sätt och göra olika labb test. Det blir en viss typ av innovation på detta sätt menar Per. Dock 
har man inte förädlat innovationen och anpassat den för den utländska marknaden. Det har 
även inte uppstått några förändringar inom verksamheten när innovationen introducerats på 
den nya utländska marknaden eftersom X-com inte heller arbetat på det sättet då man enbart 
arbetat mot just en och samma marknad.  

X-com arbetar ständigt med förbättrings/förändringsarbeten inom verksamheten då man hela 
tiden försöker kompetens utveckla sig själva samt hålla koll på vilka tekniker som gäller i 
dagsläget. Vad gäller mellan debiterbara projekt så har man alltid interna projekt som kan 
tänkas bli någon form av innovation eller produkt. För att utveckla och komma fram till nya 
idéer arbetar X-com internt, dels att man alltid har interna projekt som ligger och vilar mellan 
kundprojekt, dock är det något organisationen anser att man bör bli bättre på att hantera och 
kanske lägga mer fokus på de här ”vid sidan av” projekten, men tyvärr måste man ibland 
prioritera de debiterbara projekten först. Ibland kanske man har hittat en grej som man 
verkligen tror på att det kanske kommer bli en bra produkt så önskar man ibland att man kan 
prioritera sådant istället och sätta en, två eller tre utvecklare på det området, men dock är det 
ekonomisk fråga.  
 
Det som X-com levererar är internetsidor, kampanjsidor, applikationer och dylikt och det som 
kan vara svårt att förstå för kunden är, vilket jobb det egentligen krävs för att göra detta, då 
det både är tidskrävande men som också innebär väldigt mycket jobb för att få det att passa 
med alla plattformar, mobiltelefoner, datorer osv berättar Per. Dock finns det relativa fördelar 
med organisationens tjänster, då man har förmånliga priser på tjänsterna när man arbetar 
utomlands, speciellt i USA gentemot andra byråer vad gäller Indien t.ex. eller andra U-länder. 
 
Enligt Per är det väldigt lätt att prova en tjänst och utveckla en sådan. Oftast lägger man ut en 
testversion på nätet och bjuder in folk för att testa den. Vanligtvis finns det inte tid till detta 
och man skulle helst vilja bjuda in på en slutanvändare, en konsument som kan testa tjänsten 
samt avgöra hur den fungerar. Dock är det väldigt sällan användaren får vara med och 
diskutera om nya idéer kring våra produkter då det inte finns tid till detta. Ibland kan 
projekten även redan vara styrda av reklambyrån där man måste följa samtliga direktiv. 
 
I dags läget råder det inga planer på att expandera verksamheten till ytterligare utländska 
marknader. Man har haft tankar om det berättar Per, men det är dock något som ännu inte 
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blivit aktuellt. Ska man göra en riktig etablering med kontor i olika länder så måste man ha 
folk från Sverige som är beredda på att åka dit och kunna styra därifrån och som tidigare 
nämnt kräver även detta en hel del ekonomiska resurser som tyvärr inte finns.  

5.3	  Omikai	  

	  
 

Internationalisering 

Syftet med Omikais internationalisering var att nå en större marknad, de levererar en tjänst 
som är väldigt skalbar, en molnbaserad tjänst och affärssystem. Man kan använda dig av 
affärssystemet vart än i världen man befinner sig, deras affärsidé är väldigt skalbar och det 
finns en stor potential i deras perspektiv och därför väljer Omikai att inte begränsa sig till en 
marknad. För att starta upp sin internationalisering kom Omikai i kontakt med liknande bolag 
genom forum där de diskuterade, i forumet benchmarkade och delade bolagen erfarenheter 
och tankar med varandra. Omikai har även tagit hjälp av olika organisationer som arbetar 
med att hjälpa företag med internationaliseringar, genom att samarbeta tillsammans med 
organisationer fick de erfarenhet och nya insikter på vad man bör tänka på vid en 
internationalisering, exempelvis hur man hanterar intäktsströmar och avtal och dylikt samt 
hur dessa kan appliceras. Genom att samarbeta med dessa har Omikai fått erfarenheter och 
tagit del av nätverk.	   

Omikai har inte använt sig av någon specifik internationalisering strategi de har snarare 
arbetat fram egna strategier. Det har varit många strategiska beslut om de själva ska ha hand 
om försäljningen utomlands eller om de ska använda sig av partners, det har påverkat vilka 
strategiska beslut man ska ta huruvida man ska använda sig av en partner som är lokal eller 
global. Omikai befinner sig fortfarande i tidigt skede av sin internationalisering. 

Omikai kom i kontakt med samarbetspartner genom nätverkande och befintliga kontakter, de 
har själva sökt upp organisationer och lämpliga partners. Det har varit ett nätverkande på hög 
nivå. Mathias nämner att det inte finns någon given regel, om man tittar på att välja en global 
partner då har de fått fördelen att få en bred marknadsbearbetning, nackdelen har varit att 
dessa inte är lika insatta på lokala marknader och är mer generalister. En global partner enligt 
Mathias har fördelen att nå ut till flera olika marknader, men att de inte har en lika bra 
marknadskännedom som en partner som bara arbetar lokalt, fördelen med en global partner är 
att de kan finnas på ett flertal olika marknader. Omikai arbetar med en kombination av både 
lokala och globala partners, där den globala partnern öppnar nya dörrar medan den lokala 
partnern driver igång system, utbildar samt projektleder.  



	  
51	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

De har även valt att fokusera på typen av partners som inte bara är intresserade av att få 
provision utan de samarbetar med partners som kan ta nytta av det hela för sin egen 
organisation. Omikai samarbetar med de större Pampers grossisterna i Europa, där har de 
integrationer med dem genom att använda Omikais affärssystem kan de lägga beställningar 
på förbrukningsmaterial så som papper. Deras affärssystem skapar en flexibilitet som gör det 
enklare att köpa papper från grossisterna, vilket även bidrar till att det blir enklare att sälja 
papper och detta gynnar Omikai för de talar gott om deras affärssystem och genom att 
använda deras affärssystem kan kunden öka sin försäljning. 

Globala partners har inte lika stort lokalt intresse och lokala partners har tillräckligt med 
globalt tänk. Problemet har alltid varit att bli accepterad som ny aktör, det är oftast ett 
konservativt tänk på en ny marknad och de är väldigt konservativa mot utländska aktörer. På 
den Tyska och engelska marknaden är de väldigt skeptiska till nya utländska aktörer, de är 
väldigt patriotiska och hierarkiska på dessa marknader tillskillnad mot en mindre utländsk 
marknad där de är mer öppna för nya utländska aktörer.  

Omikai vill gärna fokusera på små länder som är väldigt industrialiserade och som ligger tätt 
geografiskt. Norden och Baltikum är väldigt bra marknader som är väldigt industrialiserade 
och öppna för ny teknik och man är mån om saker som kommer från väst. Omikai är mitt i 
skedet att hantera problem som uppstår vid internationalisering, de hanterar detta genom att 
intressera sig av små marknader som de kan etablera sig på i ett tidigt skede, de vill börja på 
de små marknaderna för att bygga upp sitt varumärke för att senare kunna etablera sig på de 
större marknaderna. Därför ligger Omikais största fokus mycket på Norden och Baltikum, det 
är viktigt att söka sig till organisationer, exempelvis en handelskammare som har samarbeten 
på dessa regioner. Det som skiljer sig mellan att jobba på den lokala gentemot den utländska 
är att de behöver lokala partners för att komma igång och projektledning, i den lokala 
marknaden kommer Omikai vara mer helhetsleverantörer, på den internationella marknaden 
blir de mer en programvaruleverantör och själva försäljningen, projektledningen och 
kundvård drivs av lokala partners på den utländska marknaden.  

Internationell	  marknadsföring 

Kommunikationskanalerna varier beroende på om det är den lokala eller internationella 
marknaden, men sociala medier är en viktig kanal. Jobbar de lokalt finns det mycket 
pressreleaser och artiklar skrivna om Omikai, internationellt har de inte arbetat lika mycket 
med det utan det handlar med om ett uppsökande, de ringer och berättar att de finns och 
besöker dem. Det gör de i Sverige också, men det är lättare då kunderna kanske redan känner 
till Omikai innan de kontaktar dem. Information om Omikai finns väldigt mycket på nätet, 
men de har inte använt sig av någon engelsk språklig kommunikation på det sättet, så all 
aktivitet rör sig inom den svenska marknaden, det är dock något Omikai ser som ett 
förändringsområde då de har börjat söka sig utåt internationellt. Det ligger rätt nära i tiden 
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och är planerat till 2015-2016. Omikai fick förståelse och kunskap från andra som har gjort 
en liknande resa men även via sina nätverk och organisationer som har visat på möjligheter 
och utmaningar, de har även arbetat med egna kartläggningar ihop med studenter, de har ett 
nära samarbete med Mälardalens högskola och arbetar i skrivande stund med studenter.  

