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Förord	  
Vi	  skulle	  vilja	  börja	  med	  att	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Lotta	  Norberg	  på	  organisationen	  

Företagarna,	  som	  hjälpt	  oss	  med	  att	  förmedla	  företagskontakter.	  Vi	  vill	  även	  rikta	  ett	  stort	  

tack	  till	  de	  intervjupersoner	  som	  ställt	  upp	  med	  värdefull	  tid	  som	  har	  gjort	  det	  möjligt	  för	  

oss	  att	  skapa	  en	  bred	  empirisk	  grund	  att	  matcha	  teori	  med.	  Slutligen	  vill	  vi	  rikta	  ett	  tack	  till	  

vår	  handledare	  Cecilia	  Pahlberg	  och	  opponenter	  i	  seminariegruppen	  som	  alla	  varit	  

stöttande	  och	  kommit	  med	  konstruktiv	  kritik	  under	  hela	  uppsatsens	  arbetsgång. 
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Sammandrag	  
Det	  finns	  idag	  över	  40	  000	  registrerade	  små	  och	  medelstora	  bolag	  i	  Sverige,	  varav	  cirka	  25	  

procent	  exporterar.	  Värdet	  av	  all	  Sveriges	  export	  uppgår	  till	  nästan	  hälften	  av	  Sveriges	  BNP,	  

vilket	  innebär	  att	  Sverige	  är	  mycket	  beroende	  av	  sin	  exportverksamhet.	  När	  ett	  företag	  ska	  

utvidga	  sin	  verksamhet	  och	  ta	  sig	  in	  på	  utländska	  marknader	  kan	  man	  inte	  lita	  på	  att	  man	  

kan	  arbeta	  som	  på	  hemmamarknaden	  längre.	  En	  exportmarknad	  skiljer	  sig	  ofta	  åt	  från	  

hemmamarknaden,	  och	  företagen	  behöver	  kunskap	  för	  att	  kunna	  utföra	  en	  lyckad	  export.	  

Tidigare	  forskning	  har	  uppmärksammat	  tre	  kunskapstyper	  som	  alla	  är	  kritiska	  för	  att	  ett	  

företag	  ska	  kunna	  internationaliseras	  på	  ett	  lyckat	  sätt.	  Dessa	  tre	  kunskaptyper	  är	  

teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  internationaliseringskunskap.	  Denna	  

uppsats	  ämnar	  undersöka	  hur	  dessa	  kunskapstyper	  utvecklas	  av	  företag	  som	  exporterar.	  

En	  flerfallsstudie	  på	  sex	  svenska	  exporterande	  företag	  har	  utförts	  med	  semi-‐strukturerade	  

intervjuer	  med	  nyckelpersoner	  på	  varje	  företag.	  Uppsatsen	  visar	  att	  ett	  företags	  

teknologiska	  kunskap	  är	  kritisk	  för	  att	  företaget	  ska	  kunna	  exportera	  på	  ett	  lyckat	  sätt.	  

Behovet	  av	  marknadskunskap	  blir	  högre	  ju	  längre	  bort	  från	  hemmamarknaden	  företaget	  

exporterar.	  Slutligen	  så	  ökar	  företagets	  erhållna	  internationaliseringskunskap	  ju	  fler	  

marknader	  som	  företaget	  exporterar	  till. 
  

Nyckelord:	  Internationalisering,	  export,	  kunskap,	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap,	  
internationaliseringskunskap 
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1	  Inledning	  
“If	  money	  is	  your	  hope	  for	  independence	  you	  will	  never	  have	  it.	  The	  only	  real	  security	  that	  a	  

man	  will	  have	  in	  this	  world	  is	  a	  reserve	  of	  knowledge,	  experience,	  and	  ability.” 

-‐	  Henry	  Ford	  (Forbes,	  2013a) 

1.1	  Bakgrund	  

Henry	  Ford,	  den	  framgångsrika	  affärsmannen	  och	  grundaren	  av	  bilmärket	  Ford,	  

uppmärksammade	  redan	  i	  början	  av	  1900-‐talet	  att	  kunskap	  är	  en	  viktig	  källa	  till	  framgång.	  

Detta	  gäller	  än	  idag,	  speciellt	  i	  den	  globaliserade	  värld	  vi	  lever	  i,	  när	  allt	  tyder	  på	  att	  

industrier	  blir	  mer	  kunskapsintensiva,	  och	  att	  kunskapsintensiva	  industrier	  leder	  till	  ännu	  

mer	  internationalisering	  (Brennan	  &	  Garvey,	  2009:	  122).	   
 

Det	  svenska	  näringslivet	  har	  sedan	  länge	  haft	  en	  framträdande	  roll	  på	  den	  internationella	  

handelsmarknaden,	  och	  Tillväxtverket	  uppmärksammar	  att	  svenska	  företag	  är	  beroende	  av	  

utländska	  intäkter	  för	  att	  kunna	  växa,	  eftersom	  Sverige	  är	  en	  förhållandevis	  liten	  

hemmamarknad	  (Tillväxtverket	  2011a:	  21).	  Internationalisering	  definieras	  som	  processen	  

att	  anpassa	  ett	  företags	  verksamheter,	  såsom	  strategier,	  organisering	  och	  resurser	  till	  

utländska	  marknader	  (Kuivalainen,	  Saarenketo	  &	  Puumalainen,	  2012:	  373),	  och	  innefattar	  

alla	  slags	  utländska	  affärsaktiviteter	  från	  export	  till	  upprättade	  av	  affärsenheter	  eller	  

dotterbolag	  utomlands	  (Tillväxtverket,	  2011b).	   
 

Under	  2012	  var	  värdet	  av	  all	  export	  från	  Sverige	  strax	  över	  1700	  miljarder	  kronor,	  vilket	  

motsvarar	  knappt	  hälften	  av	  Sveriges	  totala	  BNP	  (Exportrådet,	  2012).	  Det	  finns	  idag	  drygt	  

40	  000	  registrerade	  små	  och	  medelstora	  företag1	  i	  Sverige,	  varav	  cirka	  25	  procent	  har	  

exportverksamhet	  (Skrivelyte,	  2013).	  Dessa	  små	  och	  medelstora	  företag	  representerar	  hela	  

99,9	  procent	  av	  Sveriges	  totala	  antal	  registrerade	  bolag	  (Tillväxtverket,	  2011a:	  39).	  Export	  

är	  den	  mest	  vanliga	  inträdesprocessen	  när	  ett	  företag	  ska	  internationaliseras	  för	  första	  

gången	  (Johanson	  &	  Wiedersheim-‐Paul,	  1975;	  Johanson	  &	  Vahlne,	  2009),	  vilket	  kan	  tänkas	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Små	  företag	  (10-‐49	  anställda)	  och	  medelstora	  företag	  (50-‐249	  anställda)	  (Ekonomifakta	  2012)	  
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bero	  på	  att	  exportverksamhet	  är	  kopplad	  till	  en	  låg	  nivå	  av	  risk	  (Behrman,	  1969:	  3;	  citerad	  i	  

Johanson	  &	  Vahlne,	  1977:	  25). 
 

Företag	  som	  ska	  internationalisera	  sin	  verksamhet	  genom	  att	  exportera	  måste	  förbereda	  

sig	  inför	  denna	  process.	  Organisationen	  och	  dess	  anställda	  ska	  anpassa	  sig	  till	  nya	  

marknader,	  och	  det	  kan	  speciellt	  för	  små	  företag	  vara	  svårt	  att	  få	  tag	  i	  den	  informationen	  

som	  behövs	  för	  att	  kunna	  utföra	  en	  lyckad	  internationalisering.	  Europeiska	  Unionen	  (EU)	  

anser	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  små	  och	  medelstora	  företag	  får	  hjälp	  i	  

internationaliseringsprocessen:	  “As	  SMEs	  are	  the	  backbone	  of	  the	  European	  economy,	  they	  

could	  potentially	  be	  the	  vehicle	  to	  restoring	  growth	  in	  the	  EU”	  (Wymenga,	  Plaisier	  &	  

Vermeulen,	  2013:	  11).	  ECSIP2	  skriver	  att	  europeiska	  små	  och	  medelstora	  företag	  kan	  få	  

tillgång	  till	  kritisk	  kunskap,	  genom	  att	  ta	  hjälp	  av	  organisationer	  vars	  huvuduppgift	  är	  att	  

hjälpa	  företag	  att	  ta	  sig	  in	  på	  nya	  marknader.	  	   

1.2	  Problematisering	  

Hur	  företag	  kan	  ta	  hjälp	  av	  kunskap	  i	  internationaliseringsprocessen	  och	  vilka	  typer	  av	  

kunskap	  som	  behövs,	  är	  ämnen	  som	  har	  blivit	  behandlade	  av	  flera	  forskare.	  Johanson	  och	  

Vahlne	  (1977)	  beskriver	  de	  grundläggande	  mekanismerna	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  ett	  

företags	  internationaliseringsprocess.	  Författarna	  framhåller	  att	  en	  brist	  på	  kunskap	  om	  

utländska	  marknader	  påverkar	  internationalisering	  på	  ett	  negativt	  sätt	  (Johanson	  &	  Vahlne,	  

2009:	  1456).	  Annan	  forskning	  har	  även	  den	  slagit	  fast	  att	  kunskap	  är	  en	  kritisk	  faktor	  för	  

att	  kunna	  utföra	  en	  lyckad	  internationalisering	  (Blomstermo,	  Eriksson	  &	  Sharma,	  2004:	  

240;	  Fletcher	  &	  Harris,	  2012).	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012:	  632)	  skriver	  om	  den	  kunskap	  som	  

är	  mest	  relevant	  för	  ett	  företags	  internationalisering.	  De	  delar	  upp	  denna	  kunskap	  i	  tre	  

undergrupper	  och	  benämner	  dessa	  som	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  och	  

internationaliseringskunskap. 
 

Oviatt	  &	  McDougall	  (2005)	  stöder	  Johanson	  &	  Vahlne	  (1977),	  Blomstermo	  et	  al.	  (2004)	  

samt	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012)	  i	  uttalandet	  att	  kunskap	  är	  viktigt	  i	  processen,	  men	  

författarna	  utelämnar	  diskussionen	  om	  de	  olika	  kunskapstyperna	  och	  dess	  inbördes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  The	  European	  Competitiveness	  and	  Sustainable	  Industrial	  Policy	  Consortium	  (Wymenga	  et	  al.,	  2013:	  2)	  
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betydelse	  för	  företagets	  internationaliseringsprocess.	  Autio,	  Sapienza	  &	  Almeida	  (2000)	  

lyfter	  heller	  inte	  fram	  någon	  diskussion	  om	  de	  olika	  kunskapstypernas	  inbördes	  vikt,	  utan	  

lägger	  istället	  fokus	  på	  att	  ett	  kunskapsintensivt	  företag	  kan	  växa	  genom	  att	  

internationaliseras,	  något	  som	  stöds	  av	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012).	  Av	  de	  tidigare	  nämnda	  

författarna	  lyfter	  heller	  ingen	  fram	  en	  diskussion	  om	  hur	  olika	  kunskapstyper	  utvecklas	  ju	  

mer	  internationaliserat	  ett	  företag	  blir.	  

	  

Johanson	  &	  Vahlne	  (2009:	  1415)	  och	  Petersen,	  Pedersen	  &	  Sharma	  (2003:	  5)	  framhäver	  

marknadskunskapen	  som	  den	  viktigaste	  i	  processen,	  men	  förtydligar	  att	  den	  måste	  

kompletteras	  av	  annan	  kunskap.	  Å	  andra	  sidan	  lyfter	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012:	  641)	  fram	  

internationaliseringskunskapen	  som	  den	  viktigaste	  kunskapstypen.	   
 

Tidigare	  forskning	  slår	  fast	  att	  företag	  behöver	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  

och	  internationaliseringskunskap	  för	  att	  kunna	  utföra	  en	  lyckad	  internationalisering	  

(Petersen	  et	  al.	  2003;	  Fernhaber,	  McDougall-‐Covin	  &	  Shepherd,	  2009;	  Johanson	  &	  Vahlne,	  

2009;	  Fletcher	  &	  Harris,	  2012).	  Tidigare	  forskning	  har	  dock	  inte	  gjort	  en	  avgränsning	  i	  

vilken	  typ	  av	  internationalisering	  som	  fokuseras	  på,	  utan	  den	  väljer	  istället	  att	  titta	  på	  hela	  

internationaliseringsprocessen	  i	  stort.	  Att	  de	  olika	  kunskapstyperna	  är	  av	  olika	  vikt	  

beroende	  på	  om	  företag	  endast	  använder	  exportverksamhet,	  eller	  om	  till	  exempel	  

dotterbolag	  upprättas	  utomlands,	  stöds	  av	  både	  Fernhaber	  et	  al.	  (2009)	  och	  Fletcher	  &	  

Harris	  (2012).	   
 

Genom	  att	  vi	  väljer	  att	  fokusera	  på	  endast	  en	  sorts	  internationalisering,	  export,	  har	  vi	  

utrymme	  att	  skapa	  ett	  större	  djup	  i	  studien	  än	  om	  vi	  skulle	  haft	  en	  bredare	  utgångspunkt	  

med	  all	  sorts	  internationalisering.	  Just	  export	  är	  mest	  intressant	  att	  undersöka	  då	  det	  som	  

tidigare	  nämnts	  är	  den	  vanligaste	  strategin	  när	  små	  och	  medelstora	  företag	  ska	  

internationaliseras.	  Samtidigt	  fastslår	  Wymenga	  et	  al.	  (2013)	  att	  de	  små	  och	  medelstora	  

företagen	  är	  viktiga	  för	  EU:s	  ekonomi.	  Därför	  är	  det	  även	  intressant	  att	  utföra	  studien	  på	  

företag	  som	  faller	  inom	  denna	  definition.	   

	  



	   9	  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  hur	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  och	  

internationaliseringskunskap	  utvecklas	  när	  företag	  utvidgar	  sin	  exportverksamhet	  till	  fler	  

och	  fler	  marknader.	  Syftet	  är	  även	  att	  fylla	  ett	  forskningsgap,	  då	  forskning	  som	  kombinerar	  

just	  exportverksamhet	  och	  kunskap	  inte	  är	  något	  som	  undersökts	  i	  full	  utsträckning	  

tidigare.	  Således	  för	  det	  oss	  till	  vår	  frågeställning: 
	   
Hur	  utvecklas	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  internationaliseringskunskap	  

längs	  internationaliseringsprocessen	  av	  exporterande	  svenska	  små	  och	  medelstora	  företag? 

2	  Teoriframställning	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  hur	  kunskap	  används	  i	  internationaliseringsprocessen.	  

Teoriavsnittet	  inleds	  med	  en	  teoretisk	  bakgrund	  om	  kunskapsbegreppet	  inom	  ramen	  för	  

internationaliseringsprocessen.	  Därefter	  behandlas	  kunskapstyperna	  teknologisk	  kunskap,	  

marknadskunskap	  samt	  internationaliseringskunskap	  i	  detalj.	  Kunskapstypernas	  

benämning	  och	  definition	  kommer	  från	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012),	  och	  utifrån	  de	  

definitionerna	  har	  vi	  tolkat	  andra	  typer	  av	  kunskap	  i	  litteratur	  som	  antingen	  teknologisk	  

kunskap,	  marknadskunskap	  eller	  internationaliseringskunskap,	  eftersom	  många	  forskare	  

använder	  olika	  namn	  på	  olika	  kunskapstyper.	  Teoriavsnittet	  avslutas	  med	  en	  

sammanfattande	  modell	  över	  de	  viktigaste	  begreppen	  som	  faller	  under	  respektive	  

kunskapstyp. 

2.1	  Teoretisk	  bakgrund	  om	  internationalisering	  och	  kunskap	  

Johanson	  och	  Vahlnes	  (1977)	  Uppsalamodell	  diskuterar	  de	  viktigaste	  aspekterna	  i	  

internationaliseringsprocessen.	  De	  anser	  att	  kunskap	  är	  en	  kritisk	  faktor	  för	  att	  kunna	  

utföra	  en	  lyckad	  internationalisering,	  något	  som	  också	  stöds	  av	  bland	  annat	  Blomstermo	  et	  

al.	  (2004:	  240).	  Marknadskunskap	  är	  ett	  centralt	  begrepp	  och	  författarna	  menar	  att	  ju	  

större	  kunskap	  företag	  har	  om	  en	  viss	  marknad,	  desto	  högre	  blir	  deras	  engagemang	  på	  den	  

marknaden	  (Johanson	  &	  Vahlne,	  1977:	  28).	  I	  den	  reviderade	  Uppsalamodellen	  (ibid,	  2009:	  

1416)	  betonar	  författarna	  att	  marknadskunskapen	  fortfarande	  är	  av	  stor	  vikt,	  men	  att	  den	  
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måste	  kompletteras	  med	  andra	  kunskaper,	  till	  exempel	  internationaliseringskunskap,	  som	  

beskrivs	  som	  kunskapen	  som	  är	  kritisk	  för	  att	  kunna	  internationaliseras. 
 

