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Abstrakt 

Följande flerfallsstudie syftar till att empiriskt undersöka hur entreprenörer i Born Globals, 

det vill säga företag med en global vision och närvaro från grundandet, använder sina nätverk 

för att bli internationella. Tre fallstudier görs på olika Born Global-företag där 

entreprenörernas användning av nätverk i internationaliseringsprocessen undersöks genom 

semistrukturerade intervjuer. Fallstudierna analyseras först individuellt med hjälp av 

Johanson och Vahlnes internationaliseringsprocessmodell (2009) och sedan tillsammans i en 

jämförande analys för att dra fallgemensamma slutsatser. Resultatet visar att entreprenörerna 

använder sina existerande nätverk som ett verktyg för att genomföra en snabb 

internationaliseringsstrategi, genom att dra nytta av de kunskaper och resurser som finns 

inom nätverken. Nätverk fungerar både som en länk till indirekta relationer och som ett 

hjälpmedel för att minska det psykiska avståndet till internationella marknader. Således 

utnyttjas företagets nätverksposition för att identifiera affärsmöjligheter och för att lära sig, 

vilket möjliggör en verksamhetsförändring som driver internationaliseringen framåt.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt ges en bakgrund till studiens ämne. En problemdiskussion presenteras kring 

Born Globals internationaliseringsprocess och användandet av nätverk. Avsnittet resulterar i 

studiens syfte, forskningsfråga och disposition.  

1.1 Bakgrund och problematisering 

Nya marknadsförhållanden såsom förbättrade produktions- och kommunikationsteknologier 

har sänkt globala handelsbarriärer, vilket har underlättat internationalisering för små och 

medelstora företag (SMF) (Rennie, 1993; Knight & Cavusgil, 1996). Det har också 

möjliggjort att SMF nu kan konkurrera mot stora multinationella företag (Knight & Cavusgil, 

1996). De sänkta trösklarna till den globala marknaden och skapandet av allt fler 

nischmarknader har resulterat i att en ny typ av bolag vuxit fram. Idag är de bolagen kända 

som Born Globals (McKinsey & Co., 1993; Knight & Cavusgil, 1996; Madsen & Servais, 

1997).  

 

Born Globals karaktäriseras av en tydlig internationaliseringsstrategi redan från grundandet 

och har en betydande andel internationell försäljning redan under de första åren (Moen m. fl., 

2008). De har vanligen en nischad produkt, vilket gör att hemmamarknaden snabbt kan 

kännas liten. Born Globals behöver därför bli internationella för att nå en tillräckligt bred 

kundbas (Madsen & Servais, 1997). När fenomenet började uppmärksammas under 1990-

talet var en tidig internationalisering en ny och annorlunda företagsstrategi. Nu, drygt 25 år 

senare, är strategin betydligt mer vanlig. Under 2012 utgjorde Born Globals en femtedel av 

alla nystartade företag i Europa och upp till hälften av alla nystartade företag i Rumänien, 

Belgien och Danmark (Eurofound, 2012).  

 

Mindre företag som Born Globals har vanligtvis begränsade kunskapsmässiga och finansiella 

resurser, vilket gör att de behöver vända sig till sina nätverk för hjälp (Madsen & Servais, 

1977; Chetty & Campbell-Hunt, 2003). I dagens konkurrenskraftiga företagsklimat har det 

blivit allt viktigare för företag att samarbeta med varandra, inte minst för små bolag som Born 

Globals. Det har blivit för komplicerat och dyrt att arbeta ensam (Chetty & Campbell-Hunt, 

2003), vilket har gjort att traditionella marknader med isolerade och självständiga aktörer har 

bytts ut mot komplexa nätverk (Möller & Halinen, 1999). Expansionen till nya marknader 
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anses således vara ett resultat av interaktionen mellan olika aktörer (Tikkanen, 1998). 

Tidigare forskning om Born Globals har därför betonat vikten av entreprenörernas privata 

och affärsmässiga nätverk för att möjliggöra en internationalisering (Möller & Halinen, 1999; 

Mtigwe, 2006; Ojala, 2009).  

 

Även om Born Globals under de senaste decennierna har fått stor uppmärksamhet i 

forskningen och vikten av nätverksrelationer för en lyckad internationalisering belysts 

(Coviello & Munro, 1995; Sharma & Blomstermo, 2003; Zain & Ng, 2006; Ojala; 2009) 

finns det begränsad empirisk forskning på hur entreprenörerna och beslutsfattare använder 

sina nätverk i internationaliseringsprocessen. Ett flertal forskare menar att Born Globals 

internationaliseringsprocess drivs av lärandet och kunskapsöverföringen inom nätverk 

(Sharma & Blomstermo, 2003; Madsen & Servais, 1997; Coviello & Munro, 1995) men hur 

dynamiken i entreprenörernas nätverk driver internationaliseringsprocessen framåt har i få 

studier undersökts. Således har ett forskningsgap identifierats. Givet dagens 

konkurrenskraftiga företagsklimat anser vi att entreprenörer och företagare skulle gynnas av 

en ökad kunskap om hur nätverk kan användas i internationaliseringen. 

1.2 Syfte 

Den här studien syftar till att bidra till forskningsområdet för Born Globals med empiriska 

resultat på hur internationaliseringsprocessen i Born Global-företag kan studeras, genom att 

applicera ett nätverksperspektiv. Syftet med den här studien är således att få en djupare 

förståelse för hur entreprenörerna i Born Global-företag använder sina nätverk och relationer 

för att driva bolagets internationaliseringsprocess framåt. 

1.3 Frågeställning  

Hur använder entreprenörerna i Born Global-företag olika typer av nätverk i 

internationaliseringsprocessen?  
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1.4 Disposition av studien 

För att undersöka den presenterade frågeställningen kommer studien att disponeras på 

följande vis: 

 

Inledningsvis presenteras en bakgrund, problematisering, 

syftesformulering samt frågeställning. 

 

 

Efter inledningen presenteras studiens teoretiska ramverk och för 

studien relevanta begrepp att teoretiskt operationalisera. Det 

teoretiska ramverket avslutas med att presentera den analysmodell 

med vilken studiens resultat kommer att analyseras.   

 

Efter presentationen av det teoretiska ramverket diskuteras studiens 

metod, forskningsdesign samt trovärdighet.  

 

 

Efter den metodologiska genomgången presenteras resultaten från 

den empiriska undersökningen. 

 

 
 

 

Studiens empiriska resultat analyseras sedan med hjälp av den teori 

och den analysmodell som presenterats i det teoretiska ramverket.  

 

 
 

Studien avslutas med en slutsats och diskussion om vidare 

forskningsområden. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket ligger till 

grund för studiens analys av den empiriska undersökningen.  

 

 

Figur 1. Disposition av studiens teoretiska ramverk 

 

Då studien har sin utgångspunkt i litteraturområdet för internationalisering, inleds 

teoriavsnittet med en introduktion till tidigare forskningsströmmar för att ge läsaren en första 

inblick i forskningsområdet. Den teoretiska redogörelsen fortsätter sedan med en definition 

och presentation av fenomenet Born Globals. Vidare presenteras och diskuteras olika typer av 

nätverk och dess dynamik samt litteratur kring nätverk och relationers påverkan på företags 

internationaliseringsprocess. För att knyta samman teorin presenteras studiens analysmodell, 

Johanson och Vahlnes internationaliseringsprocessmodell (IP-modellen) (2009).  
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2.1 Traditionell internationalisering 

Welch och Luostarinen (1988) definierar internationalisering som en process av ökade 

affärsaktiviteter som korsar hemlandets gränser. Genom att korsa de nationella gränserna och 

därmed nå kunder bortom hemmamarknaden, möjliggörs omsättnings- och vinstmöjligheter 

som inte är tillgängliga för företag som endast opererar på sin  

hemmamarknad (Hill & Hult, 2015 s. 346–347). Historiskt sett var internationalisering endast 

en möjlighet för stora företag då processen var väldigt resurskrävande (Hill & Hult, 2015 s. 

20), där makroekonomiska risker, fördelar och kostnader på en specifik marknad vägdes mot 

varandra vid beslut om internationell expansion (Hill & Hult, 2015 s. 80–83).  

 

Inom internationaliseringslitteraturen är Johanson och Vahlnes (1977) första 

internationaliseringsprocessmodell (IP-modellen) en av de mest välkända processmodellerna 

som beskriver ett företags internationalisering. Den utgår från att ett företags 

internationaliseringsprocess drivs av samspelet mellan lärande av och engagemang på den 

internationella marknaden, där bristen på kunskap om den utländska marknaden är det största 

hindret för företagets internationalisering. Kunskap kan enligt Johanson och Vahlne (1977) 

endast utvecklas genom egna erfarenheter av att aktivt operera på den aktuella marknaden. 

Erfarenheterna som företaget erhåller av att vara verksam på en marknad används för att 

identifiera nya affärsmöjligheter och bidrar till att osäkerheten att agera på den aktuella 

marknaden minskas.  

 

Då kunskap om utländska marknader utvecklas över tid, anses ett företags internationella 

expansion ske i en stegvis process. I takt med att företaget lär sig av att göra affärer på 

internationella marknader ökar dess engagemang till dem (Johanson & Vahlne 1977, 2003). 

Johanson och Vahlne (1977) fann att företag inte direkt etablerar ett dotterbolag på en ny 

marknad, utan till en början exporterar för att erhålla lärdomar om marknaden med låg risk. 

De benämnde den stegvisa investeringen som etableringskedjan. Företagen gick också till en 

början ut på marknader med lågt psykiskt avstånd i förhållande till sin hemmamarknad och 

sucessivt ökade sitt engagemang till marknader med större psykiskt avstånd. Det psykiska 

avståndet utgör den samling faktorer som gör att två länder skiljer sig åt, vilket bland annat 

kan vara språk, kultur och utbildningsgrad (Johanson & Vahlne, 1977).  

 

 



 

 

8 

När små och medelstora företag (SMF) under 1990-talet etablerade sig i en allt högre grad på 

internationella marknader började fler forskare rikta sitt fokus mot så kallade Born Globals - 

SMF med en snabb internationaliseringsstrategi (Oviatt & McDougall, 1994; Knight & 

Cavusgil, 1996; Bell, 1995; Madsen & Servais, 1997). Företagen bar på en global vision 

redan vid grundandet och internationaliserade sig direkt eller inom kort från starten (Oviatt & 

McDougall, 1994; Coviello & Munro, 1995). Deras internationaliseringsprocess visade sig 

därför inte kunna beskrivas med tidigare teorier om en långsam och stegvis expansion 

(Johanson & Vahlne, 1977; Bilkey & Tesar, 1977; Reid, 1981).  

2.2 Born Globals 

2.2.1 Definition Born Globals  

I den befintliga litteraturen om Born Globals har forskare benämnt fenomenet på en rad olika 

sätt; Instant Exporters (McAuley, 1999), International New Ventures (McDougall m. fl., 

1994) och Born Globals (Madsen & Servais, 1997). I den här studien används begreppet 

Born Globals när hänvisning till SMF, som tidigt och snabbt internationaliserat sig, görs. 

Grundprincipen för alla definitioner av Born Globals (eller motsvarande) är att företaget i 

fråga har en global vision och internationell närvaro redan från start (Oviatt & McDougall 

1994; Moen, Sørheim & Erikson, 2008). Inspirerat från tidigare forskning (Knight & 

Cavusgil, 1996) definieras Born Globals i den här studien som företag som från grundandet 

utforskar och utnyttjar affärsmöjligheter i olika länder genom en tidig global expansion.  

