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Abstrakt 

I denna uppsats studeras kunskapsinhämtningen i Born Global-företag, vilket är företag 

som i ett tidigt skede etablerar sig på utländska marknader och där företagen vidare har 

en hög hastighet för sin internationalisering. Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad 

förståelse för dessa företag och dess kunskapsinhämtning. För att uppnå syftet med vår 

uppsats har vi utformat ett huvudproblem för att besvara frågan; Hur inhämtar Born 

Global-företag kunskap under deras internationalisering? För att kunna besvara vår 

forskningsfråga har vi tillämpat en kvalitativ forskningsmetod där vi utgått från 

fallstudie som forskningsstrategi. 

 

Uppsatsens teoretiska referensram tar utgångspunkt i en beskrivning av Born Global-

företag och dess karaktärer vid internationalisering. Kapitlet består även av en 

redogörelse för olika kunskapskällor och kunskapsinnehåll som är viktiga att beakta vid 

internationalisering, där även kunskapsinhämtning relaterat till Born Global-företags 

internationalisering är inkluderat. Den insamlade empiriska data behandlar information 

utifrån fallföretagets syn på kunskapskällor och kunskapsinnehåll. Kapitlet är 

strukturerat utefter de huvudsakliga diskuterade områdena under intervjuerna, vilket 

inleds med en beskrivning av fallföretagets internationalisering.  

 

I analyskapitlet diskuteras kunskapsinhämtning i Born Global-företag utifrån uppsatsens 

teoretiska referensram samt insamlad empirisk data.  Analysen utgår från olika typer av 

kunskapsinnehåll där det inom varje typ diskuteras vilka källor kunskapsinnehållet 

inhämtas från. Uppsatsens slutsatskapitel visar att kunskapsinnehållet och från vilka 

kunskapskällor dessa inhämtas har varit av varierande betydelse vid företagets 

internationalisering, där framförallt den direkta erfarenheten, interna informationen och 

marknadskunskapen är viktiga att beakta. Avslutningsvis framförs implikationer för 

vidare forskning i området. 

 

Nyckelord: Born Global-företag, Internationalisering, Kunskapskällor, 

Kunskapsinnehåll, Internationaliseringshastighet.  
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1. Introduktion 

 

Introduktionskapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av globalisering och 

internationalisering, vilket följs upp med en redogörelse för konceptet Born Globals 

samt olika begrepp relaterade till kunskapsinhämtning. Därefter presenteras 

problemdiskussionen vilken mynnar ut i studiens problemformulering. Sedermera 

redogörs syftet med uppsatsen samt hur uppsatsen vidare är disponerad.   

 

1.1 Bakgrund 

Den internationella affärsvärlden är idag starkt karaktäriserad av en accelererande 

globalisering (Hamilton & Webster, 2012). Med globalisering syftar man på en 

förändringsprocess där olika stater och samhällen knyts närmre varandra i ömsesidiga 

beroendeförhållanden
1
. Den globaliserade världen har bidragit till att barriärer som 

kultur, ekonomi och politik, som innan har hållit isär länder, har försvunnit eller 

reducerats avsevärt (Hedlund & Kverneland, 1985). Man ser även att utbyten av service, 

varor, monetära medel och mänskliga resurser mellan regioner har ökat och har därmed 

gjort länder mer och mer beroende av varandra. Således har globaliseringen gjort det 

möjligt för företag att använda hela världen som en stor marknad där fördelar som lägre 

produktionskostnad, arbetskostnad och ett större utbud av produkter och service 

existerar, vilket ständigt lockar företag att söka sig till dessa nya marknader. (Hamilton 

& Webster, 2012). Samtidigt som globaliseringen har skapat nya möjligheter i 

utvecklingen mot en mer homogen värld, som bidragit till mindre kunskapsbrister och 

därmed underlättat företags internationalisering (Hedlund & Kverneland, 1985), anses 

förändringen även skapa fler hot och svårigheter i företagens omgivning (Hamilton & 

Webster, 2012).  

 

Förändringen mot en mer globaliserad värld har också resulterat i en ökad 

internationalisering av företag (Hamilton & Webster, 2012). Internationalisering 

beskrivs av Johanson och Vahlne (1977) som en process där företag expanderar sin 

verksamhet till marknader utanför hemmamarknaden. Calof och Beamish (1995) ger en 

ytterligare definition där de beskriver internationalisering som en process där företaget 

                                                           
1
 http://www.ne.se 

http://www.ne.se/lang/globalisering
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anpassar sina aktiviteter, såsom strategi, struktur, resurser etc. till den internationella 

omgivningen.  

 

För att förklara ett företags internationaliseringsprocess har det under åren uppkommit 

flertalet teorier som behandlar olika tillvägagångssätt för internationalisering. Författare 

som Johanson och Vahlne (1977) har tagit fram den kanske mest uppmärksammade 

teorin, kallad Uppsalamodellen. Modellen ägnar fokus åt att företaget i sin 

internationaliseringsprocess medvetet väljer att penetrera närliggande marknader som 

liknar hemmamarknaden, för att senare expandera inkrementellt till mer avlägsna 

marknader. Att besluten för internationaliseringen är av inkrementell karaktär beror 

främst på användandet av kunskap. Bristen på kunskap och svårigheten i att anskaffa 

den gör att företaget först och främst expanderar till närliggande marknader. När 

ytterligare kunskap kring de internationella aktiviteterna är anskaffad går företaget 

vidare i sin utländska expansion och steg för steg expanderar man mot mer avlägsna 

marknader.  

 

Mycket av den tidigare forskningen som gjorts kring internationalisering beskriver att 

många internationaliserande företags resurser är begränsade vilket gör att det tar längre 

tid för dem att expandera på en internationell marknad (Melén, 2010). Många av 

nutidens studier har dock utmanat den tidigare forskningen (Melén, 2010; Oviatt & 

McDougall, 2005; Knight, Madsen & Servais, 2003) och visar istället på att flera 

företag snabbt expanderar till utländska marknader. Expansionen inleds väldigt tidigt i 

företagens utveckling trots begränsade resurser. Utveckling inom teknologi och IT samt 

en ökad transparens av marknadsinformation bidrar till att internationaliseringen av 

företag idag går allt snabbare och att konkurrensen ökar. För att möta den ökade 

konkurrensen pressas företag att expandera utanför landets gränser och för vissa företag 

inom speciella branscher verkar denna utveckling vara helt avgörande för företagets 

överlevnad. (Melén, 2010)  
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1.2 Born Globals 

Under de senaste decennierna har forskningen enligt Melén (2010) framhävt ett nytt 

perspektiv för det nya mönstret av internationalisering, vilket också ses kräva nya typer 

av förklaringsmodeller. För att definiera och karaktärisera dessa nya företag och dess 

tillhörande beskrivande modeller har forskare ofta använts sig av termen Born Globals.   

 

Oviatt och McDougall (2005:31) definierar Born Globals som;  

”a business organization that, from inception, seeks to derive significant competitive 

advantage from the use of resources and the sale of outputs in multiple countries” 

 

Born Global-företag karaktäriseras av en relativt gränslös syn på världens marknader 

(Knight, Madsen & Servais, 2003) och engagerar sig därför ofta på flertalet 

internationella marknader samtidigt (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). Vid 

klassificeringen av Born Globals diskuteras ofta tidsaspekten för företagets första steg i 

sin internationalisering. Generellt sätt definierar författarna Born Globals som företag 

som etablerar sig på utländska marknader inom två till sex år efter grundandet.(Freeman 

& Cavusgil, 2007). Gabrielsson, Kirpalani, Dimitratos, Solberg och Zucchella (2008) 

beskriver att Born global-företag ofta härrör från högteknologiska branscher. Detta 

stärks även av Crick och Jones (2000) som menar på att företag inom dessa branscher 

ofta arbetar på en nischad marknad med kunder över hela världen. Tillsammans med en 

oftast ganska liten hemmamarknad bidrar dessa faktorer till att företagen tidigt tvingas 

äntra internationella marknader för att kunna växa. Chetty och Campbell-Hunt (2004) 

beskriver att dessa företag tycks internationalisera sig genom en världsledande 

innovation. Produkterna som säljs av ett Born Global-företag karaktäriseras enligt 

Gabrielsson et al. (2008) även av en global marknadspotential. För att nyttja denna 

potential bör företaget ha förmågan att kombinera denna tillsammans med ett 

entreprenöriellt tankesätt i syfte att söka efter metoder för snabb internationalisering.  

 

Oviatt och McDougall (2005) beskriver att det krävs vissa tillgångar, speciellt unik 

kunskap för att ett Born Global-företag ska vara hållbart och skapa ett mervärde på mer 

än en marknad. Detta stärks även av Knight och Cavusgil (2004) som framhäver de 

kunskapsbaserade resurserna som en viktig del av Born Globals, som ofta söker 

överlägsen internationell företagsframgång genom att tillämpa kunskapsbaserade 

resurser i försäljningen och etableringen i flertalet länder. Melén (2010) nämner också 
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att forskning och teorier kring Born Globals har identifierat att kunskap har stor 

betydelse. En förklaring till varför Born Globals anses internationalisera sig snabbare än 

”traditionella internationaliserande företag” är för att det finns många kunskapsintensiva 

företag inom dessa branscher. Kunskapen är en central resurs i många aktiviteter, så 

som erbjudanden och försäljning av tjänst eller produkt. På grund av kunskapens 

integrerade roll i organisationen har dessa företag lättare att utveckla ny kunskap vilket 

underlättar expansionen till utländska marknader och på så sätt påverkar hastigheten av 

deras internationalisering. Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar också på att 

företagen med hjälp av den tidigare erfarenheten och kunskapen som finns inom 

företaget har förmågan att hantera en snabb tillväxt och internationalisering.    

 

I vår studie utgår vi ifrån ovannämnda definition av Born Globals som görs av Oviatt 

och McDougall (2005:31) samt Melén (2010) syn på kunskapens betydelse inom Born 

Globals och hur internationaliseringshastigheten påverkas utav kunskap. Vi ser också att 

det bör vara relevant att utgå ifrån att ett Born global-företag inom två till sex år efter 

grundandet har etablerat sig på utländska marknader, vilket Freeman och Cavusgil 

(2007) anser karaktäriserar ett Born Global-företag.  

 

1.3 Kunskap och kunskapsinhämtning  

Fletcher och Harris (2012) har i sin artikel behandlat ämnet kunskap och 

kunskapsinhämtning vid företags internationalisering. För att klargöra begreppen har de 

delat upp ämnet i tre block. Det första behandlar olika typer av kunskap där de skiljer på 

objektiv och erfarenhetsbaserad kunskap. Det andra förklarar vilken typ av källa 

kunskapsinnehåll anskaffas/inhämtas ifrån där uppdelningen är internt respektive 

externt. Det sista blocket diskuterar kunskapsinnehåll där indelning görs av bl.a. 

marknad, internationalisering och teknologi.  

 

1.3.1 Typer av kunskap  

Kunskap delas in i två typer, objektiv och erfarenhetsbaserad kunskap (Eriksson, 

Johanson, Majkgård & Sharma 1997; Mejri & Umemoto, 2010; Johanson & Vahlne, 

1977). Den objektiva kunskapen är ofta lätt att anskaffa genom bl.a. publicerade 

dokument från exempelvis staten, banker och företagsrapporter. Objektiv kunskap är 

enkel att lära in och kan oftast skrivas ner, vilket bidrar till en effektiv överföring 

mellan olika enheter. (Mejri & Umemoto, 2010; Fletcher & Harris, 2012). Den 
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erfarenhetsbaserade kunskapen däremot är svårare att anskaffa, lära ut och överföra. 

Denna typ av kunskap kan enbart läras in genom personliga erfarenheter av 

internationella affärsaktiviteter.   (Mejri & Umemoto, 2010; Eriksson et al. 1997).  

 

1.3.2 Kunskapskällor 

Casillas, Moreno, Acedo, Gallego och Ramos (2009) identifierar två huvudtyper av 

kunskapskällor; intern och extern. Den interna kunskapen erhålls genom själva 

organisationen, vilken bl.a. anskaffas genom chefen som individ och/eller genom 

organisationen och dess samlade beslut. Den interna kunskapen anskaffas även av 

företagets ledningsgrupp genom bl.a. mässor, affärsresor, olika besök på potentiella 

utländska marknader m.m. Extern kunskap erhålls istället genom olika ombud som på 

företagets efterfrågan överför kunskap som företaget kan ta del av. Denna 

kunskapskälla anskaffas ofta genom offentliga och privata organisationer som arbetar 

med att främja internationalisering av företag samt genom externa konsulter, 

försäljningsagenter etc.  

 

1.3.3 Kunskapsinnehåll 

Fletcher och Harris (2012) urskiljer tre typer av kunskapsinnehåll; teknologi, marknad 

samt internationalisering. Kunskap kring teknologi anses innefatta kunskap kring bl.a. 

anpassning och/eller utveckling av produkter för nya marknader. Marknadskunskap 

beskrivs som den kunskap företaget kan inhämta angående den specifika marknaden 

och dess situation. Eriksson et al. (1997) delar i sin tur upp marknadskunskap i två 

delar; affärskunskap, vilket innefattar marknadens storlek, kunder, konkurrenter, samt 

institutioner, vilket berör regering, lagstiftning, normer etc. 

Internationaliseringskunskap anses omfatta kunskap om företagets resurser och dess 

förmåga att genomföra internationella aktiviteter. Fletcher och Harris (2012) menar 

också på att internationaliseringskunskapen bl.a. berör etableringsmetoder, hantering av 

internationella partners och nätverk, informations- och rapporteringssystem m.m. Mejri 

och Umemoto (2010) har gjort ytterligare uppdelningar av kunskapsinnehåll. Även de 

nämner marknadskunskapen som en viktig del att beakta i företags 

internationaliseringsprocess, men lägger till tre andra huvudsakliga typer vilka är 

kunskap om; nätverk, kultur och entreprenörskap. 
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1.4 Problemdiskussion 

Forskningen kring internationalisering har under de senaste åren fokuserat mycket på 

fenomenet Born Globals; företag som kanske inte riktigt följer de traditionella 

internationaliseringsmönstren som exempelvis Uppsalamodellen visar, utan utmärker 

sig i deras tillvägagångssätt vid internationaliseringen (Melèn, 2010). Nutidens tekniska 

utveckling inom områden som kommunikation och information gör det möjligt för 

företag med begränsade resurser att i ett tidigt skede börja verka på utländska 

marknader (Melén, 2010; Oviattt & McDougall, 2005; Knight, Madsen & Servais, 

2003).  

 

Melén (2010) påvisar dock att forskningen kring internationaliseringen av Born global-

företag saknar en viss djupgående och långsiktig analys då forskningsfokus ofta har 

legat på dessa företags första steg på den internationella marknaden. Knight och 

Cavusgil (2004) menar att det föreligger en viss empirisk saknad inom området för Born 

Globals och dessa företags internationella beteende. Melén (2010) påpekar att vi bör 

ifrågasätta oss vad vi egentligen vet om Born Global-företagens annorlunda och snabba 

internationella expansionsmönster. Den, till viss del outforskade, internationella 

expansionen av Born global-företag och saknaden av det empiriska stödet ser vi som en 

stor anledning till att studera just dessa företag. Vårt intresse ligger i att inte bara 

studera företagets första steg i expansionen, utan även fokusera på dess fortsatta 

internationalisering då vi ser att ett visst intresse finns inom detta område.  

 

De traditionella modellerna, som exempelvis Uppsalamodellen av Johanson och Vahlne 

(1977) visar att kunskap är en vital grund för företagens internationalisering. Kunskapen 

anses ta tid att bygga upp och mer kunskap betyder mindre osäkerhet och risker, vilket 

därmed underlättar internationaliseringen. Men i och med den ökade tillgången till 

information, kommunikation och kunskap pga. globaliseringen menar Melén (2010) att 

även företag med begränsade resurser har möjlighet att internationalisera sig i ett tidigt 

stadie, och därmed anses vara Born Globals. Fortfarande är det viktigt för Born Global-

företag att ta vara på den kunskap som finns att hämta vid de utländska aktiviteterna. 

Dock anses den snabba internationaliseringen skapa större risker och utmaningar då det 

blir svårare för företagen att på kortare tid ta in och anpassa sig till den nya kunskapen 

och de nya erfarenheterna som inhämtas. Företagen kan bli ”fartblinda” i deras 
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internationalisering och därmed missa viktig kunskap som är vital för företagets 

fortsatta utländska expansion.  

 

Då Born Global-företag snabbt internationaliseras ser vi ett dilemma i att den snabba 

internationella expansionen verkar bidra till vissa svårigheter för dessa företag att 

inhämta och använda den kunskap som faktiskt finns att tillgå. Då dessa företags 

internationaliseringsprocess, jämfört med traditionellt internationaliserande företag, 

faktiskt komprimeras och utförs med en högre hastighet och under kortare tid ställer vi 

oss frågande till hur dessa företag inhämtar kunskap och i vilken utsträckning 

möjligheten till kunskapsinhämtning finns vid en snabb internationell expansion. 

Utifrån detta ser vi ett problem i hur Born Global-företag faktiskt inhämtar kunskap och 

hur kunskapsinhämtningen påverkas av företagens internationaliseringshastighet.   