I	  den	  ursprungliga	  Uppsalamodellen	  (1977)	  ansåg	  författarna	  att	  kunskap	  var	  mer	  relevant	  

för	  stora	  företag	  jämfört	  med	  små.	  I	  den	  reviderade	  versionen	  av	  Uppsalamodellen	  (2009)	  

ändrar	  författarna	  sin	  åsikt;	  “We	  are	  now	  less	  certain	  about	  this	  observation,	  as	  knowledge	  is	  

highly	  context	  specific”	  (Johanson	  &	  Vahlne	  2009:	  1425).	  Detta	  stöds	  även	  av	  Fernhaber	  et	  

al.	  (2009:	  299f),	  som	  även	  de	  påstår	  att	  kunskap	  är	  viktigt	  för	  små	  företag.	  Författarna	  

tillägger	  dock	  att	  små	  företag	  och	  dess	  organisation	  ofta	  har	  mindre	  tillgång	  till	  information.	   
 

Det	  finns	  även	  en	  diskussion	  om	  vilka	  individer	  som	  behöver	  erhålla	  de	  olika	  

kunskapstyperna	  i	  en	  organisation.	  Brennan	  &	  Garvey	  (2009:	  125)	  säger	  att	  företag	  inte	  

bara	  hämtar	  kunskap	  från	  marknader,	  utan	  att	  det	  även	  kan	  finnas	  inom	  organisationen.	  

Både	  individer,	  organisationen	  och	  även	  företaget	  kan	  alltså	  sitta	  inne	  på	  teknologisk	  

kunskap,	  marknadskunskap	  och	  internationaliseringskunskap.	  Kogut	  &	  Zander	  (1992)	  

skriver	  dock	  att	  kunskap	  ligger	  fast	  i	  organisationen	  och	  att	  det	  inte	  är	  individer	  som	  har	  

kunskap,	  eftersom	  det	  då	  skulle	  betyda	  att	  organisationers	  kunskap	  skulle	  ändras	  genom	  

personalomsättning. 
 

Vid	  en	  internationalisering	  kan	  så	  kallade	  kunskapsgap	  uppstå,	  där	  företagen	  inte	  erhåller	  

tillräckligt	  med	  kunskap	  för	  att	  kunna	  utföra	  affärer	  på	  en	  utländsk	  marknad.	  Kunskapsgap	  

definieras	  som	  skillnaden	  i	  mängden	  kunskap	  som	  behöver	  hämtas	  och	  mängden	  kunskap	  

som	  kan	  hämtas,	  i	  ett	  visst	  sammanhang.	  Ett	  kunskapsgap	  kan	  vara	  svårt	  att	  hitta	  i	  en	  

organisation,	  men	  de	  kan	  bli	  mer	  igenkännliga	  om	  företaget	  genomför	  förändringar	  i	  till	  

exempel	  strategi	  eller	  teknologi.	  Skapandet	  och	  upptäckten	  av	  kunskapsgap	  skapar	  en	  

möjlighet	  till	  ny	  inlärning	  och	  upptagning	  av	  kunskap.	  (Petersen,	  Pedersen	  &	  Lyles,	  2008:	  

1097f.)	  Costa	  e	  Silva,	  Pacheco,	  Meneses	  &	  Brito	  (2012)	  menar	  dock	  att	  även	  om	  företaget	  

inte	  själv	  har	  tillgång	  till	  kunskapen	  som	  är	  kritisk	  för	  internationaliseringsprocessen,	  kan	  

denna	  kunskap	  hämtas	  från	  företagsrelationer. 
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2.2	  Teknologisk	  kunskap	  

Alexy,	  George	  och	  Salter	  (2013)	  anser	  att	  teknologisk	  kunskap	  är	  en	  avgörande	  resurs	  för	  

ett	  företags	  framgång	  och	  ligger	  till	  grund	  för	  hur	  företag	  blir	  mer	  konkurrenskraftiga.	  

Teknologisk	  kunskap	  definieras	  som	  kunskapen	  som	  finns	  i	  företagets	  produkter	  och	  

tjänster	  (Autio	  et	  al.,	  2000:	  916).	  Denna	  kunskap	  används	  för	  att	  internationalisera	  

företaget	  till	  nya	  marknader	  och	  undvika	  stagnation	  på	  redan	  bestående	  marknader.	  

Författarna	  kom	  fram	  till	  att	  ett	  företag	  som	  har	  teknologisk	  kunskap	  som	  är	  imiterbar	  har	  

större	  möjligheter	  att	  internationaliseras.	  Imiterbar	  kunskap	  är	  lättare	  för	  konkurrenter	  att	  

kopiera,	  men	  den	  är	  också	  enklare	  att	  kommunicera	  inom	  företaget	  och	  med	  potentiella	  

kunder	  och	  producenter	  utomlands.	  (Kogut	  &	  Zander,	  1992;	  Autio	  et	  al.,	  2000.)	  Fletcher	  

och	  Harris	  (2012:	  632)	  skriver	  att	  företag	  med	  nischade	  produkter	  ofta	  har	  en	  hög	  nivå	  av	  

teknologisk	  kunskap. 
 

Redan	  existerande	  teknologisk	  kunskap	  skapar	  möjligheter	  för	  framställandet	  av	  ny	  

teknologisk	  kunskap.	  För	  att	  utveckla	  kunskap	  om	  sina	  produkter	  och	  tjänster	  behöver	  ett	  

företag	  vara	  kreativa	  med	  den	  kunskap	  som	  redan	  finns.	  När	  ett	  företag	  internationaliseras	  

ska	  det	  tas	  in	  mycket	  ny	  teknologisk	  kunskap,	  till	  exempel	  genom	  att	  ändra	  i	  

produktutbudet	  för	  att	  anpassa	  sig	  till	  de	  utländska	  marknaderna.	  (Kogut	  &	  Zander,	  1992;	  

Autio	  et	  al.	  2000.)	  Företaget	  vet	  vilka	  kärnkompetenser	  de	  har	  och	  kan	  använda	  dessa	  i	  

internationaliseringsprocessen.	  Christensen	  (2006)	  påpekar	  dock	  att	  företag	  som	  har	  

djupa	  kärnkompetenser	  tenderar	  att	  fokusera	  på	  sina	  nuvarande	  produkter.	  Detta	  kan	  

undvikas	  genom	  att	  företag	  integrerar	  och	  kommunicerar	  nya	  idéer	  inom	  organisationen,	  

utan	  att	  tappa	  fokus	  på	  nuvarande	  produkter	  (Tripsas	  &	  Gavetti,	  2000). 
 

Autio	  et	  al.	  (2000)	  tillägger	  att	  företaget	  inte	  tidigare	  måste	  ha	  använt	  sin	  teknologiska	  

kunskap	  på	  utländska	  marknader,	  utan	  att	  hemmamarknaden	  också	  ger	  en	  bra	  bild	  av	  de	  

möjligheter	  ett	  företags	  teknologiska	  kunskap	  ger	  på	  utländska	  marknader.	  Tidigare	  

forskning	  påpekar	  att	  ett	  företags	  teknologiska	  kunskap	  kan	  utvecklas	  genom	  att	  

kontinuerligt	  uppdatera	  dess	  marknadskunskap	  (Eriksson	  et	  al.,	  2000:	  312;	  Ahuja	  &	  

Lampert,	  2001).	  Fletcher	  och	  Harris	  (2012:	  632)	  tillägger	  att	  teknologisk	  kunskap	  är	  

företagsspecifik	  och	  kan	  därför	  användas	  oberoende	  av	  vilken	  marknad	  företaget	  är	  på. 
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2.3	  Marknadskunskap	  

Marknadskunskap	  är	  sådan	  kunskap	  som	  är	  unik	  för	  en	  specifik	  marknad	  eller	  område,	  och	  

den	  kan	  inte	  överföras	  och	  användas	  på	  andra	  marknader	  (Johanson	  &	  Vahlne,	  1977:	  28).	  

Det	  som	  Johanson	  &	  Vahlne	  (1977;	  2009)	  och	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012)	  kallar	  för	  

marknadskunskap	  kan	  delas	  upp	  i	  två	  undergrupper;	  institutionell	  kunskap	  och	  

affärskunskap	  (Eriksson	  et	  al.	  2000;	  Brennan	  &	  Garvey,	  2003).	  Institutionell	  kunskap	  

består	  av	  statlig	  kontroll	  samt	  regler,	  normer	  och	  värderingar	  på	  de	  utländska	  

marknaderna,	  medan	  affärskunskap	  består	  av	  information	  om	  konsumenter,	  konkurrenter	  

och	  marknadsförhållanden	  (Eriksson	  et	  al.	  2000:	  310). 
 

Ett	  företags	  marknadskunskap	  blir	  större	  ju	  högre	  deras	  engagemang	  på	  en	  viss	  marknad	  

är,	  och	  utan	  marknadskunskap	  blir	  risk	  och	  osäkerhet	  i	  internationaliseringen	  hög	  (Oviatt	  

&	  McDougall,	  2005:	  541;	  Fletcher	  &	  Harris,	  2012:	  632).	  Eriksson	  et	  al.	  (2000)	  

argumenterar	  för	  att	  affärskunskap	  är	  unik	  för	  varje	  konsument	  och	  konkurrent	  som	  är	  

inblandad	  i	  företagsrelationen,	  och	  att	  det	  krävs	  mycket	  arbete	  för	  att	  hålla	  

affärskunskapen	  på	  en	  hög	  nivå.	  Institutionell	  kunskap	  är	  ofta	  lands-‐,	  eller	  

marknadsspecifik	  och	  kräver	  inte	  lika	  mycket	  undersökning	  eller	  uppdatering	  (ibid,	  2000:	  

312).	  För	  att	  utveckla	  marknadskunskapen	  kan	  företag	  anlita	  organisationer	  som	  hjälper	  

dem	  med	  att	  förbereda	  sig	  inför	  en	  internationalisering	  till	  en	  viss	  marknad	  (Wymenga	  et	  

al.,	  2013). 
 

O’Grady	  och	  Lane	  (1996:	  309)	  stöder	  Johanson	  och	  Vahlne	  (1993:	  46;	  2009:	  1412)	  i	  

uttalandet	  om	  att	  företag	  börjar	  internationalisera	  genom	  exportverksamhet	  till	  

närliggande	  marknader	  i	  termer	  av	  psykiskt	  avstånd,	  innan	  de	  börjar	  företag	  exportera	  till	  

marknader	  med	  större	  psykiskt	  avstånd.	  Psykiskt	  avstånd	  definieras	  som	  summan	  av	  

faktorer	  som	  försvårar	  informationsflödet	  till	  och	  från	  en	  utländsk	  marknad	  (Johanson	  &	  

Vahlne,	  1977:	  24).	  Exempel	  på	  dessa	  faktorer	  är	  språk,	  kultur,	  politiska	  system,	  

utbildningsnivå,	  industriell	  utveckling	  och	  skillnader	  i	  affärsmetoder	  (Johanson	  &	  

Wiedersheim-‐Paul,	  1975:	  308;	  Johanson	  &	  Vahlne,	  1977:	  24).	  Johanson	  och	  Wiedersheim-‐

Paul	  (1975)	  kommer	  fram	  till	  att	  ett	  företag	  kan	  undvika	  att	  exportera	  till	  en	  marknad	  på	  

grund	  av	  att	  de	  upplever	  ett	  stort	  psykiskt	  avstånd	  även	  om	  marknaden	  är	  stor	  och	  
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attraktiv.	  Evans	  &	  Mavondo	  (2002)	  tillägger	  att	  psykiskt	  avstånd	  framförallt	  handlar	  om	  

hur	  ett	  företag	  uppfattar	  marknadsskillnader	  och	  inte	  huruvida	  dessa	  marknadsskillnader	  

faktiskt	  existerar.	  Författarna	  tillägger	  vidare	  att	  företag	  kan	  vidta	  åtgärder	  för	  att	  

underlätta	  processen	  att	  exportera	  till	  marknader	  med	  relativt	  högt	  psykiskt	  avstånd	  

(2002:	  527). 
 

O’Grady	  &	  Lane	  (1996)	  har	  i	  sin	  studie	  funnit	  spår	  av	  vad	  de	  kallar	  den	  psykiska	  

avståndsparadoxen.	  De	  menar	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  ett	  företag	  underskattar	  hur	  mycket	  

kunskap	  som	  behövs	  för	  att	  etableras	  på	  en	  marknad	  med	  lågt	  psykiskt	  avstånd.	  Paradoxen	  

uppstår	  när	  företaget	  stöter	  på	  marknadsbarriärer	  som	  de	  inte	  förberett	  sig	  på,	  eftersom	  

det	  psykiska	  avståndet	  är	  lågt.	  Det	  kan	  då	  uppstå	  svårigheter	  att	  etablera	  sig	  och	  göra	  

affärer	  på	  den	  marknaden. 

2.4	  Internationaliseringskunskap	  

Internationaliseringskunskap	  definieras	  som	  den	  kunskap	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  

planera	  och	  implementera	  en	  framgångsrik	  internationalisering	  (Johanson	  &	  Vahlne,	  2009;	  

Fletcher	  &	  Harris,	  2012).	  Företag	  som	  ska	  internationaliseras	  för	  första	  gången	  kan	  dock	  

tänkas,	  mer	  eller	  mindre,	  sakna	  internationaliseringskunskapen,	  eftersom	  den	  är	  baserad	  

på	  tidigare	  erfarenheter	  (Eriksson,	  Majkgård	  &	  Sharma	  2000:	  312,	  Fletcher	  &	  Harris	  2012:	  

632).	  Företaget	  får	  istället	  lita	  på	  vilka	  rutiner	  de	  jobbar	  efter	  på	  hemmamarknaden.	  Dessa	  

rutiner	  kommer	  då	  att	  vara	  en	  viktig	  vägvisare	  även	  på	  den	  utländska	  marknaden.	  

(Johanson,	  Blomstermo	  &	  Pahlberg,	  2001.)	  Det	  finns	  få	  andra	  förklaringar	  till	  hur	  företag	  

gör	  när	  de	  inte	  har	  någon	  internationaliseringskunskap	  första	  gången	  de	  ska	  exportera,	  

men	  Minzberg	  (1983:	  621)	  skriver	  att	  företag	  ofta	  försöker	  exportera	  utan	  någon	  

internationaliseringserfarenhet	  alls,	  och	  sedan	  lär	  sig	  av	  sina	  misstag	  för	  att	  göra	  det	  bättre	  

i	  framtiden. 
 

Bloodgood,	  Sapienza	  &	  Almeida	  antyder	  att	  ju	  mer	  internationaliseringskunskap	  och	  

erfarenhet	  ett	  företag	  har,	  desto	  mer	  kommer	  de	  att	  kunna	  expandera	  internationellt	  

(1996:	  63f),	  något	  som	  Johanson	  och	  Vahlne	  inte	  finner	  något	  stöd	  för.	  Johanson	  och	  Vahlne	  

(1993:	  45)	  tillägger	  att	  internationaliseringskunskapen	  som	  ett	  företag	  har	  inte	  går	  att	  
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använda	  på	  andra	  marknader	  eftersom	  denna	  kunskap	  är	  marknadsspecifik.	  Författarna	  

gör	  dock	  ett	  undantag	  och	  menar	  att	  när	  ett	  företag	  har	  mycket	  erfarenhet	  av	  marknader	  

med	  liknande	  förhållanden	  går	  det	  att	  generalisera	  erfarenheten	  till	  nya,	  liknande	  

marknader.	   
 

Internationaliseringskunskap	  är	  viktig	  för	  både	  stora	  (Sambharya,	  1996;	  jfr	  Johanson	  &	  

Vahlne,	  1977)	  och	  små	  företag	  (Bloodgood	  et	  al.,	  1996;	  Eriksson,	  Johanson,	  Majkgård	  &	  

Sharma	  1997)	  och	  det	  finns	  en	  länk	  mellan	  chefers	  och	  medarbetares	  erfarenhet	  av	  

internationalisering,	  och	  graden	  av	  internationalisering	  inom	  ett	  företag	  (Fernhaber	  et	  al.	  