2.2.2 Born Globals internationaliseringsprocess  

För att möjliggöra en tidig internationalisering har forskare inom Born Global-litteraturen 

understrukit vikten av entreprenörerna och nyckelpersonerna i företaget (McDougall m.fl., 

1994; Andersson, 2000). Entreprenörerna bakom Born Globals identifierar ofta nischer inom 

olika industrier eller skapar helt nya branscher att globalt expandera till (Andersson & 

Wictor, 2003; Sharma & Blomstermo, 2003). De har i tidigare studier visat sig ha en 

akademisk bakgrund och använder sina tidigare erfarenheter för att möjliggöra en tidig och 

snabb internationalisering (Andersson & Wictor, 2003). Således är entreprenörerna en 

värdefull resurs i internationaliseringsprocessen (Knight & Cavusgil, 2015; Madsen & 

Servais, 1997; Andersson & Wictor, 2003).  
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Born Globals har trots entreprenörernas tidigare erfarenheter ofta begränsade finansiella och 

kunskapsmässiga resurser (Knight & Cavusgil, 1996; Madsen & Servais, 1997; Chetty & 

Campbell-Hunt, 2003; Freeman m.fl., 2006). Det gör att skapandet och användandet av olika 

typer av nätverk är ett fundamentalt verktyg för Born Globals internationaliseringsprocess 

(Oviatt & McDougall, 1994; Knight & Cavusgil 2015). Genom att interagera med nätverket 

tidigt kan företagen erhålla marknadskunskap som redan finns inom nätverket och på så sätt 

nå utländska marknader snabbare än om kunskapen hade behövt erövras på egen hand 

(Coviello, 2006; Majkgård & Sharma, 1998; Zain & Ng, 2006). Entreprenörernas nätverk 

kompletterar således deras erfarenheter och kunskaper (Madsen & Servais, 1997) samt 

möjliggör deras globala strategier redan från start (Andersson & Wictor, 2003). Därför menar 

ett flertal forskare att Born Globals internationaliseringsprocess bör studeras utifrån ett 

nätverksperspektiv (Madsen & Servais, 1997; Sharma & Blomstermo, 2003). 

2.3 Nätverk 

2.3.1 Olika typer av nätverk 

Nätverk är ett komplext fenomen som består av olika sammankopplade relationer mellan 

aktörer som ömsesidigt påverkar varandra (Möller & Halinen, 1999; Halinen & Törnroos, 

2005; Johanson & Vahlne, 2003; Mtigwe, 2006). Relationerna till de olika aktörerna inom ett 

nätverk kan vara både direkta eller indirekta. Det direkta nätverket är de relationerna som 

ligger närmast anknutna till aktören och det indirekta nätverket är aktörens direkta nätverks 

vidare nätverk (Todeva, 2006, s. 225), se figur 2. Nätverkets kedjeliknande karaktär gör att 

gränserna för var ett nätverk börjar respektive slutar ofta är väldigt svåra att tyda (Halinen & 

Törnroos, 2005). 

  

 

Figur 2. Konceptuell illustration av direkta och indirekta kontakter 
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Företag interagerar idag inom affärsmässiga och privata nätverk (Coviello & Munro, 1995; 

Landström & Löwegren, 2009 s. 233), både på hemmamarknaden och utomlands (Majkgård 

& Sharma, 1998). Affärsmässiga nätverk är relationer mellan eller inom företag, såsom 

distributörer, återförsäljare och kollegor (Johanson & Mattsson, 1988; Landström & 

Löwegren, 2009 s. 23; Coviello & Munro, 1995). Det privata nätverket består istället 

exempelvis av bekanta, vänner och familj (Anderson m. fl., 2005; Landström & Löwegren, 

2009 s. 232). Affärsmässiga relationer kan med tiden övergå och utvecklas till privata, och 

vice versa (Landström & Löwegren, 2009 s. 233).  

 

Inom stora bolag där de anställdas privatliv och arbetsliv är skilda åt, är det oftast inte svårt 

att se gränsen mellan en affärsmässig och privat relation. Entreprenörernas centrala roll i 

nystartade företag gör att gränsen mellan deras affärsmässiga och privata relationer blir 

svårare att tyda, då entreprenörer ofta använder sina privata nätverk i affärssammanhang i 

brist på relevanta affärsmässiga kontakter (Partanen m. fl., 2008). Att bygga affärsmässiga 

relationer kan nämligen vara både tids- och resurskrävande, vilket gör att de privata 

nätverken framför allt är viktiga i nystartade företag (Johanson & Vahlne, 2009; Coviello & 

Munro, 1995; Melén & Nordman, 2007). Det privata nätverket kan bland annat bidra med 

socialt stöd, rådgivning, kunskap, legitimitet, nya affärsmöjligheter och investeringar 

(Landström & Löwegren, 2009 s. 232, 236). 

2.3.2 Nätverksdynamik  

Såväl privata som affärsmässiga nätverk är dynamiska och förändras över tid i takt med att 

relationer utvecklas. Företag och aktörer inom nätverk som delar resurser med varandra 

tvingas koordinera och anpassa sina utbyten, för att båda parter ska bli tillfredsställda. De blir 

på så sätt ömsesidigt beroende av varandra (Blankenburg Holm m. fl., 1996; Johanson & 

Mattsson, 1988). Exempel på resursberoenden mellan företag och dess intressenter i 

nätverket är kunder som vill få sina behov tillgodosedda, finansiärer som vill få avkastning på 

sitt kapital, aktörer som vill nå ett företags kontakter eller leverantörer som vill distribuera 

sina produkter (Landström & Löwegren, 2009, s. 238). I en relation där ”vinsten” av 

resursutbytet är snedfördelad kan den ena aktören erhålla ett maktövertag över den andra, 

vilket påverkar långsiktigheten i relationen. Alla aktörer i en relation måste känna att de på 

något sätt tjänar på att vara i relationen. Om en aktör inte känner sig tillfredsställd av utbytet 

kan samarbetet avbrytas och nätverket därmed avsevärt förändras. Ett ökat samarbete och 
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beroende mellan aktörer ökar tilliten och engagemanget mellan dem (Frazier m. fl., 1988). En 

aktör kan även utnyttja den tillit som finns uppbyggd mellan två andra aktörer i nätverket, 

som exempelvis en direkt och indirekt kontakt, för att på ett snabbare sätt själv uppnå en 

relation med den indirekta kontakten (Johanson & Vahlne, 2009).  

 

En relation kan ha starka eller svaga bindningar där bindningar är hur nära knutna till 

varandra aktörerna i ett nätverk är. Styrkan på relationen mellan två aktörer är dock inte 

densamma gällande alla typer av resursutbyten. En relation mellan två aktörer kan vara stark i 

frågan om en resurs, men svagare i en annan (Levinthal & Fichman, 1988). 

 

En relation med starka bindningar har aktörer som är nära knutna till varandra och varandras 

resterande nätverk (Granovetter, 1973). En relation uppnår starka bindningar när stora 

mängder socialt kapital, det vill säga engagemang och samarbete, har investerats i relationen. 

När två aktörer använder varandras resurser och kontakter ökar styrkan på bindningarna 

(Portes, 1998). Relationer med starka bindningar blir mer effektiva över tid då de respektive 

parterna får mer kunskap om varandras styrkor och svagheter, vilket ger möjligheten att 

utvecklas långsiktigt. Starka bindningar ger en stabil relation, men kan samtidigt minska 

flexibiliteten att exempelvis byta ut en aktör i nätverket. Om ett företag har en stark bindning 

till sin leverantör och leverantören höjer sitt pris, kan det vara svårt att byta (Landström & 

Löwegren, 2009, s. 235).  

2.4 Internationalisering ur ett nätverksperspektiv  

Utifrån ett nätverksperspektiv anses ett företags expansion till nya marknader vara ett resultat 

av interaktionen mellan aktörer i nätverk (Johanson & Mattsson, 1988; Tikkanen, 1998; 

Mtigwe, 2006). Därför är företag beroende av att ha en position inom olika nätverk för att 

lyckas expandera. Nätverk kan tillgodose företaget med resurser och information om 

utländska marknader (Johanson & Mattsson, 1988; Chetty & Blankenburg Holm, 2000; 

Freeman m. fl., 2009), något som möjliggör och förkortar en annars tids- och resurskrävande 

internationaliseringsprocess (Chetty & Campbell-Hunt, 2003; Zain & Ng, 2006). 

Nätverkspositionen avgör således vilka möjligheter ett företag kan ta del av (Johanson & 

Mattsson, 1988). Existerande nätverk fungerar också som en länk till nya kontakter och kan 

därför underlätta utvecklingen av nya partners och positioner på nya marknader (Coviello & 

Munro, 1995).  
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Johanson och Mattsson (1988) poängterar att nätverk hjälper företag att identifiera 

affärsmöjligheter utanför hemmamarknaden, vilket är i linje med ett flertal andra studier 

(Freeman m.fl., 2009; Johanson & Vahlne, 2009; Coviello & Munro, 1995). Nätverk utgör 

därmed en kritisk fördel för nystartade SMF som snabbt vill internationalisera sig (Coviello 

& Munro, 1995). Nystartade företag använder ofta entreprenörernas existerande nätverk, 

främst i den initiala fasen av internationaliseringen (Crick & Spence, 2005; Melén & 

Nordman; 2007). Crick och Spence (2005) fann dock i sin studie att de nätverken förlorade 

sin användbarhet efter en tid och att de studerade företagen därför behövde utveckla nya 

nätverk för att ha tillgång till rätt resurser, för att kunna gå ut på fler marknader. Ett sätt att 

utveckla nya nätverk är genom att anställa personer med rätt erfarenhet och nätverk (Crick & 

Spence, 2005).   

 

Johanson och Vahlne (2009) menar att korrelationen mellan val av marknad och det psykiska 

avståndet har blivit svagare, då fler företag och individer har allmän kunskap om utländska 

marknader idag gentemot tidigare. Det har istället visat sig att Born Globals ofta följer sina 

nätverk till utländska marknader då nätverkets kunskap och anknytning till en marknad kan 

underlätta en snabbare internationalisering. Nätverksrelationer anses därför starkt influera 

valet av marknad företag går ut på (Johanson & Mattsson, 1988; Coviello & Munro, 1995; 

Zain & Ng, 2006; Johanson & Vahlne, 2009). Ojala (2009) menar dock att det sker när 

företag går ut till närliggande marknader med lågt psykiskt avstånd. I hans studie om finska 

Born Globals internationaliserade sig de studerade bolagen till marknader med högt psykiskt 

avstånd utifrån ett strategiskt val och inte utifrån sina nätverksrelationer. Nätverken användes 

istället som ett hjälpmedel för att genomföra själva internationaliseringen.     

 

För att undersöka och beskriva hur entreprenörerna i Born Global-företag använder nätverk 

och relationer i internationaliseringsprocessen använder den här studien Johanson och 

Vahlnes reviderade IP-modell (2009). Den presenteras i kommande avsnitt.   
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2.5 Internationaliseringsprocessmodellen 

Ett föränderligt företagsklimat och nya framsteg inom internationaliserings- och 

nätverksforskningen resulterade i att Johanson och Vahlne (2009) reviderade sin ursprungliga 

IP-modell som tidigare presenterades. Givet det fokus som nätverk och relationer fått under 

de senaste decennierna forskning kring företags internationalisering valde författarna att 

applicera ett nätverksperspektiv på sin ursprungliga IP-modell (Johanson & Vahlne, 2009). 