Omikai vänder sig till företag som har mellan 5 till 100 anställda inom grafisk industri som 
arbetar med grafisk industri och som är öppna och mogna för att ta sig an ny teknik och som 
vill arbeta med att automatisera sin verksamhet, problemet där är att alla är inte mogna för att 
ta an ny teknik, det finns ett tänk hos dessa företag att har de gjort på ett sätt är det så de alltid 
kommer att göra. Grafisk industri är väldigt platt i dagsläget och marginalerna väldigt små, 
det bidrar till att det kommer bli en väldigt stor utslagning de närmsta åren och det är så det 
ska vara tycker Mathias, det finns många aktörer på marknaden och de som kommer slås ut är 
de företag som inte väljer att titta på ny teknik och affärsmodeller. Innovation är viktigt i 
verksamheten hela tiden för är man inte i framkant blir man omkörd rätt snabbt av sina 
konkurrenter. 

Innovation 

Omikai har försökt att standardisera sin tjänst så mycket som möjligt men för att kunna 
anpassa sig till olika kundsegment har de valt att göra systemet konfigurerbart så att det går 
att aktivera och inaktivera vissa saker, men systemet är detsamma i grund och botten. De 
strävar att ha ett system men vill inte underhålla flera versioner av det, hela systemet är 
modellariserat både för att man som kund kan få det stöd man behöver ha för sitt behov men 
även att det finns mån att växa med det systemet, detta grundar sig i att ju mer tiden går desto 
mer ökar behovet att få stöd och det kräver ett skalbart modultänk. Omikai arbetar ständigt 
med förbättringsarbeten inom företaget.  

Alla processer som Omikai har kring försäljning och processer kring systemutveckling är 
något som de hela tiden reviderar och försöker observera för att förbättra det så bra som 
möjligt. Internt jobbar Omikai på daglig basis med samma saker operativt, tittar man på 
längre sikt är det mer styrelse relaterade saker som att vilka nya marknader de ska fokusera 
sig på, hur affärsmodellerna ska se ut där och hur deras erbjudande ska vara, vilka relationer 
de bör skaffa, vilket är ett mer strategiarbete i styrelsen. Omikai har arbetat enormt mycket 
med att skapa en enkelhet i sin tjänst, det ska vara lätt att ta till sig, det ska vara lätt att förstå 
kundvärdet som kan erbjudas. Omikai är väldigt pragmatiska och processorienterade och det 
är där innovationen kommer in, de försöker att integrera LIN i sitt system, systemet ska 
hjälpa till att fatta dagliga beslut, beslutstöd fattar de dagligen. Systemet rådgör för 
användaren ska fatta sina dagliga beslut, på så sätt vill de föra in LIN i sin verksamhet för att 
underlätta det hela. Omikai har en referensgrupp av utvalda företag som dem samarbetar 
med, de är uppdelade på olika områden och det är inom ett forum dem diskuterar frågor som 
exempelvis kan röra hur planering ska gå till och vilka analysfunktioner man ska använda.  



	  
53	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Omikai driver en del marknadsdriven utveckling, de ser det som att marknaden efterfrågar 
och Omikai levererar. De är egentligen ett konsult bolag som tar betalt via löpande 
abonnemang, det gäller att ta in och förstå behoven som marknaden har, för att sedan fördela 
och paketera på ett bra sätt så att kunderna känner sig trygga och det skapar värde för dem. 
Spridningen av Omikais innovativa tjänst via sociala medier är något de är måna om och vill 
bli bättre på, men det handlar inte bara om att sprida kunskap och etablera ett varumärke utan 
det handlar lika mycket om att sprida förståelse över den förbättringspotential som 
marknaden har och det Omikai kan hjälpa till med, de kan lika gärna prata i sociala medier 
om svårigheter i en viss situation skapa en förståelse eller en igenkänlighetsfaktor för att 
kunden ska förstå att det är något Omikai kan hjälpa till med. Om man väljer en leverantör så 
väljer man oftast en leverantör som förstår en enligt Mathias. Det finns absolut planer på att 
expandera verksamheten, då Omikai har planer på att finnas i hela världen. 
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5.4	  Ashoka	  –	  Observation	  av	  Bill	  Drayton	  
	  
	  
 

 

2014-‐11-‐20,	  18:00	  -‐	  19.30,	  Columbia	  University,	  School	  of	  
International	  and	  Public	  Affairs.	  Kellogscenters	  -‐	  The	  Dag	  
Hammarskjölds	  Room.	  

Introduktion 

Bill	  Drayton: Det är inte bra att missa en vändpunkt, det är en väldigt dålig idé. Detroit 
missade sin vändpunkt, för femtio år sen var Detroit toppen av vår teknologiska utveckling, 
vår stolthet och vår rikedom. idag är det en katastrofal stad där 40 % av alla byggnader som 
står kvar måste rivas. De mäktigaste männen för femtio år sedan ignorerade vad som hände 
med utvecklingen. Vi har alla sådana här historier och slutsatsen är att man inte får missa en 
vändpunkt, viktigast av allt är att man inte får missa en stor vändpunkt, när en stor vändpunkt 
slår till måste man kunna se det, man måste tro på att man kan se det. Vändpunkter har 
tendensen att överraska oss, gamla system, kategorier och allt finns redan i våra huvuden och 
vi är rädda för att prata om saker som andra människor inte pratar om. Vi lever runt den 
största vändpunkten som mest människor har fått vara med och uppleva, genom vår historia 
har vi haft förändringar, väldigt små förändringar som vi inte har haft något fokus på. Fokus 
har legat på effektivitet och upprepning, speciellt när man tänker på legala system och 
tillverkningslinjer och vår utbildning har varit utformad för att tillgodose dessa system.  

Graden av förändring har gått spikrakt uppåt sedan 1700-talet, det är en matematisk slutsats 
och efterfrågan av upprepning har gått ner lika snabbt. Detta system är på väg att brista, 
riktigt ordentligt. De framgångsrika delarna av världen som Silicon Valley, Google speciellt 
är byggda runt förändring. Förändring är inte bara olikt upprepning, det är den raka motsatsen 
till det. Alla organisationer måste nu lära sig att agera annorlunda och alla individer måste 
vara beredda på att kunna bidra. Vi människor måste ha helt nya kunskaper för att kunna 
bidra till det nya systemet när det kommer, vi har byggt upp till det nu i över 300 år och nu 
går det extra fort och många delar av världen har redan fått sin vändpunkt. Att vara en del av 
Ashoka nätverket innebär stora privilegier, man är en del av ett stort nätverk med över 3000 
av världens bästa sociala entreprenörer.  
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Vi lever i en värld där sättet vi organiserar oss och sättet vi lär oss genom millenium inte 
längre fungerar. Förr i tiden utbildade man sig i olika professioner där det finns fasta regler 
som repeterades genom hela sitt arbetsliv. 

Social	  Entreprenörskap	  –	  var	  är	  vi	  och	  var	  är	  
vi	  på	  väg	  
Bill	  Drayton: Social Entreprenörskap betyder att man skapar värde för alla, att man 
skapar något som samhället kan ta del av. Ordet social betyder att man vill bidra och göra 
något för alla, saker du bryr dig om, du ser allting och det är en stor fördel. Sociala 
entreprenörer är väldigt viktiga här i världen, det finns en anledning varför sociala 
entreprenörer existerar 	  
Med över 3000 av världens bästa sociala entreprenörer har hälften av dessa förändrat 
nationella riktlinjer efter fem år i Ashoka. Man behöver inte vara ett geni för att vara med i 
Ashoka, modellerna är självklara. Av det 3000 medlemmarna som är med i Ashoka har 700 
medlemmar fokuserat sig på unga människor, över 95 % har fokuserat sig med barn och unga 
som är ansvariga, det är inte så skolorna har fungerat eller hur unga har blivit behandlade. 
Men när man gör så kan man se över hela världen hur betygen och kunskapen ökar.  

Sociala entreprenörer kommer in när ingen utveckling sker, eller när saker går åt fel riktning, 
det är då man behöver människor som kommer in och har förmågan att kunna förändra 
systemen. Sociala entreprenörer vill skapa värde för alla och tänker på värdet för alla, detta 
blir mer påtagligt för varje år som går, samtidigt som graden av förändring går upp blir dessa 
människor viktiga för våra samhällen.  

