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Förord 

 

Vi vill inledningsvis framföra ett personligt tack till vår handledare Peter Thilenius, som 

under arbetets gång besvarat våra frågor och gett oss inspiration och konstruktiv kritik. 

Vidare vill ge ett stort tack till våra respondenter: Joakim Norén, Thomas Carlhed, Annika 

Rembe, Olle Wästberg, John Nilsson, Stephen von Rump och Philip Chaabane. Utan er 

medverkan och er värdefulla kunskap hade denna studie ej varit möjlig. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga studenter i vår seminariegrupp för värdefulla tips 

och kommentarer. 

 

Vi önskar er en trevlig läsning! 

Uppsala, 15 januari 2014 

 

Carolina Carlén                                 

Karin Ringbäck 
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Sammandrag 
 

Den svenska regeringen med handelsministern i spetsen lanserade år 2010 en vision om att 

fördubbla Sveriges export fram till år 2015. Visionen omfattade bland annat att öka exporten 

från små svenska företag. Exporten från svenska företag har trots regeringens satsning med 

bland annat olika exportfrämjande projekt inte ökat. För att utreda varför regeringen inte 

lyckats i sin satsning har vi studerat ett av regeringens exportfrämjande projekt Innovative 

Sweden som drivits av Svenska Institutet under perioden 2011 till 2013. Studien är analyserad 

dels ur ett företagsekonomiskt perspektiv, genom att utvärdera resultatet av tre företags 

medverkan i främjandeprojektet, och dels utifrån ett nätverksperspektiv; hur projektet 

påverkat företagen i deras etablering av utländska affärsrelationer för potentiell export.  

 

Syftet med uppsatsen är att ur ett nätverksperspektiv utreda huruvida främjandeprojektet 

bidragit till exportstöd eller inte för de svenska företagen. Som verktyg har vi analyserat 

företagens resultat utifrån faktorer som kan påverka företags internationella etablering av 

affärsrelationer hämtade från teorier inom nätverk vid internationalisering. Det empiriska 

materialet analyserades sedan utifrån det teoretiska ramverket.  

 

Undersökningen visar att ett politiskt främjandeprojekt kan fungera som stöd i företags 

sökande efter etablering av utländska affärsrelationer och export. Två av tre företag fick 

kontakt med relevanta affärsaktörer, varav ett fick igenom affärer för export. Utifrån den 

teorietiska modellen gynnades företagen av främjandeprojektet genom att de erhöll ett ökat 

förtroende från närvarande intressenter och det skapades möjligheter till export och 

internationella affärskontakter. 

 

 

 

 

Nyckelord: Internationalisering, Socio-politisk aktör, SMF, 

Internationaliseringsprocessmodell, Nätverk, Affärsrelationer, Export  
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Definitioner 
 

SMF: En förkortning av små- och medelstora företag. Detta begrepp omfattar enligt EU-

definitionen tre olika företag: mikroföretag (mindre än 10 anställda och en omsättning på max 

2 miljoner euro per år), små företag (färre än 49 anställda och en omsättning på max 10 

miljoner euro per år) samt medelstora företag (färre än 250 anställda och en omsättning på 

max 50 miljoner euro per år) NO!J0122(##(1'*'PQ 

 

Främjande: Enligt Svenska Akademins ordlista är ordet ”främja” liktydigt med att: hjälpa, 

föra fram, verka för, bidra till, gagna, stödja. Det finns därmed utrymme för diskussion om 

vad främjande betyder, hur aktivt eller passivt ett främjande ska vara. Vilket av dessa begrepp 

en organisation väljer att utgå ifrån beror på dess syfte och verksamhet i övrigt. Statens 

främjanderoll har tolkats som aktiv men inte operativ, dvs. att staten inte ska styra en aktivitet, 

utan istället verka för att möjliggöra den NKR!<&899IPQ 

 

Socio-politisk aktör: Socio-politisk aktör: En socio-politisk aktör arbetar inom eller i 

samarbete med staten, politiska organisationer och/eller diplomati med uppgifter relaterat till 

politiska och/eller sociala faktorer N7>*&-+**&S(C,(1'$+TPQ& 

 

Svenska institutet: Svenska institutet är en socio-politisk aktör som samarbetar med 

regeringen. Det arbetar med främjande av olika slag och är främst inriktat på att vara 

nationsfrämjande, genom att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. På senare år 

har det även arrangerat projekt som syftar till att främja export från svenska företag. 