2009).	  Blomstermo	  et	  al.	  (2004)	  tillägger	  att	  antingen	  företaget	  eller	  dess	  medarbetare	  

behöver	  denna	  kunskap	  för	  att	  kunna	  använda	  den	  i	  företagets	  

internationaliseringsprocess.	  Petersen	  et	  al.	  (2003:	  9)	  påstår	  att	  chefer	  kan	  ta	  

betydelsefulla	  genvägar	  genom	  att	  anställa	  individer	  eller	  arbetsgrupper	  som	  kan	  överföra	  

internationaliseringskunskap	  till	  företaget.	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012:	  644)	  kommer	  dock	  

fram	  till	  att	  det	  ofta	  är	  svårt	  för	  små	  företag	  att	  rekrytera	  chefer	  med	  internationell	  

erfarenhet	  som	  har	  internationaliseringskunskap.	  Därför	  blir	  det	  för	  de	  små	  företagen	  

svårare	  att	  få	  tillgång	  till	  internationaliseringskunskap	  utan	  att	  själva	  ha	  någon	  erfarenhet. 

2.5	  Sammanfattande	  modell	  

De	  tre	  olika	  kunskapstyperna	  är	  sammanfattade	  i	  en	  förenklad	  modell,	  “Figur	  1”	  nedan.	  

Teknologisk	  kunskap	  består	  enligt	  teorin	  av	  den	  kunskap	  som	  finns	  i	  företagets	  produkter	  

och	  tjänster.	  Marknadskunskapen	  är	  uppdelad	  i	  sina	  respektive	  undergrupper	  institutionell	  

kunskap	  och	  affärskunskap.	  Institutionell	  kunskap	  består	  av	  statlig	  kontroll	  samt	  regler,	  

normer	  och	  värderingar.	  Affärskunskapen	  kan	  delas	  upp	  i	  kunskap	  från	  konkurrenter	  och	  

kunder	  samt	  kunskap	  om	  marknadsförhållandet	  på	  en	  viss	  marknad.	  

Internationaliseringskunskap	  innebär	  kunskap	  från	  tidigare	  internationaliseringar	  och	  

baseras	  på	  tidigare	  erfarenheter. 
  

Dessa	  tre	  kunskapstyper	  är	  vad	  tidigare	  forskning	  lyft	  fram	  som	  de	  viktigaste	  för	  att	  ett	  

företag	  ska	  kunna	  utföra	  en	  internationalisering	  på	  ett	  så	  framgångsrikt	  sätt	  som	  möjligt,	  

och	  blir	  utgångspunkt	  för	  vår	  analys	  av	  det	  empiriska	  materialet.	  
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Figur	  1:	  “Sammanfattande	  modell	  av	  kunskapsbegreppen”	   

 
	  

3	  Metod	  
I	  Metodavsnittet	  framläggs	  först	  hur	  val	  av	  metod	  skedde.	  Sedan	  framläggs	  hur	  valen	  av	  

företag	  gick	  till.	  Efter	  det	  följer	  ett	  avsnitt	  om	  hur	  datainsamlingen	  gått	  till,	  för	  att	  avslutas	  

med	  en	  diskussion	  om	  hur	  analysen	  av	  datan	  behandlades,	  genom	  att	  operationalisera	  de	  

variabler	  vi	  ämnat	  mäta. 

3.1	  Val	  av	  metod	  

En	  kvalitativ	  fallstudie	  på	  sex	  företag	  genomfördes	  för	  att	  vi	  på	  ett	  så	  tydligt	  sätt	  som	  

möjligt	  skulle	  kunna	  besvara	  vår	  forskningsfråga.	  Fallstudier	  föreslås	  av	  Eisenhardt	  som	  en	  

bra	  forskningsmetod	  när	  dynamiska	  förhållanden	  i	  en	  viss	  miljö	  ska	  undersökas	  (2007:	  

534),	  vilket	  vi	  gjorde	  när	  vi	  undersökte	  hur	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  

internationaliseringskunskap	  utvecklas	  när	  företag	  exporterar.	  I	  denna	  uppsats	  kontext	  var	  

alltså	  de	  dynamiska	  förhållandena	  hur	  kunskapstyperna	  utvecklas,	  och	  miljön	  var	  

företagens	  exportverksamhet. 
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Intervju	  valdes	  som	  metod	  för	  studien,	  vilket	  är	  den	  mest	  använda	  forskningsmetoden	  

inom	  kvalitativa	  studier	  (Bryman	  &	  Bell,	  2007:	  472).	  De	  ämnen	  vi	  diskuterat	  med	  företagen	  

var	  djupgående	  och	  vi	  ansåg	  att	  de	  därför	  inte	  kunde	  undersökas	  med	  till	  exempel	  enkäter.	  

När	  forskningsfrågor	  som	  ämnar	  svara	  på	  hur	  något	  ser	  ut	  används,	  alltså	  en	  förklarande	  

studie,	  är	  semi-‐strukturerade	  intervjuer	  den	  vanligaste	  metoden	  (Saunders,	  Lewis	  &	  

Thornhill,	  2009:	  323).	  Vid	  en	  semi-‐strukturerad	  studie	  finns	  det	  förbestämda	  teman	  och	  

frågor	  utformade	  i	  en	  intervjuguide	  (Appendix	  1)	  inför	  intervjun	  (ibid,	  2009:	  320).	  Vid	  

denna	  typ	  av	  intervjuer	  var	  vi	  tack	  vare	  av	  flexibiliteten	  i	  intervjuguiden	  inte	  beroende	  av	  

att	  följa	  frågorna	  till	  punkt	  och	  pricka,	  utan	  kunde	  vara	  beredda	  på	  att	  ställa	  motfrågor	  och	  

plocka	  upp	  intressanta	  ämnen	  på	  vägen	  (jfr.	  Bryman	  &	  Bell,	  2007:	  474f). 
 

Tidigare	  forskning	  har	  slagit	  fast	  att	  begreppet	  kunskap	  är	  “relativt	  observerbart”	  i	  ett	  

internationaliseringssammanhang	  (Kogut	  &	  Zander,	  1992:	  384),	  vilket	  i	  ett	  tidigt	  stadie	  av	  

studien	  tydde	  på	  att	  det	  var	  möjligt	  för	  oss	  att	  observera	  och	  analysera	  begreppen	  i	  fråga	  

tillräckligt	  noggrant	  för	  att	  kunna	  hitta	  paralleller	  mellan	  teori	  och	  empiri	  och	  på	  så	  sätt	  

kunna	  dra	  relevanta	  slutsatser.	  

3.1.1	  Reliabilitet	  	  

Studiens	  reliabilitet	  syftar	  till	  vilken	  grad	  som	  studien	  kan	  reproduceras	  med	  samma	  

resultat	  flera	  gånger	  (Bryman	  &	  Bell,	  2007:	  410).	  Svårigheten	  när	  ostrukturerade	  eller	  

semi-‐strukturerade	  kvalitativa	  studier	  utförs	  är	  att	  vi	  inte	  kan	  säkerhetsställa	  reliabiliteten	  

till	  en	  hög	  nivå	  (jfr.	  Saunders	  et	  al.	  2009:	  327f).	  Eftersom	  vi	  har	  valt	  semi-‐strukturerade	  

intervjuer	  kommer	  reliabiliteten	  i	  studien	  hämmas,	  eftersom	  intervjuguiden	  bara	  är	  en	  

mall	  för	  hur	  intervjun	  ska	  gå	  till.	  Vårt	  metodval	  av	  semi-‐strukturerade	  intervjuer	  skapade	  

problem	  med	  att	  uppnå	  en	  hög	  reliabilitet,	  men	  för	  att	  ändå	  göra	  reliabiliteten	  så	  hög	  som	  

möjligt	  skapade	  vi	  en	  tydlig	  forskningsdesign	  där	  läsaren	  kunde	  följa	  med	  i	  hur	  studien	  

utformats	  ner	  till	  minsta	  detalj,	  där	  vi	  tydligt	  beskrivit	  varje	  steg	  i	  studien. 

3.1.2	  Validitet	  

Validitet	  kan	  delas	  upp	  i	  intern	  och	  extern	  validitet.	  Den	  interna	  validiteten	  svarar	  på	  till	  

vilken	  grad	  ens	  observationer	  kan	  matchas	  med	  den	  teoretiska	  framställningen.	  Graden	  av	  
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intern	  validitet	  beror	  helt	  på	  hur	  tydligt	  författare	  lyckas	  formulera	  sina	  frågor	  i	  intervjun,	  

och	  att	  de	  ämnen	  som	  är	  menade	  att	  diskuteras	  kan	  tas	  upp	  från	  olika	  perspektiv.	  

(Saunders	  et	  al.,	  2009:	  327.)	  I	  vår	  studie	  har	  vi	  varit	  tydliga	  i	  hur	  vi	  översatt	  de	  teoretiska	  

termerna	  till	  mätbara	  termer	  som	  även	  skapar	  förståelse	  hos	  intervjupersonerna.	  Det	  har	  

vi	  gjort	  för	  att	  kunna	  dra	  paralleller	  mellan	  teori	  och	  empiri.	  Vi	  har	  eftersträvat	  detta	  i	  så	  

stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  genom	  att	  diskutera	  varje	  fråga	  djupgående,	  genom	  att	  ställa	  

motfrågor	  och	  be	  intervjupersonerna	  att	  utveckla	  vissa	  resonemang	  under	  intervjuns	  gång. 
 

Extern	  validitet	  syftar	  på	  till	  vilken	  grad	  observationer	  kan	  bli	  generaliserade	  i	  ett	  större	  

perspektiv	  (Bryman	  &	  Bell.,	  2007:	  410).	  När	  en	  semi-‐strukturerad	  intervjumetod	  utförs	  går	  

det	  inte	  att	  med	  statistisk	  säkerhet	  generalisera	  resultaten	  (Saunders	  et	  al.,	  2009:	  327).	  

Därför	  var	  det	  för	  oss	  svårt	  att	  uppnå	  en	  hög	  extern	  validitet	  i	  den	  utförda	  studien,	  då	  semi-‐

strukturerade	  intervjuer	  använts.	  Istället	  för	  att	  vår	  studie	  kan	  generaliseras	  till	  en	  hög	  

grad	  kan	  den	  användas	  som	  ett	  exempel	  på	  hur	  olika	  kunskapstyper	  används,	  med	  fokus	  på	  

de	  företag	  vi	  valde	  att	  studera.	  Vidare	  forskning	  får	  sträva	  efter	  att	  utföra	  studier	  som	  kan	  

generalisera	  samma	  forskningsämne	  till	  en	  högre	  grad. 

3.2	  Urval	  

Valet	  av	  hur	  många	  objekt	  som	  ska	  ingå	  i	  studien	  är	  inte	  alltid	  helt	  självklart	  (Bryman	  &	  

Bell,	  2007:	  497).	  Hade	  vi	  bara	  valt	  ett	  eller	  två	  företag	  att	  ingå	  i	  studien	  hade	  det	  varit	  svårt	  

att	  få	  tillräckligt	  med	  empirisk	  grund	  för	  att	  vi	  skulle	  kunna	  dra	  några	  som	  helst	  slutsatser	  

av	  våra	  observationer.	  Istället	  för	  att	  vi	  använde	  oss	  av	  ett	  stort	  antal	  företag	  valde	  vi	  att	  

fokusera	  på	  sex	  stycken,	  för	  att	  kunna	  utföra	  mer	  utförliga	  intervjuer	  med	  nyckelpersoner	  

på	  varje	  företag.	   
 

När	  det	  kom	  till	  val	  av	  företag	  som	  skulle	  ingå	  i	  studien	  hade	  vi	  följande	  urvalskriterier	  som	  

var	  tvungna	  att	  uppfyllas.	  (I)	  Företaget	  skulle	  vara	  grundat	  i	  Sverige,	  (II)	  ha	  mellan	  10	  och	  

249	  anställda	  samt	  (III)	  redan	  ha	  internationaliserat	  sig	  genom	  att	  (IV)	  exportera. 
 

Det	  var	  även	  viktigt	  att	  företagen	  som	  ställde	  upp	  hade	  en	  anställd	  som	  hade	  vetskap	  om	  

hur	  deras	  internationalisering	  gått	  till.	  Ett	  problem	  som	  uppstod	  var	  att	  många	  av	  
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företagen	  hade	  internationaliserats	  för	  många	  år	  sedan.	  Därför	  var	  det	  viktigt	  att	  ställa	  sig	  

kritisk	  till	  hur	  tillförlitlig	  informationen	  från	  intervjuerna	  var.	  Eftersom	  intervjupersonen	  

på	  tre	  av	  företagen	  hade	  ingått	  i	  företaget	  sedan	  starten	  av	  exportverksamheten,	  hade	  de	  

också	  relevant	  och	  trovärdig	  information	  att	  komma	  med.	  På	  de	  tre	  andra	  företagen	  hade	  

intervjupersonen	  inte	  hamnat	  på	  företaget	  förrän	  efter	  exportens	  start,	  men	  vi	  lyckades	  

ändå	  få	  fram	  den	  relevanta	  informationen	  tack	  vare	  att	  intervjupersonen	  var	  påläst	  om	  

ämnet	  och	  hade	  frågat	  sina	  företrädare	  om	  hur	  exportverksamheten	  sett	  ut	  innan	  deras	  

tillträde	  ägt	  rum. 
 

De	  personer	  som	  valdes	  ut	  för	  studien	  från	  respektive	  företag	  var	  sådana	  som	  hade	  

nyckelroller	  inom	  företaget.	  Att	  det	  var	  personer	  som	  var	  med	  i	  beslutsprocessen	  angående	  

exportverksamheten	  var	  viktigt	  för	  att	  kunna	  föra	  en	  så	  djup	  diskussion	  som	  möjligt	  om	  ett	  

ämne	  de	  själva	  var	  insatta	  i.	  Därför	  föll	  valet	  på	  personer	  som	  antingen	  var	  VD	  eller	  

styrelseordförande	  i	  företaget. 
 

Den	  första	  kontakten	  med	  företagen	  fick	  vi	  genom	  ett	  samarbete	  med	  organisationen	  

Företagarna.	  Vår	  kontaktperson	  hjälpte	  oss	  att	  nå	  ut	  till	  företag	  med	  en	  förfrågan	  om	  att	  

ställa	  upp	  i	  studien.	  De	  företag	  som	  svarade	  positivt	  granskades,	  så	  att	  de	  passade	  in	  i	  

huvudkraven	  för	  att	  kunna	  vara	  med	  i	  studien.	  Om	  ett	  företag	  passade	  in	  i	  profilen	  

kontaktades	  de	  av	  oss	  med	  ett	  intervjuunderlag	  (Appendix	  2).	  Vi	  ville	  anpassa	  oss	  till	  när	  

intervjupersonerna	  kunde	  utgöra	  intervjun	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt.	  Därför	  

ombads	  de	  föreslå	  ett	  datum	  för	  intervju. 

3.2.1	  Sammanfattning	  av	  företag	  och	  intervjupersoner	  

I	  “Tabell	  1”	  visas	  de	  företag	  och	  intervjupersoner	  som	  deltagit	  i	  studien,	  vilket	  år	  företagen	  

började	  exportera,	  samt	  vilken	  roll	  intervjupersonerna	  har	  på	  respektive	  företag.	  
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Tabell	  1:	  “Sammanfattning	  av	  företag	  och	  intervjupersoner” 

Företag Produkt	   Antal	  
anställda 

Första	  
export 

Intervjuperson Titel 

Absolent	  AB Luftfilter	  för	  
industrianlä-‐
ggningar	  

24	  
 

1996 Tony	  Landh VD 

Agrisera	  AB Antikroppar	  
för	  
läkemedels-‐
branschen	  

15 1990	  
 

Greger	  Nordlund VD 

Herrljunga	  
Cider	  AB 

Cidertillverk-‐
ning	  

41 1985 Sture	  Branmark Styrelseord-‐
förande,	  
tidigare	  VD 

Industrispår	  
AB 

Spår	  och	  
järnvägar	  

24	  
 

1990 Gert	  Andersson VD 

Lundahl	  
Transformers	  
AB 

Transforma-‐
torer	  för	  
ljudanlägg-‐
ningar	  

25 Början	  
av	  
1960-‐
talet 

Per	  Lundahl VD 

Pressmaster	  
AB 

Handverktyg	  
för	  
kontaktfäst-‐
ningar	  

100	   1980	   Camilla	  Rudberg VD 

	  

3.3	  Datainsamling	  

Intervjuerna	  tog	  mellan	  30	  och	  45	  minuter	  att	  genomföra,	  där	  de	  olika	  ämnena	  

diskuterades	  noggrant.	  Vi	  gav	  intervjupersonerna	  tydliga	  frågor,	  och	  kunde	  ställa	  

motfrågor	  och	  be	  dem	  utveckla	  sina	  svar	  där	  vi	  kändes	  att	  det	  behövdes,	  tack	  vare	  

flexibiliteten	  i	  den	  semi-‐strukturerade	  intervjumetoden.	  Hos	  fem	  av	  företagen	  var	  endast	  

telefonintervju	  möjligt,	  då	  företagen	  var	  belägna	  långt	  ifrån	  Uppsala,	  men	  telefonintervjuer	  

gjorde	  det	  ändå	  möjligt	  att	  intervjua	  personer	  på	  företag	  belägna	  på	  platser	  det	  var	  

logistiskt	  problematiskt	  att	  ta	  sig	  till.	  En	  nackdel	  med	  att	  vi	  mestadels	  genomfört	  

telefonintervjuer	  är	  att	  det	  är	  svårare	  att	  tolka	  vad	  intervjupersonen	  menar	  i	  sina	  

resonemang,	  då	  vi	  går	  miste	  om	  till	  exempel	  ansiktsuttryck	  och	  kroppsspråk	  (jfr.	  Saunders	  

et	  al.,	  2009:	  349).	  För	  att	  underlätta	  transkribering	  av	  intervjuerna	  spelades	  alla	  intervjuer	  

in.	  Direkt	  efter	  genomförd	  intervju	  transkriberades	  innehållet	  i	  intervjun	  och	  det	  viktigaste	  
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sammanfattades	  till	  reultatdelen	  i	  uppsatsen,	  för	  att	  inte	  gå	  miste	  om	  viktiga	  uttalanden	  (jfr.	  

ibid,	  2009:	  485). 