Ashoka	  nätverket	  –	  Mary	  
Bill	  Drayton: För att beskriva ett exempel, Mary från Kanada är en av våra medlemmar i 
Ashoka nätverket och hennes arbete sker några gator härifrån. Hon har lyckats etablera sig i 
22 länder, har lyckats etablera sitt koncept i nationell politik i två länder, hon började sin 
karriär som lärare i Toronto, Kanada. Mary hade förmågan att det fanns ett problem när barn 
kom in i klassrummet och det fanns ett problem hur barn kom in i klassrummet och hade 
problem med att hantera hur andra barn som gjorde dem obekväma. 	  
Utefter det skapade Mary ”Roots of Empathy” för att minska aggressionen som finns hos 
barn i förskoleklasser genom att lära barnen om emotionell läskunnighet och främja barnens 
utveckling av empati. Det handlar även om att lära barnen om social och emotionell 
kompetens. Mary’s program ger en förälder och barn i ett klassrum, och har nått mer än 
325,000 barn över hela världen. Roots of Empathy har implementerats i 2 200 klassrum i 
Kanada, Australien, Irland, Nya Zeeland, Skottland och USA. 
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Roots of Empathy är ett innovativt klassrumsbaserat program som hjälper till att minska 
barns aggressioner gentemot varandra. Forskare har visat på att övergrepp under ett barns 
uppväxt påverkar utvecklingen av hjärnan och påverkar ett barns lärande, beteende och hälsa. 
Forskning om barns utveckling tyder på att lära barn att vara medkännande och omtänksam 
mot varandra, och hur man känner igen och hantera sina egna känslor i en tidig ålder, kan 
minska effekterna av våld och aggressioner. 
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6.	  Analys	   	  

I följande kapitel har författarna länkat samman teoriavsnittet som tidigare presenterats i uppsatsen 
med det empiriska utfallet av de semistrukturerade intervjuerna och observationen. I detta avsnitt 
diskuteras och analyseras även de upplevelser som företagen har relaterat till dess internationalisering 
och innovation som finns mellan företagen och hur dessa variabler har påverkats av verksamhetens 
internationalisering, vilket även kopplas samman med spridningen av innovationer. 

För att förtydliga avsnittets upplägg illustreras en disposition av kapitlets delar nedan. 

	   	  

 

 

	  
6.1	  Innovation	  
	  

Bag-‐all 

Författarna anser att Bag-All har en stark förändringskultur inom verksamheten, det handlar 
om ägarens syn på att återanvända saker och fokus på miljön, vilket författarna anser är Bag-
Alls innovationskultur. Enligt Born-global teorin bör innovationskultur underlätta för hur 
man hämtar kunskap om den nya marknaden, vilket bidrar till en större möjlighet för 
företaget att internationalisera sig. Innovativa företag som har dessa egenskaper följer ett 
specifikt mönster av kunskap för att bedriva ett mer hållbart utförande på den utländska 
marknaden. (Knight, Cavusgil, s.127, 2004) 	  

Tittar man på Rogers fem faktorer inom innovationsspridning finns det relativa fördelar med 
Bag-Alls produkt, speciellt stora ekonomiska fördelar och bekvämlighet (Rogers, s.221-222, 
2003). Produktinnovationen gör det betydligt smidigare att slå in paket eller förvara saker, 
den ekonomiska fördelen är kopplad till återanvändningsaspekten. Produkten i sig kan förena 
sig med människor som har ett stort miljötänk, vilket ligger nära i tiden och produkten är 
väldigt enkel att använda och förstå sig på. Tillverkningsprocessen av produkten har Bag-All 
spridit via sin blogg vilket bidrar till att fler kan tillverka sin egen presentpåse. Produktens 
prövningsbarhet behöver bara testas i en låg grad då det i grund och botten är en tygpåse och 
inte någon högteknologiskt mjukvara, vilket bidrar till att produkten utgör en lägre osäkerhet 
och fler kan ta del av produkten, vilket även ökar spridningen av innovationen. 
Produktinnovationen i sig är inte avancerad, individerna som använder produkten kommer 
med nya idéer kring tryckmotiv och produkten bidrar till en mindre miljöpåverkan gentemot 
vad liknande produkter gör. 

Internationalisering	   Internationell-‐
marknadsföring	  

Innovation	  
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Om man tittar på första fasen i femte generationens innovationsprocess för Bag-All fanns det 
ett tankesätt hos Jennifer som värnade mycket om miljön, det var ett självständigt tänk från 
Bag-Alls sida att återanvända saker, då det är det enklaste man kan göra för naturen. 
Författarna finner inte några direkta samband med första fasen i femte generationens 
innovationsprocess hos Bag-all förutom att de arbetar självständigt vilket kännetecknar ett 
företag som arbetar inom teknik och miljöpåverkan. Innovationen i sig ska också generera i 
värde för kunden, och i Bag-Alls fall ser författarna återanvändningstänket som det största 
värdet. (Žižlavsk, s.5, 2013)  

I andra fasen är det viktigt att definiera vilka som är konsumenterna och vad de kommer 
använda produkten eller tjänsten för, innovationen i sig måste vara före sin tid för att vara 
lämplig på en viss marknad och med hjälp av innovationen kan man ta fram fler innovationer. 
(Žižlavsk, s.5, 2013) Författarna kopplar detta samman med att Bag-All fanns det ett behov 
för deras produkt, vilket Jennifer tidigare bara hade gett bort till sina vänner, produkten hade 
potential och återanvändningstänket låg rätt i tiden. Med hjälp av sina vänner kom Bag-All på 
fler bra idéer på vad man kunde använda tyg-påsarna till, vilket i sig bidrog till fler 
innovativa produkter. Vännerna hade även en central roll då de bloggade om hennes produkt. 

I tredje fasen är kunskap en viktig faktor, innovationsprojekt genomförs ofta i osäkra 
förhållanden vilket kräver en viss kunskap för att kunna förhindra osäkerheten som kan 
uppstå. I tredje fasen är en innovativ produkt och marknad redo för lansering, vilket även är 
den mest kostsamma fasen. I denna fas är även sökandet efter kommunikation, strategier och 
ekonomi väldigt viktiga aktiviteter som kan förkorta tiden från upptäckt till lansering av en 
innovation. (Žižlavsk, s.6, 2013) Författarna ser inte någon tendens till att Bag-All tog fram 
sin produkt i osäkra förhållanden som krävde en viss kunskap, Jennifer nämner själv att hon 
inte vill ta in investerare eller ta en massa lån, för Jennifer är det istället viktigt att växa och 
utvecklas i en lagom takt och går på sitt sunda förnuft. Produkten i sig är inte dyr att ta fram 
och alla kan göra det, Bag-all delar till och med sig hur man själv tillverkar en tygpåse på sin 
hemsida. 

I och med detta har författarna kommit fram till att innovationsspridningen för Bag-All 
skedde i den andra fasen där hon gav bort sin tygpåse till vänner. Vännerna hade även en 
central roll då de bloggade om hennes produkt vilket författarna tolkar som att innovationen i 
sig fick publicitet. Författarna har även fått bekräftelse på att innovationen i sig är genialisk 
på det sättet att det inte alls är säsongsbetonat, alla kan tillverka den och produktens 
viktigaste budskap är återanvändningstänket. 
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X-‐com	  
Författarna kopplar samman Rogers fem faktorer med X-com och deras innovation.(Rogers,s. 
221-222, 2003) X-com är duktiga på att anamma nya tekniker men även testa dessa på nya 
sätt, vilket är en del av deras relativa fördelar av innovationen.  

X-com nämner själva att de i vissa fall testar och göra laborationstest på nya tekniker. I och 
med det finns det en koppling mellan innovationens prövningsbarhet vilket utgör en lägre 
osäkerhet för individer som vill testa den samt även bidrar till en snabbare spridning. De låter 
även andra vara med och testa på en tjänst via internet, detta kopplar författarna samman med 
innovationens användarvänlighet, X-com låter individer testa på deras tjänster även fast det 
vanligtvis finns det inte tid till detta. X-com vill helst bjuda in på en slutanvändare, en 
konsument som kan testa tjänsten samt avgöra hur den fungerar. Dock är det väldigt sällan 
användaren får vara med och diskutera om nya idéer kring X-coms produkter då det inte finns 
tid till detta. 
 
Dock finner författarna en skillnad mellan Rogers fem faktorer och X-com är att hos X-com 
finns det inte tid till att bjuda in användare och diskutera kring nya idéer, det kan bli 
problematiskt när man ska observera resultat från innovationen, vilket senare kan bidra till att 
individer inte godtar de nya idéerna. 
 