Verksamheten utgår från svenska kompetenser, profilfrågor och målsättningar och bedrivs i 

nära samarbete med svenska och utländska samarbetspartners samt med svenska ambassader 

och konsulat NK)*'#0$&('#,(,3,*,PQ 
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Internationalisering av små- och medelstora företag 

 

En internationell expansion kan ofta vara lösningen för de företag som vill bredda sin 

marknad och öka sin försäljning NV%*Z$'5*+&_&S1>*+,>T<&899[PQ  

Enligt A>+(#,*'#*'&_&4+*('*+&N89:9P så har forskning inom internationalisering länge bedrivits 

kring stora företag på grund av att de ansetts inneha förutsättningar för att bedriva en 

internationell verksamhet vad gäller resurser, humankapital och kunskap. Den utländska 

handeln tilltog för svenska företag under 1940-talet efter andra världskrigets slut, och på 

grund av ökad globalisering på senare år har forskningen ändrat karaktär N`Y*%%*+3"<&8999PQ 

Små- och medelstora företags (SMF) ofta begränsade resurser gentemot större företag har 

utgjort svårigheter vid en internationaliseringsprocess och de har därför ofta valt att begränsa 

sina verksamheter till den lokala marknaden enligt -+**2$'&*,&$%<&N89:9PQ 

Utveckling inom teknik, logistik och kommunikation har idag skapat nya förutsättningar för 

SMF:s internationalisering, bland annat genom lägre kostnader vid expansion. Detta har 

medfört en möjlighet för mindre företag att konkurrera med större aktörer på den 

internationella marknaden. SMF kan idag därmed bidra till en ekonomisk tillväxt på 

internationella marknader genom att bidra till en positiv samhällsutveckling och ett gott 

internationellt rykte för landet. Detta gör internationalisering av SMF betydelsefullt ur ett 

samhällsperspektiv ND3aa(*+&*,&$%<&899\PQ&D3aa(*+&*,&$%Q&N899UP hävdar att länder som i olika 

former stödjer SMF i syfte att främja landets internationella affärer kan hjälpa utvecklingen 

av den ekonomiska tillväxten i samhället, samt bidra till skapandet av framtida potentiella 

stora multinationella företag. Utvecklingen har ökat intresset för forskning inom 

internationalisering av SMF och framförallt visat ett större intresse för de företag som är 

innovativa och tekniskt drivna Nb1+52$'&_&]*%B'<&899XPQ 

Forskning har även under senare år börjat belysa nätverkets betydelse vad gäller företags 

internationalisering. Uppsalaskolans teori om företags internationaliseringsprocesser antog 

under år 2009 ett nätverksbaserat perspektiv på internationalisering. Det fokus som tidigare 

legat hos det enskilda företaget flyttades nu till att istället omfatta ett nätverk av företag och 

aktörer, vilket uppmärksammade att relationer och nätverk är avgörande faktorer i ett företags 

internationaliseringsprocess enligt c1>$'##1'&_&d$>%'*<&N899[PQ  
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I det nya perspektivet belystes vidare vikten av att ett företag vid en internationalisering, har 

tillgång till ett nätverk för att lyckas med sin etablering. Enligt c1>$'##1'&*,&$%<&N8998P blir 

internationaliseringen mer effektiv om ett företag är en del av ett kunskapsrikt och starkt 

nätverk. 

 

När företag äntrar nya utländska marknader är det vanligaste alternativet att gå via export 

&Ne3&_&^*$2(#><&899UPQ Detta har gjort att forskningen fokuserat på företags exportaktiviteter, 

speciellt vid utformandet av nya teorier och modeller som ska förklara ett företags 

internationaliseringsprocess Ne*1'(513<&:[[=PQ Trots mycket forskning kring företags kapacitet 

och resurser för export, så saknas det kunskap kring SMF:s internationalisering enligt 

f*#,>*$5&*,&$%<&N899:PQ 

 

Internationalisering av svenska små- och medelstora företag 

 