 

Eriksson, Majkgård och Sharma (2000) påpekar att det finns en saknad av empirisk 

förståelse för hur kunskap påverkar Born Global-företag och dess internationalisering 

samt kring vilka utmaningar företagen möter vid inhämtningen av kunskap. Det bör 

även fokuseras mer på företagens långsiktiga fördelar av ny kunskap och dess 

användning samt den faktiskta påverkan av kunskapstyper, kunskapsinnehåll och 

kunskapskällor i företagens internationalisering. Som Melén (2010) också påvisar anses 

det främst finnas ett empiriskt gap inom områdena kring kunskapsinhämtning relaterat 

till Born global-företag. Med olika ”informationsgap” menar Sandberg och Alvesson 

(2010) att det finns outforskade områden som tidigare forskare inte studerat på djupet, 

och att det därmed anses finnas “en vit prick på kunskapskartan”. Det empiriska gapet 

kommer vi att ta i beaktande i våra fortsatta studier där vi ser att en uppsats med fokus 

på att bidra med empiriska källor till detta område är av stort intresse att arbeta vidare 

med. Resultaten från att studera kunskapsinhämtningen hos Born Global-företag, samt 

hur internationaliseringshastigheten påverkat kunskapsinnehållet och de källor den 

inhämtats från, anser vi i viss mån kan ligga till grund för nya aspekter inom området.  

 

Med ovanstående problemdiskussion som grund ser vi det av stort intresse och behov att 

studera kunskap och kunskapsinhämtning relaterat till Born Global-företag och dess 

internationalisering. Utifrån de problem som anses finnas inom området har vi 

formulerat ett huvudproblem och tre delproblem som vi finner intressanta att studera 

vidare.  
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1.5 Problemformulering 

1.5.1 Huvudproblem 

 Hur inhämtar Born Global-företag kunskap under deras internationalisering?  

 

1.5.2 Delproblem 

 Hur kombineras olika kunskapskällor för kunskapsinhämtningen under 

internationaliseringen?    

 

 Hur används olika kunskapskällor för inhämtningen av olika kunskapsinnehåll? 

 

 På vilket sätt påverkas kunskapsinnehållet och kunskapskällorna av 

internationaliseringshastigheten?  

 

1.6 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara samt skapa en djupare förståelse för 

kunskapsinhämtning inom Born Global-företag. Detta genom att studera och beskriva 

hur olika kunskapskällor kombineras och sedan används för inhämtningen av olika 

kunskapsinnehåll under internationaliseringen. Genom en analytisk karaktär syftar även 

studien till att ge förståelse för internationaliseringshastighetens påverkan på 

kunskapsinnehållet och kunskapskällorna under Born Global-företags inhämtning av 

kunskap. Studiens resultat syftar även till att, genom analytiska generaliseringar, 

komma till användning för företag som befinner sig i liknande situationer som 

kontexten speglar.  

 

1.7 Disposition  

Arbetes disposition är illustrerat och sammanställt i nedanstående figur (se figur 1). 

Efter det introducerade kapitlet fortsätter uppsatsens med ett metodkapitel (§2) vilket 

innefattar de metodval vi gjort för vår studie. I metodkapitlet framgår vårt val av 

forskningsansats (§2.1), forskningsmetod (§2.2), forskningsstrategi (§2.3), 

datainsamlingsteknik (§2.4) samt undersökningskvalitet (§2.5). Det tredje kapitlet 

innefattar vår teroetiska referensram (§3). Kapitlet behandlar Born Globals (§3.1), 

kunskapskällor (§3.2), kunskapsinnehåll (§3.3) och kunskapsinhämtning i Born Globals 

(§3.4). Det teoretiska kapitlet avslutas med en teoretisk syntes (§3.5), där de teorier vi 
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Huvudproblem 

Hur inhämtar Born Global-företag kunskap under deras internationalisering? 

Hur kombineras olika 

kunskapskällor för 

kunskapsinhämtningen 

under 

internationaliseringen? 

På vilket sätt påverkas 

kunskapsinnehållet och 
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internationaliserings-
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inhämtningen av olika 

kunskapsinnehåll? 

Empiri 

Slutsats 

Analys 

Teoretisk referensram 

 Born Globals 

 Kunskapskällor 

 Kunskapsinnehåll 

valt att använda summeras. I uppsatsens empirikapitel (§4) presenteras Meltwaters 

internationalisering (§4.1), följt av intern uppbyggnad och spridning av erfarenhet 

(§4.2), marknader och kultur (§4.3), rekrytering (§4.4) samt 

internationaliseringshastighetens påverkan på Meltwaters kunskapsinhämtning (§4.5). 

Vidare följer uppsatsens analyskapitel (§5). Kapitlet inleds med Born Globals (§5.1) 

och är vidare disponerad utifrån de olika kunskapsinnehållen; marknad (§5.2), 

internationalisering (§5.3) samt teknologi (§5.4). Internationaliseringshastighetens 

påverkan på kunskapsinhämtning (§5.5) och en sammanfattning av analysen (§5.6) 

avslutar kapitlet. I slutsatsen (§6) besvaras delproblem 1 (§6.1) delproblem 2 (§6.2) 

delproblem 3 (§6.3) samt huvudproblemet (§6.4) vilket följs av en redogörelse för 

studiens begränsningar (§6.5) samt förslag för fortsatt forskning (§6.6).   

Figur 1. Disposition av uppsats.  
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2. Metod 

 

I följande kapitel presenteras de metoder som använts för uppsatsen, vilket inleds med 

en förklaring av vår forskningsansats följt av vald forskningsmetod. Därefter berörs 

forskningsstrategi, datainsamling, samt studiens undersökningskvalitet.  

 

2.1 Forskningsansats 

Alvesson och Sköldberg (2007) beskriver att det huvudsakligen finns tre typer av 

forskningsansatser som visar på sambandet mellan teori och praktik, vilka är; induktion, 

deduktion och abduktion. I vår studie har vi valt att använda den abduktiva 

forskningsansatsen med en deduktiv utgångspunkt. En deduktiv ansats tar enligt 

Alvesson och Sköldberg (2007) utgångspunkt i teorin där enskilda fall förklaras genom 

generella regler. Den deduktiva utgångspunkten har i vår studie syftat till att skapa en 

viss grund att utgå ifrån inför insamlandet av empirisk data. Detta för att få en 

grundläggande inblick i teorin kring Born Globals och kunskapsinhämtning, vilket 

därefter varit utgångspunkt för den empiriska datainsamlingen och det fortsatta arbetet 

med uppsatsen.  

 

Efter den primära teoretiska sökningen har vår uppsats karaktäriserats av en abduktiv 

forskningsansats, vilken enligt Alvesson och Sköldberg (2007) inte blir lika 

tvångsmässig som de andra två ansatserna. Genom att utgå utifrån ett generellt mönster 

där forskaren sedan tolkar det fall som existerar, och där mönstret sedan styrks genom 

nya iakttagelser av nya fall, får man ett större spelrum och frihet i sin forskning. Det 

som skiljer en abduktiv ansats från andra ansatser beskriver Dubios och Gadde (2002) 

är att konfrontation mellan den teoretiska och empiriska världen görs kontinuerligt 

under hela forskningsprocessen; teorin kan inte förstås utan empiriska observationer och 

vice versa. Den empiriska insamling kan resultera i en identifiering av outforskade 

problem som man fortsättningsvis utforskar med hjälp av mer insamling av empirisk 

data. Detta i sin tur leder ofta till att det teoretiska ramverket behöver ändras, antingen 

genom att utöka det eller genom att förändra de teoretiska modellerna. I processen av 

kontinuerlig förflyttning mellan empiri och teori omarbetas forskningsfrågorna och det 

analytiska ramverket succesivt utefter de empiriska data som insamlas.  
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I vår forskningsprocess har vi som ovan nämnt utgått från övergripande teorier kring 

kunskapsinhämtning och Born Globals för att ha en grund inför vår insamling av 

empiri. Vår empiriska insamling har karaktäriserats av en öppenhet mot området vilket 

har resulterat i ytterligare insikt i olika aspekter av området. De nya aspekterna av 

området har vi sedan fått komplettera och korrigera den teoretiska referensramen 

utefter. Vi lade bland annat till ytterligare teorier kring Born Globals och deras karaktär. 

Vissa korrigeringar gjordes även i teorin kring kunskapsinhämtning där vi såg ett större 

behov av djupare teori kring kunskapsinnehåll och kunskapskällor, men även kring 

kunskapsinhämtning relaterat till Born Global-företag och hastigheten i deras 

internationalisering. Efter insamling och bearbetning av teori och empiri har vi även fått 

omarbeta våra forskningsproblem, där vi under senare delen av forskningsprocessen fått 

öppna upp huvudproblemet. Detta genom att tona ner frågan för 

internationaliseringshastighetens betydelse och fokusera mer på den övergripande 

internationaliseringen av Born Globals.  

 

I enlighet med Dubios och Gadde (2002) ser vi att användandet av en abduktiv 

forskningsansats har bidragit till en ökad förståelse inom de studerade områdena, både 

vad gäller teoretiska och empiriska fenomen. Dubios och Gadde (2002) beskriver att 

ansatsen skapar en givande utveckling genom att nya kombinationer växer fram genom 

en mix av etablerade teoretiska modeller och nya koncept som framkommer från den 

empiriska verkligheten. Det huvudsakliga syftet med en abduktiv forskningsansats 

handlar dock mer om att utveckla befintliga teoretiska modeller med nya koncept, 

snarare än att enbart bekräfta existerande teorier eller generera helt nya. Vi ser att valet 

av en abduktiv forskningsansats där man genom en fri rörelse mellan empiri och teori 

har bidragit till att vi kunnat utveckla båda delarna succesivt under forskningsprocessen. 

Detta har resulterat i den ökade förståelsen vi vill nå med vår uppsats vilket i sin tur 

bidragit till en djupare analytisk karaktär av uppsatsen. Vi ser även att resultatet av vår 

studie i enlighet med Dubios och Gadde (2002) inte genererar helt nya teorier, men där 

nya aspekter av området till viss del kan ligga till grund för nya koncept och andra 

fokusområden för kunskapsinhämtning inom Born Global-företag.  Alvesson och 

Sköldberg (2007) menar också på att den abduktiva forskningsansatsen ofta lämpar sig 

för fallstudiebaserade undersökningar. Fallstudie som forskningsstrategi är vad vi har 

ämnat använda vidare i vår studie, vilket delvis ligger till grund för valet av abduktiv 

ansats.  
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2.2 Forskningsmetod 

Merriam (2009) beskriver två huvudsakliga forskningsmetoder; kvalitativ och 

kvantitativ metod. I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod som 

ofta tillämpas för att besvara frågor som ”hur?” eller ”på vilket sätt?” och syftar till att 

skapa en djupare förståelse för området man studerar (Holme & Solvang, 1996). Då vårt 

syfte med studien är karaktäriserat av att nå en djupare förståelse genom att beskriva 

och analysera kunskapsinhämtning hos Born Global-företag anser vi att det ligger till 

grund för valet av den kvalitativa metoden. Vi ser även att användningen av denna typ 

av metod är lämplig då forskningsfrågorna till största del är karaktäriserade av frågor 

som ”hur?” och ”på vilket sätt?”, vilket stämmer väl överrens med den typen av frågor 

som en tillämpad kvalitativ metod kan besvara. Karaktären för vår studie är i enlighet 

med vad Holme och Solvang (1996) beskriver kring kvalitativa forskningsmetoder; vi 

kommer att fokusera på få forskningsobjekt vilket resulterar i den mer djupgående 

analys som vi vill uppnå där vi även strävar efter att beskriva och skapa förståelse för 

situationen utifrån dess verkliga kontext.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

För att bedriva forskning är det viktigt att välja en passande forskningsstrategi som kan 

tillämpas för att samla in empirisk information för studien. Fallstudier, 

surveyundersökningar, experiment och analys av källmaterial är några av de strategier 

forskaren kan använda sig av i sin studie, där valet bland annat baseras på 

forskningsfrågans karaktär och formulering. (Yin, 2007).  

 

I vår uppsats har vi valt att tillämpa fallstudier som forskningsstrategi då vi ser att denna 

strategi är mest lämplig för att kunna besvara våra forskningsfrågor samt kunna nå den 

mer djupgående förståelsen som vår studie syftar till. Denscombe (2009) beskriver att 

forskaren genom att studera ett, eller några få fall, erhåller en djupare förståelse för 

händelser, förhållanden och processer som förekommer i den specifika situationen. Yin 

(2007) menar på att den förståelse som forskaren erhåller kan användas för att få ett 

djupgående fokus samtidigt som man kan täcka ett bredare spann av ämnen. Genom att 

forskaren koncentrerar sig på en specifik situation kan man på mer grundläggande sätt 

belysa samspelet mellan olika faktorer som påverkar den studerade situationen 

(Merriam, 1994). En fallstudie beskrivs av Yin (2007) innefatta en empirisk 
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undersökning där forskarna huvudsakligen studerar en aktuell händelse i dess verkliga 

sammanhang, och främst då det finns vissa oklarheter i gränserna mellan händelsen och 

sammanhanget. Fallstudie som forskningsmetod är väl användbart då forskaren i sin 

studie ställer sig frågor som ”hur?” eller ”varför?” kring ett speciellt händelseförlopp.  

 

Denscombe (2009) beskriver att fallstudier kan innebära viss problematik, då forskare 

vid fallstudier ibland saknar systematiska insamlingsprocesser. Ofta resulterat 

fallstudier i långa forskningsprocesser med resultatet av långa rapporter. Det kan även 

vara svårt att få tillträde till fallstudiens miljö, människor, dokument m.m. (Yin, 2007). 

Valet av fallstudie som forskningsstrategi för vår studie grundar sig bl.a. i att vi kring 

vårt forskningsproblem ser en viss oklarhet i kunskapsinhämtningen hos Born Global-

företag samt påverkan av internationaliseringshastigheten. Då vår uppsats syftar till en 

ökad förståelse genom att studera, beskriva och analysera kunskapsinhämtning i Born 

Global-företag ser vi att denna strategi är mest tillämpbar. Genom att använda oss av en 

relativt fokuserad problemformulering, som är uppdelad i tre delproblem, ser vi att vi på 

ett mer systematiskt och fokuserat tillvägagångssätt kan insamla data. Uppsatsen 

resulterar då i en mer koncentrerad omfattning där läsaren tydligt kan följa vår 

forskning. Med en fallstudie där vi har ett klart fokus på forskningsobjektet ser vi bidrar 

till en större möjlighet att kunna studera området i dess verkliga kontext och därmed 

kunna besvara forskningsfrågorna för vår uppsats.  

 

2.3.1 Design av fallstudie  

Yin (2007) beskriver att det i forskningsprocessen är viktigt att utforma designen för 

fallstudien då upplägget för forskningsansatsen visar på den logiska sammankopplingen 

som görs kring de data som samlas in. Författaren har delat upp designen i två olika 

delar, där valet sedan kan göras utifrån fyra designtyper. Den första delen består av ett 

val mellan enfallsstudie och flerfallsstudier, där man inom båda perspektiven kan välja 

att använda sig av en holistisk utformning eller ha flera analysenheter.  

 

Utifrån de fyra grundläggande designtyperna har vi valt att göra en enfallssstudie med 

fler analysenheter. Vi anser att en enfallsstudie ger oss en mer grundlig förståelse och 

därmed kan en djupare analys för problemet genomföras. Då vi studerar ett specifikt 

problem för en specifik typ av företag som tidigare inte har studerats särskilt 

djupgående ser vi att en enfallsstudie kan bidra till en viss ifyllnad av det empiriska gap 
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som identifierats. Vi har även valt att analysera flera enheter inom företaget. Enheterna 

för vår studie är att intervjupersonerna i fråga har olika befattningar, arbetsuppgifter och 

ursprung, vilket vi anser resulterar i en större inblick i olika perspektiv av problemet. 

Detta ser vi bidrar till en delvis bredare, men också en mer ingående förståelse för 

kunskapsinhämtning i Born Global-företag.  

 

2.3.2 Urvalskriterier och val av fallstudieföretag 

Då vi valt att utgå från en enfallsstudie som forskningsstrategi kommer vi att använda 

oss av ett fallföretag som då blir utgångspunkt för vår empiriska insamling av data samt 

för de analyser och slutsatser vi senare kommer att genomföra. De urvalskriterier som vi 

utgått från i vårt val av fallföretag är följande; 

 Företaget ska kunna klassificeras som ett Born Global-företag som tidigt från 

start började agera på en internationell marknad.  

 Företaget ska ha expanderat med en hög hastighet på den internationella 

marknaden 

 Företaget ska ha en viss internationell historik som anställda inom företaget har 

erfarenhet ifrån  

 

Vårt slutgiltiga val hamnade på företaget Meltwater Group (vidare; Meltwater) där vi 

ser att företaget väl uppfyller de ovanstående kriterier som vi utgått från. Vi har sedan 

tidigare en etablerad kontakt med vårt fallföretag vilket delvis ligger till grund för vårt 

val. Vi ser att den redan etablerade kontakten är en betydande fördel vad gäller tillgång 

till information genom intervjuer och dokument, vilket är nödvändigt för besvarandet av 

våra forskningsfrågor. Nackdelarna med en redan etablerad kontakt kan dock vara att 

denne person i stor utsträckning påverkar den information som ges till oss, där 

informationen redan från början kopplas till det ämne som ska studeras. För vår uppsats 

överväger fördelarna med en redan etablerad kontakt. Då vi gjort ytterligare intervjuer 

inom företaget med personer vi tidigare inte känner, ser vi att de huvudsakliga 

empiriska data vi tillhandahåller inte är påverkad av den etablerade kontakten.  