X-com arbetar med teknologiskt avancerade tjänster, det vill säga digital produktion som b. 
la. hemsidor. Hemsidorna måste anpassas efter kundens önskemål, om det sedan kan kopplas 
samman med användarnas behov har författarna svårt att hitta ett samband med. Hemsidorna 
måste anpassas efter kundens önskemål, om det sedan kan kopplas samman med användarnas 
behov har författarna svårt att hitta ett samband med, då det beslutet om utformning ligger 
hos kunden som beställer tjänsten. 

Enligt teorin diffusion of innovations av M. Rogers innebär att beslutstiden av innovationer är 
den period som avser hur lång tid det tar för innovationen att ta sig igenom innovations-
beslutsprocessen och mäts i graden för antagande i ett socialt system. Detta kopplar 
författarna med hur svårt det kan vara för X-coms kunder att förstå vilket jobb det egentligen 
krävs för att göra det X-com levererar, då det både är tidskrävande men som också innebär 
väldigt mycket jobb för att få det att passa med alla plattformar, mobiltelefoner, datorer etc.  

Likt Bag-All finner författarna vissa samband med X-com och den femtegenerationens 
innovationsprocess, speciellt den första fasen som bör drivas genom konkurrenstryck samt 
där det gäller att kunna känna igen när det råder potential för nya innovationer. I och med att 
Sverige ligger väldigt långt fram och att Xcom är väldigt duktiga inom sitt område innebär 
också att organisationen har mycket att komma med. Men senaste åren har man märkt att 
andra börjat komma ifatt X-com. Det sätt organisationen arbetar på i Sverige skiljer sig inte 
direkt från det sätt man arbetar på den utländska marknaden då det är liknande typer av 
projekt som har utförts.	  
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Omikai	  

Vad gäller Omikais innovation så finner författarna även här ett samband mellan Rogers fem 
faktorer inom innovationsspridning, speciellt vad gäller användarvänligheten hos 
produkten/tjänsten. (Rogers, s. 221-222, 2003) Omikai har arbetat enormt mycket med att 
skapa en enkelhet i sin tjänst, det ska vara lätt att ta till sig, det ska vara lätt att förstå 
kundvärdet som kan erbjudas. Omikai har försökt att standardisera sin tjänst så mycket som 
möjligt men för att kunna anpassa sig till olika kundsegment har de valt att göra systemet 
konfigurerbart så att det går att aktivera och inaktivera vissa saker, men systemet är 
detsamma i grund och botten. Omikai är väldigt pragmatiska och processorienterade och det 
är där innovationen kommer in, de har försökt att integrera lean i sitt system som ska hjälpa 
till att fatta dagliga beslut. Systemet rådgör för användaren ska fatta sina dagliga beslut, på så 
sätt vill de föra in LIN i sin verksamhet för att underlätta det hela. Omikai strävar efter att ha 
ett system men vill inte underhålla flera versioner av det, hela systemet är modellariserat både 
för att man som kund ska kunna få det stöd man behöver ha för sitt behov men även att det 
finns mån att växa med det systemet, detta grundar sig i att ju mer tiden går desto mer ökar 
behovet att få stöd och det kräver ett skalbart modultänk.	  
Utefter de data författarna fick ta del av hos Omikai finner inte författarna något direkt 
samband med Omikais innovation och den innovation som beskrivs i första och andra fasen i 
femte generationens innovationsprocess. Omikai arbetar dock väldigt pragmatiskt och 
processorienterat där de försöker få in LEAN i sitt system, de driver också en del 
marknadsdriven utveckling och levererar det marknader efterfrågar. Den tredje fasen utgör 
kunskap en viktig roll då innovationsprojekt genomförs oftast under osäkra förhållanden och 
det krävs en viss kunskap för att förhindra osäkerheter som kan uppstå (Žižlavsk, s.6, 2013). 
Det är i den tredje fasen författarna ser att Omikai sprider sin innovation, de har 
kommunicerat med bolag som arbetar med liknande saker, där har ett forum varit till stor 
hjälp med att dela erfarenheter och tankar mellan de olika bolagen och genom att samarbeta 
med varandra har de fått nya erfarenheter och insikter. Forumet har även bidragit till att 
samarbeten har uppstått och Omikai har fått tagit del av nätverk. Tidiga aktiviteter anses vara 
viktiga i den tredje fasen, det är där man genererar idéer och söker efter resurser som 
assistans, strategier, mål, kommunikation och ekonomi. Har man för koll på dessa aktiviteter 
kan möjligheten att lansera sin innovation förkortas avsevärt och generera en produkt som 
reagerar på marknadens behov mycket mer effektivt. (Žižlavsk, s.6, 2013) 
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Ashoka 

Ashoka nätverket består av sociala entreprenörer och sträcker sig över 70 länder världen över. 
Mary från Kanada är en av personerna i nätverket som har lyckats sprida sitt innovativa 
koncept ”Roots of Empathy”. Med ett så pass stort nätverk har Mary fått tagit del av fördelen 
med att vara med i ett stort nätverk, det handlar om spridningen av kunskap och information 
mellan olika aktörer i nätverk, i hennes fall handlar det om spridningen av sitt innovativa 
koncept (Tidd, Bessant, s.303-304, 2013).  

När man tittar på ett så pass stort globalt nätverk anser författarna att det är viktigt att tänka 
på de psykiska och psykiska avstånden när innovationen sprider sig inom nätverket. Psykiskt 
och fysiskt avstånd är hinder till internationalisering, länder kan geografiskt ligga nära 
varandra, men det psykiska avståndet kan vara enormt. I Ashoka och Mary Gordon fall måste 
det ha varit viktigt att tänka på de politiska och sociala miljöfaktorerna. (O’Grady, Lane, 
s.311-312, 1996). 

Tittar man på Ashoka nätverket i stort består det av sociala entreprenörer som fokuserar sig 
på att skapa värde för alla, dessa kommer in när ingen utveckling sker, eller när saker går åt 
fel riktning med en tanke på förändring. Författarna kopplar samman det med teorin om 
styrkan med svaga band, de svaga banden är en viktig del för att kunna bygga broar mellan 
individer, har man få svaga band kan det uppstå problem med att få information från den 
avlägsna delen i det sociala systemet, Ashoka är ett relativt stort nätverk, enligt Granovetter 
splittras sociala system som inte lyckas upprätthålla sina svaga band, vilket författarna 
kopplar samman med utan svaga band mellan individerna i nätverk sprider sig idéer 
långsamt.(Granovetter, s.201-229, 1983) 

6.2	  Internationalisering	  
	  
Bag-‐All 

Om man tittar på Bag-Alls internationalisering handlade det mer om att marknaden var 
begränsad i Sverige, det var en för liten marknad för hennes idé. Detta kan relateras till den 
ekonomiska miljön i teorin om psykiskt avstånd vid internationalisering, Bag-All ansåg att 
den svenska marknaden var alldeles för liten för hennes idé vilket bidrog till valet av 
etablering på den Amerikanska marknaden, författarna finner att Bag-alls internationalisering 
har samband med teorin om psykiska avstånd. Enligt O’grady och Lane uppstår det en 
osäkerhet när företag ska internationalisera sig och etablera sig på främmande marknader, 
företagen väljer oftast att etablera sig i ett land som ligger psykiskt nära varandra(O’grady, 
Lane, s.309-313, 1996).	   
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Bag-All upplevde sin internationalisering i USA som en praktisk process där de fick träffa 
professionella människor längs vägen, vilket författarna kopplar samman med att det 
tenderade att finnas ett kortare psykiskt avstånd mellan Sverige och USA. Samtidigt skiljer 
sig den legala miljön mellan USA och Sverige, det är mer en praktisk process att etablera ett 
företag i USA, det legala systemet i Sverige gör det väldigt opraktiskt för små företag att 
anställa personal, då våra legala system omfattar höga arbetsgivaravgifter och ett högt ansvar 
som privatperson när man bedriver ett eget företag. (Axelsson, Agndal, s.470-471, 2012)  

I USA respekterar man personer som genomför investeringar och tar fram varor, företag har 
rätt att få betalt direkt när inköpen görs. Tillskillnad från Sverige där små företag problemet 
att pengarna inte kommer in, med att det problemet inte existerat för Bag-All har de inte haft 
några problem med dåliga relationer, samtidigt har större bolag dåliga betalningsvillkor men 
handlar oftast i stora volymer. Författarna kopplar detta samman med det psykiska avståndet 
som handlar om social utveckling, det vill säga vilka roller som finns i samhället och hur de 
skiljer sig åt, på den amerikanska marknaden är Bag-All respekterade och har rätt till att få 
betalt direkt på plats, vilket skiljer sig från små svenska företag(Axelsson, Agndal, s.471, 
2012).  