Den reviderade modellen är den som fortsättningsvis kommer att användas i den här studien. 

Vidare referens till “IP-modellen” syftar således till den reviderade modellen från 2009.  

 

IP-modellen är en dynamisk processmodell som består av tillståndsvariabler och 

förändringsvariabler, se figur 3. Tillståndsvariablerna består av kunskap och identifiering av 

möjligheter samt nätverksposition. Exempel på kunskap och identifiering av möjligheter är 

att en aktörs nätverk kan generera ökad marknadskunskap och presentera möjligheter för 

vidare internationalisering. Nätverkspositionen avser var i nätverket den aktuella aktören 

befinner sig, det vill säga vilka som finns i aktörens direkta och indirekta nätverk. (Johanson 

& Vahlne, 2009) 

 

Förändringsvariablerna i modellen är lärande, skapande och tillitsbyggande samt 

relationsengagemang. Lärande, skapande och tillitsbyggande är resultatet av aktörens 

aktiviteter och interaktion med sitt nätverk. Ökade interaktioner och aktiviteter med andra 

aktörer i nätverket leder till ett högre relationsengagemang. (Johanson & Vahlne, 2009) 

 

 

Figur 3: “The Business Network Internationationalization process model”   

Reviderad IP-modell. Översatt från engelska till svenska. (Johanson & Vahlne, 2009) 
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Modellen beskriver en internationaliseringsprocess där ovannämnda variabler är olika 

drivkrafter och påverkansfaktorer. För att förtydliga det här sambandet kan modellen 

sammanfattas som följande; företagets nätverk och relationer (nätverksposition) ger den 

kunskap och de möjligheter som de har till sitt förfogande. Genom att agera på de 

möjligheterna stärks relationsengagemanget vilket i sin tur bland annat skapar lärande och 

bygger tillit. Nya lärdomar och ökad tillit till nätverket förändrar företagets nätverksposition, 

vilket innebär att processen har drivits framåt. Således, likt ett kretslopp, drivs 

internationaliseringen vidare. (Johanson & Vahlne, 2009) 

 

Kritik har riktats mot IP-modellens aktualitet för Born Global-företag då deras snabba 

internationalisering anses vara för komplex för att kunna beskrivas av modellen (Wictor, 

2012; Andall & Fischer, 2005). Johanson och Vahlne (2009) poängterar att Born Globals inte 

nödvändigtvis följer etableringskedjan som presenterades i deras första modell (1977), men 

att själva IP-modellen (2009) kan beskriva Born Global-företags 

internationaliseringsmönster. För att IP-modellen i den här studien ska vara relevant att 

tillämpa som analysmodell är det därför viktigt att separera etableringskedjan som 

presenterades i deras första studie (Johanson & Vahlne, 1977) och modellen som beskriver 

själva processen (Johanson & Vahlne, 2009). Johanson och Vahlne (2009) poängterar att 

processmodellen i sig inte har en tidsaspekt, men för att gå de steg som modellen beskriver 

krävs en viss tid att etablera de relationer som krävs för företagets internationalisering. Att 

redan ha ett etablerat nätverk på den nya marknaden förkortar därmed processen avsevärt. 

Nätverket kan agera som en genväg i internationaliseringen vilket leder till en snabbare 

process. Således anses IP-modellen vara tillämpbar i den här studien. 
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2.6 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Med hjälp av ett nätverk av aktörer kan internationaliserande Born Global-företag dra nytta 

av den kunskap om utländska marknader som redan har förvärvats inom nätverket (Coviello, 

2006; Majkgård & Sharma, 1998). På så sätt kan en annars lång och tidskrävande process 

förkortas (Mtigwe, 2006; Coviello & Munro, 1995). Det är särskilt relevant för Born Globals 

givet att de vanligen har begränsade kunskapsmässiga och finansiella resurser (Knight & 

Cavusgil, 1996). Företag interagerar därför med olika typer av nätverk, både affärsmässiga 

och privata (Coviello & Munro, 1995). De båda nätverkstyperna är uppbyggda av direkta och 

indirekta nätverksrelationer med ömsesidiga resursberoenden (Halinen & Törnroos, 2005). 

Beroende på vilken resurs som är i fokus varierar styrkan på relationen mellan två aktörer 

(Levinthal & Fichman, 1988). Relationer kan ha starka eller svaga bindningar där styrkan på 

bindningarna avgörs av den mängd socialt kapital som investeras i relationen (Granovetter, 

1973).  

 

För att undersöka hur entreprenörerna i Born Globals använder sina nätverk för att driva 

internationaliseringen framåt används IP-modellen (Johanson & Vahlne, 2009) som studiens 

analysmodell. IP-modellen är en dynamisk processmodell som beskriver hur nätverk är en 

drivkraft i företags internationalisering genom tillstånds- och förändringsvariabler.   
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens valda metod. Metodavsnittet avslutas 

med en trovärdighetsdiskussion. 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Fallstudie  

Då syftet med den här studien är att undersöka hur entreprenörerna i Born Globals använder 

sina nätverk och relationer i företagets internationaliseringsprocess, har en flerfallsstudie med 

tre fallföretag använts som forskningsdesign. Den här designen möjliggör att besvara en 

frågeställning om hur eller varför ett fenomen eller en process företer sig (Yin, 2007 s. 17). 

Syftet med fallstudier är att undersöka beslut, processer och händelser i en specifik kontext, 

vilket är passande i det här fallet (Yin, 2007 s. 30; Fletcher & Barrett, 2001). 

  

Fallstudier möjliggör en djupare förståelse för komplicerade sociala företeelser då de 

inkluderar fler datainsamlingsmetoder (Yin, 2007 s. 18; Eisenhardt, 1989) och kan således 

användas för att få en tydligare inblick i ett företags internationaliseringsprocess och 

användning av nätverk (Fletcher & Barrett, 2001). Studien använder en kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer som den primära datainsamlingsmetoden. Den primära 

datan kompletteras med sekundärdata om företagen. Fallstudien replikeras på tre olika 

företag, för att täcka in fler perspektiv på nätverkets roll i internationaliseringsprocessen i 

olika branscher (Yin, 1989, s. 53–55). 

3.1.2 Forskningsansats  

Studiens frågeställning utgår från ett forskningsgap i tidigare teorier och empirisk forskning. 

Utifrån studiens analysmodell, IP-modellen, har nyckelbegrepp operationaliserats i form av 

intervjufrågor som används för att besvara frågeställningen (se tabell 1). Studien har således 

en deduktiv forskningsansats. (Bryman & Bell, 2013 s. 31) 
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3.2 Val av studieobjekt och urvalsprocess 

En ordentlig kartläggning och utvärdering av potentiella Born Global-företag att studera 

gjordes, både genom sökningar online och via våra egna kontaktnätverk. Vi valde att studera 

företag som är verksamma i Sverige för att ha möjligheten att genomföra personliga 

intervjuer. 

 

I linje med vår definition av Born Globals, behövde de valda studieobjekten uppnå följande 

kriterier för att bli aktuell för undersökningen: 

 

● Företaget måste ha haft ambitionen att bli globalt från start och ha en global vision 

som genomsyrar verksamheten. 

● Företaget måste ha en närvaro på internationella marknader och ha haft det tidigt efter 

grundandet. 

 

Nio bolag identifierades som möjliga Born Globals att undersöka. Grundaren eller annan 

relevant anställd på bolagen kontaktades via LinkedIn eller e-post. Av de nio bolagen svarade 

fyra på vår förfrågan och tre hade möjlighet att delta. Två bolag kunde kontaktas genom vårt 

privata kontaktnätverk och det tredje hade vi ingen tidigare relation till. De företag som har 

studerats är inte konkurrenter. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Till en början studerades sekundärdata genom en informationssökning om företagen. 

Informationssökningen gjordes bland annat genom att utläsa information från företagens 

hemsidor. Syftet med informationssökningen var primärt att identifiera om företaget stämmer 

in på studiens definition av Born Globals, men även för att få en första inblick i företaget. 

Den sekundära datan är dock inte tillräcklig för att uppfylla studiens syfte, utan ska ses som 

ett komplement till primärdatan. Primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 

Informationssökningen före intervjun gjorde att intervjutiderna kunde utnyttjas till fullo, då 

ren bakgrundsfakta inte behövde presenteras eller diskuteras. Informationssökningen var även 

fundamental för att vi på intervjun skulle kunna ställa relevanta följdfrågor, vilket gav 

intervjun mer djup. 
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3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Studien tillämpar en semistrukturerad intervjumetod. Det möjliggjorde ett flexibelt synsätt på 

intervjuerna som lämnade utrymme för respondenterna att ta upp händelser som de upplevde 

var relevanta samtidigt som intervjun höll sig till ämnet (Bryman & Bell, 2013, s. 475–476). 

Att studera nätverk är ett komplext fenomen (Halinen & Törnroos, 2005) och likaså är en 

process svårstuderad på grund av dess dynamik. Eftersom studiens frågeställning således är 

komplex i sin karaktär fann vi det kvalitativa tillvägagångssättet med semistrukturerade 

intervjuer som det bäst lämpade då möjligheten till följdfrågor fanns. Liknande 

datainsamlingsmetod har använts i fallstudier av Crick och Jones (2000), Andersson och 

Wictor (2003) och Ojala (2009). Intervjufrågor skapades i förväg som en utgångspunkt för 

intervjuerna och formulerades utifrån studiens teoretiska ramverk. 

3.4 Intervjudesign och metodologisk operationalisering 

Litteraturgenomgången som presenterades i avsnitt 2 är baserad på fyra forskningsområden; 

traditionell internationalisering, Born Globals, nätverk samt internationalisering ur ett 

nätverksperspektiv. För att kunna mäta hur företag använder sina nätverk i 

internationaliseringsprocessen empiriskt, ”översattes” relevanta begrepp från teoriavsnittet till 

intervjufrågor som studiens respondenter besvarade under intervjuerna (se tabell 1). Det är 

begreppen i studiens analysmodell, IP-modellen, som operationaliseras på nästa sida. De 

aspekterna och begreppen i IP-modellen som inte explicit representeras av en specifik fråga 

kan utläsas i respondentens svar. Det är möjligt på grund av IP-modellens dynamiska och 

kretsloppsliknande karaktär.  



 

 

19 

 

Tabell 1. Studiens metodologiska operationalisering av begrepp 
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3.5 Genomförandet av intervjuerna 

Mallen för intervjuns utformning är de intervjufrågor som formulerats i tabell 1. Utöver dem 

tillkom följdfrågor. Respondenterna erhöll frågorna i förväg och ombads att fundera på fyra 

situationer eller händelser där företagets internationaliseringsprocess drivits framåt genom 

användandet av entreprenörernas nätverk. De frågor som berör händelserna är frågorna 6–11 

och upprepas därför för varje händelse, det vill säga fyra gånger per intervju. Respondenterna 

erhöll även information om att frågor kan tillkomma eller tas bort under intervjun beroende 

på hur de svarar, se bilaga 1. 