 

Meltwater grundades 2001 i Oslo, Norge, och är idag en världsledande aktör som 

erbjuder tjänster inom digital informationshantering. Företaget har sedan grundandet 

växt sig till en global aktör där de är representerade i fler än tjugo länder över hela 

världen. Meltwaters omsättning var 127 miljoner dollar år 2012, och i dagsläget har 
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företaget över 900 anställda utspridda på över 55 kontor över hela världen, varifrån man 

arbetar med fler än 22 000 kunder.
2
  I vår studie av fallföretaget Meltwater har vi strävat 

efter att få en djup insikt i företaget samt intervjupersonernas perspektiv angående det 

studerade området kring kunskapsinhämtning i Born Globals. Vår avsikt har varit att 

genom personliga möten med intervjupersonerna få förståelse för och studera företagets 

perspektiv på inhämtningen av kunskap under deras internationalisering samt 

internationaliseringshastighetens påverkan på kunskapsinhämtningen.  

 

2.4 Datainsamlingsteknik  

Abnor och Bjerke (1994) benämner två tekniker när det kommer till datainsamling, 

primär- respektive sekundärinformation. Vår rapport är till största del baserad på 

primära källor, då i form av de intervjuer vi genomfört med de utvalda 

intervjupersonerna. Kylén (2004) menar på att primärinformation (även kallad 

primärdata) kan anses vara mer giltig än sekundärdata då dessa är direkta uppgifter från 

en huvudkälla. För att uppnå vårt syfte med uppsatsen anser vi att ett fokus på 

primärkällor är av betydelse, då vi vill få fram intervjupersonernas egna upplevelser och 

erfarenheter kring företagets internationalisering och kunskapsinhämtning.  Den 

sekundärinformation vi använt oss av är från företagets hemsida som använts till den 

primära företagsbeskrivningen. Denna information har varit av relativt liten betydelse i 

vår studie då den enbart bidragit till en viss förförståelse av företagets bakgrund. Vi ser 

att primärinformation är mer tillförlitlig då det kommer direkt från informationskällan 

och inte via andrahandsinformation, där det finns risk för att informationen är vinklad 

och inte helt stämmer överrens med verkligheten. Därför är den sekundärinformation vi 

tillhandahållit även kontrollerad vid en intervju där vi fick ytterligare information 

angående företaget och dess verksamhet.  

 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

För att samla in empirisk data för vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Yin (2007) hävdar att intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna 

när det kommer till fallstudier.  Den kvalitativa intervjun har, enligt Holme och Solvang 

(1996) större flexibilitet i jämförelse med kvantitativa intervjuer, som ofta utformas som 

standardiserade frågeformulär. Styrkan med denna flexibilitet är att 

                                                           
2
 www.meltwater.se  

http://www.meltwater.se/
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undersökningssituationen är mer likt ett vanligt samtal i en vardaglig situation eftersom 

forskaren här inte ämnar styra undersökningspersonerna. Den stora flexibiliteten kan 

också ge problematiska följder i form av att forskaren inte får sina frågor besvarade då 

han inte får påverka/styra undersökningspersonerna nämnvärt.  

 

Merriam (1994) förklarar att det inom den kvalitativa intervjun finns olika typer av 

intervjuer; strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. I vår uppsats har vi 

valt att utgå från den semistrukturerade intervjuen, vilken enligt Merriam (1994) styrs 

av ett antal frågor vilka skall ställas till intervjupersonen. Dessa frågor är formulerade i 

förväg men under intervjun infaller de utan speciell ordningsföljd. Forskaren får på så 

sätt liknande information från intervjupersonerna med skillnaden att varje 

intervjuperson utgår från sig själv och sin egen bild av det berörda ämnet. 

Användningen av semistrukturerade intervjuer ser vi har givit oss mest relevant 

empiriskt material till arbetet utan att styra samt låta intervjupersonen sväva iväg för 

mycket från ämnet. Inför vår insamling av empirisk data valde vi att utforma en 

intervjuguide (se bilaga 7.1) med frågor kring de olika ämnesområdena. Detta för att 

lättare hålla en röd tråd genom intervjuerna samt för att underlätta jämförelsen av 

intervjupersonernas svar i vårt empirikapitel. Ett par dagar innan intervjuerna ägde rum 

fick intervjupersonerna ta del av ett formulär där vårt ämne kort presenterades samt 

vilka områden vi ämnade beröra under intervjun. Att intervjupersonerna fick ta del av 

denna information såg vi vara av betydelse då de vid intervjuerna till viss del hade insikt 

i det område som skulle beröras. Detta anser vi bidrog till att de lättare kunde relatera 

sina erfarenheter till det studerade ämnet och därmed kunde fokus under intervjuerna 

vara på företagets kunskapsinhämtning under deras internationalisering. Nackdelen med 

att lämna ut information kring ämnet innan intervjuerna, är att intervjupersonerna till 

viss del kan undvika att berätta information som de anser inte hör till ämnet, men som 

kunde gett nya infallsvinklar inom området. Dock ser vi att med grund i en 

semistrukturerad intervju kan intervjupersonerna fritt diskutera deras egna erfarenheter 

och därmed röra sig utanför ramarna, vilket vi ser främjar nya aspekter av 

kunskapsinhämtningen i Born Global-företag.   
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2.4.2 Presentation av intervjupersoner 

Följande presenteras de personer vi valt att intervjua på företaget Meltwater. 

 Christian Finstad - Area Director (AD) för Europa där han har ansvar för 

managing directors på kontoren i Europa. Finstad har jobbat på Meltwater i 8 år 

och har under sin tid haft varierande arbetsuppgifter och ansvarsområden. Han 

har bland annat varit med och startat upp företagets kontor i Göteborg samt varit 

ansvarig area director (AD) för Norden, Centraleuropa, Afrika, Asien, 

Australien och England. Finstads långa erfarenhet inom Meltwater där han haft 

olika ansvarsområden och roller inom företaget, ser vi medför att han kan bidra 

med relevant information till vår studie. Hans kunskaper och förståelse för 

företagets internationalisering och dess aktiviteter på flertalet internationella 

marknader ser vi kan bidra till stor insikt i företagets internationalisering och 

kunskapsinhämtning.  

 

 Nicolas Westdahl – Managing Director (MD) på avdelningen Client Growth där 

han är ansvarig för ett team som fokuserar på att existerande kunder investerar 

ytterligare i företagets produkter och tjänster. Nicolas har arbetat inom 

Meltwater i 9 år och under den tiden bl.a. varit involverad i 

rekryteringsprocessen, uppstart av nya kontor, drivande av etablerade kontor 

samt varit Area Director (AD) för produktområdet där framställning/uppstart av 

nya produkter sker. På grund av en relativt lång erfarenhet inom Meltwater där 

Westdahl varit involverad i företagets internationalisering och utländska 

etableringar anses han kunna bidra med relevant information till vår uppsats. 

Även Westdahls erfarenhet av olika roller inom företaget ser vi kan bidra till en 

djupare redogörelse för företagets aktiviteter. Därmed anser vi han vara lämplig 

att intervjua för den empiriska datainsamlingen.  

 

 Ludvig Lindholm – Area Controller (AC) inom avdelningen Finance and 

Controlling vilken syftar till att stödja säljorganisationen med bl.a. etableringen 

av nya bankkontakter, analys av företagsdata m.m.  Lindholm har arbetat inom 

Meltwater i 9 år och har under sin tid i företaget gått från företagets säljsida till 

finanssida. Lindholm har även mycket erfarenhet från företagets verksamheter i 

USA, där han befunnit sig under cirka 2 års tid med huvudsakligt fokus inom 

finanssidan. Lindholm anses vara en lämplig intervjuperson på grund av sin 
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relativt långa erfarenhet inom bolaget. Vi ser även att hans erfarenhet från USA 

samt erfarenheten inom både sälj och finans kan visa på intressanta aspekter vad 

gäller Meltwaters internationalisering och dess kunskapsinhämtning.   

 

 Marcus Kjörling – Managing Director (MD), har jobbat inom Meltwater i 6 år 

och är idag kontorsansvarig för avdelning Client Success vilken tar hand om 

Meltwaters befintliga kunder. Idag ansvarar han för avdelningen i Sverige men 

har också haft samma befattning i andra länder, exempelvis Australien. Kjörling 

har även varit med och startat upp en enhet som kallas för strategic accounts 

som etablerades i Göteborg. Ett år efter uppstarten fick Kjörling ansvaret för 

enheten och det nordiska teamet som jobbade där. Eftersom Kjörling, med sina 6 

år inom företaget, varit med och sett Meltwaters snabba internationella 

utvecklingar anser vi han lämpad som intervjuperson för vår studie. Vi ser att 

hans olika roller och ansvarsområden inom företaget samt hans erfarenhet från 

bl.a. den Australienska marknaden kan bidra till relevant information vid vår 

empiriska datainsamling.  

 

 Eirik Naesje – Area Director (AD) för avdelningen Client Success i Norge och 

Danmark, vilken ansvarar för att behålla relationen med befintliga kunder. 

Naesje har arbetat inom Meltwater i 6 år och har haft olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden inom olika enheter i bolaget, bl.a. client acqusition samt client 

sucess. Han har varit ansvarig för kontoren i Oslo och Bergen, Norge, och har 

även varit managing director i London. Med Naesjes erfarenhet från företagets 

olika enheter ser vi visar på hans lämplighet för vår empiriska datainsamling. Vi 

ser att hans erfarenhet från olika ansvarasområden i bl.a. London, Norge och 

Danmark bidrar till relevant information angående företagets internationalisering 

och kunskapsinhämtning.  

 

Intervjuerna som genomförts har gjorts genom olika tillvägagångssätt. Den första 

intervjun gjordes dagen innan övriga intervjuer, den 24 april, med Finstad. Denna 

intervju syftade till att få en bakgrundsbeskrivning av företaget men även för att få svar 

på de frågor som vi upprättat i vår intervjuguide. En bakgrundsbeskrivning ansåg vi 

vara av betydelse för att få en förståelse och insikt i verksamheten samt att vi vid 

resterande intervjuer inte skulle behöva gå in på detaljbeskrivningar kring exempelvis 



19 
 

den organisatoriska uppbyggnaden, förklaring av produkten etc.  Intervjun med Finstad 

varade cirka en timme och genomfördes via telefon och dator då intervjupersonen ville 

visa oss en powerpointpresentation vid beskrivningen av Meltwaters verksamhet. Dagen 

efter, den 25 april, genomfördes intervjuerna med Westdahl, Lindholm och Kjörling på 

ett av företagets kontor beläget i Göteborg. Vid dessa intervjuer utgick vi från vår 

intervjuguide och varje intervju varade ungefär 40 minuter. Intervjun med Naesje 

genomfördes den 26 april över telefon, då personen i fråga arbetar på företagets kontor i 

Norge. Intervjun varade i cirka 30 min där vi även här utgick från den intervjuguide vi 

upprättat. Vi är medvetna om att en intervju via telefon kan anses vara mindre 

tillförlitlig jämfört med en intervju där intervjupersonen är närvarande på plats 

tillsammans med författarna. De problem vi ser kan uppstå är att man inte kan säkra 

personens identitet och tydligt veta vem det är man pratar med. Även kroppsspråk och 

den generella stämningen är, en ofta omedveten, viktig del vid intervjuer, vilket 

försvåras att uppleva via en telefonintervju. Vi anser att då de flesta intervjuer gjorts i 

mötet med intervjupersonen är framställningen av studiens resultat i liten grad påverkad 

av problematiken vad gäller telefonintervjuer.  

 

Under samtliga intervjuer har vi med hjälp av diktafon valt att spela in allt som sades. 

Detta för att underlätta empiriinsamlingen samt bearbetningen av uppsatsens 

empirikapitel, då vi ser att information lätt kan mistas vid endast anteckningar. Dock har 

vi medvetet valt att, utöver inspelningen via diktafon, föra anteckningar under intervjun 

i fall att tekniken skulle svika oss. För att underlätta bearbetningen av det empiriska 

materialet är intervjuerna också transkriberade. Vi ser även att inspelningen och 

transkriberingen bidrar till ökad tillförlitlighet för den insamlade empiriska data, då 

materialet finns tillgängligt för granskning.  

 

2.5 Undersökningskvalitet 

Att kunna presentera fakta och information som har validitet och reabilitet är av stor 

betydelse enligt Merriam (2009) då ytterligare personer ofta tar del av det färdigställda 

arbetet.  Validitet och reabilitet måste genomsyra insamling, analysering och tolkning 

av data samt hur den senare presenteras. Läsaren skall på så sätt, inom en kvalitativ 

studie, kunna försäkra sig om att författarnas analys och konklusion på ett korrekt sätt 

speglar det som uppsatsen berör och den verklighet som är studerad.  
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2.5.1 Validitet 

Validitet omfattar enligt Denscombe (2004) precisionen i forskningsfrågorna samt 

kvalitén för de data som insamlas och förklaringar som görs i studien. Validiteten är 

läsarens garanti för att forskningen är baserad på korrekt data och tolkningar som 

grundar sig i verkliga källor.  

 

Merriam (1994) skiljer på två typer av validitet; Intern och Extern. En intern validitet 

omfattar i vilken utsträckning studiens resultat faktiskt stämmer överens med 

verkligheten. Denscombe (2009) beskriver att forskning vid en kvalitativ metod ofta är 

tolkad genom författarens egna subjektiva uppfattning, där forskarens egen identitet, 

bakgrund och övertygelse kan påverka forskningen i hög grad. Det finns även en risk i 

att den grundläggande betydelsen lyfts ur sin kontext och att förklaringen ofta förenklas. 

Problem kan uppstå om forskaren missar att på ett tydligt sätt beskriva själva kontexten 

kring den specifika händelsen. Forskaren kan i vissa fall vara återhållsam med data som 

egentligen inte ”passar in” i studien, och därmed undvika att presentera dessa resultat. 

För att försäkra en viss grad av intern validitet menar Merriam (1994) att författaren bör 

vara medveten om sina egna tolkningar och reflektioner och därmed i största möjliga 

utsträckning återge en så sanningsenlig bild som möjligt utifrån den faktiska 

verkligheten. För att försäkra intern validitet i studien beskriver Yin (2007) att 

författaren kan försöka jämföra olika mönster med varandra, presentera rivaliserande 

modeller samt använda logiska modeller som på ett tydligt sätt kan beskriva de samband 

som observeras. 

 

För att urskilja olika aspekter och perspektiv kring Born Globals och 

kunskapsinhämtning har vi valt att använda teorier och modeller från olika källor och 

författare. Vi ser även att intervjuerna med flera personer, där intervjupersonerna i fråga 

har olika befattningar och roller i företaget, bidrar till flera empiriska aspekter av 

området. Användningen av olika teorietiska och empiriska källor i uppsatsens ser vi 

understödjer att uppsatsens resultat till en högre grad säkrar en verklighetstrogen bild av 

kunskapsinhämtningen inom Born Global-företag. Genom att använda en 

semistrukturerad intervjuguide där intervjupersonerna i stor utsträckning får berätta fritt 

kring sin egen erfarenhet bidrar till att uppsatsens resultat i större utsträckning visar på 

den faktiskta verkligheten. Vid presentationen av empirisk data har vi även försökt 

återge den exakta information som intervjupersonerna gav oss, med mindre justeringar 
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för meningsuppbyggnader och talspråk. Inspelning och transkribering av intervjuerna 

möjliggör ett lättillgängligt empiriskt material och därmed en mer exakt framställning 

av data från intervjupersonerna.  

 

Extern validitet beskriver Merriam (1994) innefattar i vilken utsträckning som 

resultaten från studien kan generaliseras och därmed tillämpas i andra situationer. 

Kritiken angående extern validitet för kvalitativ forskningsmetod och fallstudier 

inbegriper ofta en skepticism mot att en studie av några få objekt kan vara en grund för 

vidare generaliseringar och representativt för andra liknande situationer (Merriam, 

1994; Denscombe, 2009). För att uppnå extern validitet i fallstudier handlar det enligt 

Yin (2007) mer om att göra analytiska generaliseringar, där forskaren istället för att 

generalisera gentemot en större population bör söka efter att generalisera sina resultat 

till en mer generell teori. Då vårt syfte med uppsatsen ombegriper en mer förklarande 

och analytisk karaktär ser vi att resultatet av studien kan generaliseras gentemot en mer 

generell teori. Genom att resultaten av studien jämförs och analyseras gentemot de 

vedertagna teorier som presenteras i den teoretiska referensramen kommer vissa 

generaliseringar att kunna göras utifrån den teoretiska grunden. Uppsatsen resultat 

ämnar dock inte att generalisera gentemot en större population, utan vi ser snarare att en 

analytisk generalisering kan göras riktad mot vissa företag som befinner sig i liknande 

situationer.  

 

2.5.2 Reliabilitet 

Merriam (2009) förklarar att reliabilitet berör i vilken utsträckning det funna resultatet 

kan bli replikerat; om resultatet blir detsamma om studien upprepas på samma sätt. 

Problematiken vid en kvalitativ studie är att den mänskliga faktorn inte kan bli isolerad 

eftersom det mänskliga beteendet inte är statiskt, därav påverkas resultatet av forskarens 

egna uppfattningar och tolkningar. För att främja reliabilitet har vi valt att använda 

samma upprättade intervjuguide till alla intervjupersoner för att på förhand utgå från 

samma grund. Genom att utgå från samma intervjuguide ser vi ökar möjligheten för att 

liknande slutsatser nås vid en upprepning av studien. Intervjuerna har dock utvecklats åt 

olika håll utifrån intervjupersonernas egna erfarenheter och därmed har inte exakt 

samma frågor och ämnen tagits upp på samtliga intervjuer. Vi ser även att inspelandet 

och transkriberingen av intervjuerna gör att vi kan återge informationen från 

intervjupersonerna och genom det minska påverkan av våra egna subjektiva tolkningar.   
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3. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel framförs den teoretiska referensram vi ämnat använda i vår uppsats. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av Born Globals, vilket följs av teorier angående 

kunskapskällor, kunskapsinnehåll samt kunskapsinhämtning i Born Globals. Slutligen 

sammanfattas den teoretiska referensramen i en teoretisk syntes. 