Författarna finner inte några direkta kopplingar till Bag-All och Uppsala-modellen, förutom 
hur Johanson och Vahlne delar upp två olika typer av kunskap beroende på hur kunskapen 
samlas in. Författarna kopplar samman Bag-Alls kunskapsinhämtning med den andra typen 
av kunskap, det vill säga erfarenhetsbaserad kunskap, företaget hämtade in sin kunskap 
genom personliga erfarenheter och upplevelser, mycket kopplat till vad närstående tänkte och 
ägarens egna erfarenheter.(Johanson & Vahlne, s.1415, 2009) 

Tittar man på Born-global teorin ser författarna sambandet mellan Bag-All och världens 
tekniska framsteg inom informations och kommunikationsteknik. Dessa faktorer minskar på 
affärskostnader och underlättar för tillväxt för internationell handel, internet har även bidragit 
till att internationalisering har blivit ett kostnadsalternativ för företag som vill 
internationalisera sig (Knight, Cavusgil, s.125, 2004). Bag-Alls produkter finns i över 77 
butiker i 14 länder runt om i världen, både i fysiska butiker och på internet. Den teknologiska 
utvecklingen, det vill säga digitala kommunikationer har bidragit till att det går att köpa Bag-
Alls produkter runt om i världen, vilket författarna ser som en spridning av en innovation. 

Författarna ser skillnaden när man tittar på Uppsala-modellen och Bag-Alls 
internationalisering, Uppsala-modellen säger att brist på kunskap om utländska marknader 
kan bidra till att företag först börjar med export till närbelägna utländska marknader 
(Johanson, Vahlne, s.1420, 2009). I Bag-Alls fall etablerade de sig i USA vilket inte är en 
närbelägen marknad till Sverige och i detta fall beskrev fallföretaget att det är en extremt 
praktisk process att starta upp företag i USA och marknaden är betydligt större än hemma i 
Sverige. 
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Uppsala-modellen hävdar också att nätverksrelationer har stor betydelse och avgörande 
inverkan på företags internationalisering, i Bag-alls falls handlade det inte om att söka sig 
utomlands för att få någon värdefull nätverksposition. (Johanson & Vahlne, s.1423, 2009). 

X-‐com 

Johanson och Vahlne hävdar i den uppdaterade versionen av Uppsalamodellen att företag har 
en tendens att söka sig till den utländska marknaden beroende på om en relationspartner 
strävar efter det. Genom att ett företag söker sig till den utländska marknaden genom en 
partners önskan visar företaget ytterligare att man är intresserad av relationen (Johanson & 
Vahlne, s.1424, 2009). Denna teori kan relateras till att det var från början som Per Forsberg 
via ett forum anpassat för just ”flash programmerare” kom i kontakt med möjliga kunder & 
samarbetspartners på den utländska marknaden. Sedan har X-com framförallt haft en kund 
här i Sverige, ett svenskt företag som till en början bestod av 10-15 personer, men som sedan 
gjorde en stor internationell resa genom att öppna kontor i länder som, Berlin, New York, 
London, Los Angeles, Barcelona samt Paris och i takt med att de öppnade nya kontor på den 
utländska marknaden så har X-com hängt på genom att dessa kontor har varit i behov av dess 
kompetenser. 

Enligt Axelsson & Agndal är tidsskillnader en faktor som bland annat kan försvåra 
kommunikationen när företaget väljer att internationalisera sig. Vid middagstid i Sverige är 
det midnatt på östra delen av jordklotet och tvärtom. (Axelsson, Agndal, s.470, 2012) Detta 
kan relateras till problemet som X-com brukar stöta på med tidsskillnaden som råder då man 
arbetar med klienter i Los Angeles samt New York. Det kan även vara svårt att ställa om 
dygnet här i Sverige på grund av olika omständigheter om arbetet ska ske parallellt med den 
utländska marknaden. 

Likt Bag-All kopplar författarna samman X-coms kunskapsinhämtning med den andra typen 
av kunskap, det vill säga erfarenhetsbaserad kunskap, företaget hämtade in sin kunskap 
genom personliga erfarenheter och upplevelser, i detta fall via kommunikation med klienter 
har kunskapen vuxit fram vad gäller den utländska marknaden(Johanson & Vahlne, s.1416, 
2009) 

Det finns starka samband mellan X-com och Born-Global teorin, X-com arbetar mycket med 
att utveckla fram ny teknik digitalt som anpassas till webben eller en fysisk installation, till 
största del webbproduktion och applikationer. Författarna ser sambandet i Born-global teorin 
där utveckling av ny teknik anses vara naturligt för innovativa företag, de omvandlar sina 
befintliga marknader genom innovation vilket bidrar och ger upphov till att nya idéer och 
kreativa processer uppstår (Knight, Cavusgil, s.131, 2004). Samtidigt har inte X-com någon 
given internationaliseringsstrategi, företaget har istället en direkt kontakt med kunder och 
byråer i utlandet vilket även liknar deras tillvägagångssätt på den inhemska marknaden. 
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Enligt Johanson och Wiedersheim innebär bristen på kunskap om den utländska marknaden 
samt strävan att undvika risker att företag först och främst börjar med att exportera till 
närbelägna utländska marknader t.ex. marknader som företag har en viss kunskap om, eller 
till en marknad som liknar företagets ursprungliga marknad.  Johanson och Wiedersheim-
Paul hävdar också att företag påbörjar sin internationaliseringsprocess genom att exportera 
via autonoma agenter/representanter på den utländska marknaden. (Johanson & 
Wiedersheim, s. 1420, 2009) Här finner författarna att det finns vissa skillnader mellan teorin 
och hur Xcom startade sin internationalisering, då Xcom först och främst inte haft något syfte 
med sin internationalisering samt att det hela tog sin start år 2004, genom att Per Forsberg 
som är VD för Xcom kom i kontakt med en byrå i San Francisco som sökte individer på den 
tiden med kompetens inom programmering i flash.  

Omikai 

Författarna har hittat samband, likheter och olikheter kring Omikais internationalisering 
kopplat till det teoretiska avsnittet om området. Det råder inte några tvivel om att 
internationaliseringsmodellerna ger en insikt på en rad olika faktorer som är viktiga att tänka 
på vid internationalisering, om man tittar på Omikais internationalisering finner man likheter 
och olikheter som man direkt koppla samman med både Uppsala-modellen och Born-global 
teorin. 

I Uppsala modellen hävdar Johanson och Vahlne att utöver relationspartners strävan att söka 
sig till utländska marknader har företag också en tendens att söka sig till utomlands beroende 
på var företag och dess företag ser möjligheten (Johanson & Vahlne, s.1424, 2009). I 
Omikais fall var syftet med internationaliseringen att nå en större marknad då deras tjänst är 
skalbar, man kan använda sig av deras affärssystem vart än i världen man befinner sig, även 
kopplat till deras affärsidé som också är skalbar på det sättet att det finns stor potential och 
det finns ingen anledning att begränsa sig till den lokala marknaden.  

I dagsläget ses marknader som nätverk av relationer där olika företag kopplas samman med 
varandra. För att internationalisering ska bli lyckad krävs det att företag är involverade i 
dessa nätverk (Johanson & Vahlne, s.1423, 2009) I Omikais fall kom de i kontakt med sina 
samarbetspartners genom nätverkande, och det har varit en hög nivå av nätverkande genom 
processen. Nätverkande har bidragit till att företaget har införskaffat den nödvändiga kunskap 
som krävs för att internationalisera sig och författarna ser starka kopplingar mellan Omikais 
internationalisering och Uppsala-modellen. När man talar om nätverkande och 
kunskapsförvärv, med sina globala partners har Omikai tagit del av de fördelar som finns vid 
bred marknadsbearbetning, exempelvis ökat förtroende och mer kreativa och effektiva 
relationsprocesser.(Johanson, Wiedersheim-Paul, 306-309, 1975) 
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Omikai kom i kontakt med samarbetspartner genom nätverkande med befintliga kontakter, de 
har själva sökt upp organisationer och lämpliga partners. Det har varit ett nätverkande på hög 
nivå. Mathias nämner att det inte finns någon given regel, om man tittar på att välja en global 
partner då har de fått fördelen att få en bred marknadsbearbetning, nackdelen har varit att 
dessa inte är lika insatta på lokala marknader och är mer generalister. En global partner enligt 
Mathias har fördelen att nå ut till flera olika marknader, men att de inte har en lika bra 
marknadskännedom som en partner som bara arbetar lokalt, fördelen med en global partner är 
att de kan finnas på ett flertal olika marknader. Omikai arbetar med en kombination av både 
lokala och globala partners, där den globala partnern öppnar nya dörrar medan den lokala 
partnern driver igång system, utbildar samt projektleder.  