  

I tabell 2 finns en sammanställning av vilka intervjuer som genomfördes, när och hur de 

genomfördes samt med vem. Totalt genomfördes en intervju per företag och fyra personer 

intervjuades. På Lumeo Technology hade två personer möjlighet att delta på intervjun. På 

Alpha Ice Cream och TRIWA hade en person möjlighet att delta.  

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuerna 

3.6 Analysmetod 

Intervjuerna spelades in i sin helhet och transkriberades för att få ett korrekt underlag att 

analysera. Intervjupersonerna ombads att identifiera fyra internationaliseringshändelser och i 

analysen diskuteras de tre vi fann var mest relevanta utifrån studiens frågeställning. Studiens 

analysmodell är IP-modellen, vilken appliceras på fallföretagens 

internationaliseringshändelser för att ge en grundläggande förklaring till hur företagen har 

använt nätverk för att driva sin internationalisering framåt. 
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Utifrån analysmodellen görs en analys på de olika fallföretagen där de först analyseras 

individuellt och sedan tillsammans för att dra fallgemensamma slutsatser. I den jämförande 

analysen diskuteras likheter, skillnader och lärdomar som de olika fallföretagen försett 

studien med (Yin, 1989, s. 56–57). 

3.7 Trovärdighetsdiskussion av studiens valda metod  

Vanlig kritik mot intervjuer är att forskarens egna erfarenheter och åsikter kan påverka sättet 

intervjufrågorna ställs samt påverka analysen av respondentens svar (Bryman & Bell, 2013, s. 

416). För att minimera den risken formulerades frågorna på ett neutralt sätt, för att undvika 

ledande och vinklade frågor i intervjuerna. 

  

Då studiens fokus är nätverk och relationer uppkom viss känslig information under 

intervjuerna. För att respondenterna inte skulle känna sig hämmade i sina svar hade samtliga 

möjlighet att anonymisera hela eller delar av sina intervjuer och sin medverkan. Ett företag 

valde att vara helt anonyma. De resterande två företagen uttryckte önskemål att utelämna 

namn på vissa individer och kunder som diskuterades under intervjuerna. Vår upplevelse av 

intervjuerna var att stämningen var avslappnad och att diskussionerna var öppna, utan 

uppenbara begränsningar eller hämningar från respondentens sida. 

  

Vi försökte eliminera så många störande externa faktorer som möjligt som exempelvis 

obehöriga personer som lyssnar, telefoner som ringer eller liknande. Det gjorde vi genom att 

sitta i ett tyst rum utan insyn under samtliga intervjuer. Samtliga respondenter var väl 

förberedda inför intervjun och hade förberett konkreta exempel på våra frågor. 

  

En utmaning med kvalitativa metoder är svårigheten att replikera studien, vilken ökar ju mer 

ostrukturerad intervjun är (Bryman & Bell, 2013, s. 417). Exakta diskussioner och frågor är 

svåra att återskapa men den bifogade intervjuguiden (bilaga 1) som samtliga respondenter tog 

del av i förväg underlättar ett eventuellt replikeringsförsök, då de frågor som utgör studiens 

utgångspunkt finns formulerade där. 

  

Data från kvalitativa metoder tar längre tid att analysera än kvantitativa data vilket leder till 

en begränsad urvalsstorlek, vilket i sin tur gör att generaliserbarheten påverkas (Bryman & 

Bell, 2013, s. 417). En fallstudie i sig är inte alltid generaliserbar på en population då urvalet 
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är litet, men den kan ge en indikation på fenomen, samband och beteenden som eventuellt 

inte kan identifieras på andra sätt, då andra metoder inte går ner lika mycket på djupet. 

Resultatet i fallstudierna kan indikera var mer forskning behövs, för att sedan på sikt skapa en 

generaliserbar teori eller modell (Bryman & Bell, 2013, s. 87). Generaliseringen i studien 

fokuserar mer på att teoretiskt generalisera empirin snarare än att generalisera till en 

population (Yin, 1989, s. 44). 

  

På varje företag intervjuades en eller två personer och anledningen till det är enkel. I de flesta 

SMF är endast en eller ett fåtal människor insatta i företagets nätverk och 

internationaliseringsprocess. Således är den eller de personerna mest lämpade att intervjua. 

Vi gjorde bedömningen att fler intervjuer per företag inte skulle bidra till att uppnå syftet 

ytterligare. 
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4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras de empiriska resultaten från de olika fallstudierna. 

Inledningsvis sker en kortare beskrivning av varje undersökt företag och intervjupersonernas 

roll på företaget. Vidare presenteras olika händelser som respondenterna på respektive 

företag har identifierat där nätverk har använts i internationaliseringsprocessen.  

4.1 Fallföretag 1 - Lumeo Technology 

4.1.1 Bakgrund  

Under 2015 föddes idén till startup-företaget Lumeo Technology första produkt, C-Safe 

Pocket Lock. Det är en unik produkt som fysiskt skyddar värdesaker från att bli stulna och 

tappade (Lumeo Technology, 2017). Med hjälp av en e-handelsplattform säljs produkten, nu 

drygt 2 år senare, till över 40 länder. Med ett team i Kina och ett i Sverige riktar sig företaget 

till den globala marknaden. Målet är att utveckla personliga säkerhetsprodukter till den 

allmänna konsumenten, och på så sätt ge människor mer säkerhet och kontroll i vardagen. 

Företaget har ett huvudkontor i en av Sveriges bästa inkubatorer, LEAD-inkubatorn i 

Linköping.  

 

Bakom företagets idé finns grundaren och entreprenören Leo Hong Wu, som genom sin 

bakgrund i produktionsutveckling och industriell design själv kunde ta fram företagets första 

prototyp under 2015/2016. Lumeo Technology är det andra bolaget Leo grundat och han är 

idag VD samt företagets främsta länk mellan Sverige och Kina. Tre medgrundare har hjälpt 

Leo att få bolaget att växa. Luki Zhao, Vice VD, är en av dem med en examen i industriell 

ekonomi. Hans främsta uppgift är att ansvara för företagets externa kontakter med olika 

intressenter, konsulter och samarbetspartners men också aktivt arbeta med försäljning mot 

distributörer och återförsäljare för att få bolaget att expandera. Både Leo och Luki intervjuas i 

studien. 
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4.1.2 Lumeo Technologys internationaliseringshändelser 

 

Händelse A  

Lumeo Technology startade sin resa i Göteborg där all research och utveckling genomfördes. 

När en prototyp var framtagen valde Leo direkt att rikta sig mot den kinesiska marknaden. 

Leos morbror, som både driver företag och har studerat i Kina, hade tidigare hjälpt Leo 

etablera sig med sitt första start-up och agerade som stöd och mentor. Den här gången gick 

han in och investerade i Leos nya företag. Via morbrodern och hans nätverk kunde Leo knyta 

många nya kontakter i Kina, främst via morbroderns tidigare universitet South China 

Agricultural University. Avgörande var att Leo lyckades ta sig in på South China Agricultural 

Universitys inkubator i Guangdong, som också blev en plattform för lärande om den 

kinesiska marknaden.  

 

“Vi fick väldigt mycket kontakt med både lärare på universitetet och mentorer. Det fanns 

en mentor som vi fick lite närmare kontakt med. Han var kines men hade verksamheter i 

Kanada, Hongkong och i Kina. Där fick vi väldigt mycket rådgivning och en del 

kontakter.” (Hong Wu, 2017)  

 

Leos morbrors nätverk och platsen på inkubatorn i Guangdong resulterade i att företaget 

öppnade upp ett kontor och påbörjade sin etablering i Kina.  

 

Händelse B  

När företaget tagit sig in i South China Agricultural Universitys inkubator och fått en stabil 

grund att stå på i Kina kom Leo i kontakt med sin första medgrundare, Shijie Kuang. Hans 

familj var verksam inom industri- och tillverkningsbranschen i Kina och kunde tillgodose 

företaget med relevanta kontakter för att initiera produktionen.  

 

“Shijies familj är verksam inom manufacturingbranschen och det var perfekt. De har 

fabriker. Inte just för vår produkt men de hade starka nätverk där. Det var en perfekt 

match.” (Hong Wu, 2017) 
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Tillsammans med medgrundaren Shijie kunde Leo sätta upp ett lokalt team med fokus på 

både tillverkning och etablering på den kinesiska marknaden. Genom Shijie lärde sig Leo hur 

viktigt det är för ett utländskt företag eller utländsk person som ska etablera sig i Kina, att ha 

en lokal partner. Den lokala partnern kan bidra med kunskaper om kulturen och språket. 

 

“Det är otroligt otroligt svårt, inte omöjligt men väldigt svårt för en utländsk person som 

aldrig har bott i Kina att komma dit och göra affärer.” (Zhao, 2017) 

 

Händelse C  

Leo poängterar att kinesiska bolag kan ha vissa svårigheter att nå internationella marknader, 

främst på grund av språkliga och kulturella barriärer. Därför var det planerat att ha 

kärnverksamheten i Sverige för att därifrån nå globala marknader. Både Luki och Leo betonar 

också att ett svenskt företag i Kina behöver ha ett starkt varumärke i Sverige för att lyckas. 

Vid årsskiftet 2016/2017 blev därför Luki, som tidigare hade agerat konsult för företaget, en 

tredje medgrundare med fokus på att bygga upp ett team och en verksamhet på den svenska 

marknaden. 

 

“Jag tror att internationellt sett är Sverige ett starkt varumärke när det gäller kvalité, 

innovation och design. Så det var det vi ville återskapa då vi försöker bygga upp 

varumärket i Sverige och sen på nytt attackera Asien, närliggande marknader och globala 

marknader.” (Zhao, 2017) 

 

Leo och Luki hade en privat relation sedan tidigare då de var vänner och delade ett intresse 

för entreprenörskap. Då Luki fortfarande studerade vid Linköpings universitet lyckades han 

genom sina kontakter där få in företaget på universitetets inkubator, LEAD-inkubatorn, som 

är en av Sveriges bästa. Där fick de både finansiell hjälp och värdefulla kontakter, bland 

annat genom organisationen ALMI.  

 

“Med en inkubator i ryggen blir det mer övertygande, alltså att folk litar mer på oss. Det 

blir någon slags kvalitetsstämpel.” (Zhao, 2017) 

 

Luki kände också många personer som hade kopplingar till entreprenörskap genom sitt 

privata nätverk i Linköping. Det gjorde att företaget kom i kontakt med sin nuvarande 

rådgivare och investerare samt andra externa affärsmässiga kontakter såsom jurister och 

webbyråer. Luki poängterar att det behövs många externa samarbetspartners för att ett företag 
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ska fungera och kunna växa. Genom de affärsmässiga kontakterna och via inkubatorn fick 

företaget således en stabil grund att stå på även i Sverige vilket var avgörande för att företaget 

kunde börja rikta sig mot internationella marknader via sin e-handelsplattform.  

 

Båda intervjupersonerna understryker att arbetet med inkubatorn har lärt dem hur viktigt det 

är som entreprenör med siktet mot internationalisering att ständigt våga prata med nya 

människor. De menar att ett företag inte kan drivas ensam, utan att man är beroende av 

kontakter.  