3.4	  Analys	  av	  data	  

När	  kvalitativ	  data	  analyseras	  finns	  det,	  till	  skillnad	  från	  kvantitativ	  analys,	  data	  som	  är	  

ostrukturerad	  och	  behöver	  klassificeras	  och	  förvandlas	  till	  variabler	  (Saunders	  et	  al.,	  2009:	  

482).	  Denna	  process	  kallas	  operationalisering	  och	  handlar	  om	  hur	  nyckelbegrepp	  från	  

teorin	  blir	  mätbara	  (ibid,	  2009:	  125). 

3.4.1	  Operationalisering	  

Det	  övergripande	  begreppet	  vi	  undersökt	  är	  ‘kunskap’,	  vilket	  i	  denna	  uppsats	  kontext	  kan	  

delas	  upp	  i	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  internationaliseringskunskap	  

enligt	  teoriframställningen.	  Dessa	  begrepp	  är	  ganska	  abstrakta	  och	  svåra	  att	  greppa	  för	  

någon	  som	  inte	  är	  insatt	  i	  ämnet,	  men	  vi	  har	  i	  teoridelen	  förtydligat	  vad	  varje	  kunskapsdel	  

består	  av	  och	  vilka	  omständigheter	  som	  påverkar	  dessa. 
 

I	  intervjuer	  kunde	  vi	  inte	  använda	  de	  övergripande	  termerna	  då	  det	  fick	  antas	  att	  

intervjupersonen	  inte	  visste	  vad	  respektive	  kunskapstyp	  betydde	  och	  vad	  som	  innefattades	  

i	  dessa.	  Därför	  utformades	  intervjuguiderna	  så	  att	  de	  ämnen	  som	  diskuterades	  inte	  anknöts	  

till	  de	  olika	  kunskapstyperna.	  Istället	  diskuterades	  de	  begrepp	  som	  innefattades	  av	  

respektive	  kunskapstyp,	  enligt	  den	  modell	  som	  upprättats	  utifrån	  teoriframställningen.	  De	  

begrepp	  som	  diskuterades	  i	  intervjun	  blev	  sedan	  kategoriserade	  in	  i	  varje	  kunskapstyp	  när	  

intervjuerna	  transkriberades	  i	  efterhand.	  I	  varje	  intervju	  ställde	  vi	  först	  generella	  frågor	  om	  

företaget	  och	  deras	  exportmönster.	  Sedan	  följde	  tre	  delar,	  en	  för	  varje	  kunskapstyp,	  där	  de	  

operationaliserade	  begreppen	  diskuterades	  med	  intervjupersonen.	  I	  “Tabell	  2”	  

sammanfattas	  de	  viktigaste	  begreppen	  som	  diskuterades	  under	  intervjuerna	  och	  hur	  vi	  

kategoriserat	  in	  dem	  i	  antingen	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  eller	  

internationaliseringskunskap.	  
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Tabell	  2:	  “De	  olika	  kunskapstypernas	  nedbrytning	  i	  begrepp” 

Teknologisk	  kunskap 
-‐	  Konkurrensfördelar 
-‐	  Kärnkompetenser 
-‐	  Ändring	  av	  utbud	  i	  produkter/tjänster 

Marknadskunskap 

-‐	  Marknadsbarriärer 
-‐	  Statlig	  kontroll 
-‐	  Regler	  och	  normer 
-‐	  Konkurrenter	  och	  kunder 
-‐	  Affärskultur	  och	  marknadsförhållanden 

Internationaliseringskunskap 

-‐	  Avsaknad	  av	  exportkunskap 
-‐	  Individers	  kunskap 
-‐	  Rutiner	  på	  hemmamarknaden 
-‐	  Tidigare	  erfarenheter	  av	  internationalisering 

 

4	  Resultat	  
Nedan	  presenteras	  de	  resultat	  som	  framgick	  av	  den	  empiriska	  undersökningen.	  Först	  anges	  

kort	  vilka	  företagen	  och	  intervjupersonerna	  i	  fallstudien	  är,	  sedan	  redogörs	  för	  varje	  

kunskapstyp	  vilka	  iakttagelser	  som	  gjorts.	  En	  sammanställning	  av	  de	  empiriska	  fynden	  

finner	  ni	  i	  Appendix	  3.	   

4.1	  Företagen	  

Innan	  vi	  presenterar	  företagens	  erfarenheter	  utifrån	  teknologisk	  kunskap,	  

marknadskunskap	  samt	  internationaliseringskunskap	  redovisas	  nedan	  kort	  om	  varje	  

företag	  och	  deras	  verksamhet. 

4.1.1	  Absolent	  AB	  

Absolent	  AB	  bildades	  år	  1993	  och	  fram	  tills	  idag	  har	  de	  vuxit	  med	  10	  miljoner	  per	  år	  i	  

omsättning.	  “Vi	  är	  ett	  tillväxtbolag”,	  förklarar	  Tony	  Landh	  (2013),	  VD	  på	  Absolent	  sedan	  13	  

år	  tillbaka.	  Absolent	  tillverkar	  speciella	  luftfilter	  för	  industrianläggningar.	  Deras	  

exportverksamhet	  startade	  i	  slutet	  på	  1990-‐talet	  och	  står	  idag	  för	  ungefär	  80	  procent	  av	  

den	  totala	  omsättningen.	  De	  största	  exportmarknaderna	  är	  Tyskland,	  England,	  USA	  och	  

Kina,	  men	  de	  exporterar	  också	  till	  hela	  Europa,	  Nordamerika	  och	  Asien.	  Att	  hitta	  

exportmarknader	  var	  vitalt	  för	  företagets	  fortsatta	  tillväxt,	  då	  den	  svenska	  marknaden	  är	  

förhållandevis	  liten,	  menar	  Landh. 
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4.1.2	  Agrisera	  AB	  

Agrisera	  AB	  är	  ett	  läkemedelsföretag	  som	  främst	  riktar	  in	  sig	  på	  att	  tillverka	  antikroppar	  

till	  forskning	  i	  läkemedelsindustrin.	  De	  bildades	  1985	  och	  redan	  då	  var	  nuvarande	  VD	  

Greger	  Nordlund	  (2013)	  involverad	  i	  företaget.	  Idag	  har	  företaget	  15	  heltidsanställda.	  

Företaget	  började	  exportera	  runt	  1990	  genom	  att	  skicka	  produkter	  via	  posten	  till	  Danmark,	  

Norge,	  Finland	  och	  England.	  När	  Agrisera	  öppnade	  sin	  webbshop,	  år	  2000,	  utvecklades	  

företagets	  internationalisering	  kraftigt	  och	  idag	  exporterar	  det	  sina	  produkter	  till	  alla	  

världens	  hörn,	  bland	  annat	  till	  Brasilien,	  Kina,	  USA,	  Japan	  och	  Saudiarabien	  samt	  de	  flesta	  

länderna	  inom	  EU. 

4.1.3	  Herrljunga	  Cider	  AB	  

Herrljunga	  Cider	  AB	  grundades	  redan	  1911	  när	  en	  frikyrkopastor	  började	  brygga	  

nattvardsvin	  och	  tillverka	  saft.	  Produktionen	  kom	  i	  slutet	  på	  1960-‐talet	  att	  huvudsakligen	  

rikta	  in	  sig	  på	  cidertillverkning,	  vilket	  även	  är	  vad	  företaget	  gör	  idag.	  Herrljunga	  Ciders	  

nisch	  är	  att	  företaget	  erbjuder	  en	  cider	  som	  är	  sötare	  än	  konkurrenternas.	  Företaget	  köptes	  

år	  1945	  upp	  av	  familjen	  Branmark,	  och	  har	  sedan	  dess	  varit	  ett	  familjeföretag	  som	  för	  

närvarande	  är	  inne	  på	  sin	  fjärde	  generation.	  Intervjupersonen	  Sture	  Branmark	  (2013)	  har	  

växt	  upp	  med	  företaget	  nära	  sig.	  1982	  tog	  han	  över	  VD-‐posten	  av	  sin	  far,	  vilken	  han	  höll	  

fram	  till	  år	  2006	  då	  han	  lämnade	  över	  till	  sin	  son.	  Sedan	  dess	  sitter	  han	  som	  

styrelseordförande	  i	  företaget.	  Herrljunga	  Cider	  har	  växt	  till	  att	  bli	  ett	  företag	  som	  förutom	  

de	  nordiska	  länderna	  även	  exporterar	  sina	  produkter	  till	  Australien,	  Kina,	  Taiwan,	  Ghana	  

och	  Nigeria. 

4.1.4	  Industrispår	  AB	  

Industrispår	  AB,	  grundat	  och	  beläget	  i	  Ystad,	  är	  ett	  entrepenadföretag	  som	  huvudsakligen	  

tillverkar	  och	  exporterar	  spår	  och	  järnvägar,	  främst	  till	  de	  nordiska	  länderna.	  

Entreprenadarbeten,	  det	  vill	  säga	  upprättande	  och	  installation	  av	  spår,	  sker	  också.	  Gert	  

Andersson	  (2013)	  har	  varit	  med	  i	  företaget	  sedan	  det	  grundades	  1981	  och	  han	  är	  

fortfarande	  VD	  och	  huvudägare.	  Industrispårs	  internationalisering	  startade	  i	  början	  på	  

1990-‐talet	  då	  branschfackets	  påstridigheter	  medförde	  att	  marknaden	  mattades	  av	  
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fullkomligt.	  De	  kände	  då	  behovet	  av	  att	  få	  intäkter	  från	  utlandet	  och	  började	  därför	  

exportera	  till	  Norge.	  Senare	  har	  även	  Danmark	  varit	  ett	  viktigt	  exportland,	  med	  Tyskland	  

och	  Finland	  som	  mer	  sporadiska	  exportmarknader. 

4.1.5	  Lundahl	  Transformers	  AB	  

Lundahl	  Transformers	  AB	  är	  ett	  familjeföretag	  i	  andra	  generationens	  ägande.	  Per	  Lundahl	  

(2013),	  huvudägare	  och	  VD	  tog	  över	  företaget	  från	  sina	  föräldrar	  för	  20	  år	  sedan,	  efter	  att	  

de	  startat	  företaget	  redan	  1958.	  Lundahl	  Transformers	  är	  ett	  nischat	  företag	  som	  säljer	  

transformatorer	  för	  ljudanläggningar	  och	  har	  export	  till	  stora	  delar	  av	  världen.	  

Exportverksamheten	  inleddes	  i	  början	  av	  1960-‐talet	  när	  en	  förfrågan	  om	  att	  exportera	  till	  

England	  kom	  upp.	  Idag	  är	  deras	  största	  exportmarknader	  England	  och	  USA,	  men	  de	  

exporterar	  även	  till	  hela	  Europa	  och	  stora	  delar	  av	  Asien,	  samtidigt	  som	  lite	  export	  sker	  till	  

Afrika	  och	  Sydamerika.	  Exporten	  står	  idag	  för	  cirka	  90	  procent	  av	  Lundahl	  Transformers	  

totala	  omsättning. 

4.1.6	  Pressmaster	  AB	  

Pressmaster	  AB	  är	  ett	  företag	  som	  säljer	  handverktyg	  för	  kontaktfästningar	  på	  

elektronikmarknaden.	  Företaget	  grundades	  i	  början	  av	  1970-‐talet	  med	  exportverksamhet	  

som	  startade	  10	  år	  senare.	  Camilla	  Rudberg	  (2013)	  har	  suttit	  som	  VD	  på	  företaget	  sedan	  

1998	  efter	  en	  bakgrund	  som	  civilingenjör	  i	  verkstadsindustrin.	  Pressmaster	  tillverkar	  sina	  

egna	  produkter	  vid	  sitt	  huvudkontor	  i	  Älvdalen	  och	  har	  säljkontor	  på	  de	  största	  

marknaderna.	  Exporten	  står	  idag	  för	  85-‐90	  procent	  av	  företagets	  totala	  omsättning.	  

Företaget	  exporterar	  till	  Norden,	  Tyskland,	  Frankrike,	  Italien,	  Storbritannien	  och	  även	  USA	  

och	  Japan.	   

4.2	  Teknologisk	  kunskap	  	  

Landh	  (2013)	  berättar	  att:	  “Vi	  kom	  in	  i	  en	  utvecklad	  bransch	  där	  det	  fanns	  många	  

konkurrenter	  sedan	  många	  år”.	  Vägen	  in	  på	  den	  mogna	  marknaden	  var	  då	  att	  erbjuda	  något	  

som	  inte	  fanns.	  I	  Absolents	  fall	  var	  det	  en	  ny	  kvalitetsnivå	  och	  en	  ny	  teknik	  på	  hur	  luften	  

renas.	  De	  var	  inte	  billigast	  på	  marknaden,	  men	  levererade	  konstant	  högkvalitativ	  luft	  till	  

sina	  kunder.	  Samtidigt	  är	  underhållskostnader	  och	  servicekostnader	  på	  deras	  produkter	  
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mycket	  lägre	  än	  konkurrenternas.	  Företaget	  använder	  i	  stort	  sett	  samma	  produktutbud	  

både	  på	  hemmamarknaden	  och	  utomlands.	   
 

Nordlund	  (2013),	  VD	  på	  Agrisera,	  säger	  att	  han	  egentligen	  inte	  har	  tillräcklig	  utbildning	  för	  

läkemedelsbranschen	  och	  därför	  är	  han	  är	  beroende	  av	  andras	  expertis	  inom	  företaget.	  “På	  

Agrisera	  har	  vi	  människor	  som	  är	  bra	  på	  att	  forska	  om	  antikroppar”,	  berättar	  han	  och	  

företaget	  är	  välkända	  inom	  växtforskningsområdet.	  Agriseras	  produktutveckling	  är	  mycket	  

avhängig	  av	  de	  kontakter	  företaget	  har.	  Forskare	  på	  universitet	  världen	  över	  är	  deras	  

största	  kunder,	  de	  står	  för	  cirka	  75-‐80	  procent	  av	  omsättningen,	  men	  Agrisera	  säljer	  också	  

till	  företag	  som	  jobbar	  inom	  växtforskning.	  Nordlund	  betonar	  att	  de	  ständigt	  har	  kontakt	  

med	  forskare	  världen	  över	  för	  att	  upplysas	  om	  vilka	  produkter	  det	  finns	  efterfrågan	  på.	  En	  

av	  anledningarna	  till	  varför	  de	  har	  bra	  produkter	  är	  att	  produkterna	  testas	  vid	  universitet	  

världen	  över,	  sedan	  får	  Agrisera	  återkommande	  feedback.	   
 

När	  Herrljunga	  Cider	  skulle	  ta	  sig	  in	  på	  den	  engelska	  marknaden	  uppmärksammades	  ett	  

potentiellt	  problem	  i	  att	  det	  fanns	  väldigt	  många	  konkurrenter.	  Dock	  så	  beskriver	  

Branmark	  (2013),	  styrelseordförande,	  att	  de	  nischat	  sig	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  de	  kan	  vara	  

konkurrenskraftiga	  även	  i	  England.	  Herrljunga	  har	  tagit	  fram	  vad	  de	  kallar	  för	  ”Standard	  

för	  nordisk	  cider”	  med	  livsmedelsverket.	  Standarden	  gäller	  även	  nere	  i	  EU	  och	  då	  blir	  det	  

lättare	  att	  komma	  in	  på	  till	  exempelvis	  den	  engelska	  marknaden.	  Herrljungas	  cider	  är	  också	  

en	  sötare	  variant	  jämfört	  med	  den	  engelska	  och	  franska	  cidern.	  Deras	  nisch	  har	  hjälpt	  dem	  

att	  vara	  konkurrenskraftiga	  även	  i	  länder	  där	  många	  konkurrenter	  finns.	  Någon	  ändring	  i	  

produktutbudet	  menar	  Branmark	  (2013)	  inte	  att	  de	  behövt	  göra. 
 