Om man tittar på Born-global företag är sådana som tidigt i sin uppstartsfas söker sig 
utomlands för att uppnå större framgångar med sin försäljning eller affärsresultat i flera 
länder. Internationaliseringen sker i ett tidigt stadie i eran av globalisering och framfarten av 
mer avancerad teknik världen över. Kopplat till Omikai fanns det redan från start en tanke om 
att inte begränsa sig till den lokala marknaden hemma i Sverige, de tog hjälp av olika 
organisationer som var till stöd för att hjälpa företag att internationalisera sig, samarbeten 
med organisationer bidrog också till att Omikai fick sina nya insikter och erfarenheter på vad 
man ska tänka på vid internationalisering. Tack vare det fick Omikai även ta del av nätverk. 

Ett born-global företag utgår redan från start att de är internationella med anpassade resurser 
för internationella aktiviteter och ledningens engagemang med att ha ett globalt fokus(Knight, 
Cavusgil, s.124, 2004). Författarna kopplar detta till Omikai och deras tillvägagångsätt att 
etablera sig utomlands, i deras fall använder de sig av sina samarbetspartners genom 
nätverkande och befintliga kontakter på den utländska marknaden. Nackdelen med att ha 
partners som är globala är att dessa partners inte har lika stort lokalt intresse, vilket även 
kontrar det motsatta, det vill säga att lokala partners inte har ett tillräckligt globalt tänk.   

Omikai har även tagit hjälp av olika organisationer som arbetar med att hjälpa företag med 
internationaliseringar, genom att samarbeta tillsammans med organisationer fick de 
erfarenhet och nya insikter på vad man bör tänka på vid en internationalisering, exempelvis 
hur man hanterar intäktsströmar och avtal och dylikt samt hur dessa kan appliceras. Genom 
att samarbeta med dessa har Omikai fått erfarenheter och tagit del av nätverk. De har inte 
använt sig av någon specifik internationalisering strategi de har snarare arbetat fram egna 
strategier. Det har varit många strategiska beslut om de själva ska ha hand om försäljningen 
utomlands eller om de ska använda sig av partners, det har påverkat vilka strategiska beslut 
man ska ta huruvida man ska använda sig av en partner som är lokal eller global. Omikai 
befinner sig fortfarande i tidigt skede av sin internationalisering. 
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6.3	  Internationell	  Marknadsföring	  
	  
Bag-‐All 

Bag-All sprider sitt budskap om sin produkt via bland annat sociala medier som Instagram 
och bloggar, företaget har även försäljning via internet på stora sidor vilket bidrar till att 
produkten får publicitet i större utsträckning då det når ut till flera potentiella kunder. Någon 
internationell marknadsföringsstrategi har inte Bag-all använt sig av, det handlar mer om 
egna värderingar och vad närstående tycker låter bra. Författarna fick bekräftelse på att Bag-
all inte tänker i marknadsföringstermer, Bag-all tenderar att vara mer av ett företag som 
använder sig av digitalkommunikation för att sprida budskapet om sin produkt, speciellt via 
sociala medier.  

Författarna kopplar det som att Bag-all har haft framgång och beaktat det psykiska avståndet 
”teknologiska miljön” som avser vilken grad av teknologisk utveckling som existerar på den 
nya marknaden och hur framtida utvecklingstrender ser ut.(Axelsson, Agndal, s.471, 2012). 
Genom att beakta hur teknologiska utvecklingen och framtida utvecklingstrender har sett ut 
har Bag-all lyckats med att sprida sitt budskap om produkten via digital kommunikation och 
framförallt via sociala medier. 

X-‐com 

När man tittar på affärsstrategier hos born-global företag kollar man på den tekniska 
kompetensen, den unika produktutvecklingen samt den högre graden av kvalitetfokus som 
existerar inom företaget. Born-global företag tenderar oftast till att ha en stark teknologisk 
kunskap inom verksamheten. (Knight, Cavusgil, s.130, 2004) Vad gäller Xcom så är de 
väldigt duktiga inom sitt område, vilket också innebär att de har mycket att komma med. 

Den tekniska kompetensen handlar oftast om vad företaget har för teknisk förmåga gentemot 
vad konkurrenterna inom branschen har. Med en hög teknisk kompetens skapar man 
gynnsammare förutsättningar för företagets tillverkning av första-klassiga produkter och 
utvecklingen av företagets produkter. (Knight, Cavusgil, s.130, 2004) Sverige ligger väldigt 
långt fram, sättet Xcom arbetar på i Sverige skiljer sig inte direkt från hur man arbetar på den 
utländska marknaden (då det är liknande typer av projekt som utförts) så har Xcom också 
märkt att andra har börjat komma ifatt en de senaste åren. 

Omikai 

För författarna råder inga tvivel om att det finns en hög grad av teknologisk kompetens inom 
Omikai, om man tittar på deras kommunikationskanaler varierar det beroende på vilken 
marknad de befinner sig på. Lokalt här i Sverige sprids information om deras tjänst mycket 
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via pressreleaser och artiklar som finns skrivna om Omikai, det skiljer sig helt emot hur det 
fungerar på den utländska marknaden där det mer handlar om uppsökande. Författarna ser 
sambandet i Born-global teorin där ett born-global företag tenderar till att använda 
informations och kommunikationsteknik för att effektivare integrera sig med sina kunder 
(Knight, Cavusgil, s.130, 2004). En inom Omikai är att de inte använder sig av någon 
engelsk-språkig kommunikation, med en engelsk-språkig kommunikation skulle Omikai 
effektivare integrera sig med sina kunder. Samtidigt är detta ett förändringsområde som 
Omikai är medvetna om och det kommer ske mer engelsk-språklig kommunikation inom ett 
par år. 
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7.	  Slutsatser	  &	  Fortsatt	  forskning	  

Följande kapitel är ett avslutande av forskningsstudien, författarna kommer med stöd av 
utgångspunkt i analysen besvara studiens två forskningsfrågor, som avslutande del kommer 
författarna redovisa rekommendationer till vidare forskning. 

För att göra det tydligare lyfter författarna fram forskningsfrågorna nedan. 

Forskningsfråga	  	  
Hur	  sprider	  sig	  innovationer	  utanför	  nationsgränser,	  och	  kan	  det	  
relateras	  till	  en	  internationaliseringsmodell?	  

Delforskningsfråga	  
När	  sker	  en	  innovationsspridning	  i	  femte	  generationens	  
innovationsprocess?	  

7.1	  Slutsatser	  
	  
Digitalkommunikation	  är	  väsentligt	  för	  
innovationsspridning	  hos	  små	  innovativa	  
företag. 

För att stödja denna slutsats har författarna tagit stor hänsyn till företagens olika sätt att 
marknadsföra och sprida budskapet om deras produkt. Den största skillnaden hos 
respondenterna ligger i vilka produkter eller tjänster de erbjuder, det som är sammanfallande 
hos respondenterna är att de har alla använt eller använder sig av digital kommunikation för 
att sprida sin innovation. Med digitalkommunikation vill författarna lyfta fram sociala medier 
som bloggar och forum som finns digitalt och det anser författarna har varit en bidragande 
faktor till att respondenterna har lyckats sprida sin innovation till andra nationer. Via digital 
kommunikation har även respondenterna kommit i kontakt med samarbetspartners och 
nätverk för att hämta kunskap och sprida sin innovation till en annan nation. Det har även 
bekräftats att innovationer kan spridas genom nätverk, ett bra exempel är Ashoka nätverket. 
Författarna föreslår även att digitalkommunikation är ett effektivt kostnadsalternativ för små 
innovativa verksamheter som vill sprida sin innovation. 
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Internationaliseringsmodeller	  kan	  ses	  mer	  som	  
ett	  stöd	  istället	  för	  en	  strategi. 

Inget av fallföretagen i denna studie hade använt sig av en direkt teoretisk 
internationaliseringsstrategi, det tenderar mer åt att respondenterna har arbetat fram en egen 
strategi. I och med detta drar författarna slutsatsen att Uppsala-modellen och Born-global ska 
ses mer som ett stöd istället för en given strategi vid internationalisering. Det finns samband 
mellan vissa delar i internationaliseringsmodellerna som kan relateras till fallföretagens 
upplevelser av att internationalisera och sprida sin innovation till andra nationer. Utifrån 
resultatet ser författarna därför internationaliseringsmodellerna och dess olika faser mer som 
ett stöd istället för en given strategi.  