Internationaliserade SMF i Sverige har en hög tillväxtvilja men upplever idag samtidigt ofta 

höga tillväxthinder, detta trots genomförda satsningar som syftat främja internationalisering 

och export av mindre företag&N7(%%)FZ,)*+0*,<&89:;PQ  

“Vi har mycket kvar att göra”, säger handelsminister Ewa Björling i ett uttalande om 

internationalisering av små svenska företag. Regeringen har en vision om att den svenska 

exporten skall fördubblas mellan åren 2010 till 2015. Främjandet syftar till att främst stärka 

SMF vad gäller internationalisering och förmåga till export ND(0#+*)(#(1'*'<&89:;PQ Trots 

handelsministerns höga målsättning för SMF:s internationalisering har utlandsexpansionen 

hos företagen inte ökat. Siffror från tillväxtverket visar att företags internationalisering legat 

på en i princip oförändrad nivå under de senaste nio åren, vilket Ewa Björling kommenterar så 

här: ”Jag är självklart inte nöjd med de här siffrorna, de visar att vi har mycket kvar att göra i 

arbetet med att hjälpa svenska företag att internationaliseras” ND*/*+('/*'<&89:8PQ Vidare vill 

regeringen att fler innovatörer och entreprenörer skall lyckas internationellt. ”Sverige är en 

liten hemmamarknad och är i behov av att flera innovativa företag växer sig stora globalt”, 

enligt Peter Strömbäck, VD Innovationsbron AB. 

Idag är en av Sveriges största utmaningar att skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens 

tillväxt och innovationsföretag, då dessa företag ligger till grund för en hållbar tillväxt och 

välfärd för Sverige i den globala ekonomiska konkurrensen NH''1)$,(1'#E+1'<&89:8PQ 
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Socio-politiska aktörer och exportfrämjande arbete 

 

Många företag försöker expandera på egen hand, men det kan vara svårt för SMF att lyckas 

nå ut till internationella marknader. Politiska initiativ har skapats på uppdrag av regeringen 

för att främja exporten och underlätta internationalisering av svenska småföretag. Statens 

offentliga utredningar gjorde under år 2008 en utredning om svensk export och 

internationalisering av företag, bland annat utifrån främjande. De kom i utredningen fram till 

några av följande rekommendationer vad gäller export och internationalisering av SMF: 

 

“Utredningen presenterar tydliga motiv till ett offentligt främjande. Det ska i huvudsak vara 

behovsstyrt och koncentrerat till växande små- och medelstora företag med potential på 

utländska marknader” 

 

“Utredningen ser anledning till riktade satsningar för att marknadsföra svenska 

kunskapsområden med konkurrenskraftiga företag på utländska marknader. Insatser skall 

baseras på geografiska och sektorsmässiga prioriteringar inom ramen för en 

internationaliseringsstrategi” 

 

“Främjandet av svenska företags tillväxt på utländska marknader bör vara integrerat med 

näringspolitiken. Den svenska ekonomin är i stor utsträckning globaliserad, och främjandet 

bör ses som den inhemska näringspolitikens internationella dimension” 

NKR!&899X@[9P&

 

Den socio-politiska aktören som främst arbetar för en ökad export är Business Sweden, 

tidigare Exportrådet och Invest Sweden, som ägs av både staten och näringslivet genom 

Utrikesdepartementet och Sveriges allmänna utrikeshandelsförening (Business Sweden). I och 

med dagens ökade satsning på exportfrämjandet har i dag fler socio-politiska organisationer 

involverats i det exportfrämjande arbetet. En av dessa är Svenska institutet (SI). SI:s arbete 

med främjande beskrivs på deras hemsida som att “sprida information och kunskap om 

Sverige i utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder” och 

benämns som Sverigefrämjande/nationsfrämjande NK)*'#0$&('#,(,3,*,PQ Genom olika 

främjandeinitiativ har SI börjat samarbeta med företag i syfte att både främja den svenska 

nationsbilden, men även med export av svenska företag på den internationella marknaden och 

med att skapa ett starkt förtroende för Sverige utomlands NK)*'#0$&('#,(,3,*,PQ På regeringens 