 

3.1 Born Globals 

Framväxten av Born Global-företag grundar sig i en nutida teknologisk 

innovationsutveckling där det ökade antalet av människor med erfarenhet från 

internationella affärer har skapat en ny omgivning för företag. Denna nya situation 

bidrar till låga kostnader för kommunikation och logistik, vilket ökar möjligheten för att 

upptäcka och ta fördel av affärsmöjligheter i flertalet länder samtidigt. (Oviatt & 

Mcdougall, 2005). De huvudsakliga karaktärerna för Born Global-företag är att man i 

ett tidigt skede efter grundandet börjar sin internationalisering. Företaget har en relativt 

gränslös syn på marknaderna vilket grundar sig i internationaliseringen till flertalet 

marknader samtidigt.  (Chetty & Campbell-Hunt, 2004; Knight, Madsen & Servais, 

2003). Utvecklingen av information- och kommunikationsteknologi är av betydelse för 

att stödja Born Global-företagens internationalisering. Företagen använder ofta 

avancerade information- och kommunikationsteknologi för att kunna genomföra sina 

internationella aktiviteter. (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 

 

Företagets strategi är av stor betydelse för Born Global-företag, där 

internationaliseringsstrategin görs applicerbar från grundandet vilket möjliggör en tidig 

och snabb internationalisering (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). På strategisk nivå 

finns det vissa nyckelfaktorer för företagets internationella framgång vilka bl.a. 

innefattar; grundarens erfarenhet och entreprenörskap, innovation, teknologisk 

kompetens, unik produktutveckling, marknadsorientering m.m. (Chetty & Campbell-

Hunt, 2004; Gabrielsson et al., 2008). 

 

Vid internationaliseringen av Born Global-företag menar Oviatt och Mcdougall (2005) 

att grundarna och dess vision är av stor betydelse. Grundarna är ofta internationellt 

erfarna och aktiva entreprenörer som har förmågan att kombinera resurser från olika 
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internationella marknader för att kunna möta den globala efterfrågan. De besitter ofta 

relevant internationell erfarenhet angående internationalisering inom den specifika 

företagsbranschen. (Gabrielsson et al, 2008; Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 

Grundarna för Born Global-företag startar med en global vision där man ser att den 

utländska marknaden är minst lika viktig som hemmamarknaden.  Inom områden som 

företagskultur och strategi utarbetar man en samling förmågor, vilka möjliggör en tidig 

internationaliseringsprocess och internationell framgång på flera utländska marknader 

(Knight & Cavusgil, 2004).  

 

Chetty och Campbell-Hunt (2004) påpekar att en framtagen innovationsstrategi är en av 

de främsta drivkrafterna för snabb internationalisering hos Born Global-företag. Detta 

stärks även av Knight och Cavusgil (2004) som beskriver att innovativa processer som 

driver utvecklingen av överlägsna, unika produkter, i synnerhet, är en viktig faktor för 

Born Global-företags framgång. Företagen tycks etablera sig internationellt med hjälp 

av en världsledande innovation, vilken byggs upp av ett starkt fokus på utveckling av en 

innovativ produkt med global potential. (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 

 

En internationell marknadsföringsorientering är enligt Knight och Cavusgil (2004) en 

betydande faktor för Born Global-företag, då denna framkallar specifika 

innovationsbaserade strategier vilka i sin tur främjar stor internationell prestation. 

Problem uppstår ofta i situationer där företaget internationaliserar sig i flertalet länder 

samtidigt, då det ofta uppkommer många, okontrollerbara och unika utmaningar för 

företagets ledning. Dessa utmaningar anses kunna mötas med en internationell 

marknadsorientering.  

 

Företagskulturen i ett Born Global-företag är även den en viktig faktor för den 

internationella framgången. En innovationsfokuserad mentalitet hos ledningen tycks 

spegla en internationell entreprenörsanda inom bolaget. Internationell entreprenörsanda 

ses vara speciellt viktigt för dessa företag då det driver dem till att utveckla unika 

högkvalitativa och högteknologiska produkter/tjänster. (Knight & Cavusgil, 2004).  
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Figur 2.  Anskaffning av kunskap från nya källor (Fletcher & Harris, 2012:634) 

3.2 Kunskapskällor 

För att beskriva hur kunskapsanskaffning går till i företags internationaliseringsprocess 

har Fletcher och Harris (2012) tagit fram en modell som övergripande visar de främsta 

kunskapskällorna. Denna modell kommer vara utgångspunkt för förklaringen av 

kunskapsinhämtning från olika typer av kunskapskällor, där dock ytterligare teorier 

lagts till för att bredda den teoretiska referensramen.  

 

I modellen (se figur 2) visas förhållandet mellan objektiv och erfarenhetsbaserad 

kunskap samt vilka externa eller interna källor kunskapen kommer ifrån. Baserat på 

vilken typ av kunskap (erfarenhetsbaserad och objektiv) som hämtas i en speciell typ av 

källa (intern och extern) så skapas det fyra källor där anskaffning av kunskap grundar 

sig i. Dessa nya källor benämns vara; direkt erfarenhet, indirekt erfarenhet, externt 

sökande och intern information. (Fletcher & Harris, 2012) Ovannämnda kunskapskällor 

kommer nedan utvecklas vidare, där även ett tillägg har gjorts utifrån Huber (1991) som 

diskuterar den kunskap som finns vid företagets start som ytterligare en källa för 

kunskapsinhämtning.  

  

 

3.2.1 Direkt erfarenhet 

Direkt erfarenhet är den första källan för kunskapsinhämtning som diskuteras av 

Fletcher och Harris (2012), vilken utgår från intern och erfarenhetsbaserad kunskap. 

Direkta erfarenheter är ofta inhämtade oavsiktligt och osystematiskt genom aktiviteter 

på den internationella marknaden. Företagets nuvarande internationella affärsaktiviteter 

anses vara den huvudsakliga kunskapskällan för direkta erfarenheter samt för företagets 

internationalisering. Huber (1991) menar att erfarenhetsbaserad kunskap kan uppstå och 

inläras genom olika typer av processer. En av de processer där erfarenhetsbaserad 

kunskap kan inhämtas genom är experiment inom organisationen, där experimentet kan 
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vara att testa marknadens acceptans av en ny produkt eller hur ett nytt servicesystem 

fungerar på marknaden. Ett andra sätt är genom självvärdering av organisationen där 

man genom interaktion och deltagande i aktiviteter inom företaget utbyter idéer och mål 

inför framtiden, vilket bidrar till ökad personlig erfarenhet hos de som varit delaktiga. 

Experimentella organisationer är ytterligare en process vilken handlar om att förbättra 

anpassningsförmågan hos organisationer för att lättare kunna anpassa sig i framtiden till 

obekanta miljöer. Detta handlande kommer att skapa erfarenhetsbaserad kunskap då 

man måste samla in ny kunskap för att öka anpassningsförmågan. 

 

3.2.2 Indirekt erfarenhet 

Indirekt erfarenhet beskrivs av Fletcher och Harris (2012) som andrahandskunskap 

vilken anskaffas genom extern erfarenhetsbaserad kunskap. Företaget kan anskaffa 

dessa erfarenheter på två olika sätt. Först och främst kan företag söka efter kunskap 

genom att studera konkurrenters och partnerföretags aktiviteter samt hur dessa 

genomförs. Den anskaffade indirekta erfarenheten är ofta kopplad till strategier, 

administration och teknologier och anskaffas genom bl.a. konsulter, professionsmöten, 

mässor, offentliga dokument, nätverk och leverantörer. (Huber, 1991). Kunskapen kan 

även inhämtas genom licensiering, strategiska allianser, specialistorganisationer eller 

genom att härma liknande företag som har genomfört liknande beslut kring 

internationella etableringsmetoder (Fletcher & Harris, 2012). 

 

Att utöka företagets kunskapsbank genom nya anställda som innehar kunskap som 

tidigare inte funnits tillgänglig i företaget är enligt Huber (1991) det andra sättet att 

anskaffa indirekt erfarenhet. Kunskapen kan dels inhämtas genom rekrytering av 

individer men också genom uppköpning av andra verksamheter. (Fletcher & Harris, 

2012). Istället för att individerna i företaget ska anskaffa denna kunskap själva, så kan 

man genom indirekt erfarenhet, på ett mer effektivt sätt, inhämta den kunskap som 

faktiskt behövs. (Huber, 1991). 

 

3.2.3 Externt sökande 

Externt sökande är kunskap anskaffad genom extern och objektiv kunskap. Denna 

kunskap inhämtas från olika publicerade objektiva källor, där företaget scannar av dess 

externa omgivning och söker efter ny användbar information. Externa och objektiva 

kunskapskällor kan vara handelskammare, banker, branschorganisation, konsulter m.m. 
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(Fletcher & Harris, 2012). Det externa sökandet som kunskapskälla delar Huber (1991) 

vidare in i två olika typer; sökande och iakttagelse. Företagsledare använder sig 

dagligen av aktivt sökande efter kunskap, vilket kan förekomma på tre olika sätt;  

 Scanning; innefattar en omfattande avscanning av företagets externa omgivning 

för att på så sätt inhämta extern kunskap 

 Fokuserad forskning; innebär att organisationen aktivt söker efter specifik 

kunskap i avgränsade segment, både i den interna och externa omgivningen. 

Ofta görs fokuserad forskning för att kunna möta ett aktuellt eller uppkommande 

problem eller en möjlighet som företaget identifierat. 

 Prestandaövervakning; handlar om att företaget med hjälp av både scanning och 

fokuserad forskning ämnar förbättra företagets effektivitet vad gäller att uppfylla 

de mål som finns eller de krav som ställs av företagets intressenter. 

En organisation kan även använda sig av iakttagelser för att inhämta kunskap. Ofta görs 

dessa iakttagelser oavsiktligt och innefattar ofta kunskap angående organisationens 

externa omgivning samt dess interna prestationer. (Huber, 1991).  

 

3.2.4 Intern information 

Intern information inhämtas enligt Fletcher och Harris (2012) genom intern objektiv 

kunskap. Kunskapen anses redan finnas inom företaget där exempelvis intern personal 

och system kan utgöra en källa för denna typ av kunskap. Företag kan utveckla dess 

kunskap genom att kombinera existerande kunskap och informationsobjekt som de 

erhåller genom olika interna enheter. Om personalen på ett effektivt sätt ska kunna ta 

del av intern information så krävs det att företaget kan kodifiera och registrera 

information i olika system för att sedan distribuera ut detta i företaget.   

 

3.2.5 Kunskap vid företagets grundande 

Utöver ovannämnda kunskapskällor menar Huber (1991) att även kunskapen som 

existerar vid företagets grundande är viktig vid företagets internationalisering. 

Individerna som skapar nya organisationer har sedan tidigare ofta kunskap kring 

organisationens initiala omgivning samt kring processerna som företaget kan använda 

för att framföra grundarens avsikter med organisationen. Nordman och Melén (2008) 

menar på att den kunskap man finner i Born Globals är lagrad inom individerna som 

driver företaget.  Huber (1991) förklarar vidare att grundarna därefter arbetar med att 

göra kunskapen tillgänglig för de anställda i det nya företaget. Den kunskap som 
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existerar vid företagets grundande består av två kombinerade delar. Först och främst 

handlar det om den ärvda kunskapen från grundarna, vilket både berör institutionell 

kunskap samt specifik kunskap angående organisationen och dess omgivning. Den 

andra delen innefattar den kunskap som anskaffas av grundarna före eller i samband 

med organisationens start, vilken bl.a. ofta inhämtas genom indirekt erfarenhet. 

Kunskapen som finns vid grundandet anses starkt influera företagets framtida kunskap 

och lärande och påverkar i stor grad organisationens framtida erfarenheter. 

 

3.3 Kunskapsinnehåll 

3.3.1 Marknad och kultur 

Marknadskunskap består enligt Eriksson et al. (1997) utav två typer; internationell 

affärskunskap, angående marknadens storlek, kunder och konkurrenter, samt kunskap 

kring internationella institutioner, vilket omfattar regering, lagstiftning, normer och 

värderingar.  

 

Inhämtningen av marknadskunskap sker enligt Fletcher och Harris (2012) först och 

främst genom direkt erfarenhet. Den direkta erfarenheten inhämtas bl.a. hos ledningen 

samt genom olika marknadsbesök, men behöver även kompletteras med kunskap från 

övriga källor. Författarna beskriver att den indirekta erfarenheten angående 

marknadskunskap både inhämtas genom statliga program, statliga rådgivare, 

konferenser m.m., samt genom rekrytering av ny personal med specifik 

marknadskunskap. En extern sökning är ofta gjord angående viss extern objektiv 

kunskap kring marknaden, vilket även Mejri & Umemoto (2010) påpekar är en viktig 

källa för marknadskunskap. Existerande kunskap inom företaget ses även som en källa 

till marknadskunskap, där det dock är viktigt för företaget att utveckla vissa 

informationssystem för att kunna distribuera och ta till vara på kunskap från denna 

källa. (Fletcher & Harris, 2012).  

 

Mejri och Umemoto, (2010) benämner kulturell kunskap som viktig vid inhämtning av 

marknadskunskap. Den kulturella kunskapen relaterar huvudsakligen till kunskap kring 

värderingar, seder, normer och hur människor på den specifika utländska marknaden 

tänker och agerar. Företaget tenderar att äntra en marknad som ligger nära 

hemmamarknaden och som anses ha en låg psykisk distans. När företaget inhämtar mer 
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kulturell kunskap kring vissa marknader, kommer de därefter kunna äntra marknader 

som har en högre psykisk distans, jämfört med hemmamarknaden.  

 

3.3.2 Internationalisering 

Internationaliseringskunskap handlar enligt Eriksson et al. (1997) huvudsakligen om 

kunskap kring företagets faktiskta resurser och dess förmåga att kunna använda 

resurserna för att genomföra internationella aktiviteter. Denna typ av kunskapsinnehåll 

är inte relaterad till specifika marknader, utan är istället företagsspecifik erfarenhet som 

kan relateras till all internationalisering. Nordman och Melén (2008) beskriver att 

internationaliseringskunskap främst innefattar vårdnad av internationella relationer. 

Fletcher och Harris (2012) påpekar att internationaliseringskunskap inte enbart är 

viktigt för företagets expansion till nya internationella marknaden, utan även för att 

förbättra företagets expansion på redan etablerade internationella marknader. 

Författarna menar på att det krävs företagsspecifik internationaliseringskunskap för att 

internationaliseringen ska vara hållbar, där mycket handlar om att kombinera, integrera 

och koordinera kunskap med andra resurser för att lära sig att agera på nya 

internationella marknader.  

 

Källorna för inhämtning av internationaliseringskunskap är enligt Fletcher och Harris 

(2012) annorlunda jämfört med exempelvis marknads- och teknologikunskap. 

Internationaliseringskunskap är ofta utvecklad från inhämtningen av teknologi-och 

marknadskunskap, där företaget måste ha förmågan att kombinera eller konvertera 

denna typ av kunskap för företagets internationalisering. Nordman och Melén (2008) 

beskriver att internationaliseringskunskapen ofta inhämtas genom erfarenheter från den 

internationella marknaden och branschen som företaget verkar inom. 

Internationaliseringskunskapen anskaffas enligt Fletcher och Harris (2012) från olika 

källor där företagen för att uppnå högre effektivitet ofta kombinerar direkt erfarenhet, 

genom ledning, anställda, marknadsbesök etc., tillsammans med indirekt erfarenhet där 

företaget lär sig genom olika statliga källor, rådgivare, konsulter m.m. En viktig del för 

företagets internationalisering är att kunna internalisera både den direkta och indirekta 

erfarenhetsbaserade kunskapen genom att på ett effektivt sätt dela denna mellan 

ledningen och personalen. Författarna ser även att den objektiva interna kunskapen i 

företaget är en viktig källa vid internationalisering, främst för företag som redan har 

betydande internationell tillväxt. För att kunna tillgå den kunskap som kommer från den 
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interna informationen är det viktigt att företaget utvecklar system som kan överföra 

informationen mellan olika parter i företaget. 

 

3.3.3 Teknologi 

Teknologikunskap handlar enligt Nordman och Melén (2008) om den teknologi vilken 

företagets produkt är utvecklad utifrån. Kunskapen anskaffas för att utveckla och 

anpassa produkter för nya marknader samt för att undvika stagnation på existerande 

marknader (Autio, Sapienza & Almeida, 2000). Fletcher och Harris (2012) förklarar att 

företag anskaffar både objektiv och erfarenhetsbaserad kunskap när det kommer till 

teknologi. Teknologikunskap är ofta inhämtad från direkt erfarenhet genom VD och 

personals erfarenhet samt marknadsbesök. Detta kombineras med kunskap inhämtad 

från indirekt erfarenhet genom att både observera leverantörer, kunder, konsulter m.m., 

men även genom rekrytering av personal.  En ytterligare källa till kunskap kring 

teknologi anses vara djupa och etablerade nätverksrelationer där företag kan inhämta 

kunskap genom indirekt erfarenhet. Enligt Nordman och Melén (2008) är även 

kunskapen vid företagets grundande en viktig källa för teknologikunskap, där 

grundarnas och ledningens kunskap ofta används för att kunna sälja produkten på 

utländska marknader.  