Industrispår	  är	  ett	  konkurrenskraftigt	  företag	  inom	  järnvägsindustrin	  eftersom:	  “Vi	  

tillverkar	  det	  som	  är	  lite	  speciellt	  inom	  branschen”,	  som	  VD	  Andersson	  (2013)	  beskriver	  det.	  

Företaget	  tillverkar	  allt	  som	  har	  med	  järnvägar	  att	  göra	  och	  har	  nischat	  sig	  på	  marknaden.	  

De	  är	  konkurrenskraftiga	  på	  den	  danska	  och	  norska	  marknaden	  eftersom	  företaget	  kan	  

erbjuda	  sina	  produkter	  till	  mycket	  bättre	  priser	  än	  de	  lokala	  konkurrenterna,	  samtidigt	  

som	  de	  kan	  hålla	  högre	  priser	  än	  i	  Sverige.	  Därför	  blir	  det	  mer	  lönsamt	  för	  Industrispår	  att	  

arbeta	  på	  dessa	  marknader.	   
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Lundahl	  (2013),	  VD	  på	  Lundahl	  Transformers,	  säger	  att	  företagets	  nisch	  är	  att	  deras	  

produkt	  är	  en	  premiumvara,	  som	  säljs	  till	  kunder	  som	  tycker	  att	  kvalitet	  är	  viktigt.	  Styrkan	  

i	  nischen	  är	  deras	  tillverkningsteknik,	  som	  används	  i	  produktionen	  av	  hela	  deras	  breda	  

produktutbud.	  Produktionsutrustningen	  är	  egentillverkad,	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  de	  garantera	  

kvalitet,	  vilket	  är	  nyckeln	  till	  deras	  framgång.	  När	  Lundahl	  Transformers	  börjar	  exportera	  

till	  en	  viss	  marknad	  beror	  det	  inte	  på	  ett	  aktivt	  val	  av	  företaget	  själva,	  utan	  det	  är	  istället	  en	  

efterfrågan	  som	  skapas	  av	  en	  potentiell	  kund.	  “Kunskapen	  om	  oss	  sprids	  från	  kund	  till	  kund	  

och	  från	  slutanvändare	  till	  slutanvändare”,	  menar	  Lundahl	  och	  på	  den	  vägen	  kommer	  

kunderna	  till	  Lundahl	  Transformers	  automatiskt.	  Det	  händer	  att	  en	  kund	  kommer	  med	  en	  

förfrågan	  om	  en	  produkt	  som	  Lundahl	  Transformers	  ännu	  inte	  producerar,	  vilket	  gör	  att	  de	  

får	  anpassa	  sig	  till	  den	  kunden	  och	  ta	  fram	  en	  produkt	  som	  passar	  dem.	   
 

Rudberg	  (2013)	  ,	  VD	  på	  Pressmaster,	  säger	  att	  de	  kan	  vara	  konkurrenskraftiga	  även	  på	  de	  

utländska	  exportmarknaderna.	  “Teknisk	  kompetens	  och	  innovation	  är	  vår	  främsta	  

konkurrensfördel”,	  beskriver	  hon.	  Hon	  pekar	  vidare	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  

kundernas	  behov	  och	  kontinuerligt	  komma	  med	  nya	  tekniska	  innovationer	  och	  lösningar.	  

Därför	  har	  företaget	  olika	  nischer	  beroende	  på	  var	  de	  exporterar,	  så	  deras	  produktutbud	  

skiljer	  sig	  lite	  åt	  hos	  olika	  kunder.	  “Det	  är	  en	  global	  marknad,	  men	  var	  produkten	  ska	  

användas	  spelar	  roll”,	  säger	  Rudberg.	  När	  det	  finns	  ett	  annorlunda	  behov	  på	  en	  viss	  del	  av	  

den	  globala	  marknaden	  behöver	  Pressmaster	  anpassa	  sig	  till	  detta.	   

4.3	  Marknadskunskap	  

Landh	  (2013)	  berättar	  att	  det	  finns	  ganska	  stora	  skillnader	  mellan	  att	  sälja	  till	  utländska	  

marknader	  jämfört	  med	  Sverige.	  Absolent	  har	  upprättat	  olika	  koncept	  för	  den	  svenska	  och	  

de	  utländska	  marknaderna.	  I	  Sverige	  har	  de	  egna	  säljare	  och	  på	  exportmarknaderna	  har	  de	  

till	  största	  del	  återförsäljare,	  vilket	  innebär	  att	  de	  har	  relativt	  lite	  kontakt	  med	  slutkunden	  

på	  exportmarknaderna.	  Landh	  anser	  att	  det	  finns	  många	  barriärer	  företag	  måste	  

överkomma	  när	  de	  ska	  ta	  sig	  in	  på	  en	  ny	  exportmarknad.	  Vissa	  marknader	  har	  höga	  tullar,	  

till	  exempel	  i	  Indien	  och	  Brasilien,	  men	  ett	  av	  de	  största	  problemen	  de	  ständigt	  påträffar	  är	  

att	  logistiken	  är	  mycket	  svårare	  utomlands	  där	  bland	  annat	  mellanlagringstationer	  och	  
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transporter	  skapar	  stora	  problem.	  När	  det	  gäller	  miljöområdet	  på	  olika	  marknader	  finns	  

det	  mycket	  olika	  lagar	  och	  regler	  om	  hur	  ren	  luften	  i	  en	  industrilokal	  måste	  vara.	  Till	  

exempel	  får	  luften	  i	  en	  schweizisk	  industrilokal	  vara	  20	  gånger	  smutsigare	  än	  i	  en	  svensk.	  

Han	  beskriver	  också	  att	  skillnader	  i	  affärskultur	  existerar	  överallt,	  men	  att	  det	  är	  något	  han	  

hela	  tiden	  lär	  	  sig	  att	  anpassa	  sig	  till.	  Vidare	  berättar	  Landh	  att	  externa	  konsulter	  som	  

Exportrådet	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  när	  Absolent	  lanserat	  på	  nya	  marknader.	  Finns	  det	  

saker	  företaget	  inte	  vet	  om	  en	  marknad,	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  hjälp	  av	  experter.	   
 

Nordlund	  (2013)	  beskriver	  att	  det	  finns	  en	  hel	  del	  problem	  kring	  regelverk	  och	  

affärsnormer	  i	  olika	  länder,	  men	  att	  det	  inte	  är	  någon	  nyhet.	  Dock	  var	  regelverk	  och	  

affärsnormer	  inget	  som	  oroade	  Nordlund	  när	  de	  startade	  sin	  internationalisering	  med	  

export	  till	  nordiska	  länder.	  Han	  menar	  att	  det	  inte	  var	  speciellt	  märkvärdigt:	  “Man	  hade	  en	  

affärskontakt	  i	  till	  exempel	  Norge	  och	  med	  den	  kontakten	  kommer	  man	  överens	  om	  ett	  pris	  

och	  sedan	  skickar	  man	  över	  produkten	  med	  posten”.	  Större	  problem	  uppstod	  dock	  senare	  

när	  företaget	  exporterade	  via	  agenter	  till	  Kina.	  När	  det	  gäller	  konkurrenter	  beskriver	  

Nordlund	  att	  Agrisera	  är	  en	  av	  få	  i	  världen	  som	  potentiella	  kunder	  vänder	  sig	  till	  när	  det	  

handlar	  om	  deras	  nischade	  produkter.	  Agrisera	  tog	  hjälp	  av	  Exportrådet	  för	  att	  ta	  reda	  på	  

hur	  olika	  marknader	  ser	  ut,	  men	  Nordlund	  betonar	  att	  Exportrådet	  inte	  hade	  speciellt	  

mycket	  specifik	  kunskap	  om	  just	  biotechbranchen	  i	  olika	  länder	  för	  att	  de	  skulle	  kunna	  

använda	  den	  information	  de	  fått	  av	  dem.	  Exportrådet	  kunde	  istället	  tillhandahålla	  kunskap	  

om	  hur	  marknaderna	  såg	  ut	  rent	  generellt,	  med	  fokus	  på	  regler,	  lagar	  samt	  affärskultur	  på	  

olika	  marknader.	   
 

Herrljunga	  Cider	  gjorde	  sin	  första	  stora	  exportsatsning	  i	  mitten	  av	  1990-‐talet	  till	  Danmark,	  

berättar	  Branmark	  (2013).	  Han	  hade	  fått	  vetskap	  om	  att	  den	  danska	  alkoholmarknaden	  

inte	  hade	  cider	  i	  sitt	  utbud,	  och	  ville	  utnyttja	  detta.	  Även	  fast	  han	  hade	  blivit	  avrådd	  att	  

exportera	  till	  Danmark	  så	  gjorde	  han	  en	  satsning.	  “Jag	  såg	  möjligheter	  där	  andra	  såg	  

problem”,	  förklarar	  Branmark.	  Senare	  kom	  exportverksamheten	  till	  Danmark	  utvecklas	  till	  

att	  en	  säljfilial	  upprättades	  på	  plats,	  för	  att	  komma	  undan	  problem	  med	  bland	  annat	  skatter	  

och	  avgifter.	  Dock	  kunde	  företaget	  inte	  undvika	  institutionella	  krav	  helt	  och	  hållet,	  

eftersom	  de	  skulle	  anpassa	  flaskstorleken	  till	  restriktioner	  som	  upprättats	  på	  marknaden.	  
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Branmark	  beskriver	  att	  Australiens	  affärsnormer	  väldigt	  mycket	  liknar	  Sveriges,	  vilket	  

enligt	  honom	  beror	  på	  att	  affärskontakterna	  har	  ett	  västerländskt	  beteende.	  I	  Australien	  

och	  Singapore	  fick	  de	  även	  extern	  hjälp	  med	  hur	  inhemska	  lagar	  och	  regler	  såg	  ut.	  Andra	  

marknader	  är	  betydligt	  svårare	  att	  ta	  sig	  in	  på,	  enligt	  Branmark.	  Kina	  var	  en	  marknad	  som	  

det	  tog	  5-‐6	  år	  att	  komma	  in	  på.	  Problem	  uppstod	  bland	  annat	  i	  att	  tullen	  inte	  hade	  någon	  

aning	  om	  vad	  cider	  var	  för	  något,	  så	  det	  tog	  flera	  månader	  att	  få	  in	  produkterna	  i	  landet.	  

Filippinerna	  var	  en	  marknad	  där	  deras	  affärskontakter	  alltid	  bråkade	  och	  försökte	  ändra	  

på	  avtal	  i	  efterhand,	  vilket	  medförde	  att	  Herrljunga	  Cider	  lämnade	  marknaden	  ganska	  

snabbt. 
 

Industrispårs	  VD	  Andersson	  (2013)	  beskriver	  att	  Norge	  och	  Danmarks	  marknader	  är	  

mycket	  lika	  den	  svenska	  marknaden	  när	  det	  gäller	  affärsnormer	  och	  regler.	  Han	  beskriver	  

att	  regelverket	  ser	  ungefär	  likadant	  ut	  i	  järnvägsbranschen	  i	  de	  skandinaviska	  länderna	  och	  

därför	  finns	  det	  inga	  direkt	  stora	  barriärer	  att	  ta	  sig	  över	  när	  företaget	  ska	  exportera	  till	  

dessa	  länder.	  Annorlunda	  är	  det	  dock	  på	  den	  tyska	  marknaden,	  “Där	  måste	  man	  ha	  enorma	  

muskler”,	  beskriver	  Andersson	  och	  syftar	  på	  de	  annorlunda	  regelverken	  och	  byråkratin	  

som	  finns	  i	  landet.	  Exporten	  till	  Finland	  skapade	  inga	  större	  problem	  än	  att	  de	  behövde	  ha	  

en	  agent	  som	  skötte	  försäljningen	  i	  landet,	  då	  språkbarriären	  kom	  att	  vara	  ett	  stort	  

problem.	  Andersson	  nämner	  att	  de	  inte	  hade	  någon	  speciell	  kunskap	  om	  konkurrenter	  eller	  

kunder	  på	  de	  utländska	  marknaderna.	  Han	  beskriver	  istället	  att	  ett	  inträde	  på	  en	  ny	  

marknad	  mer	  kom	  till	  genom	  att	  de	  av	  en	  slump	  träffade	  en	  affärskontakt	  från	  till	  exempel	  

Tyskland	  och	  upprättade	  affärer	  utifrån	  den	  kontakten.	   
 

Eftersom	  Lundahl	  Transformers	  är	  efterfrågestyrda	  medför	  det	  att	  de	  inte	  behöver	  ha	  lika	  

stor	  marknadskunskapen	  som	  företag	  som	  aktivt	  internationaliseras,	  menar	  Lundahl	  

(2013).	  Han	  säger	  att	  företaget	  har	  många	  affärer	  men	  att	  varje	  enskild	  affär	  inte	  är	  stor,	  

jämfört	  med	  den	  totala	  omsättningen.	  Detta	  medför	  att	  företaget	  inte	  behöver	  använda	  

utförliga	  kontrakt,	  där	  jurister	  är	  inblandade,	  och	  därför	  är	  affärsförhållanden	  med	  kunder	  

lättare	  att	  upprätthålla.	  När	  det	  kommer	  till	  olika	  geografiska	  marknaders	  regelverk,	  

uppstår	  samma	  sorts	  juridiska	  möjligheter	  och	  problem	  för	  Lundahl	  Transformers	  som	  för	  

aktivt	  exporterande	  företag.	  Enligt	  Lundahl	  finns	  det	  några	  marknader	  där	  det	  är	  svårt	  att	  
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exportera	  till	  eftersom	  de	  har	  ett	  “knepigt”	  tullsystem	  och	  därför	  exporterar	  företaget	  inte	  

till	  Ryssland	  och	  vissa	  delar	  av	  Sydamerika	  och	  Asien.	  Lundahl	  Transformers	  tog	  hjälp	  av	  

Exportrådet	  i	  en	  planerad	  internationalisering	  till	  Italien,	  men	  Lundahl	  ansåg	  att	  branschen	  

var	  för	  nischad	  och	  att	  Exportrådet	  inte	  kunde	  hjälpa	  företaget	  att	  få	  fram	  rätt	  kunder. 
 

När	  Pressmaster	  i	  början	  av	  1980-‐talet	  började	  exportera	  riktade	  de	  direkt	  in	  sig	  på	  fem	  

marknader	  samtidigt.	  Pressmaster	  går	  inte	  in	  i	  många	  små	  länder,	  utan	  koncentrerar	  sig	  på	  

deras	  huvudmarknader,	  berättar	  Rudberg	  (2013).	  Pressmaster	  upprättade	  säljkontor	  på	  de	  

största	  utländska	  marknaderna	  eftersom	  de	  upplevde	  stora	  marknadsbarriärer,	  något	  som	  

kunde	  överkommas	  genom	  att	  ha	  lokal	  säljpersonal	  med	  specifik	  marknadsexpertis.	  

“Europa	  upplever	  jag	  inte	  som	  ett	  problem”,	  säger	  Rudberg,	  men	  hon	  påstår	  att	  

kommunikationen	  mellan	  Sverige	  och	  till	  exempel	  Kina	  kan	  upplevas	  som	  en	  

marknadsbarriär	  på	  grund	  av	  skillnader	  i	  affärskultur.	  Att	  det	  finns	  olika	  lagar	  och	  

regelverk	  i	  olika	  länder	  gör	  också	  att	  det	  är	  enklare	  att	  ha	  säljkontor	  på	  de	  specifika	  

marknaderna. 

4.4	  Internationaliseringskunskap	  

Det	  finns	  mycket	  som	  Absolent	  lärde	  sig	  från	  sina	  tidigare	  internationaliseringar	  som	  

kunde	  användas	  till	  nästa	  marknadsetablering.	  Hur	  ett	  kontrakt	  ska	  skrivas,	  vilka	  krav	  som	  

ska	  ställas	  på	  återförsäljare	  och	  hur	  återförsäljare	  ska	  väljas,	  är	  exempel	  som	  företagets	  VD	  

Landh	  (2013)	  tar	  upp.	  När	  en	  viss	  typ	  av	  kunskap	  saknades	  tog	  de	  hjälp	  av	  konsulter	  och	  

organisationer.	  Landh	  själv	  berättar	  att	  han	  rekryterades	  till	  Absolent	  av	  anledningen	  att	  

de	  behövde	  kunskap	  om	  USA	  som	  exportmarknad,	  vilket	  han	  hade	  genom	  en	  tidigare	  

anställning	  hos	  SAAB	  Automobile	  där	  han	  varit	  placerad	  i	  USA	  ett	  antal	  år.	  Denna	  kunskap	  

kunde	  då	  Absolent	  ta	  till	  vara	  på	  när	  de	  startade	  sin	  stora	  satsning	  mot	  USA-‐marknaden. 
 