 

“Sitt inte hemma i en källare om du är entreprenör och vill internationalisera dig. Gå ut, 

prata med folk och har du tur så kommer du in i en inkubator [...] Nätverk är A och O för 

varje entreprenör.” (Zhao, 2017) 

 

Sammanfattning av Lumeo Technologys internationaliseringsprocess 

Nedan illustreras en sammanfattning av Lumeo Technologys internationaliseringshändelser 

utifrån Leos nätverk, se figur 4. Figuren har isolerat entreprenörens nätverk till de händelser 

som diskuterades i intervjun, även om han i praktiken har ett större nätverk.  

 
Figur 4. Konceptuell skiss över Lumeo Technologys internationalisering och nätverk  
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4.2 Fallföretag 2 - Alpha Ice Cream 

Företaget har begärt att vara anonyma i studien. Alla företag och personer som är nämnda 

har andra namn i verkligheten. 

4.2.1 Bakgrund  

Alpha Ice Cream grundades i England 2014 och är ett företag som tillverkar hälsosam glass. 

Konceptet bakom glassen är framtaget av två forskare med visionen om att göra en hälsosam 

glassprodukt utan att kompromissa med smaken eller konsistensen. Under 2016 tog bolaget 

in kapital från svenska investerare och expanderade till den svenska marknaden. Alpha har 

idag kontor och etablerad försäljning genom cirka 300 återförsäljare i Sverige, England och 

USA. Företaget har en produktionsenhet i England som ansvarar för tillverkningen inom 

Europa samt en produktionsenhet i USA som ansvarar för tillverkningen i Nordamerika. Den 

engelska produktionsenheten ansvarar för all produktutveckling och framtagandet av nya 

smaker, i övrigt ansvarar respektive land för sin marknadsföring och distribution.  

  

Den brittiske entreprenören och grundaren bakom företaget heter James Baker och har en 20 

år lång bakgrund inom managementkonsultbranschen på ett världsledande konsultbolag. Han 

driver idag tre olika bolag och har en doktorsexamen i kemi. Anna Karlsson är VD för Alpha 

Ice Cream i Sverige och var ansvarig för bolagets etablering på den svenska marknaden. Hon 

har en naturvetenskaplig bakgrund och doktorsexamen inom biokemi. Anna intervjuas i den 

här studien. 

4.2.2 Alpha Ice Creams internationaliseringshändelser 

Händelse A  

Sedan grundandet av Alpha har visionen alltid varit att snabbt växa till ett globalt bolag. Från 

start har företaget investerat mycket i nya marknaderna de träder in på, och väldigt fort. 

Grundaren och entreprenören, James, har ett brett affärsmässigt nätverk i stora delar av 

världen tack vare sin långa karriär. Genom indirekta kontakter i det affärsmässiga nätverket 

kunde James under 2016 komma i kontakt med svenska investerare, vilket blev bolagets 

första steg mot en internationalisering. De svenska investerarna kunde bidra med både kapital 

och marknadskunskap, vilket gjorde att James riktade sitt fokus mot en etablering på den 

svenska marknaden. För att genomföra den svenska etableringen använde James sitt privata 

nätverk. James är gift med en svenska och har således ett privat nätverk i Sverige.  
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James svägerska, Anna, har ett stort intresse för entreprenörskap. Hon fick därför ansvaret att 

etablera ett kontor och en verksamhet i Sverige samt skapa ett svenskt team.  

 

“De var då anledningarna till att den svenska marknaden blev intressant, så det var dels 

investeringshänseendet men också att jag satt här, jag är släkt med den engelska VD:n - 

det fanns alltså folk redo i hans nätverk att ta på sig uppdraget för att lansera Alpha i 

Sverige.” (Karlsson, 2017) 

 

Anna betonade att James kontakter var fundamentala för den internationella etableringen av 

Alpha. Hon ansåg att välvårdade kontakter är A och O för en entreprenör, särskilt i en 

internationaliseringsprocess.  

 

“Det är viktigt att vårda sina kontakter, det är A och O skulle jag säga. Och inte alltid gå 

in i en relation och tänka vad det ska ge, utan bara vad kan jag göra för den här personen. 

Var väldigt personlig, det uppskattas överlag.” (Karlsson, 2017) 

 

Händelse B 

Efter lanseringen av den svenska grenen gjorde huvudkontoret i England en marknadsanalys 

för att identifiera fler potentiella marknader där produkten kunde bli framgångsrik. De 

marknader som identifierades var USA och Asien. I samband med det gjorde Alpha ett 

företagsförvärv där de köpte upp ett annat svenskt glassföretag vid namn Delta. Deltas VD 

Emma Anderson kom att bli en nyckelperson i Alphas internationalisering till USA.  

 

Emma hade sedan tidigare studerat i USA och hade ett privat nätverk där. Under 2016 blev 

hon erbjuden möjligheten att etablera och lansera Alpha Ice Cream i USA och identifierade 

relevanta personer i sitt affärsmässiga nätverk i Sverige för att jobba med lanseringen i USA 

med henne. Hon etablerade på så sätt ett team i USA som fokuserade på att möjliggöra en 

lokal produktion och säkerställa återförsäljare. Alphas försäljning i USA påbörjades under 

2017. 
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Anna poängterar att det är viktigt att hitta rätt team för att kunna expandera till en ny 

marknad.  

 

“Det man ser är att ha någon, ett marknadsföringsteam som kan språket och de lokala 

sederna och kulturen, det är jätteviktigt. Det kan vara ganska subtila grejer. USA känns ju 

väldigt likt Sverige men att hamna rätt där på sociala medier, språkmässigt och med 

kommunikationen är svårt – särskilt just i vårt fall där vi jobbar med ambassadörer och 

den typen av marknadsföring. Då är det ju extra viktigt att man landar rätt.” (Karlsson, 

2017) 

 

Emmas flytt till USA stärkte hennes, James och Annas relation då de tre löpande har 

telefonkonferenser och arbetar med att sprida kunskaper och erfarenheter till varandra.  

 

Händelse C  

Anna poängterar att Alphas internationalisering över tid har sett en aning olika ut beroende på 

vilken del av internationaliseringen som studeras och till vilken marknad. Hon förklarar att 

det inom livsmedelsindustrin inte är ovanligt att samarbeta med helt kalla kontakter, alltså att 

företagen i fråga inte har någon relation sedan innan. Hon berättar att de ofta får förfrågningar 

från inköpare och distributörer som vill lansera Alpha i sina respektive länder, men 

poängterar att det för dem vanligtvis är viktigt att kunna backa upp internationaliseringen 

med ett team som fungerar i det land de expanderar till.  

 

Under 2017 kontaktades Alpha av ett annat svenskt glassföretag vid namnet Beta, med en lite 

annorlunda nisch på sin glass än Alphas. Beta har en stark position på marknaden i Dubai. 

För leveranser som sträcker sig tvärs över jorden är frakt en stor kostnad, särskilt vid 

frysleveranser. Beta upptäckte att de hade plats kvar i sin fryscontainer och skickade en 

förfrågan till Alpha i Sverige om de fick köpa fem varupallar glass och distribuera i Dubai. 

Då investeringen ansågs ha en låg risk gick Alpha med på förslaget. 

 

“Om de får fart på det här utan att det behövs någon på plats, så de kan sköta det, då är 

det pengar in för oss. Vi kommer inte insistera på att skicka ett team dit utan där får man 

nog vara lite pragmatisk från plats till plats.” (Karlsson, 2017) 

 

 



 

 

30 

I dagsläget är produktionen av de arabiska burkarna i full gång. Förpackningarna måste 

modifieras för att passa Dubai såväl språkmässigt som juridiskt (det vill säga anpassade för 

lagar om livsmedelshygien) men planeras finnas i butik i början av 2018. Det blir Alphas 

första inträde på den arabiska marknaden. Samarbetet mellan Alpha och Beta har resulterat i 

att Alpha nu har indirekta kontakter i Dubai. 

 

Sammanfattning av Alpha Ice Creams internationaliseringsprocess 

Nedan illustreras en sammanfattning av Alpha Ice Creams internationaliseringshändelser 

utifrån entreprenören James nätverk, se figur 5. Figuren har isolerat entreprenörens nätverk 

till de händelser som diskuterades i intervjun, även om han i praktiken har ett större nätverk.  

 
 

Figur 5. Konceptuell skiss över Alpha Ice Creams internationalisering och nätverk  
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4.3 Fallföretag 3 - TRIWA  

4.3.1 Bakgrund  

TRIWA (Transforming the Industry of Watches) grundades 2007 av fyra svenska 

klockintresserade vänner med visionen att förnya den traditionella klockindustrin (TRIWA, 

2017). Målet var att skapa en klocka som i första hand inte var en tidsangivare, utan en 

stilsymbol och en accessoar. Företaget tog därför fram en produkt som skiljde sig avsevärt 

från en traditionell schweizisk klocka. Den var både bilqligare, modernare, mer lättillgänglig 

och såldes via helt andra kanaler. Genom att från start bygga en plattform online, kunde 

företaget redan efter ett par månader nå internationella marknader. Dessutom fick klockorna 

stor uppmärksamhet i internationell media och användes av kända personer som Bono, Justin 

Timberlake, Jay-Z, Beyoncé, Martha Stewart, Rihanna och Prinsessan Madeleine. Idag är 

TRIWA ett team om 30 personer och är etablerade på 30 marknader världen över hos 3000 

återförsäljare. Företaget har ett huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i Hongkong och 

exporterar via sin egna e-handelskanal till hela världen. De har även en egen butik i 

Stockholm, en i Hongkong och en i Tokyo.  

 

Tobias Ericsson är en av de fyra grundarna till TRIWA och ansvarar idag för all försäljning, 

både i de egna butikerna, e-handeln samt den försäljning som sker via distributörer. Tobias 

har en masterexamen från Lunds universitet i företagsekonomi och har tidigare arbetat inom 

telecom-branschen. Tobias är den som har intervjuats från TRIWA i den här studien.  

4.3.2 TRIWAs internationaliseringshändelser 

Händelse A  

Grundarna till TRIWA var tidigt inställda på att inte bara sälja sina klockor i Sverige då 

marknaden ansågs vara begränsad och byggde därför direkt från start upp bolagets e-

handelsplattform. Det ansågs viktigt att etablera en online-plattform först och sedan börja ta 

sig in hos återförsäljare. På så sätt skulle distributörer och återförsäljare från start vara vana 

vid att TRIWA även hade försäljning genom sin egen kanal till deras marknader, och därmed 

undvika intressekonflikter. Bara ett par månader efter grundandet och lanseringen av deras e-

handel kom en av grundarna, Ludvig Scheja, i kontakt med sin tidigare kollega Ashwin 

Blauw som var bosatt i Nederländerna. Ashwin var intresserad av att sälja TRIWA på den 

holländska marknaden och blev företagets första utländska distributör. Trots att Ashwin inte 
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hade någon tidigare erfarenhet inom retailbranschen hade han ett stort kontaktnät i 

Nederländerna. Genom de kontakterna lyckades han få in TRIWAs klockor hos många 

fysiska återförsäljare i Amsterdam där de började automatiskt sälja i stora volymer. TRIWAs 

försäljningsstrategi var initialt att inte sälja sina produkter i vanliga klockbutiker utan endast i 

trendiga mode- och accessoarbutiker. Där kunde de vara det enda klockmärket, och placerade 

nära kassan.  