 

3.4 Kunskapsinhämtning i Born Globals  

Born Global-företag brukar ofta sakna vissa finansiella, mänskliga och materiella 

resurser som resulterar i minskade konkurrensmöjligheter. Dock bidrar utvecklingen av 

information, kommunikation, produktion och logistikteknologi tillsammans med 

ytterligare användbar infrastruktur, till att dessa företag trots begränsade resurser aktivt 

kan delta på globala marknader. Tillsammans med ovannämnda faktorer måste företag 

även inneha vissa interna kunskapsbaserade kapaciteter för att främja både tidig 

internationalisering och även efterföljande framgång på utländska marknader. Den 

innovativa naturen hos Born Global-företag stödjer utvecklingen av en viss typ av 

kunskap. Denna utveckling bidrar även till ett skapande av organisatoriska möjligheter 

vilka främjar tidig internationalisering och överlägsen prestation på den internationella 

marknaden. (Knight & Cavusgil, 2004). 
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Kunskap inhämtad av Born Global-företag anses vara en kritisk resurs i 

internationaliseringsprocessen. För att maximera företagsets möjligheter till överlägsen 

framgång på den internationella marknaden bör cheferna och ledningen inom dessa 

företag utveckla kunskap som är unik och svår att efterlikna. (Knight & Cavusgil, 

2004). Mycket av den kunskap som finns i Born Global-företag är enligt Gabrielsson et 

al. (2008) erfarenhetsbaserad och återfinns vanligen hos företagets grundare samt hos 

kreativa individer inom företaget. Den kombinerade kunskapen individerna i företaget 

besitter är en förutsättning för att skapa och framställa en unik produkt med en global 

marknadspotential. Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar på att Born Global-företag 

behöver hantera en snabb kunskapsinhämtning vid dess internationalisering, dock är 

fortfarande kunskapsinhämtning och erfarenhet nyckelfaktorer för dessa företag. En 

snabb internationalisering bidrar till en snabb inlärning som huvudsakligen grundar sig i 

användandet av erfarenhet. Born Global-företag använder sig ofta av aggressiv 

kunskapsinhämtning där de aktivt söker efter marknadsengagemang genom olika 

experiment. Företagen tolererar ett första misslyckande för att därefter aktivt söka efter 

lösningar på de problem som uppstår.  

 

3.5 Teoretisk syntes  

I denna syntes presenterar och definieras val av teoretisk referensram samt ytterligare 

redogörelse för de modeller arbetet innehåller för att skapa förståelse och förtydligande 

för läsaren. Den teoretiska referensramen, vi använt oss utav, är nedan illustrerad i en 

modell där överblick ges om teoriföljden. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Teoretisk syntes 
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1. Den första delen i den teoretiska referensramen handlar om Born Globals där 

kännetecknen för ett Born Global-företag beskrivs samt vilka nyckelfaktorer som leder 

till internationella framgångar.  Teorin grundar sig huvudsakligen i Chetty och 

Campbell-Hunt (2004) och Gabrielsson et al. (2008) och syftar främst till att få en 

övergripande bild av dessa företags internationalisering. Teorin ligger även till grund 

för att man i ett senare skede skall kunna relatera problemen kring kunskapskällor, 

kunskapsinnehåll samt hastighetens påverkan till situationen för Born Global-företag.  

 

2. För att kunna identifiera de viktigaste kunskapskällorna vid internationaliseringen av 

Born Global-företag är uppsatsen baserad på Fletcher och Harris (2012) modell kring 

kunskapskällor, där även tillägg från Huber (1991) gjorts. Modellen är använd för att på 

ett lättöverskådligt sätt få en första inblick i de kunskapskällor som kan ligga till grund 

för kunskapsinhämtning. Därefter inkluderas en mer detaljerad beskrivning under varje 

kunskapskälla, vilket identifierar olika processer varifrån kunskapen är inhämtad. 

Teorin kring kunskapskällorna syftar till att besvara delproblem ett och ligger vidare till 

grund för att skapa en ökad förståelse för de olika typerna av kunskapsinnehåll.  

 

3. Den teoretiska referensramen utgår sedan från identifieringen av kunskapsinnehåll 

vilka syftar till att ge en överblick av de huvudsakliga kunskapsinnehållen som 

inhämtas vid företags internationalisering. Teorin utgår främst från Eriksson et al. 

(1997), Mejri och Umemoto (2010) samt Fletcher och Harris (2012) och ligger till 

grund för en beskrivning samt att en ökad förståelse kring de olika kunskapsinnehållens 

omfattning. Denna teori används för att besvara delproblem två och bygger även på de 

kunskapskällor som tidigare nämnts, där de främsta källorna identifierats inom de olika 

typerna av kunskapsinnehåll. 

 

4. För att koppla samman teorin kring Born Global-företags internationalisering med 

kunskapskällor och kunskapsinnehåll presenteras ett avsnitt kring kunskapsinhämtning i 

Born Global-företag. Denna teori innefattar kunskapens betydelse för dessa företag, 

samt hur internationaliseringshastigheten påverkar kunskapsinhämtningen. Dessa teorier 

syftar till att visa på hur Born Global-företag ställs inför nya utmaningar vad gäller 

inhämtningen av kunskap, där hastigheten till viss del påverkar detta. Teorin används 

för att kunna besvara delproblem tre, vilket då bygger på de kunskapskällor och 

kunskapsinnehåll som identifierats i de andra delproblemen.   
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4. Empiri 

 

I följande kapitel presenteras insamlad empiriska data. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av Meltwaters internationalisering. Därefter presenteras de huvudsakliga 

utgångpunkterna vid företagets kunskapsinhämtning, vilka är: intern uppbyggnad och 

spridning av erfarenhet, marknad och kultur samt rekrytering. Kapitlet avslutas med 

internationaliseringshastighetens påverkan på kunskapsinhämtningen. 

 

4.1 Meltwaters internationalisering  

Finstad (Area Director, Europa) redogör för företagets internationalisering där han 

beskriver att Meltwater grundades 2001 i Oslo och 2003/2004 öppnade man sitt första 

kontor utomlands, vilket var i Stockholm, Sverige. Efter etableringen i Sverige så gick 

Meltwaters internationalisering väldigt snabbt, där man bl.a. under 2006/2007 öppnade 

upp 20 kontor världen över under ett år och fram till 2008/2009 så hade företaget öppnat 

upp 50 nya kontor. Till och med 2008 fokuserade företaget på att öppna nya kontor och 

hade då endast en produkt som de sålde till kunderna. Efter 2008 började man istället 

fokusera på att ta fram andra produkter, vilket resulterade i en uppkomst av ytterligare 

fem produkter som företaget kunde erbjuda kunderna. Vid den snabba 

internationaliseringen låg också mycket fokus på att skaffa nya kunder, medan man 

under de senaste åren även har lagt resurser på existerande kunder och att försöka sälja 

ytterligare produkter till dem.  

 

Finstad och Kjörling (Managing Director, Client Success) berättar att grundarens 

värderingar och visioner har varit en betydande faktor för företagets 

internationalisering. Grundarens vision var enkel att förstå för medarbetarna. Det 

handlade om att bygga upp en infrastruktur bestående av säljkontor, datorer, telefoner 

och rätt folk för att sedan applicera detta koncept över hela världen. För att få ut sina 

värderingar, delegera ut ansvar, samt se till att alla kontor applicerade dessa värderingar 

och den specifika företagskulturen gjorde grundaren under de första fem åren alla 

rekryteringar själv.  
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Med grundarens vision och värderingar som utgångspunkt har Meltwater under sin 

internationalisering, enligt Finstad, använt sig av en standardiserad process där man 

etablerat säljkontor på samma sätt över hela världen. Internationaliseringen sker genom 

att personer från ett redan etablerat kontor åker till den nya marknaden och rekryterar 

personal till kontoret. Teamet som rekryterats får sedan åka till ett av huvudkontoren för 

att under tre månader tränas i företagets metodik, säljprocess, produkter, kultur m.m. 

Detta är väldigt viktigt för att kunna ta de bästa sakerna från det existerande kontoret 

och implementera i det nya, och därmed inte skapa något helt nytt. Enligt Westdahl 

(Managing Director, Client Growth) har Meltwaters interna resurser varit av betydelse 

för företagets tillväxt där man i sin internationalisering använt sig mycket av förvaltning 

av existerande humankapital. Kjörling berättar att företaget använt och allokerat de 

resurser som finns internt för att kunna finansiera tillväxten. Internationaliseringen har 

enligt Finstad till stor del varit styrd av de interna resurserna och vilken kompetens och 

kunskap som de besitter.  

 

Westdahl beskriver Meltwaters internationalisering som väldigt aggressiv där stort 

fokus har legat på att ta nya marknadsandelar. Internationaliseringen har skett genom en 

uppsökande verksamhet där personalen tar sin telefon och ringer till de kunder man tror 

kan vara intresserade av produkten. Man säljer produkten till bolag, får en hög med 

pengar och med den högen rekryterar man ytterligare en person, vilket kan ge mer 

försäljning och intäkter och ytterligare anställningar. Kjörling menar att företagets 

internationalisering karaktäriseras av ett extremt fokus på försäljning samt ett högt 

kostnadstänk där företaget varit medvetet om att hålla nere kostnaderna för att kunna 

generera större intäkter. Att etablera en säljinfrastruktur med fysisk närvaro i flera 

länder menar Lindholm (Area Controller, Finance and Controlling) och Naesje (Area 

Director, Client Success, Norge) också karaktäriserar den internationalisering företaget 

har genomfört. En etablerad infrastruktur, berättar Naesje, underlättar supporten hos 

kunderna, utvecklingen av nya produkter samt att göra nödvändiga kundförvärv. I 

dagsläget, beskriver Lindholm, handlar det mer om att tjäna pengar på de investeringar 

man redan gjort. Företaget söker bättre avkastning och jobbar med att dra nytta av och 

skapa fördelar av sin etablerade säljinfrastruktur.  

 

 



34 
 

4.2 Intern uppbyggnad och spridning av erfarenhet 

Erfarenheten hos de anställda menar samtliga intervjupersoner är av stor betydelse för 

företagets internationalisering. Westdahl beskriver att det i företagets 

internationalisering är viktigt att lära sig genom att vara involverad i olika 

affärssituationer där erfarenheten kommer från de misstag som görs. Man kan i teorin 

lära sig olika metoder och system för att exempelvis bedriva försäljning men sen måste 

man också kunna tillämpa dem för att bli duktigare och utvecklas. 

 

Finstad beskriver att erfarenheten byggs upp inom Meltwater där personerna tränas och 

får kunskap kring företagets metodik och hur de går tillväga. Företaget har haft ett 

framgångsrikt koncept där man på ett etablerat kontor skolas in, av framförallt sin 

manager, i företagets egen kultur och metodik för att kunna sälja produkten. Konceptet 

har bidragit till att alla anställda får lära sig i princip samma metoder och 

tillvägagångssätt, oberoende om man är etablerad i Sverige eller i USA. Att personalen 

skolas lokalt eller i ett etablerat kontor menar Lindholm underlättar för dessa personer 

att flytta ut och vara med och starta upp kontor på andra platser. Det blir lättare att 

hantera alla motgångar man kommer att möta om man har en mycket stark förberedelse 

inom företaget, jämfört med om man skulle rekrytera folk och då från grunden bygga 

upp och återskapa det som företagets står för.  Företaget grundar sig, enligt Westdahl, 

mycket i personlig utveckling och att man i tidigt skede får klättra på en karriärstege för 

att utvecklas och skaffa sig mer erfarenhet genom mer ansvar. Man behöver göra små 

misstag under sin ledarskapskarriär i företaget för att kunna se vad effekten av 

misstagen blir och kunna se allvaret i det också. Finstad redogör för den 

karriärsutveckling som finns inom Meltwater och beskriver att man som nyanställd på 

säljsidan börjar som sales consultant inom ett traineeprogram där man får börja sälja till 

kunder. Utvecklingen på karriärsstegen fortlöper som så att man blir ansvarig för ett 

team på ca 2-3 personer på ett kontor där man får coacha och lära dem i sälj. Här finns 

även ett ansvar för teamets försäljning och budget. Nästa steg är att man får bli 

kontorschef (managing director) för ett specifikt kontor där man då är ansvarig för de 

team som jobbar där. Sista steget i karriärsutvecklingen inom Meltwater är att man blir 

ansvarig för olika regioner/områden i världen, vilket då tituleras som area director.  
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För Meltwaters internationalisering har den interna informationen och hur denna sprids 

varit en viktig del för att lyckas, menar Finstad. En del handlar om att implementera och 

lära sig företagskulturen, vilket i ett första steg görs vid etableringen av nya kontor på 

utländska marknader. Kjörling berättar att dessa metoder har varit starkt 

standardiserade. Teamet som ska öppna det nya kontoret tränas innan i ett huvudkontor 

där man då får kunskap om säljmetodiken, produkterna m.m. från personalen som 

arbetar där. I detta skede används en hel del av den kunskapen som redan finns internt 

för att sprida vidare till de nya kontoren.  

 

Stort fokus ligger, enligt Finstad, också på att skapa en metodik av det som personalen 

gör bra, för att sedan kunna sprida det vidare i företaget. Lindholm beskriver att 

företaget är ganska medvetet när det kommer till att låta kunskapen vara 

gränsöverskridande och Westdahl menar på att företaget är väldigt duktiga på att flytta 

över kunskap mellan individer, och säger;  

”Från början fostras man i att naturligt prata med sina kollegor om den erfarenhet man 

själv har eller har fått externt från någon annan vilket bidrar till att man i företaget är 

duktig på att vara transparent med kunskapen”. 

 

Att få bort armbågarna i företaget och kunna dela vidare sin kunskap och erfarenhet har 

varit matchavgörande för företagets internationalisering. När alla är öppna och släpper 

sin prestige menar Lindholm att det vid sidan av en formell kunskapsöverföring av 

system och metoder även skapas en informell kunskapsöverföring. 

 

En utmaning och svaghet för företaget är enligt Westdahl och Naesje att kunna koda 

informationen och sprida den vidare genom olika system. I takt med att företaget har 

växt är det mycket kunskap som har blivit lokal i företaget; kunskap angående hur man 

gör affärer, kultur osv. Kjörling instämmer och beskriver att det blivit svårare att sprida 

samma kunskap till kontor i olika länder då kunskapen många gånger måste anpassas 

regionalt till den lokala marknaden man är aktiv på. Detta har bidragit till att man har 

gått mot mer regionalt inriktad utbildning och kunskapskanaler. För att lösa delar av 

detta problem har Meltwater skapat ett intranät där alla har tillgång till en portal som är 

till för att dela och sprida kunskap. Lindholm och Naesje berättar att man kan lägga upp 

s.k. webinars, vilket är korta inspelade träningssessioner som andra i företaget kan ta del 

av. Även powerpoints, formulär och olika dokument kan laddas upp så andra kan få 



36 
 

tillgång till kunskapen, menar Finstad. Att man kan sprida kunskapen internt genom 

olika system beskriver Westdahl bidrar till att den idag är ärvbar på ett helt annat sätt 

och att företaget med dessa system, i högre grad, kan säkra att man på olika kontor 

presterar och arbetar med liknande metoder. Användningen av denna kunskapsbank 

berättar Lindholm visar på en tydlig ambition att vidareutveckla den kunskap som 

faktiskt redan finns internt.  

 

Finstad beskriver att företaget varje år har en Kick-off, på olika ställen i världen, där 

alla anställda i bolaget medverkar. Naesje menar på att Kick-offen bidrar till en stark 

sammanhållning. Man träffas för att få förståelse för bolaget och dess anställda, man 

utbyter metodiker och erfarenheter samt ser till att alla styr mot samma mål inom 

företaget. Kick-offen är även ett sätt för företaget att bevara sin företagskultur, där 

samtliga intervjupersoner påpekar att just bolagets kultur är en viktig del för Meltwaters 

internationalisering. Att bygga upp och bevara en konsekvent företagskultur över hela 

världen har varit ett stort fokus inom företaget. Då kulturen är väldigt stark inom hela 

bolaget och hänvisar tydligt till Meltwaters värderingar och aktiviteter menar Finstad att 

den bidrar till en stark konkurrenskraft hos företaget. Om man besöker kontor i Tokyo, 

London, New York och Stockholm så skulle man se väldigt mycket likheter dem 

emellan.  

 

4.3 Marknader och Kultur 

Kunskapen kring den marknad man ska etablera sig på menar Finstad har varit mindre 

viktig vid företagets internationalisering, eftersom de externa faktorerna såsom politisk 

situation m.m. är sekundärt. Det allra viktigaste anses vara de interna faktorerna där då 

personal, ledarskap och intern metodik är av större betydelse. Finstad och Westdahl 

berättar att marknaden i många fall är vald utifrån de interna resurserna där kunskap och 

kompetens kring marknaden fås från personer som exempelvis bott på den utländska 

marknaden eller har andra tidigare erfarenheter därifrån. Westdahl menar också på 

företaget äntrat marknader via kunder, exempelvis Coca-Cola. Det är lättare att ringa 

Coca-Cola i exempelvis USA om man redan har en etablerad relation med företaget från 

en annan marknad.  
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Westdahl beskriver att Meltwater till viss del använt sig av research och 

marknadsundersökningar i sin internationalisering, och då främst vid etablering på 

större marknader som Tyskland, USA och Storbritannien. I dessa fall har man studerat 

marknaderna i förväg och då upptäckt att det finns en stor potential för försäljning. 

Dock är en förberedande undersökning inte av största betydelse och Westdahl menar på 

att:  

”Givetvis finns en marknadsberäkning med i bakgrunden, men det är helt avgörande att 

ha rätt folk med sig”. 