& [&

hemsida uttrycks betydelsen av SI:s arbete så här: “Sveriges utveckling och framtida välfärd 

hänger på starka relationer och ett aktivt utbyte med andra länder. Att stärka Sverigebilden 

innebär att skapa en tydlig position för Sverige utomlands” ND*/*+('/*'<&89:8PQ 

 

Tidigare forskning på området socio-politiska aktörer i relation till företag har främst studerat 

samband och ageranden mellan socio-politiska aktörer och stora multinationella företag enligt 

6$5Y(0>$'(&$'5&`>$3+(<&N899:PQ Stora multinationella företag som går in på nya marknader får 

mer inflytande över politiken genom att investera i politiska relationer. De kan därmed 

påverka den marknad de verkar på, på grund av det ömsesidiga beroende från de politiska 

aktörernas sida. Mindre företag har inte samma inflytande på den nya marknaden, utan måste 

anpassa sig till den marknad de vill in på. Tidigare forskning har därmed även i väldigt liten 

grad berört socio-politiska aktörers främjandeinsatser av mindre företags export  

N6$5Y(0>$'(&*,&$%<&899XPQ 

 

Innovative Sweden- ett exportfrämjande projekt 

 

Innovative Sweden är ett av regeringens främjandeprojekt som drivits av Svenska institutet 

under 2011 fram till 2013. Projektets huvudsakliga syfte var att främja bilden av Sverige och 

samtidigt främja export av svenska företag. Tjugo svenska små- och medelstora företag blev 

inbjudna till projektet och blev samtidigt av SI utnämnda till några av Sveriges mest lovande 

innovationsföretag. Via projektet skulle de få åka runt på en världsutställning och presentera 

sina produkter som några av Sveriges främsta innovationsföretag, samtidigt som SI 

marknadsförde Sverige som ett innovationsrikt landNK)*'#0$&('#,(,3,*,P.  

Projektet utgjordes av utställningen som gick runt världen till USA, Kanada, Brasilien, 

Tyskland, Japan, Sydkorea och Kina. Vid utställningen presenterade SI Sverige och sedan 

fick de utvalda svenska entreprenörsföretagen visa upp sina innovationer för potentiella 

intressenter på nya internationella marknader. De fick därmed chansen att etablera 

affärsrelationer och nå eventuella exportkunder. Detta samtidigt som bilden av Sverige som 

ett innovativt land kunde stärkas NK)*'#0$&('#,(,3,*,PQ 
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Regeringens misslyckande med ökad export av svenska SMF utgör ett intressant och aktuellt 

område att analysera och öka förståelsen av. Vi har funnit ett glapp i forskningen om hur SMF 

och socio-politiska aktörer kan påverka varandra, därmed även i hur mindre företag kan 

gynnas i sin internationalisering via engagemang i socio-politiska aktiviteter. Ovanstående 

diskussion om SMF:s svårigheter att expandera internationellt, forskningens fokus på 

internationalisering av mindre företag och på internationaliseringsprocessen ur ett 

nätverksperspektiv utgör ett aktuellt teoretiskt område att använda som verktyg vid analysen. 

Regeringens satsning resulterade i ett antal exportfrämjande projekt varav Svenska institutets 

Innovative Sweden var ett. Målet med projektet var att främja exporten för små svenska 

innovationsföretag och marknadsföra Sverige som ett innovativt land. Vi ska med hjälp av 

detta projekt ta reda på om främjandeprojekt framtagna av regeringen tillsammans med en 

socio-politisk aktör, Svenska institutet, kan främja företag i sin export. Studien har gjorts 

utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på företags behov av nätverk vid 

internationalisering. 

 

Vårt syfte med denna studie är att öka förståelsen för om och hur socio-politiska 

främjandeprojekt kan gynna svenska små- och medelstora företags export ur ett 

nätverksperspektiv.  

 

Studien ämnar besvara nedanstående problemformulering: 

 

Kan ett socio-politiskt främjandeprojekt gynna små- och medelstora företag i sitt etablerande 

av ett internationellt nätverk? I så fall - hur? 

 

Studiens område är intressant dels ur ett företagsperspektiv och dels ur ett samhällsperspektiv. 