 

“En klocka kanske kostade 1000 kr så det var många som bara köpte en som ett spontant 

impulsköp. Sen blev det väldigt snabbt en modeprodukt, en ”it”-produkt. Det blev lika 

stor spridning i Amsterdam som i Stockholm.” (Ericsson, 2017) 

 

Händelse B 

För att sprida TRIWA som varumärke internationellt började företaget jobba med 

internationell press. Grundarna hade sedan tidigare kontakter på olika PR-byråer, framför allt 

på olika tidningar i Sverige, men även utomlands. Via en svensk tjejkompis kom Tobias i 

kontakt med hennes brittiska svägerska Lucy som var fotograf på GQ, en av Storbritanniens 

största modetidningar för män. När hon blev introducerad till TRIWAs klockor publicerade 

hon dem på en listan “100 Best Things in the World Right Now”. 

 

“Vi fick ett litet utrymme med tre stycken klockor, och det gav helt sjukt mycket 

uppmärksamhet. Vi fattade inte det när vi såg det. De finns inga sådana ’freebees’ längre. 

Får du in något i tidningar idag har du betalat för det. Men på den tiden var det inte så, 

hittade tidningarna coola grejer kunde de ta in dem.” (Ericsson, 2017) 

 

De höll kontakten med Lucy och blev senare ombedda att skicka över en klocka till en 

fotografering Lucy skulle ha med Rosie Huntington-Whiteley, en av världens bäst betalda 

fotomodeller. Klockan var tänkt som en gåva, men då Rosie älskade produkten gjorde hon 

plåtningen med klockan på och synlig. 

 

Exponeringen resulterade i att otroligt många distributörer blev intresserade av TRIWA som 

varumärke. Genom att TRIWA hade en unik produkt lyckades de nå ut i mycket press, vilket 

gav ringar på vattnet. Tobias poängterar att det största exponeringen i media skedde kort efter 

bilden på Rosie Huntington-Whiteley. Via andra privata kontakter i Sverige kände grundarna 

Prinsessan Madeleine, som vid tiden var en modeförebild med enorm marknadsföringskraft. 

Hon gillade TRIWAs klockor och började använda dem mycket. Hon valde till och med att 



 

 

33 

bära TRIWAs Graystone Chrono på sitt första tidningsomslag med tidningen ELLE 2009. 

Det gav inte bara effekt i Sverige, utan över hela Europa. Framför allt ledde prinsessan 

Madeleines omslag att TRIWAs marknad i Tyskland växte ofantligt, till stor del på grund av 

den svenska kungafamiljens status där.  

 

Händelse C 

Mellan 2007 och 2010 sålde TRIWA näst intill obegränsat med klockor. Tobias poängterar 

dock att det alltid tar stopp vid en tidpunkt, vilket skedde under 2011.  

 

“Om du är ett varumärke som når en viss bredd kan man inte bara ligga på de coola 

butikerna för man blir förr eller senare yesterdays news, så då måste du ha en andra plan 

för hur du ska ta dig vidare. Det är extremt många varumärken som går upp som en sol 

men sen bara försvinner, och det lyckades vi faktiskt undvika. Det är vi tacksamma för.” 

(Ericsson, 2017) 

 

TRIWA har sedan 2011 utvecklats till ett mer strukturerat och traditionellt 

klockvarumärke. Modebenet finns kvar genom samarbeten med stora internetbaserade 

återförsäljare som Nelly.com, Amazon och Zalando men de jobbar nu även med fysiska 

klockbutiker som Stjärnurmakarna, Klockmaster och Smycka-kedjan. Bolagets fortsatta 

internationalisering har främst fokuserat på den asiatiska marknaden där Japan är en av 

deras största internationella marknader. Genom en vän i Hongkong lyckades Tobias 

komma i kontakt med en amerikansk affärsman med tidigare erfarenhet av den asiatiska 

marknaden. Under 2016 startade därför TRIWA upp ett dotterbolag i Hongkong med 

affärsmannen som delägare och VD. Han var boende i Hongkong och kunde via sitt 

nätverk öppna upp många distributionskontakter för TRIWA världen över, både i Asien 

men också i Europa och USA. Distributörerna var avgörande för att bolaget kunde ta 

sig in på Kinas digitala plattformar Alibaba, Tmall och JD.com.  

 

“Det är ett sådant exempel på hur vi i modern tid knyter till oss någon person som i sin 

tur har ett ännu större nätverk.” (Ericsson, 2017) 

 

Dotterbolaget i Hongkong fungerar som ett säljbolag med fokus på Kina, Korea, Taiwan, 

Hongkong, Indonesien, Vietnam och Thailand. TRIWA hade innan grundandet av 

dotterbolaget försökt etablera sig på olika marknader i Sydostasien, men misslyckats förutom 

i Japan. VD:n i Hongkong har varit avgörande för att TRIWA nu har lyckats etablera sig 
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bättre på de marknaderna och utökat sin försäljning avsevärt. Tobias poängterar hur viktigt 

det är att vara nära den asiatiska marknaden, för att det då är lättare att förstå de kulturella 

skillnaderna.   

 

Sammanfattning av TRIWAs internationaliseringsprocess genom nätverk 

Nedan illustreras TRIWAs internationaliseringshändelser utifrån entreprenörernas nätverk, se 

figur 6. Entreprenörernas nätverk har avgränsats till de händelser som diskuterades i 

intervjun, även om företaget i praktiken har ett större nätverk.  

 

 

 

Figur 6. Konceptuell skiss över TRIWAS internationalisering och nätverk 
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5. Analys  

I följande avsnitt analyseras de empiriska resultaten utifrån det teoretiska ramverket. 

Inledningsvis analyseras varje företag individuellt med hjälp av IP-modellen och sedan görs 

en jämförelseanalys. 

5.1 Lumeo Technology 

Då Lumeo Technology redan från grundandet riktade sig mot den kinesiska marknaden och 

nu, drygt 2 år senare, aktivt jobbar mot globala marknader har bolaget antagit en snabb 

internationaliseringsstrategi redan från start (Oviatt & McDougall, 1994; Knight & Cavusgil, 

1996; Madsen & Servais, 1997). Företaget tycks därmed inte kunna beskrivas av de 

traditionella internationaliseringsteorierna om en stegvis expansion som gradvis utvecklas i 

takt med att erfarenhetsbaserad kunskap erövras (Johanson & Vahlne, 1977; Bilkey & Tesar, 

1977; Reid, 1981). Det går i linje med tidigare litteratur om Born Globals 

internationaliseringsprocess (Oviatt & McDougall, 1994; Coviello & Munro, 1995; 

Andersson & Wictor, 2003).  

 

Nätverk och relationer poängteras som A och O för Lumeo Technologys 

internationaliseringsprocess. I tabell 3 har en sammanställning gjorts av Lumeo Technologys 

internationaliseringshändelser som presenterats i empirin, genom att applicera IP-modellen. 

Enligt Tikkanen (1998), Mtigwe (2006) samt Johanson och Vahlne (2009) är 

internationalisering ett resultat av interaktionen mellan olika aktörer i ett nätverk. Tabellen 

fångar hur internationaliseringen äger rum genom interaktionen. Istället för att illustrera IP-

modellen som ett kretslopp likt i teoriavsnittet, illustreras den här som ett händelseförlopp 

utifrån företagets nätverksposition, där nätverkspositionen är start- och slutpunkt i varje 

internationaliseringshändelse. Därmed visar tabellen hur internationaliseringen drivs framåt 

genom entreprenörernas nätverksrelationer i en dynamisk process i enlighet med Johanson & 

Vahlne (2009).  
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Tabell 3. Lumeo Technologys internationalisering utifrån IP-modellen 

 

De tre händelser som sammanställts i tabell 3 karaktäriseras av att Lumeo Technologys 

grundare Leo, i enlighet med Coviello och Munro (1995), använder sitt existerande privata 

nätverk, och således sin nätverksposition, för att identifiera affärsmöjligheter. Det kan 

exemplifieras genom händelse A då Leo identifierade möjligheten att komma i kontakt med 

det kinesiska universitets inkubator genom relationen till sin kinesiska morbror. Det 

resulterade i att han både kunde utveckla kunskaper om den kinesiska marknaden och 

etablera ett kontor där. Nya lärdomar och kontakter genom morbrodern och inkubatorn 

skapade en ny och stabilare nätverksposition med fler relationer i Leos nätverk och därmed 

ett högre engagemang på den kinesiska marknaden (Johanson & Vahlne, 2009). På så sätt 

drevs internationaliseringen framåt. Via den nya nätverkspositionen kunde Leo, i händelse B, 

hitta en partner som lärde honom om tillverkning och hjälpte honom att etablera ett 

tillverkningsteam. Således kan nätverkspositionen som Leo haft poängteras som avgörande 

för den kunskap och de möjligheter företaget har haft till sitt förfogande (Johanson & 

Mattsson, 1988; Johanson & Vahlne, 2009).  
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Crick och Spence (2005) fann i sin studie att nystartade högteknologiska företag anställde 

personer med relevanta erfarenheter och nätverk för att nå nya nätverksrelationer. En 

liknande observation har gjorts i händelse C, där Leo anställer sin nya medgrundare Luki och 

på så sätt når nya nätverk i Sverige. Genom Lukis kontaktnät kan Leo etablera ett team på 

LEAD-inkubatorn med fokus på att nå den globala marknaden. Nya affärsmässiga kontakter 

resulterar bland annat i att företaget får nya lärdomar och kan lansera sin e-handelsplattform 

samt påbörja sin försäljning på internationella marknader, vilket styrker Madsen och Servais 

(1997) argument om att nätverket kompletterar entreprenörernas kompetenser och resurser. 

 

Gemensamt för alla händelser är att nätverk används som en resurskälla och att interaktionen 

inom nätverket leder till någon form av utveckling och lärande (Madsen & Servais, 1997). 

Leo använde främst sitt privata nätverk för driva internationaliseringen framåt, något som kan 

förklaras av att han saknade ett affärsmässigt nätverk vid grundandet av företaget (Partanen 

m. fl., 2008). Han använde morbrodern, Luki och Shijie som länkar till indirekta relationer 

(Coviello & Munro, 1995) och som källor till socialt stöd, rådgivning, kunskap och 

investeringar (Landström & Löwegren, 2009 s. 232, 236). Före uppstarten av bolaget hade 

Leo en privat relation till både sin morbror och Luki men som kom att utvecklas över tid. 

Relationerna skiftade från en primärt privat relation till en kombination av en privat och 

affärsmässig relation under processens gång, något som exemplifierar dynamiken i relationer 

(Landström & Löwegren, 2009 s. 233).  
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5.2 Alpha Ice Cream 

Alpha Ice Cream hade från start en internationell vision (Oviatt & McDougall 1994; Moen, 

m. fl., 2008). De investerade i ett internationellt kontor kort efter grundandet, både i 

expansionen till Sverige och till USA, istället för att följa Johanson och Vahlnes (1977) 

etableringskedja. Att Alpha kunde använda sina relationer för att bli globala var mycket tack 

vare grundaren James extensiva affärsmässiga nätverk från hans tidigare arbete inom 

konsultbranschen samt de nya relationerna som etablerades i samband med företagsförvärvet 

av Delta. Utan de kontakterna hade en snabb internationalisering varit svår.  

 

Precis som i tidigare avsnitt med Lumeo Technology har IP-modellen applicerats på Alphas 

internationaliseringshändelser, som presenterades i empirin (se tabell 4).  