 

Även Kjörling beskriver att marknadsresearch innan man går in på marknaden inte har 

varit av större betydelse för företagets internationalisering. Då grundinvesteringen är 

ganska liten är företaget inte beroende av hur exempelvis BNP prognosen ser ut för ett 

potentiellt land, hur konsumentprisindex utvecklas eller hur stark valutan är osv. Naesje 

ger ett exempel för den amerikanska marknaden där han menar på att det handlade mer 

om arbetskraften än om att göra undersökningar av marknaden. Vid etableringen i USA 

var man fast besluten att lyckas på marknaden, vilket gjorde att man gick in med de 

mest kompetenta personerna man hade internt i Norge och Sverige, inklusive VD:n, och 

flyttade över dem till Silicon Valley. 

 

Enligt Finstad och Kjörling arbetar företaget i sin internationalisering mycket med att 

testa potentialen på en ny marknad, innan man etablerar sig där. Ett exempel som visar 

på detta är att när man öppnade det svenska kontoret. Då var det två norska killar som 

åkte till Stockholm där de rekryterade tre svenskar. Svenskarna flögs till Oslo där de 

jobbade i tre månader innan det nya kontoret i Sverige skulle öppnas. Redan första 

månaden började de här svenskarna ringa upp företag i Sverige för att se om man kunde 

sälja produkten till dem. Finstad berättar att det handlar mycket om att snabbt få in 

kunder, vilket genererar intäkter och därmed redan från start se marknadens potential 

och skaffa sig ett kundunderlag. Att testa marknadens potential och acceptans innan 

man investerar i kontor bidrar till att man innan etablering hinner anpassa produkten och 

källorna som bevakas. Westdahl förklarar vidare att marknadskunskap och främst 

kunskap kring potentialen på marknaden delvis har hämtats genom att hitta en HUB. Ett 

exempel är vid etablering i USA där man söker sig till större städer som New York eller 

Los Angeles, eftersom det drar en viss typ av talang till sig, som oftast innehar en viss 
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typ av kunskap. Meltwater etablerade sig i Silicon Valley i USA, där man såg att den 

här huben fanns vilket även drog till sig talangen man sökte efter.  

 

Finstad och Naesje berättar att produkten och dess utformning måste anpassas till den 

specifika marknaden, men även till den kund som ska köpa produkten. Finstad beskriver 

vidare att alla funktionaliteter i produkten översätts till det lokala språket, vilket 

teknikerna i företaget arbetar med. Kunskapen kring teknologin för produkten och dess 

utformning inhämtas delvis genom att rekrytera personal med tidigare erfarenheter 

angående teknologi. En annan viktig del i produktens utformning är mötet med kunden 

och den anpassning som görs efter dennes önskemål och intresse. Westdahl och 

Kjörling menar att det är viktigt att sätta sig in i kundens vardag för att kunna anpassa 

produkten. För att göra detta utför säljaren en behovsanalys av kunden där man sedan 

anpassar produkten och dess verktyg, så att produkten söker efter den information som 

kunden är intresserad av. Om en anpassning inte görs påpekar Finstad att kunden inte 

kommer se något värde i tjänsten och därmed troligtvis inte köpa produkten.  

 

Enligt Finstad är den kulturella kunskapen kring en utländsk marknad av viss betydelse 

vid företagets internationalisering. Att inte förstå det lokala affärsklimatet och att inte 

använda rätt personer för att kunna genomföra etableringen har enligt Westdahl gjort att 

Meltwater misslyckats med sin internationalisering på vissa marknader. De kulturella 

affärsskillnaderna har gjort att företaget har fått kämpa mer än vanligt för att komma 

igenom och etablera en lyckad verksamhet på den internationella marknaden. Kjörling 

beskriver att när företaget har fått kämpa extra mycket har det oftast handlat om en 

kombination av att marknaden ligger efter tekniskt och att de inte pratar engelska. 

 

För att möta problemen vad gäller den kulturella kunskapen nämner både Finstad och 

Westdahl att det ofta krävs att personalen kan prata det lokala språket, alternativt 

engelska, och att man förstår de kulturella skillnaderna för att göra affärer. Westdahl 

beskriver att den kulturella kunskapen till viss del inhämtats från de personer som finns 

i företaget. Om en person har kunskap om det lokala språket och kulturen på en viss 

marknad så blir denne en resurs för att vara med och etablera verksamheten där. Det 

optimala är rekrytera människor som kan kulturen från grunden; att asiater säljer 

produkten i Asien och amerikaner säljer i USA. Att personer har kunskap om den lokala 
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kulturen och det lokala språket menar Kjörling har varit viktigare än att granska och 

undersöka marknaden innan man etablerar sig där.  

 

4.4 Rekrytering 

Rekrytering för att få in nya personer i företaget beskriver Finstad som den allra 

viktigaste processen för att företaget ska kunna växa och internationaliseras vidare.  Då 

man inte använt sig av några investeringsbolag som har bidragit med kapital i företaget 

har den enda intäkten kommit från försäljning, vilket gör att människorna och dess 

fokus på försäljning och kunder varit en viktig faktor för Meltwaters internationella 

tillväxt. Det som skiljer Meltwater från många andra företag vad gäller rekrytering är att 

den tidigare erfarenheten som dessa personer besitter inte har någon vidare betydelse för 

företaget. Vid rekrytering handlar det istället om att anställa personer som har potential 

att bli ledare i företaget och utvecklas personligen. Meltwater har alltid haft policyn att 

investera i unga personer utan så mycket erfarenhet, då man är mer intresserad av själva 

personen och dess potential, framförallt på säljsidan av organisationen. Finstad menar 

på att;   

”Erfarenhet speglar mer vad en person har gjort, inte vad han kommer att göra hos 

oss”. 

 

Finstad beskriver vidare att det viktigaste är att hitta potentialen i personen vilket 

Westdahl och Kjörling menar att den rekryteringsprocess man tillämpat i företaget visat 

sig varit väldigt framgångsrik för. Det är de individer som har rekryterats som gjort 

internationaliseringen och tillväxten möjlig för Meltwater. Den viktigaste kunskapen för 

företagets framgångsrika internationalisering menar Westdahl är förståelse för 

människan och hur man kommunicerar med andra människor. Mycket av detta 

innefattar även ledarskap, där det handlar om hur man kommunicerar som ledare, hur 

man blir tolkad och möjligheten man har att skapa följare till sig. Naesje berättar att 

bakgrunden till företagets internationella framgång framförallt handlar om den 

grundläggande tron på talang och utveckling. Ambitionsnivå, vilja och driv samt 

företagskultur och personer med rätt mentalt tänkande tar enligt Lindholm och Kjörling 

företaget längre än den perfekta kunskapen. Stora delar av framgången är knutet till 

personalen; företagets ständiga övertygelse om att personalen är det mest värdefulla och 
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att det är utifrån dem man bygger upp ett företag, har varit matchavgörande för 

Meltwaters internationella framgångar.  

 

Naesje berättar att en del erfarenhet i vissa fall spelar in i företagets rekrytering, 

mestadels vad gäller språklig och kulturell kunskap. På den lokala marknaden där man 

öppnar ett kontor, rekryterar man även folk som kan språket samt har kunskap om de 

kulturella skillnaderna i att göra affärer. Dock anställer man inte personen till 

exempelvis kontorsansvarig utan han/hon måste gå igenom de stegen som de allra flesta 

gör i företaget och från början lära sig om hur produkten fungerar, om företagets kultur 

osv. Allteftersom företaget har växt berättar Finstad och Westdahl att behovet av extern 

kompetens har blivit nödvändig. Då man hela tiden jobbar med det humankapital som 

finns så saknas det kunskap inom vissa områden och därmed behöver företaget någon 

som sätter en standard och talar om hur man ska gå tillväga. Rekrytering av personer 

med en viss kompetens har främst gjorts inom områden som marknadsföring och 

teknologi. Meltwater har även tagit in externa personer som kan hantera ekonomi, samt 

även vid beslut kring större affärer som ska genomföras. Lindholm ser framförallt inom 

finanssidan att företaget på senare år har tagit in extern kompetens. Tidigare har 

positionerna fyllts av de bäst lämpade interna resurserna allteftersom behovet har 

uppstått. Det har i grunden varit en styrka eftersom man har haft god förståelse för 

företaget och dess försäljning, utmaningar och prestationer. Problemet som kan uppstå 

med att ta in helt externa personer är att man kan få en kulturkrock där de nyrekryterade 

inte känner till företaget lika bra och saknar förståelse för de andra funktionerna i 

bolaget.  

 

Finstad berättar vidare att under de senaste två åren har företaget fokuserat mycket på 

att omstrukturera bolaget vilket har gjort att man tagit in en del personer utifrån, 

mestadels personer med befattningar inom ledningen. Bland annat nämner Finstad att 

företaget fått in en ny chef för finansavdelningen (CFO) som har tidigare erfarenhet 

inom ett annat bolag och även från börsnoterade företag. Meltwater har även tagit in en 

ny teknologichef (CTO) och en marknadschef (CMO) som är kompetenta personer med 

mycket erfarenhet från ledning av andra bolag. Lindholm nämner att chefen på 

avdelningen för Financial Planning and Analysis är rekryterad pga. sina tidigare 

erfarenheter från bolag inom samma industri. Att dessa positioner har tillsatts med mer 

kompetenta personer grundar sig i att besluten som ska fattas på denna nivå får större 
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konsekvenser när bolaget växer sig större.  Just inom finansavdelningen så finns det en 

del saker man inte har råd att göra fel, och därmed är det också viktigt att man tillsätter 

folk med rätt kunskap.  

 

4.5 Internationaliseringshastighetens påverkan på Meltwaters 

kunskapsinhämtning  

Produktens utformning menar Westdahl och Kjörling har varit av stor betydelse för 

företagets internationalisering och framförallt hastigheten av internationaliseringen. 

Produkten är lätt att ta till sig då den är nätbaserad. Detta innebär att kunden kan 

granska och testa den utan att personalen egentligen behöver möta upp kunden, vilket 

sparar tid och resor. Det resulterar även i relativt små grundinvesteringar när man ska 

etablera sig vilket bidrar till att produkten är lätt att sprida. Internationaliseringen hade 

varit mycket mer krävande och hade tagit längre tid om företaget behövt lagerhållning 

utomlands, då det hade blivit dyrare med logistik och att ta sig in på marknaderna. De 

kostnaderna som finns idag för etablering på utländska marknader är egentligen enbart 

personalens lön, där de låga kostnaderna underlättar en snabb internationalisering.  

 

Lindholm och Naesje menar på att den höga internationaliseringshastigheten har varit 

en fördel i och med att man har kunnat växa väldigt fort. Företaget har nått dit man är 

idag på väldigt kort tid och är idag branschledande inom många geografiska områden. 

Nackdelarna kopplat till internationaliseringshastigheten nämner Lindholm har varit 

framträdande framförallt inom finanssidan. När företaget gasar och växer för snabbt så 

lyckas man inte alltid med att sätta upp alla processer och rutiner och tänka igenom alla 

beslut fullt ut, vilket gör att det sker misstag på vägen. Om man istället tagit gott om tid 

på sig och gjort en utländsk etablering över en treårsperiod, hade chansen varit större att 

processen varit mer genomtänkt och att internationaliseringen gått smidigare. Vid en 

snabb internationalisering där man öppnar upp verksamhet på flera marknaden 

samtidigt är risken större att någonting faller mellan stolarna. Det kan handla om 

exempelvis hur man rent juridiskt sätter upp en bolagsstruktur, eller att man ska förstå 

vilka utmaningar en viss marknad kan frambringa i form av hur mogen den är för 

produkten, eller vad gäller olika försäljningssätt beroende på kulturen. Naesje menar på 

att när företaget snabbt vill komma framåt kan man missa en del hygienfaktorer och 

supportfaktorer som är viktiga för företagets internationalisering. Om man då upptäcker 
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att man har gått tillväga på fel sätt, får man gå tillbaka och starta om från början. Den 

snabba internationaliseringen ser Kjörling har bidragit till utmaningar vad gäller den 

interna kommunikationen. Internationaliseringen har karaktäriserats av snabba 

förändringar som kommuniceras ut med ganska kort varsel, vilket gör att man snabbt 

måste anpassa sig till de nya förändringarna som sker. 

 

Sammanfattningsvis beskriver Lindholm att internationaliseringen hade kunnat göras 

mer effektivt om man förberett sig och gått lite långsammare fram. Dock överväger 

fördelarna av en snabb internationalisering nackdelarna, där företaget inte hade suttit i 

samma position om de inte satt målen högt och haft en hög ambitionsnivå. Lindholm 

menar på att;  

”Ibland kan till och med avsaknad av viss kunskap vara ett plus. För hade du vetat om 

det, hade du inte vågat ta steget”. 
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5. Analys 

 

Följande kapitel framför studiens analys vilken är grundad i uppsatsens teoretiska 

referensram samt empiriska data. Analysen börjar med ett avsnitt om Born Globals, 

där kopplingen görs till Meltwaters internationalisering. Vidare är kapitlet disponerat 

utefter de typer av kunskapsinnehåll som nämnts i teorin; marknad, 

internationalisering och teknologi där det inom varje avsnitt görs kopplingar till de 

kunskapskällor som tidigare diskuterats. Därefter analyseras 

internationaliseringshastighetens påverkan på kunskapsinhämtningen och kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av analysen. 

 

5.1 Born Globals 

Born Global-företags generella karaktärsdrag är att företaget påbörjar sin 

internationalisering i ett tidigt stadium efter grundandet av företaget. I detta inledande 

stadium utgör information och kommunikationsteknologi en viktig del av företagets 

internationalisering, då det krävs att dessa är avancerade för att Born Globals skall 

kunna genomföra sina aktiviteter internationellt. (Chetty & Campbell-Hunt, 

2004;Knight, Madsen & Servais, 2003). Born Globals internationaliserar sig till flera 

marknader samtidigt då de ofta uppfattar marknader som gränslösa (Chetty & 

Campbell-Hunt, 2004). Efter Meltwaters första etablering i Sverige så gick 

internationaliseringen enligt Finstad väldigt snabbt, då företaget mellan 2006-2007 

öppnade 20 nya kontor. Vid företagets utländska expansion har man använt sig utav en 

standardiserad process vilken gått ut på att etablera säljkontor på samma sätt världen 

över. Genom sin etablering har man tagit det bästa från existerande kontor för att 

implementera det i de nya för att bibehålla samma tänk genom hela organisationen. 

Meltwaters internationalisering har enligt Kjörling karaktäriserats av ett tydligt fokus på 

försäljning samt kostnadstänk för att generera intäkter och driva företaget framåt.  

 

Det är uppenbart att Meltwater haft klara mål samt idéer för hur de skall lyckas etablera 

på flertalet marknader. Dess standardiserade process i form av att etablera säljkontor är 

något som går i linje med vad Chetty och Campbell-Hunt, (2004) samt Knight, Madsen 

och Servais, (2003) anser vara en viktig del i internationaliseringen. Meltwater har med 
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sin standardiserade process tagit internt insamlad information, metodik, säljprocess, 

produkt och kultur och kommunicerat ut detta genom hela organisationen för att främja 

dess internationalisering. Företaget har som resultat av detta kunnat internationalisera 

sin verksamhet relativt snabbt efter dess uppstart, vilket Finstad också nämner. Det 

antas också möjliggjort det faktum att företaget kunnat etablera sig på flera marknader 

samtidigt.      

 

Grundares erfarenheter och entreprenörskap, innovation, unik produktutveckling, 

teknologisk kompetens samt marknadsorientering är alla nyckelfaktorer för företagets 

internationella framgång vilket diskuteras av Chetty och Campbell-Hunt, (2004). 

Finstad och Kjörling förklarar att grundarens vision och värderingar har genomsyrat 

Meltwaters sätt att agera och varit viktiga för företagets internationalisering. Dessa 

visioner och värderingar har blivit en del av företagskulturen vilken Finstad också 

hävdar har varit viktig. Likaså har innovation och företagets unika samt innovativa 

produkt haft stor betydelse i företagets internationalisering och framförallt påverkat 

hastigheten av den, vilket Westdahl och Kjörling diskuterar. De faktorer som främjat 

och varit viktiga för Meltwaters internationalisering stämmer till viss del med vad 

Chetty och Campbell-Hunt (2004) säger. Dock är det här synbart att vissa faktorer varit 

viktigare än andra. Grundarens erfarenhet och entreprenörskap anses väga tungt då 

vision samt värderingar har legat till grund för uppbyggnaden av Meltwater. Utifrån 

grundarens vision har man skapat en företagskultur, vilken är genomgående i 

organisationen. Detta tillsammans med en unik produkt och innovativt tänk har således 

varit de vitala delarna för att främja dess internationalisering. Faktorer som teknologisk 

kompetens samt marknadsorientering har också varit viktiga dock kan dessa, i 

jämförelse med ovannämnda faktorer, inte anses vara av betydelse för företagets 

internationalisering.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kring karaktärerna för Born Globals och 

beskrivningarna kring dessa företags internationalisering, kan det konstateras att 

Meltwater i allra högsta grad anses vara ett Born Global-företag.  
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5.2 Marknad  

Marknadskunskap omfattar två typer; internationell affärskunskap samt internationella 

institutioner (Eriksson et al., 1997). Även de kulturella faktorerna spelar in vid 

marknadskunskapen, vilka främst relateras till värdering, normer och beteende (Mejri & 

Umemoto, 2010). Inhämtningen av kunskap kring marknad och kultur görs från direkt 

erfarenhet, indirekt erfarenhet, extern sökning samt intern information (Fletcher & 

Harris, 2012). Kunskapen kring marknaden man ska etablera sig på menar Finstad och 

Kjörling har varit mindre viktig vid Meltwaters etablering. Störst fokus har istället legat 

på marknadens potential där man innan etablering testar marknadens acceptans för 

produkten samt söker efter potentiella kunder. Meltwater har enligt Westdahl gjort viss 

research innan man etablerat sig på marknader, då framförallt för större och mer 

betydelsefulla marknader. Även de interna resurserna och dess kunskap och kompetens 

kring marknader har varit av betydelse vid företagets internationalisering. Westdahl 

menar även att företaget inhämtat kunskap kring marknaden genom nätverk och hubar, 

bland annat vid sin etablering i Silicon Valley.  Vad gäller kunskapen om kulturen på en 

utländsk marknad menar Finstad att den är av viss betydelse. Det handlar enligt 

Westdahl och Kjörling främst om att skapa förståelse för det lokala affärsklimatet, 

språket och den tekniska utvecklingen. Kunskap kring dessa delar har erhållits från de 

interna resursernas kunskap samt genom rekrytering av personer från den lokala 

marknaden.  