Författarna föreslår att Uppsala-modellen kan uppdateras genom att lägga till en ny variabel 
som berör små verksamheters förmåga att internationalisera sig, förslagsvis innovativa små 
verksamheter. Inom det kan forskningen fokusera vidare på varför små innovativa företag har 
en benägenhet att vara globala redan från start, alternativt varför de söker sig utomlands i ett 
tidigt efter sin uppstartsfas. 

Innovationsspridning	  sker	  i	  ett	  tidigt	  skede	  
i	  en	  innovationsprocess. 

Utifrån analysen som författarna har genomfört kom författarna fram till att 
innovationsspridningen hos respondenterna i denna forskningsstudie sker i tidigt skede i en 
innovationsprocess, i detta fall handlar det om femte generationens innovationsprocess och 
dess tre första faser. Resultatet av analysen visar på att alla tre respondenter hade på olika 
tillvägagångsätt spridit sin innovation mer eller mindre under de tre första faserna, författarna 
tolkar det som att det finns ambitioner hos små innovativa verksamheter att vara 
internationella redan från start då det råder potential för innovationen att generera värde hos 
mer än en nation, vilket bidrar till att innovationen kommer spridas. 

Författarna anser att femte generationens innovationsprocess är relevant. För att stödja det 
menar författarna att det finns relevans för processen i den här studien. Processen tar även 
upp faktorer som är relevanta vid internationalisering. Bland annat den ökade komplexitet 
och förändringar som har påtvingat företag att ingå eller bilda allianser för att kunna stå 
starka vid förändringar av marknader. 

I och med att företag tidigt internationaliserar sig innebär det att innovationen exempelvis 
tidigt måste anpassas för en global efterfrågan, alternativt att innovationen är skalbar och kan 
anpassa sig efter efterfrågan som råder i den nya nationen. Ett av våra fall med X-com visade 
även på att innovationen inte behöver anpassas, då företagets innovativa tjänster bygger på 
något som redan är anpassat globalt, det vill säga hemsidor. Anpassningsbarheten sker dock 
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när de anpassar sina innovativa tjänster till exempelvis mobiltelefoner. Med detta innebär det 
att en ny faktor gällande innovations-anpassning kan läggas till tidigt i innovationsprocessen, 
förslagsvis i fas nummer två. Författarna tolkar innovations-anpassning som en viktig faktor 
när företag tidigt internationaliserar sig. 

7.2	  Fortsatt	  forskning	  inom	  området	  
Författarna bedömer att det finns goda förutsättningar att fördjupa forskningen ytterligare i 
detta område, antagandet grundar sig på författarnas uppfattning att det ligger nära i tiden att 
lägga fokus på hur verksamheter och innovationsspridning påverkas av den teknologiska 
utvecklingen som sker världen över. Författarna är öppna för att andra ska bedriva fortsatt 
forskning och fördjupa denna forskningsstudie ytterligare, men det är viktigt att ha förståelse 
över att det är ett föränderligt område, rekommendationen skulle vara att man undersöker 
större organisationer som är verksamma globalt. Förslagsvis skulle fortsatt forskning vara på 
hur Uppsala-modellen kan uppdateras för att kunna lägga till en ny variabel som berör små 
verksamheters förmåga att internationalisera sig.  

Analysen och slutsatserna har påvisat faktorer som kan visa sig vara viktiga att ha i åtanke 
när man ska internationalisera sin innovativa verksamhet. I efterhand är författarna väldigt 
måna om att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om de hade valt att intervjua och 
observera tio verksamheter. Empirin, analys och slutsatser visar på att spridning av 
innovationer ser olika ut utefter vilken verksamhet man väljer att undersöka, författarna 
tolkar det som att det finns ingen given strategi för att sprida sin innovation, det är upp till var 
och varje verksamhet att arbeta fram. Författarna tror att slutsatserna och resultatet skulle se 
annorlunda ut om de valde att ytterligare intervjua en rad olika verksamheter, det intressanta 
är att man bara hade fått in flera erfarenheter vilket hade bidragit till att studien hade tagit 
längre tid att genomföra. 

Avslutningsvis föreslår författarna att man borde se över en sjätte generations innovations 
process där vikten av småföretag och globalisering står i fokus för forskningen. 

	  

	   	  



	  
71	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

8.	  Källförteckning	  
 

• Litteratur	  
	  

Axelsson, Björn. Agndal, Henrik, (2012). Professionell Marknadsföring, Tredje upplagan. Estonia 

Björklund Maria, Paulsson Ulf. (2012). Seminarie boken – att skriva, presentera och opponera. 1:11. 
Uppl. Studentlitteratur. 

Bryman, Alan, (2013). Social Research Methods, Third Edition. Kina 

Everett, M.Rogers, (2003). Diffusion of Innovations, Fifth Edition. New york  
 
Tidd, Joe. Och Bessant, Joe. (2013). Managing Innovation, Integrating Technological, Market and 
Organizational Change, Fifth Edition. United Kingdom 

• Vetenskapliga	  tidskrifter	  
	  

Frumkin, Peter. (2013) Between Nonprofit Management and Social Entrepreneurship. Public 
Administration Review, Volume 73, Issue 2, pages 372–376,  

Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties: A network theory revisited. Sociological theory, 
No. 1, pp. 201-233 

Johanson, Jan. Vahlne, Jan-Erik, (2009). The Uppsala internationalization process modelrevisited: 
From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies 
(2009) 40, 1411–1431 

Johanson, Jan. Paul, Wiedersheim Finn, (1975). The internationalization of the firm – four Swedish 
cases. Journal of management studies, vol 12, pp. 305-322 

Knight, Gary A, Cavusgil, S Tamar, (2004). Innovation, Organizational Capabilities and the Born-
global firm.. Journal of International Business Studies, Vol. 35, No. 2 (2004), pp. 124-141 

Montanari, Andrea.  Saberi Amin.(2010). The spread of innovations in social networks. Department of 
Electrical Engineering and Department of Statistics. Standford. pp.20196-20201 

O'Grady, Shawna. W. Lane. Henry, (1996). The Psychic Distance Paradox. Journal of International 
Business Studies, Vol. 27, No. 2 (2nd Qtr., 1996), pp. 309-333  

 



	  
72	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Ondřej, Žižlavsk.(2013) Past, Present and Future of the Innovation Process. International Journal of 
Engineering Business Management, Vol.5,   

Roy Rothwell, (1994). Towards the Fifth-generation Innovation Process. International Marketing 
Review, Vol. 11 Iss 1 pp. 7 – 31 

• Internet	  
	  

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: The Human 
Factor In innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.  
 
Global	  Innovation	  index	  

https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf (Hämtad 2014-09-20) 

Ashoka	  nätverket	  

https://www.ashoka.org/about (Hämtad 2014-11-05) 

Den	  nationella	  innovationsstrategin	  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/11/84/7991d65e.pdf (Hämtad 2014-12-22) 

 

• Uppsatser	  
Lovemalm, Filip. 2014. INL 1. B-uppsats, Mälardalens Högskola 
	  

	  

	   	  



	  
73	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Bilaga	  1	  
Gruppkontrakt	  
	  

	   	   	  
Kontraktet	  avser	  examensprojektet	  i	  kursen	  INO325,	  Examensprojekt	  i	  
innovationsteknik,	  HT-‐2014,	  Mälardalens	  högskola.	  Kontraktet	  är	  giltigt	  
från	  och	  med	  2014-‐09-‐01	  till	  och	  med	  2015-‐01-‐30	  

Gruppmedlemmar	  	   	  

Filip	  Lovemalm	  
Muhamed	  Music	   	   	  

Ansvarsfördelning	  	  
§1.	  Ansvarsfördelningen	  är	  gemensam,	  båda	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  
för	  att	  projektet	  genomförs	  och	  slutförs	  i	  tid.	  	  
§2.	  Gemensamt	  ansvar	  för	  hanteringen	  av	  alla	  dokument.	  
§3.	  Färdigskrivningen	  av	  arbetet	  sker	  gemensamt.	  Gruppen	  ansvarar	  för	  att	  
arbetet	  är	  rätt	  utfört,	  klart	  i	  god	  tid	  och	  har	  en	  röd	  tråd.	  	  