 

 

Tabell 4. Alpha Ice Creams internationalisering utifrån IP-modellen 

 

Precis som i fallet med Lumeo Technology betonade Anna att nätverk, och ett välvårdat 

sådant, är A och O, även för ett nystartat företag som Alpha Ice Cream (McDougall & Oviatt, 

1994; Freeman et al., 2009; Knight & Cavusgil, 2015). Existerande nätverk ansågs vara ett 

oumbärligt hjälpmedel, framförallt vid expansionen till den första internationella marknaden 

som utgör händelse A (McDougall & Oviatt, 1994; Freeman et al., 2009; Knight & Cavusgil, 
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2015). Genom James privata och indirekta affärsmässiga nätverk kunde investerare samt VD 

(Anna) identifieras på den svenska marknaden, vilket således gjorde att nätverket blev 

avgörande för val av land att expandera till (Coviello & Munro, 1995). Genom Anna kunde 

ett svenskt team skapas och återförsäljare säkerställas, vilket var viktigt för att lansera 

försäljningen på den svenska marknaden.  

 

I den andra internationaliseringshändelsen var inte nätverk i samma grad relevant för val av 

land, utan det skedde genom en klassisk marknadsanalys för att avgöra om produkten var 

kompatibel med marknaden. Det motstrider till viss del Coviello och Munro (1995) som 

menar att nätverk och kontakter är avgörande för val av marknad och tillvägagångssätt för 

internationalisering. I Alphas fall var nätverket i det här fallet snarare avgörande för 

genomförandet av själva etableringen efter valet av marknad hade gjorts, vilket mer går i linje 

med Ojala (2009). Då användes Emmas nätverk för att etablera ett fungerande team med både 

kontakter på och kunskaper om den aktuella marknaden. Genom att använda deras kunskaper 

och kontakter kunde internationaliseringen till USA genomföras snabbare (Chetty & 

Campbell-Hunt, 2003). 

 

I Alphas nätverk fanns ett tydligt resursberoende, där de mest eftertraktade resurserna var 

kunskap och kontakter (Blankenburg Holm m. fl., 1996). I händelse A var James beroende av 

de finansiella och kunskapsmässiga resurserna som investerarna bidrog med samtidigt som 

han var beroende av kontakterna på den svenska marknaden som Anna hade. När Alpha 

köpte upp Delta erhöll de också deras resurser, vilket visade sig vara en bra investering för 

den framtida expansionen till USA, då Emmas kompetens och kontakter var fundamentala för 

Alphas etablering där.  

 

Expansionen till Dubai, som utgör händelse C, skiljde sig mot hur företaget tidigare har 

internationaliserats. I det fallet kontaktades Alpha av en kall kontakt, som de inte hade en 

tidigare relation till, något som är vanligt i livsmedelsindustrin. Alpha kunde dock identifiera 

en möjlighet att förbättra sin nätverksposition på den arabiska marknaden genom att 

samarbeta med Beta. Dessutom ansågs samarbetet ha låg risk. Genom Beta lyckades Alpha 

erhålla kunskap om den arabiska marknaden, som skiljer sig mycket från deras befintliga 

marknader. Alphas nätverk utökades markant med de nya indirekta kontakterna som de erhöll 

genom expansionen till Dubai.  
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Studien av Alpha visar således att entreprenörernas privata nätverk i kombination med det 

indirekta affärsmässiga nätverket främst användes i den initiala fasen av 

internationaliseringen. Ju mer etablerad Alpha blev på den globala marknaden, desto fler 

möjliga sätt att expandera på dök upp, som i händelse C.  

5.3 TRIWA 

TRIWA grundades med en vision om att förändra klockbranschen, både inom Sverige och 

utomlands. Genom bolagets e-handel blev företaget globalt från start och etablerades genom 

fysisk återförsäljning på 17 marknader inom 3 år. Bolaget kan således inte beskrivas av det 

traditionella internationaliseringsmönstret med en stegvis expansion (Johanson & Vahlne, 

1977; Bilkey & Tesar, 1977; Reid, 1981) utan karaktäriseras av en snabb 

internationaliseringsstrategi (Oviatt & McDougall, 1994; Knight & Cavusgil, 1996; Madsen 

& Servais, 1997). I tabell 5 har en sammanställning gjorts av TRIWAs 

internationaliseringshändelser, genom att applicera IP-modellen. 

Tabell 5. TRIWAs internationalisering utifrån IP-modellen 
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Gemensamt för de tre händelserna som presenteras i tabell 5 är att TRIWAs grundare har från 

start använt sina privata nätverk för att driva internationaliseringsprocessen framåt (Coviello 

& Munro, 1995), inte bara i den initiala fasen. I linje med Majkgård och Sharma (1998) har 

utländska nätverk underlättat att TRIWAs produkter har kunnat spridas till marknader runt 

om i världen på väldigt kort tid. Det kan exemplifieras genom händelse A, B och C.  

 

I händelse A använde Ludvig, en av grundarna, sitt privata nätverk för att identifiera 

företagets första utländska distributör. Det möjliggjorde fysisk försäljning på den holländska 

marknaden genom distributörens lokala nätverk. I händelse B använde Tobias sitt privata 

nätverk för att nå indirekta kontakter på tidningen GQ i Storbritannien. Således fungerade det 

existerande privata nätverket som en länk till nya nätverksrelationer (Coviello & Munro, 

1995). Det var även fallet i händelse C, där Tobias hade möjlighet att använda sin vän i 

Hongkong för att genom hans nätverk identifiera en möjlig partner med rätt erfarenheter och 

nätverk för den asiatiska marknaden. Händelse C stödjer även Crick och Spences (2005) teori 

om att företag förnyar och utökar sina nätverk genom att anställa personer med de rätta 

nätverken. Genom den nya VD:n i händelse C identifierade TRIWA nya affärsmöjligheter via 

hans kontaktnät som annars inte hade varit möjliga. Det förklarar hur viktiga och avgörande 

entreprenörernas existerande nätverk, det vill säga deras nätverksposition, var för de 

möjligheter TRIWA hade till sitt förfogande (Johanson & Mattsson, 1988; Johanson & 

Vahlne, 2009).  

 

De resurser TRIWA kan ta del av, genom att tillhöra olika nätverk, hjälper dem att växa och 

på så sätt expandera internationellt (Freeman m. fl., 2009). Det är också något som möjliggör 

och förkortar en annars tidskrävande internationaliseringsprocess (Chetty & Campbell-Hunt, 

2003). Det stämmer väl in på händelse B där Tobias kontakt Lucy kunde användas som en 

resurs för internationell varumärkesexponering. Den publiciteten gjorde att företaget kom i 

kontakt med många nya distributörer på olika marknader. Istället för att TRIWA behövde 

söka upp distributörerna själva, sökte distributörerna istället upp dem vilket förkortade 

internationaliseringsprocessen. Således har företaget genom sitt nätverk fokuserat på att 

sprida varumärket i internationell press för att snabbt internationalisera sig och nå nya 

nätverk. TRIWA har använt sina existerande nätverk för att öka varumärkeskännedomen i 

såväl tryckt media som på digitala plattformar, vilket har spelat en stor roll för företagets 

snabba internationalisering.  
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De tre händelserna i tabell 5 visar att interaktionen inom nätverket, med både direkta och 

indirekta kontakter, resulterar i att utveckling, förändring och lärande sker för TRIWA. Det 

leder till nya relationsengagemang, ny nätverksposition och att internationaliseringsprocessen 

drivs framåt (Johanson & Vahlne, 2009). Privata relationer har i alla händelser också visat sig 

övergå till att även bli affärsmässiga relationer under processens gång (Landström & 

Löwegren, 2009 s. 233).  

5.4 Jämförande analys 

De tre företagen som undersökts i den här studien opererar inom olika branscher och har varit 

verksamma under olika lång tid. Trots det delade alla fallföretag en vision vid grundandet om 

att agera på internationella marknader redan från start och antog en snabb 

internationaliseringsstrategi. Samtliga företag har dessutom levererat en nytänkande och 

nischad produkt i sin bransch, vilket karaktäriserar ett Born Global-företag (Oviatt & 

McDougall, 1994; Knight & Cavusgil, 1996; Madsen & Servais, 1997; Sharma & 

Blomstermo, 2003). I linje med tidigare Born Global-forskning har de här företagen 

internationaliserat sig i en snabbare takt än de traditionella stegvisa 

internationaliseringsmönstrena (Johanson & Vahlne, 1977; Bilkey & Tesar, 1977; Reid, 

1981). 

 

Gemensamt för de tre företagen är att entreprenörerna använder sina nätverk som ett verktyg 

för att lyckas genomföra en snabb internationaliseringsstrategi (Coviello, 2006; Majkgård & 

Sharma, 1998; Zain & Ng, 2006). Utan Leos morbror hade Lumeo Technology haft svårt att 

ta sig in på den kinesiska marknaden på så kort tid precis som att TRIWA inte fått den 

varumärkesexponering i internationell press, som var avgörande för företagets snabba 

internationella etablering, utan Tobias privata nätverk. Privata nätverk används således både 

som en källa till resurser och kunskap (Madsen & Servais 1995; Majkgård & Sharma, 1998; 

Zain & Ng, 2006). Eftersom entreprenörerna kan dra nytta av den kunskap och de resurser 

som redan finns inom de existerande nätverken (Chetty & Campbell-Hunt, 2003) förkortas 

internationaliseringsprocessen, då de inte behöver anskaffa all kunskap och resurser på egen 

hand. Risken att investera i en ny marknad kan därför minimeras genom nätverk. 

Användandet av nätverk kan således indikera på varför företag idag inte nödvändigtvis följer 

Johanson och Vahlnes (1977) ursprungliga stegvisa etableringskedja.  
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Genom appliceringen av IP-modellen visar de studerade företagens 

internationaliseringshändelser att internationaliseringsprocessen drivs framåt genom den 

förändring som sker av att entreprenörerna interagerar med aktörerna i sina nätverk 

(Tikkanen, 1988). Genom interaktionen med både direkta och indirekta kontakter identifierar 

företagen affärsmöjligheter, agerar på dem och skapar en förändring. Fallföretagen har via 

sina nätverk bland annat identifierat finansiärer, distributörer, partners och tillverkningsteam 

som har kunnat förse företagen med både kunskap och nya kontakter som drivit 

internationaliseringen framåt. Således leder förändringen också till en ny position inom 

nätverket (Johansson & Vahlne, 2009). Avgörande för vilka resurser och kunskaper 

fallföretagen har till sitt förfogande är därför beroende av deras nätverksposition (Johanson & 

Vahlne, 2009). För att få en bättre nätverksposition och därmed tillgång till fler kontakter, 

vilket ger mer kunskap och resurser, har samtliga undersökta bolag valt att anställa folk med 

ett fördelaktigt nätverk i linje med Crick och Spence (2005). Det är exempelvis tydligt när 

Luki anställdes i Lumeo Technology eller när Alpha förvärvade Delta och fick tillgång till 

Emmas kontakter.  