Studien kan ligga till grund för framtida utformning av exportfrämjande projekt av mindre 

företag. Likväl kan studien bistå med information för företag som överväger ett deltagande i 

ett socio-politiskt exportfrämjande projekt. Då detta är ett relativt outforskat område hoppas 

vi bana väg för fortsatt framtida forskning. 

& !
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Studien avgränsas till att undersöka ett specifikt främjandeprojekt, Innovative Sweden, som 

arrangerats av regeringen tillsammans med Svenska institutet. Vi har valt att analysera vad 

Innovative Sweden har bidragit till för tre av de medverkande företagen, och vi har ytterligare 

avgränsat studien till att enbart analysera hur företagen påverkats ur ett nätverksperspektiv. 

Med nätverk avser vi i den här kontexten affärsrelationer, dvs. aktörer som företagen kan göra 

affärer med. Studien analyserar hur projektet hjälpt företag att etablera potentiella 

affärsrelationer och hur de fått möjlighet att synas internationellt för att stärka sin position på 

marknaden samt öppna upp möjligheter för export. 

"*>!?(7@-7(9(-$!
&
Uppsatsen är indelad i fem sammanlänkade avsnitt. Först ges en teoretisk bakgrund som 

ämnar ligga till grund för analysen av den empiriska undersökningen. Därefter följer en mer 

djupgående beskrivning av studiens val av metod som använts vid undersökningen, för att 

skapa en inblick i hur studiens empiriska datamaterial insamlats, använts och analyserats. 

Vidare presenteras resultatet från den empiriska undersökningen som återföljs av en analys av 

vår undersökning samt en avslutande diskussion med slutsats där vi vidare diskuterar studiens 

begränsningar och förslag på tänkbar framtida forskning. 
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Följande avsnitt kommer att redovisa vårt val av teoretiskt ramverk för studien. Avsnittet 

inleds med en beskrivning av omständigheter och hinder vid internationalisering av SMF. 

Sedan behandlas nätverkets innebörd och relevans vid internationalisering. Därefter 

beskriver vi relationer mellan internationaliserade företag och socio-politiska aktörer på 

internationella marknader. Avslutningsvis beskriver vi hur ett socio-politiskt 

främjandeprojekt kan hjälpa småföretag i sin export. Utifrån det teoretiska ramverket har vi 

slutligen utformat en modell mot vilken vi ska jämföra det empiriska materialet. 
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Att träda in på en ny internationell marknad är mer komplicerat än att behålla en verksamhet 

på den lokala marknaden. Länder varierar politiskt, ekonomiskt och har även olika 

rättssystem. Skillnader finns även hos befolkningen vad gäller utbildningsgrad, religion och 

kultur.  Länder kan även befinna sig på olika nivåer vad gäller den ekonomiska utvecklingen 

N6(%%<&89:9<&0$"Q&8PQ Den ekonomiska utvecklingen och kulturen i ett land kan i sin tur påverka 

befolkningens ekonomiska förutsättningar och därmed deras konsumtionsmönster. Att vara ett 

litet företag anses ofta vara en nackdel när det kommer till internationalisering, eftersom ett 

mindre företag ofta saknar nödvändiga resurser för att expandera internationellt till nya 

marknader enligt c$'##1'&_&K$'5E*+/<&N899XPQ I jämförelse med större företag besitter SMF:s 

mindre konkurrenskraft på en internationell marknad. Den underlägsna positionen beror ofta 

på att företaget inte har tillräckligt med finansiella resurser eller begränsat humankapital 

gentemot stora multinationella företag Nc$'##1'&_&K$'5E*+/<&899XPQ Att som litet företag ha 

tidigare erfarenheter av att etablera affärsrelationer på en ny internationell marknad är av stor 

betydelse för internationaliseringsprocessen. Att som litet företag besitta kunskaper som 

gynnar deras internationalisering kan stärka deras position gentemot konkurrerande större 

företag som försöker slå sig in på marknaden Nb1+52$'&_&]*%B'<&899XPQ 
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Dagens forskare inom internationalisering av företag är överens om att ingen enstaka faktor är 

avgörande för ett företags förutsättning för internationell expansion, då det influeras av ett 

flertal olika faktorer. Dagens teori pekar till stor del på betydelsen av nätverk, interaktioner 

och relationer vid en internationaliseringsprocess NHE*>&_&4$#*2<&89::PQ Det är av stor 

betydelse för företag att ha tillgång till eller erfarenhet av internationella nätverk vid 

etablering på en ny utländsk marknad. Internationaliseringsprocessen blir mer effektiv om ett 

företag är en del av ett kunskapsrikt och starkt nätverk enligt c1>$'#1'&*,&$%<&N8998PQ Ett nära 

och välfungerande nätverk kan utgöra grunden för ett positivt beroende mellan parter som 