Beslut	  
§4.	  Samtliga	  beslut	  som	  påverkar	  projektarbetet	  skall	  fattas	  gemensamt.	  	  
§5.	  Om	  en	  gruppmedlem	  är	  frånvarande	  på	  ett	  möte	  får	  den	  acceptera	  de	  
beslut	  som	  tas	  i	  dennes	  frånvaro.	  För	  hög	  frånvaro	  kan	  leda	  till	  att	  
gruppmedlemmen	  utesluts	  ur	  gruppen.	  	  
	  
Allmänt	  
§7.	  Arbetet	  skall	  ha	  satt	  igång	  tio	  minuter	  efter	  utsatt	  tid.	  
§8Mötestider	  anpassas	  inte	  efter	  aktiviteter	  som	  inte	  direkt	  är	  kopplade	  
till	  skolan.	  
§9.	  Raster	  tas	  gemensamt	  vid	  behov.	  Lunch	  sker	  alltid	  vid	  12:00	  oavsett	  
dag.	  	  
§10.	  Om	  en	  gruppmedlem	  inte	  kan	  närvara	  vid	  ett	  möte	  är	  denne	  skyldig	  att	  
meddela	  detta	  till	  studiekamrat	  i	  god	  tid.	  Vid	  frånvaro	  skall	  
gruppmedlemmen	  i	  största	  möjliga	  mån	  arbeta	  hemifrån.	  Är	  gruppmedlemmen	  
inte	  kapabel	  till	  det	  exempelvis	  på	  grund	  av	  sjukdom	  ansvarar	  denne	  för	  
att	  någon	  annan	  i	  gruppen	  tar	  över	  arbetsuppgifterna.	  
§11.	  Gruppmedlemmarna	  skall	  sträva	  efter	  att	  arbeta	  lika	  mycket	  som	  de	  
andra	  i	  gruppen	  så	  att	  arbetsfördelningen	  blir	  så	  jämn	  som	  möjligt.	  Båda	  
presterar	  till	  110	  %.	  
§12.	  Båda	  parterna	  har	  ett	  ansvar	  att	  vara	  förberedda	  och	  pålästa	  inför	  
möten.	  
§13.	  Vid	  eventuella	  konflikter	  löses	  detta	  inom	  gruppen,	  om	  detta	  inte	  
går,	  löses	  det	  med	  en	  handledare.	  	  
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Underskrifter:	  

	  

Filip	  Lovemalm	   	   Muhamed	  Music	  	   	   	  

	  

Bilaga	  2	  
Intervjuguide	  
	  
Introduktion	  

• Skulle	  du	  kort	  kunna	  beskriva	  vad	  er	  verksamhet	  gör?	  
• Hur	  länge	  har	  verksamheten	  existerat?	  
• Hur	  många	  anställda	  har	  ni?	  
• Vad	  har	  ni/du	  för	  position	  i	  företaget?	  

	  

Del	  1.	  Internationalisering	  

1. Vad	  hade	  ni/du	  för	  syfte	  med	  er	  internationalisering?	  
2. Hur	  gick	  ni/du	  tillväga	  för	  att	  starta	  upp	  er	  

internationalisering?	  
3. Har	  ni/du	  använt	  dig	  av	  en	  strategi	  för	  internationalisering?	  	  
4. Hur	  kom	  ni/du	  i	  kontakt	  med	  möjliga	  kunder	  &	  samarbetspartner	  

på	  den	  utländska	  marknaden?	  
5. Vad	  har	  ni/du	  fått	  för	  upplevelse	  av	  det?	  
6. Har	  ni/du	  använt	  er	  av	  några	  externa	  relationer	  eller	  nätverk	  

som	  har	  underlättat	  för	  etableringen	  på	  den	  utländska	  
marknaden/marknaderna?	  

7. Hur	  har	  er	  kunskap	  vuxit	  fram	  om	  er	  nya	  befintliga	  marknad?	  
Har	  ni	  använt	  er	  av	  någon	  extern	  part,	  t.ex.	  en	  general	  agent	  
eller	  ambassad	  som	  har	  underlättat	  för	  processen?	  

8. Vad	  för	  hinder/problem	  uppstod	  under	  processen?	  
9. Hur	  har	  ni/du	  övervunnit	  eller	  hanterat	  dessa	  hinder/problem?	  
10. Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  ni/du	  valde	  just	  den	  specifika	  

marknaden/marknaderna?	  
11. Vad	  för	  nya	  kunskaper	  krävdes	  för	  att	  etablera	  sig	  på	  den	  nya	  

marknaden/marknaderna? 
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Del	  2.	  Internationell	  marknadsföring	  

12. Hur	  upplever	  ni/du	  att	  det	  är	  att	  arbeta	  på	  en	  utländsk	  
marknad,	  hur	  skiljer	  sig	  det	  åt	  från	  den	  nationella	  marknaden?	  

13. Vad	  har	  ni/du	  för	  internationell	  erfarenhet?	  
(Arbete/studier)	  

14. Vilka	  kommunikationskanaler	  använder	  ni/du	  för	  att	  sprida	  
budskapet	  om	  er	  produkt	  och	  verksamhet?	  

15. Att	  ha	  förståelse	  över	  den	  nya	  marknaden	  är	  viktigt	  för	  
att	  kunna	  hantera	  den	  osäkerhet	  som	  uppstår	  vid	  en	  
internationalisering,	  hur	  fick	  ni/du	  förståelse	  över	  er	  nya	  
marknad?	  

16. Vilka	  segment	  vänder	  ni/du	  er	  till	  på	  er	  nya	  marknad?	  
17. Har	  ni/du	  standardiserat	  er	  produkt	  så	  att	  den	  passar	  in	  

både	  på	  den	  nationella	  och	  internationella	  marknaden?	  
18. Hur	  ser	  er	  organisatoriska	  struktur	  ut	  eller	  förändras	  den	  

beroende	  på	  vilken	  marknad	  ni	  befinner	  er	  på?	  
	  

Del	  3.	  Innovation	  

19. Skulle	  du	  kort	  kunna	  beskriva	  er/din	  innovativa	  
produkt/produkter?	  

20. Hur	  har	  ni	  förädlat	  er	  innovation	  och	  anpassat	  den	  för	  den	  
utländska	  marknaden?	  

21. Uppstod	  det	  några	  förändringar	  inom	  verksamheten	  när	  
innovationen	  introducerades	  på	  den	  nya	  utländska	  marknaden?	  

22. Arbetar	  ni	  med	  några	  förbättrings/förändringsarbeten	  inom	  er	  
verksamhet?	  

23. Hur	  arbetar	  ni	  internt	  inom	  verksamheten	  för	  att	  utveckla	  och	  
komma	  fram	  till	  nya	  idéer?	  

24. Hur	  uppfattas	  er	  produkt/produkter?	  Är	  det	  svårt	  att	  
förstå/använda	  produkten?	  

25. Hur	  förenlig	  anser	  ni	  att	  er	  produkt/produkter	  är?	  Är	  det	  
svårt	  för	  användaren	  att	  förena	  sig	  med	  produkten?	  

26. Vad	  finns	  det	  för	  relativa	  fördelar	  med	  er	  produkt?	  T.ex.	  
finns	  det	  ekonomiska	  fördelar,	  en	  större	  bekvämlighet	  eller	  
bidrar	  den	  till	  en	  social	  prestige?	  

27. Hur	  pass	  prövningsbar	  är	  er	  produkt	  och	  krävs	  det	  viktiga	  
resurser	  för	  att	  testa	  den?	  

28. Hur	  hanterar	  ni/du	  relationen	  med	  era	  konsumenter,	  får	  
användaren	  vara	  med	  och	  diskutera	  om	  nya	  idéer	  kring	  er	  
produkt/produkter?	  
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29. Innovation	  handlar	  till	  stor	  del	  om	  överlevnad	  och	  tillväxt,	  
har	  ni	  en	  framtidsplan	  för	  er	  verksamhet?	  

30. Finns	  det	  planer	  på	  att	  expandera	  verksamheten	  ytterligare	  och	  
sprida	  er	  innovation	  till	  flera	  utländska	  marknader?	  
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Bilaga	  3	  
Operationalisering	  
	  

	  

 
Teori/Modell	   Begrepp/Samband	   Intervjufråga	   Område	  

Diffusion	  

Of	  

Innovation	  

Rogers	  

fem	  

faktorer	  

27,	  28,	  29,	  30,	  
31,	  	  

Innovation	  

Uppsala	  

Modellen	  

Longitudinell	  

ansats	  
4,	  8,	  9,	  2	  

Internationaliseri
ng	  

Born-‐	  

Global	  

Innovativa	  

verksamheter	  
1,3	  5,	  12	  
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