Nordlund	  (2013)	  säger	  att	  det	  var	  mycket	  kunskap	  som	  fattades	  när	  Agrisera	  startade	  sin	  

internationalisering	  via	  exportverksamhet,	  men	  han	  påstår	  att	  det	  är	  svårt	  att	  komma	  fram	  

till	  precis	  vilken	  kunskap	  det	  är	  som	  saknas.	  Han	  menar	  att	  det	  bästa	  sättet	  att	  

internationalisera	  sig	  på	  är	  “trial	  and	  error”;	  företaget	  startar	  exportverksamhet	  till	  olika	  

marknader	  utan	  att	  riktigt	  veta	  hur	  man	  ska	  göra,	  och	  justerar	  och	  anpassar	  sina	  
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internationaliseringsstrategier	  efter	  hand.	  Agrisera	  kunde	  identifiera	  den	  

internationaliseringskunskapen	  som	  de	  införskaffat	  sig	  vid	  första	  exporten	  när	  de	  senare	  

skulle	  exportera	  till	  andra	  marknader.	  Nordlund	  påstår	  dock	  att	  de	  olika	  marknaderna	  

skiljer	  sig	  så	  mycket	  att	  företag	  inte	  direkt	  kan	  använda	  denna	  erfarenhet;	  “Man	  får	  hela	  

tiden	  feedback	  som	  gör	  att	  man	  ställer	  mer	  relevanta	  frågor,	  men	  man	  kan	  inte	  alltid	  ta	  den	  

kunskapen	  som	  man	  har	  lärt	  sig	  till	  nästa	  marknad”.	   
 

Branmark	  (2013),	  styrelseordförande	  på	  Herrljunga	  Cider,	  kunde	  använda	  mycket	  utav	  

den	  kunskap	  han	  fått	  via	  ett	  samarbete	  med	  Exportrådet,	  när	  Herrljunga	  Cider	  skulle	  öppna	  

upp	  exportmarknader.	  Affärskontakter	  han	  knöt	  på	  Exportrådet	  hjälpte	  företaget	  in	  på	  

USA:s	  marknad.	  Branmark	  berättar	  också	  att	  företaget	  hela	  tiden	  lär	  sig	  av	  sina	  tidigare	  

erfarenheter	  till	  nästa	  gång	  de	  exporterar.	  När	  Herrljunga	  Cider	  gick	  in	  på	  den	  amerikanska	  

marknaden	  kunde	  de	  använda	  sig	  av	  de	  erfarenheter	  de	  fått	  av	  att	  exportera	  till	  Norge	  och	  

Danmark.	  Branmark	  berättar	  att	  affärsnormerna	  liknade	  varandra,	  vilket	  gjorde	  det	  

enklare	  att	  ta	  med	  tidigare	  internationaliseringskunskap	  till	  USA. 
 

När	  Andersson	  (2013)	  grundade	  Industrispår	  hade	  han	  redan	  erfarenhet	  av	  export	  från	  sitt	  

förra	  jobb.	  Under	  15	  år	  innan	  starten	  av	  Industrispår	  var	  Andersson	  på	  ett	  företag	  inom	  

samma	  bransch	  som	  också	  exporterade	  till	  Norge.	  Industrispår	  kunde	  därför	  använda	  

mycket	  av	  Anderssons	  erfarenhet	  från	  sitt	  tidigare	  jobb,	  när	  de	  började	  exportera	  till	  Norge.	  

Han	  beskrev	  också	  att	  ingen	  annan	  på	  företaget	  hade	  någon	  tidigare	  erfarenhet	  av	  

internationalisering	  och	  de	  fick	  helt	  förlita	  sig	  på	  hans	  kunskap.	  När	  företaget	  började	  

exportera	  till	  Danmark	  kunde	  de	  använda	  mycket	  av	  vad	  hela	  företaget	  hade	  lärt	  sig	  från	  

exporten	  till	  Norge,	  detsamma	  gällde	  för	  exporten	  till	  Finland.	   
 

När	  Lundahl	  Transformers	  började	  exportera	  i	  slutet	  av	  1950-‐talet	  fanns	  det	  ingen	  som	  

hade	  erfarenheter	  av	  export	  inom	  företaget,	  men	  Lundahl	  (2013)	  beskriver	  det	  inte	  som	  ett	  

stort	  problem	  då	  företaget	  är	  efterfrågestyrt.	  Något	  som	  Lundahl	  dock	  efterfrågar	  och	  som	  

han	  känt	  har	  saknats	  vid	  export	  till	  många	  marknader,	  är	  en	  person	  som	  har	  specifik	  

kunskap	  inom	  export	  och	  som	  vet	  hur	  avtal	  med	  lokala	  återförsäljare	  utformas.	  Det	  är	  inget	  

Lundahl	  Transformers	  har	  idag,	  men	  något	  som	  han	  tror	  skulle	  gynna	  dem.	  Han	  beskriver	  
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också	  att	  han	  en	  gång	  försökt	  att	  använda	  sig	  av	  expertisen	  hos	  Exportrådet,	  för	  att	  

underlätta	  att	  hitta	  kunder	  på	  en	  ny	  marknad,	  men	  att	  det	  inte	  var	  en	  lyckad	  historia.	  Enligt	  

Lundahl	  berodde	  det	  på	  att	  Exportrådet	  inte	  kunde	  veta	  vad	  som	  var	  en	  bra	  respektive	  

dålig	  kund	  just	  för	  Lundahl	  Transformers,	  på	  grund	  av	  deras	  nischade	  produkter.	  Lundahl	  

beskriver	  att	  kunskapen	  företag	  tar	  med	  sig	  från	  tidigare	  exporterfarenheter	  inte	  är	  

speciellt	  systematisk	  när	  de	  exporterar	  till	  en	  ny	  marknad.	  Han	  beskriver	  det	  istället	  som	  

att	  “Det	  är	  mer	  att	  man	  lär	  sig	  om	  olika	  geografiska	  regioner	  och	  hur	  man	  jobbar	  mot	  dem”.	  

Han	  menar	  att	  företag	  inte	  kan	  använda	  någon	  viss	  typ	  av	  exportkunskap	  för	  att	  kunna	  

utföra	  mer	  lyckade	  exporter	  i	  framtiden	  utan	  endast	  kan	  lära	  sig	  om	  hur	  marknaderna	  ser	  

ut.	   
 

Rudberg	  (2013)	  berättar	  att	  hon	  hade	  viss	  vana	  att	  hantera	  utländska	  affärer	  från	  sin	  

tidigare	  anställning,	  men	  att	  det	  fanns	  annan	  viktig	  kompetens	  inom	  Pressmaster	  om	  hur	  

man	  skulle	  hantera	  exportverksamheten.	  Kunskap	  som	  Rudberg	  kan	  känna	  fattas	  när	  de	  

gått	  in	  på	  vissa	  marknader	  är	  sådan	  om	  specifika	  kunder.	  När	  de	  går	  in	  på	  en	  annorlunda	  

nisch	  på	  en	  marknad	  de	  redan	  exporterar	  till,	  är	  det	  viktigt	  att	  läsa	  på	  hur	  den	  

nischmarknaden	  fungerar	  för	  att	  kunna	  utföra	  en	  lyckad	  exportlansering.	  I	  dessa	  fall	  har	  

Exportrådet	  varit	  en	  viktig	  källa	  till	  information	  för	  Pressmaster,	  och	  de	  har	  använt	  sig	  av	  

dem	  i	  många	  fall.	  “Vi	  har	  köpt	  tjänster	  av	  dem,	  och	  är	  nöjda	  med	  vad	  vi	  fått	  tillbaka”,	  

förklarar	  hon.	   

5	  Diskussion	  
Majoriteten	  av	  företagen	  i	  studien	  började	  exportera	  till	  Norden,	  de	  anpassade	  inte	  sina	  

produkter	  till	  utländska	  marknader	  och	  företagen	  har	  också	  insett	  att	  antalet	  

marknadsbarriärer	  växer	  ju	  mer	  psykiskt	  avstånd	  det	  uppstår	  mellan	  hemma-‐	  och	  

exportmarknaden.	  I	  diskussionen	  ska	  vi	  försöka	  hitta	  anledningar	  till	  detta	  och	  undersöka	  

hur	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  internationaliseringskunskap	  utvecklats	  

hos	  företagen	  samtidigt	  som	  de	  empiriska	  resultaten	  kopplas	  till	  den	  teoretiska	  

framställningen. 
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Precis	  som	  Johanson	  &	  Vahlne	  (1977)	  har	  vi	  identifierat	  tre	  marknadssteg	  i	  företagens	  

internationaliseringsprocess,	  som	  förklaras	  och	  diskuteras	  under	  sektion	  “5.2	  Diskussion	  

om	  marknadskunskapen”.	  Det	  första	  steget	  är	  ‘den	  nordiska	  marknaden’.	  Det	  andra	  steget	  är	  

de	  övriga	  länderna	  i	  Europa,	  samt	  Australien	  och	  USA,	  nedan	  kallat	  ‘den	  västerländska	  

marknaden’.	  Det	  sista	  steget	  som	  vi	  har	  identifierat	  är	  övriga	  länder	  i	  världen,	  nedan	  kallat	  

‘resten	  av	  världen’.	  	  Detta	  exportmönster	  sammanfattas	  i	  “Tabell	  3”	  nedan.	   

	  	  
Tabell	  3:	  “Företagens	  exportmönster” 

Företag Första	  steget: Andra	  steget: Tredje	  steget: 
Absolent	  AB Norden	  

 
Tyskland,	  USA Asien 

Agrisera	  AB Skandinavien,	  
England 

Holland,	  Belgien,	  
England 

Chile,	  Japan,	  
Saudiarabien	  m.fl. 

Herrljunga	  Cider	  
AB 

Norge England,	  Australien Singapore,	  Kina,	  
Ghana,	  Nigeria	  m.fl. 

Industrispår	  AB Norge,	  Danmark	  
 

Tyskland -‐ 

Lundahl	  
Transformers	  AB 

England Europa,	  USA Asien,	  Ryssland 

Pressmaster	  AB  
 

  

	  

5.1	  Diskussion	  om	  den	  teknologiska	  kunskapen	  

En	  gemensam	  nämnare	  för	  alla	  de	  deltagande	  företagen	  är	  att	  de	  erbjuder	  en	  nischad	  

produkt	  för	  att	  kunna	  vara	  konkurrenskraftiga	  på	  exportmarknaderna,	  där	  det	  i	  

majoriteten	  av	  fallen	  finns	  betydligt	  fler	  konkurrenter	  än	  i	  Sverige.	  En	  nischad	  produkt	  

tyder	  enligt	  Fletcher	  och	  Harris	  (2012)	  och	  Alexy	  et	  al.	  (2013)	  på	  att	  företaget	  har	  en	  hög	  

nivå	  av	  teknologisk	  kunskap.	  Det	  är	  detta	  som	  enligt	  oss	  har	  lett	  till	  att	  företagen	  i	  studien	  

kan	  vara	  tillräckligt	  konkurrenskraftiga	  på	  de	  utländska	  marknaderna	  för	  att	  överleva,	  

skapa	  ett	  välkänt	  varumärke	  och	  möjliggöra	  en	  utvidgning	  av	  exporten	  till	  flera	  marknader,	  

vilket	  är	  i	  enighet	  med	  vad	  Autio	  et	  al.	  (2000)	  framlägger. 
 

Små	  och	  medelstora	  företag	  kan	  ofta	  inte	  vara	  lika	  konkurrenskraftiga	  som	  multinationella	  

företag	  på	  samma	  marknad.	  Då	  blir	  det	  viktigare	  att	  sticka	  ut	  ur	  mängden	  genom	  att	  

erbjuda	  en	  nischad	  produkt.	  Det	  finns	  en	  större	  vetskap	  om	  stora	  bolag	  som	  redan	  är	  
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utspridda	  över	  stora	  delar	  av	  välden	  och	  dessa	  behöver	  inte	  i	  samma	  utsträckning	  använda	  

en	  nisch	  för	  att	  överleva,	  utan	  lever	  i	  stort	  på	  sina	  varumärken,	  något	  som	  små	  och	  

medelstora	  företag	  inte	  kan	  göra.	  Alltså	  har	  alla	  sex	  företag	  i	  studien	  produkter	  som	  inte	  är	  

speciellt	  imiterbara,	  på	  grund	  av	  deras	  nisch	  på	  marknaden,	  och	  därför	  finner	  vi	  inget	  stöd	  

för	  vad	  Kogut	  &	  Zander	  (1992)	  och	  Autio	  et	  al.	  (2000)	  antyder	  om	  att	  företag	  med	  

imiterbara	  produkter	  har	  lättare	  att	  internationaliseras. 
 

Våra	  resultat	  stödjer	  Christensen	  (2006)	  i	  hans	  uttalande	  om	  att	  företag	  fokuserar	  på	  sitt	  

nuvarande	  produktutbud,	  när	  de	  har	  en	  hög	  nivå	  av	  kärnkompetens	  i	  företaget.	  Det	  är	  

egentligen	  bara	  ett	  företag,	  Lundahl	  Transformers,	  som	  identifierat	  ett	  behov	  av	  att	  skapa	  

ett	  större	  produktutbud	  på	  grund	  av	  efterfrågan	  från	  specifika	  kunder	  på	  utländska	  

marknader.	  De	  andra	  företagen	  använder	  samma	  produktutbud	  på	  de	  utländska	  

marknaderna,	  som	  de	  är	  vana	  med	  på	  hemmamarknaden.	  Vi	  finner	  alltså	  tecken	  på	  att	  

Fletcher	  &	  Harris	  (2012)	  påstående	  om	  att	  teknologisk	  kunskap	  kan	  användas	  på	  alla	  

marknader	  företaget	  är	  aktivt	  på,	  utan	  att	  de	  behöver	  ändra	  i	  produktutbudet,	  stämmer.	  	  

Detta	  verkar	  även	  överensstämma	  med	  vad	  Autio	  et	  al.	  (2000)	  framlägger,	  om	  att	  även	  

hemmamarknaden	  kan	  ge	  en	  bild	  av	  vilka	  möjligheter	  ett	  företags	  teknologiska	  kunskap	  

ger	  på	  utländska	  marknader.	  Företagen	  vet	  att	  deras	  egna	  produkter	  säljer	  bra	  på	  

hemmamarknaden	  och	  fann	  en	  möjlighet	  att	  sälja	  samma	  produkter	  utomlands.	  Agrisera	  

och	  Pressmaster	  utvecklar	  hela	  tiden	  sitt	  produktutbud,	  men	  inte	  för	  att	  anpassa	  sitt	  

produktutbud	  specifikt	  till	  utländska	  marknader,	  som	  Kogut	  &	  Zander	  (1992)	  och	  Autio	  et	  

al.	  (2000)	  framlägger. 
 

I	  fallet	  med	  Lundahl	  Transformers	  är	  det	  annorlunda,	  eftersom	  deras	  exportverksamhet	  

endast	  är	  efterfrågestyrd.	  Detta	  ser	  vi	  som	  ett	  reaktivt	  sätt	  att	  utveckla	  företagets	  

teknologiska	  kunskap,	  men	  bland	  de	  företag	  vi	  undersökt	  var	  det	  alltså	  bara	  ett	  företag	  som	  

behövde	  göra	  denna	  justering	  när	  exportverksamheten	  inleddes.	  Vi	  kan	  alltså	  endast	  i	  ett	  

av	  fallen	  hitta	  likheter	  med	  Tripsas	  och	  Gavettis	  (2000)	  argument	  om	  att	  företag	  kan	  

utveckla	  nya	  produkter	  utan	  att	  tappa	  fokus	  på	  deras	  nuvarande	  produktutbud.	  

Produktutbudet	  hos	  de	  andra	  företagen	  utvecklas,	  men	  inte	  som	  en	  anpassning	  till	  

exportmarknaderna	  utan	  som	  en	  generell	  utveckling	  av	  produkterna	  de	  har	  inom	  företaget.	  
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Därför	  är	  utvecklingen	  av	  den	  teknologiska	  kunskapen	  inte	  beroende	  av	  hur	  

internationaliserat	  företaget	  är,	  utan	  påverkas	  av	  andra	  faktorer.	  De	  behöver	  inte	  anpassa	  

sina	  produktutbud	  till	  exportmarknaderna	  på	  grund	  av	  att	  varje	  branschs	  efterfrågan	  i	  

stort	  sett	  ser	  likadan	  ut	  både	  på	  hemmamarknaden	  och	  på	  exportmarknaderna,	  vilket	  

medför	  att	  vi	  inte	  finner	  några	  stora	  tecken	  på	  vad	  Kogut	  &	  Zander	  (1992)	  och	  Autio	  et	  al.	  