 

Vad gäller kunskapen om marknad och kultur i Meltwater kan det urskiljas vissa 

skillnader i betydelse och inhämtning. Kunskapen kring själva marknaden och dess 

situation verkar vara av mindre betydelse jämfört med de kulturella skillnaderna. Det 

handlar mer om att hitta kunder och att det ska finnas en potential för att sälja 

produkten. Kunskapen kring marknaden och dess kultur i Meltwater kan konstateras 

vara drivet av de interna resurserna och dess erfarenhet, vilket kan kopplas till den 

direkta erfarenheten som diskuters av Huber (1991). Det som utmärker Meltwaters 

kunskapsinhämtning från direkt erfarenhet jämfört med Hubers (1991) diskussion är att 

företaget har en relativt systematisk och planerad process för detta. Företaget är väl 

medvetet om hur man ska gå tillväga för att anskaffa marknadskunskap via direkt 

erfarenhet, vilket görs genom karriärsutvecklingen kopplat till företagets 

internationalisering. Det handlar även vid marknadskunskap om att använda den interna 

informationen som kunskapskälla, där det är av betydelse att kunna ta tillvara på den 
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direkta erfarenheten genom att systematisera och kodifiera den för att sedan kunna 

sprida den vidare i bolaget. Undersökningen av marknadens acceptans verkar även det 

vara en betydande källa, vilket kan kopplas till direkt erfarenhet och det Huber (1991) 

nämner som experiment i organisationen. Framförallt vad gäller kunskap kring den 

lokala marknadens affärskultur och språk verkar rekrytering av lokala personer till det 

lokala kontoret vara av betydelse. Rekryteringen innebär att företaget inhämtar kunskap 

från den källa Fletcher och Harris (2012) benämner som indirekt erfarenhet.  Ytterligare 

kunskapskällor som Meltwater använt är externt sökande samt nätverk. En tydlig 

koppling kan dock inte göras till Huber (1991) uppdelning av externt sökande. De tre 

typerna innefattar aktiva och omfattande scanningar och forskningar, vilket kan 

konstateras att Meltwater inte använt sig av. Istället har undersökningarna gjorts mer 

översiktligt, där kunskapen genom direkt erfarenhet, intern information samt indirekt 

erfarenhet varit av övervägande betydelse vid företagets internationalisering. Den 

kunskapsinhämtning Meltwater har kring marknadskunskap innebär att man förlitar sig 

mycket på erfarenheten och kunskapen som finns inom företaget istället för att förlita 

sig på externa faktorer. Troligtvis beror detta på att företagets policy och 

grundvärderingar handlar om den personliga utvecklingen och uppbyggnaden av 

erfarenhet inom företaget. Då det är individerna i företaget som är av största betydelse 

för företagets internationalisering lägger man stort fokus på att använda den 

erfarenheten som individerna skaffar sig och bygger upp längs med sin personliga 

utveckling. Problem kan dock uppstå vad gäller spridningen av den interna 

informationen, vilket fler av intervjupersonerna även påpekat är en utmaning för 

företaget. Det krävs att Meltwater genom sitt intranät kan sprida erfarenheten vidare för 

att andra i företaget ska kunna få användning för den vid internationaliseringen. 

Slutligen kan det konstateras att den direkta erfarenheten och användandet av intern 

information är av stor betydelse vid inhämtningen av marknadskunskap. Även den 

indirekta erfarenheten via rekrytering är en viktig källa, främst vad gäller kunskapen 

kring den lokala kulturen på marknaden.  
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5.3 Internationalisering 

Kunskapen kring internationalisering är relaterat till företagets förmåga att använda de 

existerande resurserna inom företaget (Eriksson et al., 1997). Inhämtningen av 

internationaliseringskunskap görs bland annat från kunskapen kring marknad och 

teknologi, där det krävs att företaget kan kombinera dessa för vidare internationell 

expansion (Fletcher & Harris, 2012). Ofta görs anskaffningen genom en kombination av 

direkt erfarenhet, indirekt erfarenhet samt intern information. Internationaliseringen av 

Meltwater har enligt Finstad gjorts, utifrån grundarens vision, med en standardiserad 

process där man etablerat en infrastruktur av säljkontor på samma sätt över hela 

världen. Internationaliseringen har drivits av de interna resurserna och dess erfarenhet 

och kunskap där stort fokus har varit på just dessa individer och deras uppbyggnad av 

erfarenheter inom företaget. Framförallt Kjörling och Westdahl menar på att företaget 

ofta allokerat och kombinerat de resurser som finns internt för att kunna driva sin 

internationalisering framåt. Finstad, Westdahl och Lindholm menar på att behovet för 

rekrytering av personer med viss extern kompetens har ökat under de senaste åren, och 

då framförallt till högre befattningar. Westdahl diskuterar betydelsen av 

kunskapsöverföring och menar på att företaget är ganska medvetet när det gäller att låta 

kunskapen vara gränsöverskridande och ärvbar. Överföringen görs enligt Finstad, 

Naesje och Lindholm dels genom intranätet men även genom den årliga Kick-offen.  

 

Kunskapen kring internationalisering i Meltwater kan konstateras komma från olika 

källor. Först och främst kan en koppling göras till vad Huber (1991) diskuterar som 

kunskapen vid företagets grundande. Grundaren hade från Meltwaters start en stark 

vision och plan för hur företaget skulle lyckas på den internationella marknaden. Genom 

att implementera internationaliseringsstrategin byggde företaget upp mer direkt 

erfarenhet för att också se att internationaliseringen var framgångsrik och därmed kunde 

implementeras på fler utländska marknader. Det kan även fastställas att kunskapen för 

internationalisering inhämtats från de interna resurserna, vilket därmed kan kopplas till 

både den direkta erfarenheten och intern information som diskuteras av Fletcher och 

Harris (2012). Den direkta erfarenheten har främst handlat om individernas erfarenhet 

kring marknader, vilket i enlighet med Fletcher och Harris (2012) är en del av 

internationaliseringskunskapen. Kunskapen kring internationalisering har troligtvis 

skapats från att företaget varit tvungen att utgå från de interna resurser man har att tillgå 

för att sedan kombinera och allokera dessa på bästa sätt för att kunna etablera sig vidare 
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på utländska marknader. Fokus på de interna resurserna kan delvis grundas i att 

företaget, i enlighet med bland annat Knight och Cavusgil (2004) diskussion, haft 

begränsade resurser i sin internationalisering. Med ett högt kostnadstänk och en stark 

strävan efter att generera intäkter kan ses ha bidragit till att företaget först och främst 

nyttjat de resurser och kunskaper som finns internt, för att sedan vid behov lägga 

ytterligare resurser på att inhämta kunskap från andra källor. I likhet med 

marknadskunskapen är spridningen av den interna information som finns inom bolaget 

en viktig del. För Meltwaters del är kunskapsöverföringen viktig ur det perspektiv att 

man strävar efter att alla kontor ska arbeta på samma sätt och med samma metoder för 

att internationaliseringen ska gå framåt. Detta görs bland annat genom de system och 

intranät man har, men även den årliga kick-offen. Kick-offen bidrar säkerligen med 

stora utbyten av erfarenheter och kunskaper, där vissa delar konverteras till metodiker 

för att sedan spridas till övriga anställda inom företaget. Erfarenheten som fås genom 

deltagande och utbyten av erfarenhet och kunskap på Kick-offen kan kopplas till det 

som Huber (1991) nämner som självvärdering av organisationen. En ytterligare källa för 

internationaliseringskunskap är kopplat till Hubers (1991) diskussion kring indirekt 

erfarenhet genom rekrytering. När företaget har växt sig större på den globala 

marknaden, har behovet för extern kompetens ökat. Att dessa personer har erfarenhet 

från internationaliseringen och ledningen av andra bolag kan bidra till ny insikt och nya 

metoder för Meltwaters internationalisering. Sammanfattningsvis kan urskiljas att 

grundarens vision, avsikter och planer för Meltwaters internationalisering varit en 

betydande grund för den internationaliseringskunskap som inhämtats. Detta tillsammans 

med den direkta erfarenheten och spridningen av den interna informationen har varit de 

främsta källorna för inhämtningen av denna kunskap. Dock har en förändring skett 

under de senaste åren där man rekryterat personer till högre befattningar som har lång 

erfarenhet från andra bolag i liknande situationer. Även detta är en bidragande 

kunskapskälla, dock inte av samma betydelse som ovannämnda källor.  
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5.4 Teknologi 

Teknologikunskap handlar om utveckling och anpassning av produkter för både nya och 

existerande marknader (Autio, Sapienza & Almeida, 2000). Teknologikunskap inhämtas 

främst genom direkt erfarenhet, indirekt erfarenhet samt nätverk (Fletcher & Harris, 

2012). Meltwaters produkter anpassas enligt Finstad och Naesje till både den specifika 

marknaden men även till den kund som ska köpa den. Anpassningen till marknaden 

handlar enligt Finstad om att översätta språk och funktionaliteter, vilket görs av 

företagets tekniker. Produktens utveckling och anpassning till den specifika kunden 

diskuteras av både Westdahl och Kjörling som menar på att mötet med kunden och 

utförandet av en behovsanalys är vital för att kunna få fram den information som 

kunden är intresserad av och för att överhuvudtaget kunna sälja produkten. Kunskapen 

kring produkten och dess teknologi görs dels genom mötet med kunden men även 

genom rekrytering av personal med tidigare erfarenheter angående teknologi.  

 

I Meltwaters fall kan det urskiljas att anpassningen av produkten till kunden är den 

viktigaste faktorn kopplat till teknologi. Kunden kan i dessa fall ses som en 

kunskapskälla där kunskap kring hur produkten ska utformas för kundens behov 

inhämtas ifrån. Kopplingen till de kunskapskällor Fletcher och Harris (2012) beskriver 

är dock inte helt tydlig. Den kopplingen som eventuellt skulle kunna göras är den 

indirekta erfarenheten där företaget kan tänkas studera kundens vardag, intresse och 

behov för att sedan anpassa produkten utefter dennes önskemål. Dock inhämtas 

kunskapen på ett djupare plan, där mötet och relationen med kunden samt utförandet av 

en behovsanalys ligger till grund för anpassningen och utvecklingen av produkten. 

Inhämtningen av teknologikunskap genom indirekt erfarenhet kan även konstateras görs 

via rekrytering. Dessa personer verkar ofta vara utbildade tekniker som främst har 

grundläggande kunskap kring produktens teknologi och arbetar bland annat med 

översättningen av produktens funktionaliteter. Att Meltwater fokuserar en hel del på 

produktanpassningen till kunden innebär även att man utgår mycket från den direkta 

erfarenheten. Ju mer involverad man blir i företagets aktiviteter och i relationen med 

kunderna desto mer erfarenhet får man kring hur produkten kan anpassas och utvecklas. 

Här handlar det även om att kunna använda den interna informationen och sprida 

erfarenheter kring teknologi och produktanpassning vidare i företaget, så att även andra 

säljare på andra orter kan ha nytta av kunskapen. Även för framtagningen och 

utvecklingen av nya produkter kan det antas att mycket bygger på den direkta 
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erfarenheten som säljarna anskaffar genom mötet med kunden. Om de ser vissa delar 

som kunden har problem med eller saknar i sin produkt, är det viktigt att kunna dela 

detta för att tekniker och andra individer i företaget ska kunna ta fram nya produkter. 

Anskaffningen av teknologikunskap genom direkt erfarenhet för att sedan kunna göra 

ytterligare anpassningar stämmer överens med den process som Huber (1991) nämner 

som experimentella organisationer. Att inhämta teknologikunskap genom direkt 

erfarenhet i bland annat mötet med kunden och i sina dagliga aktiviteter gör att man kan 

göra anpassningar av produkten, och ju mer erfarenhet man har desto bättre 

anpassningar till marknad och kund kan man göra. För Meltwaters internationalisering 

kan det konstateras att kunskapen kring teknologi varit av viss betydelse för företaget. 

Källorna för anpassning och utveckling av produkt är en kombination av den direkta 

erfarenheten, mötet med kunden samt teknikerna och deras kompetens, där alla tre 

källorna möjliggör inhämtningen av teknologikunskap.  

 

5.5 Internationaliseringshastighetens påverkan på 

kunskapsinhämtning  

Variablerna kunskapsinhämtning samt erfarenhet är nyckelfaktorer inom Born Global-

företag. Vid en internationalisering med hög hastighet påverkas inhämtningen och 

inlärningen av kunskap, då även de utförs med en högre hastighet. (Chetty & Campbell-

Hunt, 2004). Westdahl och Kjörling nämner att då företagets produkt är nätbaserad och 

lätt att distribuera främjar den en hög internationaliseringshastighet. Fördelen med en 

snabb internationalisering är enligt Lindholm och Westdahl att Meltwater idag är 

ledande inom sin bransch. Nackdelen däremot är att processer och rutiner inte alltid har 

hunnit med att implementeras, vilket i sin tur inneburit misstag längs vägen. Lindholm 

menar på att fördelarna med en snabb internationalisering har vägt upp nackdelarna 

eftersom företaget inte hade befunnit sig på den position de är idag om 

internationaliseringen hade gjorts med en lägre hastighet.  

 

Internationaliseringshastigheten kan urskiljas ha haft både positiv och negativ inverkan 

på Meltwater som organisation. Frågan är dock hur mycket den egentligen påverkat 

deras inhämtning av kunskap. Då den internationella expansionen av företaget gått så 

pass fort har vissa delar fallit mellan stolarna och man har gjort misstag längs vägen, 

vilket eventuellt kunde ha lösts med mer kunskap. Dock är detta inget som varit 
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avgörande eller hindrat Meltwaters expansion, utan snarare tvärtom. Då man tagit 

lärdom och fått erfarenhet av sina misstag har detta inneburit att man istället försökt 

hitta nya lösningar på problemet, vilket dels skapar mer erfarenhet men även ligger till 

grund för utvecklingen av nya internationaliseringsmetodiker. Inhämtningen av kunskap 

sker till stora delar via direkt erfarenhet där man har stort fokus på individen, dess 

erfarenhet och karriärsmöjligheter. Detta kan ligga till grund för en förklaring till varför 

Meltwaters höga internationaliseringshastighet inte påverkat dem i större negativ 

utsträckning. Erfarenheter och kunskap har redan från början haft ett snabbt och 

naturligt flöde genom organisationen och har på så sätt gått hand i hand med den höga 

internationaliseringshastigheten. Denna kunskapskälla har varit lätt att tillgå för 

företaget, vilket gjort att internationaliseringen varit driven av kunskapen hos de interna 

resurserna. Meltwater har först och främst utgått från vilken kunskap och erfarenhet 

företagets individer har, vilket då främst har handlat om kultur, marknader och till viss 

del anpassning av produktens teknologi. Därefter har företaget, vid behov, inhämtat 

kunskap från övriga källor; kunskap som inte funnits att tillgå via den direkta 

erfarenheten hos de interna resurserna.  

 

5.6 Sammanfattning analys 

För att sammanfatta ovanstående analys av Meltwaters kunskapsinhämtning har 

följande modell tagits fram, vilken ger en överblick av vilka källor de olika 

kunskapsinnehållen inhämtats från.  

 

Med utgångspunkt från de olika kunskapsinnehållen kan det konstateras att vissa är av 

mer betydelse än andra i Meltwaters internationella expansion. Kunskapen kring 

marknaden och dess kultur kan ses vara av större betydelse jämfört med 

internationalisering och teknologi. Dock handlar det mer om marknadens potential 

Figur 4. Kunskapsinnehåll och kunskapskällor 
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snarare än den politiska och ekonomiska situationen. Att kunna hitta potentiella kunder 

för att skapa sig en grund för etablering samt att skapa sig förståelse för den lokala 

kulturen och affärsklimatet är viktiga faktorer vid marknadskunskap. Vad gäller 

kunskapen kring internationalisering kan det urskiljas att denna varit av viss betydelse 

för företaget. Då man i tidigt skede såg att tillvägagångssättet för utländsk etablering var 

framgångsrikt fortsatte man att använda samma metoder. Dock har utgångspunkten 

legat i de interna resurserna, där man försökt allokera dessa på bästa sätt för att främja 

tillväxten av Meltwater. Kunskapen kring teknologi är även den av viss betydelse för 

Meltwaters internationalisering. Att produkten är relativt standardiserad, nätbaserad och 

lätt att distribuera möjliggör en snabb internationalisering. Den initiala kunskapen kring 

produktens tekniska utformning samt kunskapen kring hur anpassningarna till marknad 

och kunder ska göras är de viktigaste delarna inom teknologikunskapen. 