öppnar upp möjligheten för ett långvarigt samarbete Nc1>$'#1'&*,&$%<&8998PQ 

 

Att utveckla stadiga ”win-win” relationer med utländska kunder, distributörer, anställda och 

andra relevanta marknadsaktörer mynnar ofta ut i signifikanta fördelar vad gäller 

internationalisering av SMF. Tidigare forskning visar på fördelar med att som företag delta i 

internationella mässor och handelsfrämjande aktiviteter, både regionalt och internationellt. Ett 

deltagande företag som är väl förberett kan gynnas av denna potentiellt viktiga plattform för 

att knyta nya betydelsefulla kontakter till sitt nätverk. SMF borde utnyttja sådana mässor, 

speciellt när det finns möjlighet till support från statliga organisationer vid deltagande i 

sådana tillställningar NHE*>&_&4$#*2<&89::PQ  

 

Den reviderade internationaliseringsprocessmodellen 

 

På grund av framsteg i teori och förändringar i affärspraxis reviderade Johanson & Vahlne 

från “Uppsalaskolan” sin tidigare internationaliseringsprocessmodell (IP-modell), även känd 

som Uppsalamodellen, från år 1977. Den ursprungliga IP-modellen hade en neoklassisk syn 

på marknader som flera på varandra oberoende kunder och leverantörer, medan den idag har 

utvecklats till en marknadssyn som liknas vid nätverk av relationer Nc1>$'#1'&_&d$>%'*<&:[\\PQ 

 

Den tidigare modellen beskrev internationaliseringsprocessen som en stegvis process där 

fokus låg hos det enskilda företaget. Idag har fokus ändrats till att omfatta nätverk av företag 

och aktörer enligt c1>$'#1'&_&d$>%'*<&N899[PQ De menar att deltagande i ett för företaget 

relevant nätverk krävs för en lyckad internationaliseringsprocess. De menar att innanförskap i 

relevanta nätverk är den mest vitala aspekten vid en internationalisering av företag.  
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Företag som inte har tillgång till relevanta nätverk på en affärsmarknad hamnar i ett 

utanförskap, vilket i sin tur kan leda till främlingsfientlighet hos de redan befintliga nätverken 

på marknader. Det är utanförskap som enligt författarna utgör grunden till osäkerhet hos ett 

företag Nc1>$'##1'&_&d$>%'*<&899[g&KC>L*(a*+&*,&$%<&89:9PQ 

 

Ett företags nätverk skapar nya möjligheter och förutsättningar genom utbyte av förtroende 

och kunskap mellan aktörer. Nätverksrelationerna uppkommer via social integration, vilket 

blir svårare ju större den kulturella skillnaden är mellan aktörerna. I teorin är författarnas 

kärnargumentation baserad på forskning inom affärsnätverk, vilken säger att marknader består 

av nätverk av relationer som alla är komplext kopplade till varandra i både synliga och 

osynliga mönster Nc1>$'##1'&_&d$>%'*<&899[PQ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. Den affärs- och nätverksrelaterade IP-modellen översatt till svenska 

källa: Johanson & Vahlne (2009) 

 

Modellens inledande tillståndsaspekter är identifiering av kunskap och möjligheter som 

beskriver utgångspunkten för företagets internationalisering. Med möjligheter i 

tillståndsaspekten menas att det är lika viktigt för företaget att upptäcka och se sina 

möjligheter för internationalisering, som det är att skapa sig möjligheter. Kunskap är en viktig 

faktor som påverkar hur väl företaget ser och skapar sina möjligheter på nya marknader 

Nc1>$'#1'&_&d$>%'*<&899[PQ 

 

Förändringsaspekterna påverkar i sin tur företagets internationaliseringsprocess beroende på 

beslut om relationsengagemang, samt hur relationerna vidare utvecklas vad gäller 

förtroendebyggnad och skapande av ny kunskap inom nätverket. Förändringsmekanismen 

beslut om relationsengagemang betonar vikten av att lägga tid och energi på nätverk och 
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relationer när beslut ska fattas om hur och vart expandering ska ske internationellt. 