(2000)	  framlägger	  om	  utvecklande	  av	  produktutbud.	   

5.2	  Diskussion	  om	  marknadskunskapen	  

Det	  finns	  en	  anledning	  till	  varför	  alla	  företag	  i	  vår	  undersökning,	  förutom	  två,	  startade	  sin 

internationalisering	  med	  att	  exportera	  till	  Norden.	  Alla	  företag	  som	  började	  exportera	  till	  

de	  nordiska	  länderna	  anser	  att	  det	  finns	  få	  skillnader	  i	  affärskunskap	  och	  institutionell	  

kunskap	  mellan	  Sverige	  och	  dess	  grannländer,	  vilket	  är	  i	  enighet	  med	  Johanson	  och	  

Vahlnes	  (1993:	  46)	  uttalande	  om	  generaliserbarhet	  av	  liknande	  marknader,	  som	  även	  

O’Grady	  och	  Lane	  (1996:	  309)	  framhäver.	  Företagen	  upplever	  alltså	  ett	  lågt	  psykiskt	  

avstånd	  till	  dessa	  marknader	  (jfr.	  Johanson	  &	  Vahlne,	  1977).	  Eftersom	  företagen	  inte	  

upplever	  något	  högt	  psykiskt	  avstånd,	  upplever	  de	  heller	  inte	  att	  de	  behöver	  

marknadskunskap	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  som	  när	  de	  exporterar	  till	  marknader	  med	  högre	  

psykiskt	  avstånd.	  Vidare	  har	  vi	  inte	  funnit	  några	  tecken	  på	  att	  någon	  psykisk	  

avståndsparadox	  har	  uppkommit	  när	  företagen	  inlett	  exportverksamhet	  till	  marknader	  

som	  de	  har	  ett	  lågt	  psykiskt	  avstånd	  till,	  alltså	  Norden	  (jfr.	  O’Grady	  &	  Lane,	  1996). 
  

Att	  behovet	  av	  marknadskunskap	  ökar	  stegvis	  (jfr.	  Johanson	  &	  Vahlne,	  1993:	  46)	  upplever	  

vi	  också	  utifrån	  våra	  resultat.	  Därför	  kan	  vi	  inte	  fullständigt	  hålla	  med	  i	  resonemanget	  

Eriksson	  et	  al.	  (2000)	  framlägger	  om	  att	  marknadskunskap	  alltid	  är	  kritiskt	  i	  ett	  företags	  

internationalisering.	  Detta	  beror	  enligt	  våra	  resultat	  mycket	  på	  till	  vilken	  marknad	  ett	  

företag	  exporterar.	  Företag	  som	  exporterar	  till	  ‘den	  västerländska	  marknaden’,	  behöver	  

mer	  marknadskunskap	  i	  internationaliseringsprocessen	  än	  när	  de	  exporterar	  till	  ‘den	  

nordiska	  marknaden’.	  Att	  behovet	  av	  marknadskunskap	  ökar	  stegvis	  beror	  på	  att	  vi	  ser	  ett	  

mönster	  där	  företagen	  exporterar	  stegvis	  till	  länder	  med	  högre	  psykiskt	  avstånd,	  något	  

som	  också	  stöds	  av	  Johanson	  och	  Vahlne	  (1977:	  24;	  1993:	  46).	   
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En	  stor	  avvikelse	  från	  exportmönstret	  vi	  identifierat	  är	  Pressmasters	  exportverksamhet.	  

Företaget	  startade	  sin	  export	  till	  flera	  olika	  marknader	  på	  en	  gång	  trots	  att	  de	  identifierade	  

skillnader	  i	  marknadsförhållanden	  mellan	  de	  nordiska	  länderna	  och	  länder	  på	  ’den	  

västerländska	  marknaden’.	  De	  upplevde	  ett	  större	  behov	  av	  marknadskunskap	  ju	  längre	  

bort	  i	  psykiskt	  avstånd	  en	  marknad	  låg,	  men	  kunde	  överkomma	  dessa	  problem	  genom	  att	  

upprätta	  lokala	  säljkontor.	  Företaget	  har	  alltså	  vidtagit	  åtgärder	  för	  att	  överkomma	  

psykiskt	  avstånd,	  precis	  som	  Evans	  och	  Mavondo	  (2002)	  kommer	  fram	  till.	  Pressmaster	  var	  

det	  enda	  företaget	  i	  studien	  som	  definieras	  som	  medelstort,	  och	  det	  kan	  vara	  en	  möjlig	  

förklaring	  till	  att	  de	  lyckats	  upprätta	  säljkontor	  och	  exportera	  till	  marknader	  med	  olika	  

nivåer	  av	  psykiskt	  avstånd	  redan	  i	  första	  steget	  av	  internationaliseringen.	  Detta	  är	  dock	  

inget	  vi	  diskuterar	  vidare	  inom	  ramen	  för	  studien. 
 

Landhs	  påstående	  om	  skillnader	  i	  lagar	  om	  luftkvalitet	  mellan	  olika	  länder	  är	  ett	  tydligt	  

exempel	  på	  skillnader	  i	  institutionell	  kunskap	  (jfr.	  Eriksson	  et	  al.	  2000;	  Brennan	  &	  Garvey,	  

2003)	  som	  finns	  mellan	  länder	  i	  Europa.	  Det	  är	  inte	  bara	  institutionell	  kunskap	  som	  företag	  

behöver	  i	  större	  utsträckning	  mellan	  olika	  marknader,	  utan	  vi	  har	  också	  hittat	  tecken	  på	  att	  

affärskunskap	  skiljer	  sig	  mellan	  marknader.	  Att	  företag	  behöver	  mer	  marknadskunskap,	  

både	  institutionell	  kunskap	  och	  affärskunskap,	  på	  ‘den	  västerländska	  marknaden’	  och	  i	  

‘resten	  av	  världen’	  beror	  på	  att	  det	  psykiska	  avståndet	  ökar	  jämfört	  med	  den	  nordiska	  

marknaden	  (jfr.	  Johanson	  &	  Vahlne,	  1977:24). 
 

När	  företag	  exporterar	  till	  ‘den	  västerländska	  marknaden’	  behövs	  mer	  marknadskunskap	  

än	  på	  ‘den	  nordiska	  marknaden’.	  Skillnaderna	  går	  dock	  inte	  att	  jämföra	  med	  den	  

marknadskunskap	  ett	  företag	  behöver	  när	  de	  exporterar	  till	  ‘resten	  av	  världen’.	  De	  företag	  

som	  exporterar	  till	  ‘resten	  av	  världen’	  ser	  att	  det	  ofta	  behövs	  en	  affärskontakt	  i	  landet	  för	  

att	  minska	  det	  upplevda	  psykiska	  avståndet	  (jfr.	  Evans	  &	  Mavondo,	  2002)	  mellan	  företagets	  

svenska	  och	  marknadens	  lokala	  värderingar.	  Johanson	  och	  Wiedersheim-‐Paul	  (1975)	  

skriver	  att	  företag	  ibland	  väljer	  att	  inte	  exportera	  till	  en	  marknad	  på	  grund	  av	  ett	  högt	  

upplevt	  psykiskt	  avstånd,	  vilket	  vi	  hittat	  spår	  av	  hos	  både	  Lundahl	  Transformers	  och	  

Herrljunga	  Cider.	   
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Intervjuerna	  visade	  på	  många	  exempel	  om	  ett	  högt	  upplevt	  psykiskt	  avstånd	  mellan	  

Sverige	  och	  ‘resten	  av	  världen’.	  Branmark	  ansåg	  att	  de	  amerikanska	  och	  australienska	  

marknaderna	  liknar	  den	  svenska	  eftersom	  det	  på	  båda	  marknaderna	  finns	  “ett	  västerländsk	  

beteende”	  likt	  Sveriges.	  Detta	  är	  också	  ett	  exempel	  på	  att	  psykiskt	  avstånd	  beror	  på	  ett	  

företags	  uppfattning	  av	  en	  marknad,	  som	  Evans	  &	  Mavondo	  (2002)	  skriver.	  Australien	  

ligger	  på	  andra	  sidan	  världen,	  men	  det	  engelska	  språket	  och	  andra	  faktorer	  inom	  psykiskt	  

avstånd	  liknar	  de	  svenska	  affärsnormerna	  vilket	  medför	  att	  det	  upplevda	  psykiska	  

avståndet	  är	  förhållandevis	  lågt	  jämfört	  med	  andra	  länder	  med	  samma	  geografiska	  avstånd.	  

En	  liknande	  uppfattning	  finns	  även	  om	  USA	  bland	  företagen	  i	  studien.	  Därför	  klassificeras	  

USA	  och	  Australien	  i	  vår	  studie	  tillsammans	  med	  ‘den	  västerländska	  marknaden’,	  och	  inte	  

som	  ‘resten	  av	  världen’. 
 

Många	  av	  företagen	  upplevde	  problem	  med	  att	  de	  inte	  hade	  tillräcklig	  kunskap	  om	  de	  

marknaderna	  de	  exporterade	  till.	  Här	  har	  företagen	  alltså	  identifierat	  ett	  kunskapsgap	  (jfr.	  	  

Petersen	  et	  al.,	  2008).	  Att	  företagen	  kunde	  överkomma	  problemen	  med	  att	  införskaffa	  sig	  

marknadskunskap	  genom	  att	  ta	  hjälp	  av	  organisationer	  såsom	  Exportrådet	  kan	  kopplas	  till	  

vad	  Costa	  e	  Silva	  et	  al.	  (2012)	  och	  Wymenga	  et	  al.	  (2013)	  säger	  om	  att	  företag	  kan	  använda	  

sig	  utav	  andrahandskällor,	  till	  exempel	  organisationer	  med	  specifik	  marknadsexpertis,	  för	  

att	  överkomma	  kunskapsgap.	  Det	  uppstod	  emellertid	  delade	  meningar	  i	  hur	  bra	  denna	  

expertis	  var,	  då	  Agrisera	  och	  Lundahl	  Transformers	  kände	  att	  deras	  branscher	  var	  för	  

nischade	  för	  att	  Exportrådet	  kunde	  hjälpa	  dem	  att	  hitta	  potentiella	  kunder	  på	  nya	  

marknader. 

5.3	  Diskussion	  om	  internationaliseringskunskapen	  

Fletcher	  &	  Harris	  (2012)	  menar	  att	  eftersom	  internationaliseringskunskapen	  endast	  

baseras	  på	  tidigare	  erfarenheter,	  så	  kan	  ett	  företag	  inte	  ha	  någon	  

internationaliseringskunskap	  när	  de	  ska	  internationaliseras	  för	  första	  gången.	  När	  

företagen	  i	  vår	  studie	  skulle	  starta	  sin	  exportverksamhet	  för	  första	  gången	  uppstod	  det	  då	  

problem	  i	  hur	  exporten	  skulle	  utföras,	  eftersom	  företag	  gick	  ut	  på	  okänd	  mark	  och	  inte	  

hade	  någon	  specifik	  internationaliseringskunskap.	  Många	  av	  företagen	  svarade	  att	  de	  

använde	  samma	  affärsprinciper	  som	  på	  hemmamarknaden,	  vilket	  blev	  lättare	  då	  deras	  
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första	  export	  i	  fyra	  av	  fallen	  var	  till	  en	  nordisk	  marknad,	  vilken	  liknar	  den	  svenska.	  Detta	  

stämmer	  överens	  med	  vad	  Johanson	  et	  al.	  (2001)	  säger,	  om	  att	  företag	  får	  lita	  på	  de	  rutiner	  

de	  har	  på	  hemmamarknaden	  när	  ingen	  tidigare	  erfarenhet	  om	  internationalisering	  finns. 
 

I	  likhet	  med	  Blomstermo	  et	  al.	  (2004),	  som	  menar	  att	  även	  om	  företaget	  själva	  aldrig	  

internationaliserats,	  kan	  internationaliseringskunskap	  hämtas	  från	  anställda,	  finner	  vi	  att	  

några	  av	  företagen	  kunnat	  använda	  anställdas	  kunskaper	  vid	  den	  första	  

internationaliseringen	  för	  att	  komma	  över	  problemet	  med	  att	  inte	  ha	  specifik	  

internationaliseringskunskap,	  vilket	  Industrispår	  hade	  lyckats	  med.	  I	  linje	  med	  vad	  

Petersen	  et	  al.	  (2003)	  slog	  fast	  så	  anställdes	  Landh	  på	  grund	  av	  att	  han	  hade	  tidigare	  

erfarenheter	  av	  export	  till	  USA	  och	  Absolent	  stod	  inför	  en	  lansering	  på	  den	  amerikanska	  

marknaden.	  Fletcher	  &	  Harris	  (2012)	  säger	  att	  små	  bolag	  kan	  ha	  svårare	  att	  anställa	  

människor	  med	  specifik	  internationaliseringskunskap,	  men	  vi	  har	  i	  vår	  studie	  funnit	  tecken	  

på	  att	  det	  ändå	  är	  möjligt,	  vilket	  skapar	  frågetecken	  kring	  deras	  påstående.	  Just	  Absolent	  

hade	  redan	  startat	  sin	  exportverksamhet	  innan	  Landh	  anställdes,	  men	  kände	  ändå	  att	  hans	  

USA-‐kunskaper	  kunde	  vara	  bidragande	  i	  internationaliseringen. 
 

Även	  om	  vi	  håller	  med	  Blomstermo	  et	  al.	  (2004)	  att	  internationaliseringskunskap	  kan	  

hämtas	  från	  företagets	  anställda	  finner	  vi	  inget	  stöd	  för	  författares	  uttalande	  att	  antingen	  

företaget	  eller	  anställda	  måste	  ha	  internationaliseringskunskap	  när	  de	  ska	  exportera	  för	  

första	  gången.	  Nordlund	  på	  Agrisera	  beskrev	  den	  första	  exporten	  som	  “trial	  and	  error”,	  de	  

började	  exportera	  utan	  någon	  som	  helst	  kunskap	  och	  fick	  lära	  sig	  av	  de	  misstag	  de	  gjorde,	  

vilket	  är	  precis	  vad	  Minzberg	  (1983:	  621)	  framlade.	   
 

Bloodgood	  et	  al.	  (1997)	  menar	  att	  företag	  kan	  använda	  internationaliseringskunskapen	  på	  

framtida	  marknader,	  något	  som	  Johanson	  &	  Vahlne	  (1993:	  45)	  menar	  är	  svårt,	  och	  fungerar	  

endast	  om	  marknaderna	  är	  lika	  varandra.	  Intervjupersonerna	  på	  Absolent,	  Herrljunga	  

Cider	  och	  Industrispår	  svarade	  alla	  att	  de	  kunde	  ta	  tillvara	  på	  

internationaliseringskunskapen	  och	  använda	  denna	  på	  framtida	  marknader,	  vilket	  stöder	  

Bloodgood	  et	  al.	  (1997).	  Samtidigt	  svarade	  intervjupersonerna	  på	  Agrisera	  och	  Lundahl	  

Transformers	  att	  de	  kunde	  identifiera	  internationaliseringskunskap	  de	  fått	  från	  specifika	  
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marknader,	  men	  att	  det	  var	  svårt	  att	  överföra	  och	  använda	  denna	  i	  framtida	  

exportlanseringar.	  Detta	  stöder	  i	  sin	  tur	  Johanson	  &	  Vahlne	  (1993). 

6	  Slutsats	  
Denna	  uppsats	  ämnar	  studera	  hur	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  

internationaliseringskunskap	  utvecklas	  längs	  internationaliseringsprocessen	  för	  

exporterande	  svenska	  små	  och	  medelstora	  företag.	  En	  flerfallsstudie	  på	  sex	  svenska	  

exporterande	  företag	  har	  utförts	  för	  att	  kunna	  binda	  så	  starka	  band	  mellan	  teori	  och	  empiri	  

som	  möjligt.	   
 

Betydelsen	  av	  kunskap	  i	  affärsvärlden	  verkar	  än	  idag	  vara	  lika	  viktigt	  som	  när	  Henry	  Ford	  i	  

början	  på	  1900-‐talet	  uppmärksammande	  detsamma.	  Studien	  har	  tydligt	  visat	  att	  kunskap	  

är	  en	  kritisk	  källa	  för	  att	  företag	  ska	  kunna	  utföra	  en	  lyckad	  export.	  De	  tre	  kunskapstyperna	  

vi	  identifierat	  -‐	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  internationaliseringskunskap	  

-‐	  används	  alla	  tre	  olika	  mycket	  och	  på	  olika	  sätt,	  beroende	  på	  hur	  internationaliserat	  

företaget	  är. 
 