 

Både Leo (Lumeo Technology) och entreprenörerna på TRIWA hade initialt inget etablerat 

affärsnätverk utan använde sitt privata nätverk för att påbörja internationaliseringen (Partanen 

m. fl., 2008). James (Alpha Ice Cream) hade dock en lång erfarenhet inom konsultbranschen 

och kunde därför använda sitt redan etablerade affärsnätverk, trots att företaget var nystartat, i 

kombination med sitt privata nätverk. I flera av företagens internationaliseringshändelser 

övergick dock en privat kontakt till en mer affärsmässig sådan (Landström & Löwegren, 

2009 s. 233), så som när Ludvig Scheja (TRIWA) anlitar sin holländska vän som företagets 

första utländska distributör eller när Leos morbror går in som investerare i Lumeo 

Technology. Det bevisar komplexiteten med nätverksgränser, eftersom att de ständigt är i 

förändring och del i en dynamisk process (Blankenburg Holm m. fl., 1996).  

 

Det intresseväckande med studiens resultat är att flera indirekta relationer har varit avgörande 

för företagens internationella utveckling. Det kan exemplifieras med att Tobias (TRIWA) 

använde sin väns nätverk i Hongkong för att nå en partner, nu VD för deras dotterbolag, med 

värdefull kunskap och lokalt nätverk på den asiatiska marknaden. På samma sätt använde Leo 

(Lumeo Technology) sin morbror för att nå den kinesiska inkubatorn där företaget träffade 

sin partner med kontakter inom den kinesiska tillverkningsindustrin. James (Alpha Ice 

Cream) använde sitt affärsmässiga nätverk för att identifiera möjliga investerare med 
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kunskaper om den svenska marknaden. Företagen använder således direkta relationer i 

existerande nätverk, både privata och affärsmässiga, för att via dem och deras nätverk nå 

personer med rätt kunskaper och ytterligare nätverk för att driva internationaliseringen framåt 

(Coviello & Munro, 1995). De har på så sätt utnyttjat den tillit som finns mellan deras direkta 

och indirekta kontakter för att utöka sitt eget nätverk (Johanson & Vahlne, 2009).  

 

Lumeo Technology poängterade att företag är beroende av externa samarbetspartners för att 

företaget ska fungera och kunna växa, vilket är i linje med Johanson och Mattsson (1988). 

Det uppstår nämligen ett resursberoende mellan aktörer (Blankenburg Holm m. fl., 1996), 

vilket var väldigt tydligt i den här studien. Leo behövde sin morbrors nätverk för att etablera 

Lumeo Technology i Kina, James behövde Emmas nätverk för att kunna etablera Alpha i 

USA och TRIWA behövde publiciteten som Lucy kunde förse dem med för att expandera 

globalt. När aktörerna delar resurser stärker det bindningarna mellan dem vilket kan vara 

fördelaktigt på lång sikt, då ingen av relationerna som diskuterades indikerade en 

snedfördelning av resurser eller något maktövertag (Levinthal & Fichman, 1988). Relationer 

med ett jämnt utbyte av resurser har i den här studien visat sig vara viktiga för en lyckad 

internationalisering. 

 

Då internationaliseringsprocessen äger rum genom företagets interaktion med globala nätverk 

har flertalet forskare poängterat att nätverksrelationer starkt influerar valet av marknad ett 

Born Globals expanderar till (Johanson & Mattsson, 1988; Coviello & Munro, 1995; Zain & 

Ng, 2006; Johanson & Vahlne, 2009). I den här studien är det tydligt för alla tre bolag i den 

initiala fasen, när första steget till internationella marknader görs. Till skillnad från de andra 

två bolagen menade Alpha Ice Cream att det senare marknadsinträdet till stor del var baserat 

på en marknadsanalys, något som snarare utgår från att väga makroekonomiska kostnader, 

risker och fördelar mot varandra vid val av marknad (Hill & Hult, 2015 s. 80–83). Det var 

även vanligare inom livsmedelsbranschen att arbeta med kalla kontakter, så som i Alphas 

händelse C, där internationaliseringen kunde drivas framåt genom ett samarbete med ett 

företag Alpha inte kände sedan tidigare. Det tyder på att valet av geografisk marknad inte 

alltid bestäms utifrån företagets existerande nätverksrelationer, utan kan vara baserat på ett 

strategiskt val. Nätverk användes då som ett hjälpmedel för att träda in på den strategiskt 

valda marknaden (Ojala, 2009). 
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Johanson och Vahlne (2009) argumenterar för att valet av marknad inte längre har ett tydligt 

samband med psykiskt avstånd. Gemensamt för de intervjuade entreprenörerna var dock att 

alla poängterade att det än idag är viktigt att förstå och ha kunskap om kulturella skillnader i 

det landet man opererar i för att lyckas med sin expansion. Leo (Lumeo Technology) och 

Tobias (TRIWA) understryker båda att det varit avgörande för dem att ha en lokal partner 

med erfarenhet för att etablera sig i Kina. Likaså menade Alpha att det var avgörande för dem 

att ha en partner i USA med kunskaper och kontakter på marknaden. Således är det psykiska 

avståndet fortfarande en närvarande aspekt i internationaliseringen. I och med att företagens 

lokala partners har funnits genom entreprenörernas nätverk, har nätverken använts som ett 

hjälpmedel för att öka förståelsen för lokala normer i det land de expanderar till. 

Användandet av nätverket blir därför ett sätt att minska det psykiska avståndet och därmed 

minimera språkliga och kulturella svårigheter som en internationell marknad medför (Zain & 

Ng, 2006; Ojala, 2009).  
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6. Slutsats 

Följande avsnitt presenterar de slutsatser som dras utifrån studiens analys. Avsnittet mynnar 

ut i förslag på vidare forskning.  

 

I den här studien har Born Global-företags internationalisering studerats i syfte att få en 

djupare förståelse för hur entreprenörerna använder olika nätverk i 

internationaliseringsprocessen. Tre fallföretag i olika branscher har studerats och studiens 

empiriska undersökning visar att entreprenörer i Born Globals använder sina existerande 

nätverk som ett verktyg för att genomföra en snabb internationaliseringsstrategi. Genom att 

interagera inom sina nätverk, såväl privata som affärsmässiga, drar entreprenörerna nytta av 

den kunskap och de resurser som finns inom nätverken. Således utnyttjas företagets 

nätverksposition för att identifiera affärsmöjligheter När företaget agerar på dem skapas en 

förändring och följaktligen drivs internationaliseringen framåt. Den här studien indikerar 

således att IP-modellen är applicerbar på Born Globals och förklarar hur den dynamiska 

internationaliseringsprocessen drivs framåt med hjälp av användandet av entreprenörernas 

nätverk.  

 

Studien har identifierat att entreprenörerna i Born Globals använder både privata och 

affärsmässiga nätverk som en källa till resurser och kunskap, men även som en länk till 

indirekta relationer. Entreprenörerna använder direkta relationer i existerande nätverk för att 

via dem och deras nätverk nå personer med rätt kunskaper och ytterligare kontakter. De 

indirekta relationerna har varit avgörande för internationaliseringsprocessens utveckling, 

bland annat genom att bidra med kunskap, finansiering och nya kontakter. 

 

Dessutom använder fallföretagen sina nätverk för att få kunskap om lokala normer, kulturer 

och språk på de marknader de opererar på, vilket således innebär att nätverk används som ett 

verktyg för att minska det psykiska avståndet och risken på olika marknader. Studien visar 

också att det främst var i den initiala fasen som företagen följde sina nätverk till specifika 

marknader. Valet av geografisk marknad kunde vara baserat på ett strategiskt beslut. Nätverk 

användes då som ett hjälpmedel för att träda in på den strategiskt valda marknaden.  
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Studien är inte helt generaliserbar på alla Born Global-företag givet att endast tre fallföretag 

har studerats. För att på sikt kunna skapa en generaliserbar teori eller modell för hur Born 

Globals internationaliserar sig genom sina nätverksrelationer behövs mer forskning inom 

området. Efter genomförandet av den här studien och utifrån det funna resultatet, har följande 

tre områden identifierats som förslag på vidare forskning:  

 

● För att skapa större förståelse för nätverkets påverkan på 

internationaliseringsprocessen kan en djupare studie göras på själva dynamiken i 

nätverket. Ett möjligt tillvägagångssätt skulle då vara att studera hur ett Born Global-

företags relationer förändras över tid på en specifik marknad, från inträdet tills att 

företaget är väletablerat. 

 

● För att mer specifikt studera nätverksdynamik är en möjlig avgränsning att fokusera 

studien på att undersöka resursberoende inom nätverk. Det skulle kunna studeras 

genom att observera hur resursberoendet förändras över tid i en specifik relation 

mellan ett Born Global-företag och en aktör i dess nätverk. 

 

● Studiens resultat indikerade att det psykiska avståndet än idag är en viktig aspekt i 

internationaliseringsprocessen. Därför ser vi att vidare forskning behövs inom ämnet 

för att undersöka och fastställa hur företags syn på psykiskt avstånd har förändrats och 

hur de påverkas av det. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Tack för att du har valt att ställa upp i den här studien kring hur startups använder sina nätverk för att 

bli internationella snabbt. Inför intervjun finns vissa förberedelser som bör göras, för att intervjutiden 

ska bli så effektiv och högkvalitativ som möjligt. Dessa är de frågor som intervjun kommer utgå ifrån, 

men beroende på hur du besvarar frågorna kan följdfrågor tillkomma alternativt att någon fråga tas 

bort då den blir överflödig. Se dessa frågor som en grundläggande mall.  

 

Inledningsvis kommer dessa frågor (1–5) om företaget och din position att diskuteras för att få en 

övergripande bild: 

1. Kan du berätta om din position och uppgift på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  

3. Är du ansvarig för företagets verksamhet på någon marknad?  

4. Klargör kortfattat hur er internationalisering har sett ut i kronologisk ordning 

5. Varför valde ni att etablera er på internationella marknader? Har ni själva drivit processen eller 

har efterfrågan fört er till nya internationella marknader?  

 

Vidare kommer intervjun att beröra mer specifikt hur nätverksrelationer använts i företagets 

internationaliseringsprocess. Vi vill därför be dig att innan intervjun fundera på 4 olika händelser där 

du använt dig av relationer i ditt nätverk för att driva företagets internationaliseringsprocess framåt. 

Det skulle exempelvis kunna vara att ni expanderat till en specifik marknad tack vare relationen med 

en leverantör i ert nätverk. Händelserna kan vara stora som små och nätverk inkluderar affärsmässiga 

relationer (exempelvis kunder, konkurrenter och distributörer) och privata relationer (exempelvis 

familj och vänner). 

 

Till varje händelse kommer följande frågor (6-11) att diskuteras:  

6. När uppstod händelsen?  

7. Berätta hur det kom sig att händelsen uppstod?  

8. Vilka personer i ert nätverk har varit viktigast för att detta ska ske?   

9. Hur var er relation innan händelsen och hur utvecklades den?  

10. Utvecklades nya relationer efter händelsen? 

11. Vad blev resultatet av händelsen i termer av ex. kunskap/lärdomar?  

 

Avslutande fråga: 

12. Om du fick ge ett råd till ett nystartat företag som är mitt uppe i sin internationaliseringsprocess, 

hur skulle du rekommendera att de använder sina nätverk och relationer? 

 

Givet att intervjun cirkulerar kring nätverk och relationer kan eventuellt känslig information 

uppkomma under intervjun. Ni har därför rätt att begära att vara anonyma i själva uppsatsen. I sådant 

fall vill vi att ni framför det under intervjun.  

 

Vänligen, 

Nathalie och Martina 