Modellen visar på att ny kunskap kan utvecklas genom förbindelser via relationer i ett nätverk 

och att nätverkskunskapen kan gynna företagets etablering på den nya marknaden  

Nc1>$'#1'&_&d$>%'*<&899[PQ Att bygga ett förtroende mellan aktörer är avgörande för att kunna 

skapa ett nätverk. Ju högre grad av förtroende som finns mellan parterna, desto effektivare 

blir relationen i nätverket enligt c1>$'#1'&_&d$>%'*<&N899[PQ  

 

Den avslutande tillståndsaspekten är företagets nätverksposition som erhållits utifrån de 

tidigare mekanismernas utfall, vilken enligt författarna är vital för internationaliserings-

processen. Förändringsmekanismerna är därmed även betydelsefulla på grund av att de är 

avgörande för hur internationaliseringsprocessen utvecklas. Dessa benämns av författarna 

som ”löpande aktiviteter” på grund av att de kräver underhåll Nc1>$'#1'&_&d$>%'*<&899[PQ 

 

Affärsrelationer - en viktig del av nätverket 

 

Den uppgraderade IP-modellens fokus på affärsrelationer är av stor relevans idag på grund av 

den avgörande inverkan nätverk har på företags internationalisering. Den nya inriktningen 

innebär att företagens möjligheter numera styrs av omständigheterna kring sitt nätverk, och 

inte av enskilda företags omständigheter Nc1>$'#1'&_&d$>%'*<&899[PQ 

 

En affärsrelation uppstår när två aktörer interagerar med varandra i en process. För att kunna 

skapa en affärsrelation krävs det att aktörerna har en gemensam förbindelse där det finns en 

ömsesidighet om önskan att delta och där det finns ett förtroende mellan parterna NG3+C>$#*&_&

f$+5<&899;PQ&Förtroende och tillit mellan företag är betydelsefulla element inom affärs-

nätverk, då det inte finns något regelverk för hur samarbetet i ett nätverk bör gå till enligt 

D13##*$3&*,&$%<&N:[[XPQ 
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De flesta tidigare studier som utförts inom internationellt företagande har ignorerat det 

samband som finns mellan politiska aktörer och internationalisering av företag. Teoretiska 

modeller för ledning inom internationellt företagande har fått mycket uppmärksamhet på 

företag och deras verksamhets interaktion med näringslivsaktörer. Det ömsesidiga beroendet 

och relationen mellan företag och politiska aktörer har det forskats mindre om N6$5Y(0>$'(&_&

`>$3+(<&899:PQ De forskare som berört området har sökt att öka förståelsen för interaktionen 

mellan företag och socio-politiska aktörer N6$5Y(0>$'(&*,&$%Q<&899Xg&6$5Y(0>$'(&_&`>$3+(<&

899:gf*%C>&1C>&f(%0('#1'<&899Ig&6$5Y(0>$'(&1C>&7>(%*'(3#&899=&1C>&`>$3+(&1C>&61%#,(3#<&

:[[UPQ 

 

Likt förhållandena på affärsmarknaden förklarar forskare på området hur den socio-politiska 

marknaden har en heterogen natur och att företag agerar på ett visst sätt för att vinna specifikt 

stöd från socio-politiska enheter N6$5Y(0>$'(&*,&$%<&899Xg&6$5Y(0>$'(&1C>&`>$3+(<&899:PQ 

6$5Y(0>$'(&*,&$%<&N899XP menar att företag bör ha en strategi för den socio-politiska marknaden 

likväl som för affärsmarknaden, både vid den lokala marknaden som vid expandering till nya 

utländska marknader. En konsekvens av det är att socio-politiska aktörer och företag erhåller 

relationer med varandra som är direkt eller indirekt beroende av varandra N^155*LT'<&:[XXg&