 

Med Meltwaters tydliga fokus på företagets individer, deras potential samt 

karriärsutveckling visar på att den direkta erfarenheten är av stor betydelse för 

kunskapsinhämtningen. Vid internationaliseringen av företaget har man utgått från 

individernas erfarenheter och kunskap för att kunna driva tillväxten framåt. Vid ett 

tydligt fokus på inhämtningen av kunskap via direkt erfarenhet kommer också ett krav 

på användandet av den interna informationen. Den kunskap och erfarenhet som finns 

internt måste kunna spridas och överföras mellan olika enheter i bolaget. Då Meltwater 

växt sig till en världsledande global aktör finns vissa svårigheter i att alla företagets 

säljkontor och övriga enheter ska kunna ta del av samma kunskap. Detta ställer höga 

krav på företagets utveckling av system för att kunna kodifiera och transferera den 

erfarenhet som individerna besitter. Kunskapen vid företagets grundande har varit en 

källa för vissa typer av kunskap. Den har framförallt varit av betydelse vid företagets 

start för att lägga en grund till bland annat företagskulturen samt Meltwaters 

tillvägagångsätt vid sin internationalisering. Samtliga kunskapsinnehåll har inhämtats 

från indirekt erfarenhet, och då främst genom rekrytering av personer med en viss typ 

av erfarenhet och kunskap. Tillsammans med kunskapen vid företagets grundande har 

dessa källor varit av mindre betydelse jämfört med den direkta erfarenheten och den 

interna informationen. Dock är fortfarande en betydande del av kunskapen inhämtad 

från dessa källor. Det externa sökandet kan konstateras till viss del ha använts vid 

Meltwaters internationalisering. Då företaget inte är särskilt intresserade av externa 
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faktorer, utan istället förlitar sig på de resurser man har internt, så är kunskap inhämtad 

genom externt sökande en mindre betydande del i företagets kunskapsinhämtning.  

  

Internationaliseringshastighetens påverkan på Meltwaters kunskapsinhämtning har inte 

varit av större betydelse. Det som kan urskiljas är att man haft ett tydligt fokus på den 

direkta erfarenheten och användningen av den interna informationen, vilket gör att 

företaget inte lagt lika mycket tid på kunskapsinhämtning via andra källor. Då den 

direkta erfarenheten varit lättillgänglig inom företaget har man snabbt kunnat nyttja 

denna för att ta sig vidare i sin internationalisering, och därmed har inhämtningen av 

kunskap från ytterligare källor kommit i andra hand.   
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6. Slutsats 

 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser, där först de tre 

delproblemen besvaras för att sedan summeras i besvarandet av huvudproblemet. 

Därefter framförs en redogörelse för studiens begränsningar samt förslag för vidare 

forskning.  

 

6.1 Delproblem 1; Hur kombineras olika kunskapskällor för 

kunskapsinhämtningen under internationaliseringen?  

Slutsatsen för delproblem ett är att kunskapsinhämtningen under internationaliseringen 

sker från en kombination av samtliga kunskapskällor; direkt erfarenhet, indirekt 

erfarenhet, externt sökande, intern information samt kunskapen vid företagets 

grundande, dock varierande beroende på kunskapsinnehållet och situationen. Studiens 

resultat indikerar att den viktigaste kunskapskällan är den direkta erfarenheten hos 

företagets individer. Resultatet för uppsatsen visar att kunskapsinhämtningen styrs av 

den interna erfarenheten och kunskapen som företagets individer besitter, vilken är lätt 

att tillgå då den finns internt inom företaget. Konsekvenserna av en huvudsaklig 

användning av direkt erfarenhet sätter krav på företagets användning och spridning av 

den interna informationen. Det är viktigt att kunna kodifiera och systematisera den 

direkta erfarenheten, för att kunna sprida den vidare i företaget så att övriga enheter har 

användning för den. Resultatet indikerar att kunskapen som finns vid företagets 

grundande är av viss betydelse för internationaliseringen. Kunskapskällan ses vara av 

relevans vad gäller grundarens kunskap, men även framgång, i att sprida sina visioner, 

mål och metoder i företaget för att individerna senare ska kunna implementera dessa i 

internationaliseringen. Slutsaten är att övriga kunskapskällor som indirekt erfarenhet 

och externt sökande är av mindre betydelse vid internationalisering. Indirekt erfarenhet 

via rekrytering har dock en mer betydande roll än externt sökande, och inhämtas när 

behovet uppstår och när företaget då inte kan få den nödvändiga kunskapen via de 

interna resurserna. Resultatet tyder på att företag förlitar sig mer på interna faktorer 

snarare än externa vid sin internationalisering, vilket bidrar till att det externa sökandet 

som kunskapskälla är av mindre betydelse.  
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6.2 Delproblem 2; Hur används olika kunskapskällor för 

inhämtningen av olika kunskapsinnehåll?  

Slutsatsen för delproblem två är att samtliga kunskapsinnehåll, marknad, 

internationalisering och teknologi, är av betydelse att inhämta vid företagets 

internationella expansion. Resultatet urskiljer dock vissa skillnader i både betydelse 

men även användandet av kunskapskällor för inhämtningen av de olika 

kunskapsinnehållen. Studiens resultat indikerar att marknadskunskapen är av största 

betydelse. Kunskapen handlar främst om marknadens potential, kunderna samt det 

lokala affärsklimatet och inhämtas genom samtliga källor. Den direkta erfarenheten, 

vilken fås från företagets individer och deras aktiviteter på de internationella 

marknaderna, tillsammans med användandet och spridningen av den interna 

informationen är de källor som är av största betydelse.  

 

Kunskapen kring internationalisering och teknologi tenderar vara av mindre betydelse 

jämfört med marknadskunskap. Internationaliseringskunskapen inhämtas från samtliga 

källor, med undantag för externt sökande. Inhämtning av kunskap vid företagets 

grundande bidrar till att man vid starten av företaget har grundläggande kunskap kring 

hur internationaliseringsprocessen ska genomföras, vilket därefter är tillämpat i en 

standardiserad process. Med grund i en kostnadsmedvetenhet tenderar företag att först 

och främst nyttja den direkta erfarenheten, för att på så sätt allokera de interna 

resurserna utefter deras kunskap och för att på så sätt driva den internationella tillväxten 

framåt.  Situationen kan dock vara sådan att ju större företaget växer sig på den 

internationella marknaden, desto svårare blir det att allokera de interna resurserna på ett 

effektivt sätt. Därmed ökar behovet för inhämtning av internationaliseringskunskap via 

indirekt erfarenhet.  

 

Resultatet från studien indikerar att inhämtning av teknologikunskap görs från samtliga 

källor, med undantag för kunskap vid företagets grundande. Företaget tenderar i ett 

tidigt skede inhämta denna kunskap. Detta ses bidra till att man snabbt lägger grunden 

för produktens teknologi och utformning, vilket resulterar i mindre behov av 

inhämtning under den vidare internationaliseringen. Om produkten är nätbaserad och 

relativt standardiserad i grunden, kan detta bidra till att den lätt kan anpassas och 

utvecklas med enbart mindre justeringar. Resultatet indikerar att den teknologikunskap 
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som behövs är kopplat till anpassningen av produktens funktionaliteter till det lokala 

språket, vilket främst inhämtas genom indirekt erfarenhet via rekrytering av tekniker. 

Ytterligare är kunskapen nödvändig för anpassningar som görs utefter kundens 

önskemål och behov, vilka huvudsakligen inhämtas via direkt erfarenhet i mötet med 

kunden.  

 

6.3 Delproblem 3; På vilket sätt påverkas kunskapsinnehållet och 

kunskapskällorna av internationaliseringshastigheten?  

Slutsatsen för delproblem tre är att internationaliseringshastigheten har viss påverkan på 

kunskapsinnehåll och kunskapskällor. En hög internationaliseringshastighet kan ses 

innebära att företagen får fokusera på en huvudsaklig kunskapskälla och 

kunskapsinnehåll. Den främsta kunskapskällan tycks, utifrån studiens resultat, vara den 

direkta erfarenheten samt användandet och spridningen av den interna informationen. 

Resultaten tyder på att det är kunskapen kring marknaden och den lokala kulturen som 

är drivande vid internationaliseringen. Då mycket av kunskapsinnehållet kring 

internationalisering och teknologi är utvecklat vid företagens start, bidrar till att man 

kan fokusera på inhämtningen av marknadskunskap. Uppsatsens resultat indikerar att 

internationaliseringshastigheten inte har någon övrig större inverkan på 

kunskapsinhämtningen. En standardiserad och lättdistribuerad produkt, tillsammans 

med en standardiserad internationaliseringsprocess kan ses underlätta en snabb 

internationalisering där fokus på användandet av de interna resursernas direkta 

erfarenhet skapar en tillräcklig kunskapsinhämtning för att hantera 

internationaliseringen.   

 

6.4 Huvudproblem; Hur inhämtar Born Global-företag kunskap 

under deras internationalisering?  

Studiens resultat och svaret på delproblemen visar på att Born Global-företag under 

deras internationalisering inhämtar kunskap från en kombination av direkt erfarenhet, 

indirekt erfarenhet, externt sökande, intern information samt kunskap vid företagets 

grundande. Svaren på delproblemen urskiljer att dessa företag inhämtar samtliga typer 

av kunskapsinnehåll, marknad, internationalisering och teknologi. Det kan konstateras 

att vissa kunskapskällor och kunskapsinnehåll används mer än andra och är därmed 
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drivande vid företagens kunskapsinhämtning. Resultaten indikerar på att dessa företag 

ofta har begränsade resurser i sin internationalisering, vilket bidrar till fokus på de 

kunskapskällor och det kunskapsinnehåll som är mest tillgängligt för företaget.  

 

Studiens slutsatser kan bidra till att öka den empiriska förståelsen för området, som 

diskuteras av Eriksson, Majkgård och Sharma (2000) samt till viss del täcka det 

empiriska gap som bland annat Melén (2010) påpekar finns vad gäller 

kunskapsinhämtningen i Born Global-företag. I enlighet med Melén (2010) visar 

resultatet att Born Global-företag i sin internationalisering ställs inför vissa utmaningar i 

sin kunskapsinhämtning. Företagen ska under en kortare tid kunna inhämta kunskap, 

använda den samt anpassa sig till den nya kunskapen och de nya erfarenheterna. 

Resultatet visar även i enlighet med bland annat Fletcher och Harris (2012) och Huber 

(1991) diskussion, att företagen använder sig av samtliga kunskapskällor och 

kunskapsinnehåll vid sin internationalisering. Studiens slutsatser ser vi kan bidra med 

en ökad empirisk förståelse genom att konstatera att samtliga kunskapskällor och 

kunskapsinnehåll inte används i samma utsträckning och är av varierande betydelse vid 

Born Global-företags internationalisering. En hög internationaliseringshastighet 

tillsammans med ofta begränsade resurser kan ses bidra till ett fokus på de 

kunskapskällor och kunskapsinnehåll som är av främsta betydelse och lättast att tillgå. 

De slutsatser som gjorts i uppsatsen ser vi kan bidra till att täcka vissa delar av det 

empiriska gap som identifierats. Främst genom att skapa nya infallsvinklar och aspekter 

för fortsatt arbete med att täcka det identifierade empiriska gapet avseende 

kunskapsinhämtningen i Born Global-företag.  

 

6.5 Studiens begränsningar 

Då studien är baserad på en enfallsstudie av ett fallföretag med flera analysenheter kan 

det anses vara en begränsning vad gäller generaliseringen av uppsatsens resultat för 

andra Born Global-företag. Vi har i studien inte tagit hänsyn till branschen som sådan 

och kan därför inte heller dra några generella slutsatser vad gäller 

kunskapsinhämtningen för Born Global-företag inom branschen för mediabevakning. 

Ytterligare begränsningar är gjorda i den mån att fallföretaget inte har studerats under 

dess internationaliseringsprocess utan information om detta har tillkommit vid intervju 

av personer på företaget och vad de anser har varit viktigt vid internationaliseringen.  
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Med utgångspunkt i studiens begränsningar ser vi att inga generella rekommendationer 

kan ges angående kunskapsinhämtningen i Born Global-företag. Med analytiska 

generaliseringar som grund ser vi dock att studiens resultat kan vara användbart för 

företag som befinner sig i liknande situationer som kontexten speglar.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning  

Då vår studie är gjord på ett fallföretag inom en specifik bransch skulle vi se att fortsatt 

forskning behandlar en liknande studie vilken innefattar fler fallföretag. Detta skulle 

medföra att i större utsträckning kunna dra generella slutsatser om 

kunskapsinhämtningen i Born Global-företag, samt internationaliseringshastighetens 

påverkan på denna. Vi ser även att en mer omfattande studie skulle kunna täcka större 

delar av det empiriska gap som identifierats.  Eftersom denna studie avser en specifik 

bransch skulle fortsatt forskning kunna behandla huruvida detta skiljer sig mellan olika 

branscher samt om det finns skillnader när det kommer till storlek på de studerande 

Born Global-företagen.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Intervjuguide Meltwater Group  

Fråga angående; Namn, Position, Antal år inom Meltwater Group, Arbetsuppgifter   

 

1. Bakgrund internationalisering 

A) Beskriv erfarenheten du har av Meltwater Groups internationalisering 

- hur har du varit involverad i företagets internationaliseringsprocess?  

B) Hur skulle du beskriva Melwater’s internationaliseringsstrategi;  

- Hur har företagets internationaliseringsprocess sett ut? 

- Vad har företaget använt sig av för etableringsmetoder?  

- Varierar etableringen mellan olika marknader eller ser den alltid likadan ut?  

- Har tillvägagångssättet förändrats från det att företaget först började 

internationaliseras tills idag?  

 

2. Kunskap och kunskapsinhämtning 

A) Vilken kunskap har varit viktig att anskaffa vid och under företagets 

internationalisering? 

B) Vilka källor för kunskap har ni sett varit de mest användbara vid företagets 

internationalisering?  

2.1 Direkt kunskap; erfarenhetsbaserad, intern kunskap 

A) Vilken roll har din/individerna på företagets erfarenheter av internationalisering 

spelat under Meltwaters internationaliseringsprocessen?  

B) Vilken roll har din/individerna på företagets erfarenheter och kunskap angående 

internationella marknader spelat under Meltwaters internationaliseringsprocess?  

- Är det av betydelse att personer inom företaget har erfarenhet sedan tidigare 

kring internationalisering?  

- Vilken betydelse har den erfarenhet som fås under själva 

internationaliseringen? (för framtida internationalisering samt jämfört med 

erfarenhet som man har sedan tidigare?)   

C) Hur har företaget tagit tillvara på (använt) den eventuella erfarenheten som 

du/företagets medelemmar har?  
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2.2 Indirekt kunskap; erfarenhetsbaserad, extern kunskap  

A) Hur har rekrytering av folk utifrån med en viss erfarenhet och kompetens kring 

internationalisering/marknader/annan kunskap haft en betydelse för företags 

internationalisering?  

-Vilken kunskap och erfarenhet har personen/personerna i fråga haft som har 

varit viktig för er? 

B) Vilken påverkan har inspiration från andra företag inspirerat er till att 

internationaliseras? (partnerföretag, nätverk)  

C) Vilken typ av utomstående hjälp har företaget använt under sin 

internationalisering: 

- nätverk/kontakter/partners/regeringsprogram/konsulter/mässor  

2.3 Externt sökande; objektiv, extern kunskap 

A) Hur har företaget använt sig av kunskap/information från externa källor såsom 

handelskammare, banker m.m. (publicerade objektiva källor såsom dokument, 

information om marknadssituationen, konkurrenter)?  

- Hur och från vilken källa har denna typ av kunskap inhämtats?   

2.4 Intern information; objektiv, intern kunskap 

A) På vilket sätt har företaget vid internationaliseringen sökt och använt kunskap 

som redan finns internt inom företaget, men som kanske inte direkt är nyttjad 

(dokument, system, rapporter)?  

 

3. Kunskapsinnehåll 

A) På vilket sätt anskaffar ni information och kunskap kring teknologin runt er 

produkt och hur den ska utvecklas?  

- Anpassas den till olika marknader/ kunder (marknadskunskap) och vilka 

anpassningar görs i sådana fall? (kunskap angående teknologi från kunder?)  

B) Vilka kriterier eller faktorer utgår företaget ifrån vid val av marknad att etablera 

sig på?  

- hur anskaffas denna kunskap/information? Görs det innan och/eller under 

etableringen?  

C) Påverkar kulturen (marknadskulturen) möjligheten att nå den kunskap som 

behövs 

- hur arbetar företaget för att möta den kultur som finns på vissa marknader? 
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- från vilka källor inhämtas denna kunskap? (erfarenhet, objektiv, lärande under 

tiden som man opererar på marknaden)  

D) Hur ser ni på betydelsen av kunskap och erfarenhet genom nätverk (både 

sociala- och affärsnätverk) vid internationalisering?  

 

4. Internationaliseringshastighet 

A) Hur tar företaget i stort tillvara på den kunskap som finns både internt och 

externt vid internationalisering samt den kunskap/erfarenhet som uppstår 

anskaffas under tiden?  

B) Vilka fördelar/nackdelar ser ni angående hastigheten för er internationalisering?  

- hur påverkar en snabb expansion 

förberedelserna/kunskapsinhämtning/etablering 

- Har en standardiserad produkt/etableringsstrategi någon betydelse för detta?  

C) Ser ni någon skillnad på förberedelser/kunskap m.m. vid er första 

internationalisering till den internationalisering som görs idag?  

D) Vilka delar vid er tidigare internationalisering har varit viktiga att ta med er till 

senare internationalisering? Lärdomar och kunskap?  
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