I	  denna	  studie	  har	  vi	  identifierat	  ett	  behov	  av	  att	  hålla	  en	  konstant	  hög	  nivå	  av	  den	  

teknologiska	  kunskapen.	  Dock	  är	  inte	  utvecklandet	  av	  den	  teknologiska	  kunskapen	  lika	  

viktig	  som	  forskningen	  tyder	  på,	  i	  avseende	  på	  att	  utveckla	  ett	  annorlunda	  produktutbud	  

för	  en	  exportmarknad.	  Vi	  kom	  fram	  till	  att	  företag	  behöver	  ha	  en	  hög	  nivå	  av	  teknologisk	  

kunskap	  när	  exportverksamheten	  inleds	  och	  företagen	  behöver	  även	  hålla	  denna	  höga	  nivå	  

av	  teknologisk	  kunskap	  för	  att	  kunna	  fortsätta	  vara	  konkurrenskraftiga	  med	  samma	  

produktutbud	  både	  på	  exportmarknaderna	  och	  hemmamarknaden.	   
 

Marknadskunskapen	  är	  något	  som	  blir	  viktigare	  ju	  längre	  bort,	  i	  psykiskt	  avstånd,	  från	  sin	  

hemmamarknad	  företag	  ämnar	  upprätta	  exportverksamhet.	  Alla	  delar	  av	  

marknadskunskapen	  tycks	  skilja	  sig	  mer	  och	  mer	  från	  hemmamarknadens	  förhållanden	  ju	  

längre	  bort	  i	  psykiskt	  avstånd	  företaget	  exporterar.	  Därför	  skapas	  också	  ett	  större	  behov	  av	  

marknadskunskap	  ju	  större	  psykiskt	  avstånd	  som	  uppstår.	  Vi	  kan	  alltså	  se	  ett	  positivt	  
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förhållande	  mellan	  hur	  långt	  bort,	  i	  psykiskt	  avstånd,	  exportmarknaden	  ligger	  från	  

hemmamarknaden,	  och	  behovet	  av	  marknadskunskap. 
 

Internationaliseringskunskapen	  växer	  i	  takt	  med	  företagets	  erfarenhet	  på	  utländska	  

marknader.	  Eftersom	  den	  endast	  baseras	  på	  tidigare	  erfarenheter	  av	  internationalisering,	  

har	  ett	  företag	  en	  näst	  intill	  obefintlig	  nivå	  av	  internationaliseringskunskap	  första	  gången	  

de	  ska	  exportera.	  Undantag	  har	  hittats	  då	  företagen	  har	  rekryterat	  personal	  med	  speciell	  

exportkunskap,	  vilket	  har	  medfört	  att	  företaget	  har	  en	  liten	  nivå	  av	  

internationaliseringskunskap	  redan	  innan	  de	  internationaliserats	  för	  första	  gången.	  Vi	  har	  

funnit	  att	  internationaliseringskunskapen	  växer	  ju	  fler	  marknader	  företagen	  i	  vår	  studie	  

exporterar	  till.	  En	  viss	  del	  av	  denna	  kunskap	  kan	  företagen	  identifiera	  och	  använda	  till	  

nästa	  internationalisering	  på	  ett	  aktivt	  sätt,	  men	  det	  har	  framkommit	  frågetecken	  på	  hur	  

lätt	  det	  egentligen	  är	  att	  ta	  vara	  på	  den	  kunskapen	  och	  använda	  den	  i	  lanseringen	  på	  andra	  

marknader. 

6.1	  Sammanfattande	  modell	  över	  studiens	  resultat	  

Med	  utgångspunkt	  i	  studiens	  frågeställning	  och	  dess	  resultat,	  har	  vi	  utformat	  en	  modell	  

som	  förklarar	  hur	  teknologisk	  kunskap,	  marknadskunskap	  samt	  

internationaliseringskunskap	  utvecklas	  hos	  företag	  i	  deras	  process	  att	  internationaliseras	  

och	  exportera	  till	  fler	  och	  fler	  marknader,	  som	  ligger	  längre	  och	  längre	  bort	  i	  termer	  av	  

psykiskt	  avstånd.	  Teknologisk	  kunskap	  ses	  som	  mer	  eller	  mindre	  konstant	  för	  företaget	  

oavsett	  hur	  långt	  bort	  i	  psykiskt	  avstånd	  de	  exporterar,	  i	  det	  avseendet	  att	  produktutbudet	  

inte	  anpassas	  till	  specifika	  exportmarknader.	  Behovet	  av	  marknadskunskap	  växer	  ju	  längre	  

bort	  i	  psykiskt	  avstånd	  företaget	  exporterar.	  Slutligen	  så	  ökar	  företagets	  erhållna	  

internationaliseringskunskap	  i	  takt	  med	  att	  företaget	  exporterar	  längre	  och	  längre	  bort	  i	  

termer	  av	  psykiskt	  avstånd,	  dock	  finns	  det	  frågetecken	  kring	  hur	  mycket	  av	  den	  

införskaffade	  internationaliseringskunskapen	  som	  kan	  användas	  aktivt	  av	  företagen	  i	  

framtida	  exportlanseringar.	  Se	  “Figur	  2”	  nedan. 
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6.2	  Studiens	  begränsningar	  och	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  

Denna	  studie	  har	  begränsningar	  i	  vilken	  utsträckning	  våra	  resultat	  kan	  generaliseras	  till	  en	  

högre	  nivå	  än	  endast	  kontexten	  av	  denna	  studie.	  Dels	  eftersom	  utgångspunkten	  i	  studien	  

har	  varit	  att	  utföra	  semi-‐strukturerade	  intervjuer,	  där	  den	  externa	  validiteten	  inte	  kan	  

hållas	  på	  en	  hög	  nivå	  på	  grund	  av	  studiens	  utformning,	  och	  dels	  för	  att	  denna	  studie	  endast	  

undersöker	  ett	  fåtal	  företag	  i	  olika	  branscher.	  Målet	  med	  studien	  har	  dock	  inte	  varit	  att	  

kunna	  generalisera	  resultaten	  i	  någon	  högre	  grad.	  Istället	  vill	  vi	  att	  denna	  studie	  ska	  vara	  

en	  vägvisare	  för	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  hos	  liknande	  företag	  som	  de	  vi	  undersökt,	  och	  vi	  

uppmanar	  vidare	  forskning	  att	  genomföra	  en	  studie	  som	  kan	  generalisera	  dessa	  resultat	  till	  

en	  högre	  grad. 
  

Några	  frågetecken	  har	  uppkommit	  i	  studien	  där	  vi	  funnit	  resultat	  som	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  

företagen.	  Dessa	  frågetecken	  anser	  vi	  vore	  mycket	  intressant	  att	  titta	  vidare	  på,	  något	  som	  

dock	  inte	  har	  koncentrerats	  på	  i	  denna	  studie.	  Våra	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  blir	  

därmed: 

• Fastställande	  av	  hur	  viktigt	  det	  är	  för	  företag	  att	  ändra	  i	  och	  utveckla	  sitt	  

produktutbud	  när	  de	  ska	  ta	  sig	  in	  på	  utländska	  exportmarknader 

• Huruvida	  expertis	  från	  organisationer	  som	  Exportrådet	  faktiskt	  kan	  bidra	  till	  en	  

högre	  marknadskunskap	  hos	  nischade	  företag 

• I	  vilken	  utsträckning	  små	  företag	  aktivt	  kan	  anställa	  expertis	  för	  att	  överkomma	  

kunskapsgap	  i	  sin	  internationalisering 

• Huruvida	  man	  kan	  använda	  specifik	  internationaliseringskunskap	  vid	  framtida	  

exportlanseringar 
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Appendix	  

Appendix	  1	  

  
Intervjuguide: 

1.	  Generella	  frågor: 

-‐	  Om	  företaget;	  grundat,	  verksamhet,	  antal	  anställda,	  första	  internationalisering	  osv. 

-‐	  Om	  Intervjupersonen;	  hur	  länge	  på	  arbetsplatsen,	  vilken	  position,	  arbetsuppgifter	  etc.? 
  

2.	  Allmänt	  om	  internationaliseringen: 

-‐	  Hur	  såg	  tidsflödet	  ut	  från	  att	  idén	  om	  en	  internationalisering	  (export)	  kom	  upp,	  till	  att	  

beslutet	  togs,	  till	  att	  internationaliseringen	  utfördes? 

-‐	  Vad	  fanns	  det	  för	  bakomliggande	  motiv	  till	  internationaliseringen? 

-‐	  Generellt	  om	  marknaden	  ni	  exporterade	  till,	  hur	  skilde	  den	  sig	  gentemot	  Sverige? 

-‐	  Kände	  ni	  att	  det	  som	  ett	  litet	  företag	  var	  svårt	  att	  få	  tag	  på	  tillräcklig	  information	  för	  att	  

kunna	  utföra	  en	  lyckad	  internationalisering? 
  

3.	  Om	  kunskapen: 

Teknologisk	  kunskap	  (kunskap	  i	  produkter	  och	  tjänster) 

• Kände	  ni	  att	  ni	  kunde	  vara	  konkurrenskraftiga	  på	  den	  utländska	  marknaden?	  Hade	  

ni	  några	  konkurrensfördelar	  jämfört	  med	  konkurrenter? 

• Ändrades	  produktutbudet	  i	  och	  med	  internationaliseringen?	  Kom	  några	  produkter	  

till/togs	  bort	  ur	  sortimentet?	  Om	  ja,	  varför? 

Marknadskunskap	  (institutionell	  kunskap	  och	  affärskunskap) 

• Upplevde	  ni	  stora	  barriärer	  när	  ni	  skulle	  ta	  er	  in	  på	  den	  första	  marknaden? 

• Uppstådde	  problem	  i	  den	  utländska	  marknadens	  annorlunda	  regelverk	  och	  

affärsnormer?	  Var	  ni	  förberedda	  på	  detta? 

• Hur	  mycket	  visste	  ni	  om	  konkurrenter	  och	  potentiella	  kunder	  på	  den	  utländska	  

marknaden?	  Hur	  gick	  ni	  tillväga	  för	  att	  få	  denna	  information? 
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• Kunde	  ni	  ta	  hjälp	  av	  externa	  organisationer	  för	  att	  få	  specifik	  kunskap	  om	  utländska	  

marknader?	  Hur	  fungerade	  detta	  samarbete? 

Internationaliseringskunskap	  (tidigare	  erfarenheter	  i	  internationalisering) 

• Fanns	  det	  någon	  inom	  organisationen	  som	  tidigare	  vart	  med	  om	  en	  

internationalisering	  med	  ett	  annat	  företag?	  Hur	  kunde	  deras	  kunskap	  användas?	  

Var	  detta	  viktigt	  när	  de	  anställdes? 

• Var	  det	  en	  nackdel/fördel	  att	  inte	  ha	  respektive	  att	  faktiskt	  ha	  den	  erfarenheten? 

• Kände	  ni	  att	  det	  var	  någon	  sorts	  kunskap	  som	  saknades	  när	  ni	  började	  exportera? 

• När	  ni	  internationaliserades	  nästa	  gång,	  kunde	  ni	  använda	  det	  ni	  lärt	  er	  om	  den	  

första	  internationaliseringen? 
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Appendix	  2	  

  

Underlag	  till	  intervjupersonerna: 
	   
Hej, 

Vi	  fick	  höra	  från	  Lotta	  Norberg	  på	  organisationen	  Företagarna	  att	  ni	  är	  intresserade	  av	  att	  

samarbeta	  med	  oss	  i	  vår	  kandidatuppsats	  vi	  skriver	  i	  företagsekonomi	  vid	  Uppsala	  

Universitet. 
  

Uppsatsen	  skriver	  vi	  genom	  Företagsekonomiska	  institutionen	  som	  en	  sista	  del	  i	  

kandidatprogrammet	  i	  företagsekonomi	  på	  Uppsala	  Universitet.	  Uppsatsen	  ämnar	  till	  att	  

undersöka	  hur	  företag	  använder	  olika	  typer	  av	  kunskap	  när	  de	  exporterar.	  De	  olika	  

kunskapstyperna	  är	  väldigt	  teoretiska	  och	  svåra	  att	  greppa	  för	  den	  som	  inte	  är	  insatt	  och	  

därför	  kommer	  vi	  i	  intervjun	  ställa	  frågor	  som	  inte	  direkt	  anknyter	  till	  de	  teoretiska	  

termerna,	  utan	  vi	  kommer	  diskutera	  begrepp	  som	  är	  förståeliga	  för	  gemene	  man.	  Intervjun	  

sker	  genom	  att	  vi	  har	  ett	  antal	  förbestämda	  teman	  och	  frågor	  som	  diskuteras	  med	  dig	  på	  ett	  

avslappnat	  sätt. 
  

Vi	  ber	  redan	  nu	  om	  tillåtelse	  att	  spela	  in	  intervjun	  då	  det	  underlättar	  transkriberingen	  av	  

intervjun	  i	  efterhand.	  Om	  du	  önskar	  får	  du	  gärna	  ta	  del	  av	  uppsatsens	  färdiga	  format	  i	  

början	  av	  sommaren.	   
  

Med	  Vänliga	  Hälsningar, 
	   
William	  Dannevig,	  +46	  769	  42	  60	  70 

Tom	  Michels,	  +46	  709	  98	  83	  36 
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Appendix	  3	  

Tabell	  4:	  ”Sammanfattning	  av	  resultaten” 

Företag Teknologisk	  
kunskap 

Marknadskunskap Internationaliseringskunsk
ap 

Absolent	  AB Nischad	  
produkt.	  Ingen	  
förändring	  i	  
utbud. 

Höga	  barriärer.	  Olika	  
lagar	  och	  regler.	  
Skillnader	  i	  
affärskultur.	  	   

Lärt	  sig	  av	  tidigare	  exporter,	  
kunde	  använda	  dessa	  
kunskaper.	  Tog	  hjälp	  av	  
konsulter	  när	  kunskap	  
saknades.	  VD	  anställd	  med	  
USA-‐kunskap. 

Agrisera	  AB Nischad	  
produkt.	  Ingen	  
förändring	  i	  
utbud. 

Problem	  kring	  
regelverk	  och	  
affärsnormer.	  Ökar	  
med	  psykiskt	  avstånd. 

Mycket	  kunskap	  fattades	  när	  
de	  började	  exportera.	  Svårt	  
att	  veta	  vilken	  kunskap.	  “Trial	  
and	  error”.	  	  Fick	  mycket	  
kunskap,	  men	  svårt	  att	  
använda	  kunskapen	  vidare.	   

Herrljunga	  
Cider	  AB 

Nischad	  
produkt.	  Ingen	  
förändring	  i	  
utbud. 

Institutionella	  krav	  i	  
Danmark.	  Australiens	  
Affärsnormer	  liknar	  
Sveriges.	  Svårt	  att	  ta	  
sig	  in	  på	  övriga	  
marknader.	   

Kunde	  använda	  kunskap	  de	  
fått	  från	  Exportrådet.	  Lär	  av	  
tidigare	  erfarenheter.	   

Industrispår	  
AB 

Nischad	  
produkt.	  Ingen	  
förändring	  i	  
utbud. 

Norge	  och	  Danmark	  
lika	  Sverige	  i	  
affärsnormer.	  Svårare	  
i	  Tyskland,	  regelverk	  
och	  byråkrati.	   

VD	  hade	  redan	  
exporterfarenhet	  från	  tidigare	  
anställning.	  Kunde	  använda	  
denna	  erfarenhet,	  och	  den	  
erfarenhet	  de	  fick	  på	  vägen.	   

Lundahl	  
Transformer
s	  AB 

Nischad	  
produkt.	  
Ändrade	  till	  
viss	  del	  
produktutbud. 

Efterfrågestyrda,	  
behöver	  inte	  ha	  lika	  
stor	  
marknadskunskap.	  
Stora	  problem	  i	  lagar	  
och	  regler	  när	  psykiskt	  
avstånd	  ökar.	   

Ingen	  erfarenhet	  av	  export.	  
Saknade	  expertis	  inom	  
exportverksamhet.	  Kunde	  
inte	  ta	  extern	  hjälp.	  kan	  ej	  
använda	  den	  erfarenhet	  man	  
får	  av	  tidigare	  exporter. 

Pressmaster	  
AB 

Nischad	  
produkt.	  Liten	  
förändring	  i	  
produktutbud. 

Viss	  skillnad	  i	  
institutionell	  kunskap	  
och	  affärskunskap.	  
Överkom	  barriärer	  
med	  säljkontor. 

Fanns	  exportkompetens	  inom	  
företaget.	  Kunskap	  om	  
specifika	  kunder	  fattas	  ibland.	  
Exportrådet	  var	  viktiga. 
 
 

 

  