6$5Y(0>$'(&$'5&`>$3+(<&899:g&D('/&*,&$%<&:[[9PQ I den här relationen söker företag vinna stöd 

och stabilitet, medan de socio-politiska aktörerna söker minska arbetslöshet och öka den 

sociala välfärden i samhället. Socio-politiska aktiviteter är en viktig och utmärkande del som 

kompletterar företags aktiviteter. Dessa två typer av nätverk fungerar som komplement och 

existerar parallellt med varandra N6$5Y(0>$'(&*,&$%<&899XPQ När ett företag söker penetrera en ny 

internationell marknad, så behöver de en investera i en mycket stor andel resurser i olika typer 

av relationer. Detta är en förutsättning för att kunna skapa sig en stark marknadsposition 

enligt 6$5Y(0>$'(&*,&$%<&N899XPQ 

 

De två nätverken är sammanvävda; hantering av politiskt nätverk subventionerar 

affärsverksamheten N6$5Y(0>$'(&_&`>$3+(<&899:PQ&Ju mer politisk kompetens ett företag har att 

hantera det politiska nätverket med, desto mer specifikt stöd och affärsnytta kan de vinna. 

Företag vinner förtroende och legitimitet på affärsmarknaden genom sitt socio-politiska 

engagemang. Förtroende och legitimitet i socio-politiska nätverk stödjer i sin tur företag i sina 

affärsaktiviteter.  
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Ju högre internationellt affärsengagemang, desto större är företagets legitimitet bland företag 

och politiska aktörer på de utländska marknaderna, något som kan bidra till att företaget 

kommer att vinna mer inflytande N6$5Y(0>$'(&*,&$%<&899Xg&6$5Y(0>$'(&_&`>$3+(<&899:PQ 

 

Resultaten som redovisats gäller främst stora multinationella företag som har tillräckligt med 

resurser och kapacitet för att vara viktiga aktörer för de socio-politiska aktörerna. De har 

möjlighet att påverka politiska frågor, till skillnad från exporterande SMF som saknar 

dessa förutsättningar N6$5Y(0>$'(&_&`>$3+(<&899:PQ 
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Forskning inom internationalisering av SMF visar att mindre företags svårigheter att träda in 

på utländska marknader kräver statliga insatser&NA+(C0&_&A>$35+T<&:[[\g&-+$'C(#&_&A1%%('#JA155<&

899;PQ&-+$'C(#&_&A1%%('#JA155<&N899;P&utförde en studie på kanadensiska SMF vars resultat 

visar på hur statliga organisationer kan hjälpa företagen via exportfrämjande insatser. Ett sätt 

att hjälpa företagen och främja deras internationalisering samt export är via insatser som kan 

finansieras av staten, handelsföreningar eller andra organisationer. Att hjälpa företag via en 

exportfrämjande insats kan öka en positiv inställning till internationalisering och ge fördelar 

som företag inte kunnat erhålla utan insatsen. Det finns ett behov av att undersöka 

exportfrämjande aktiviteter för SMF för att kunna dra slutsatser om hur de kan stödjas för till 

att lyckas med sin export NA+(C0&_&A>$35+T<&:[[\PQ Statliga insatser med syfte att främja export 

har som mål att intensifiera exportprestationen hos företag via resurser och förbättrade 

strategier samt kompetenser inom företagen som skapar konkurrensfördelar N-+$'C(#&_&A1%%('#J

A155<&899;PQ&-+$'C(#&_&A1%%('#JA155<&N899;P&menar att det kan främja företagen i sin 

exportprestation ur ett kortsiktigt perspektiv, men att effekten ur ett långsiktigt perspektiv 

ännu är oklar. 
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Tidigare forskning inom internationalisering av SMF:s pekar i princip på samma faktorer som 

kan bidra till hinder vid etablering på en ny internationell marknad. Vi hittade därmed ingen 

direkt kritik på undersökningsmodellens valda faktorer som baseras på tidigare forskning 

inom hinder för SMF vid internationalisering. Vad gäller nätverksperspektivet på 

intrernationaliseringsprocessen är det ett aktuellt ämne som flertal författare belyser. Mycket 

forskning finns på nätverk ur ett långsiktigt perspektiv (benämns teoretiskt IMP-forskning 

som bland annat berörts av e*''*T&_&O$#,1'<&N899[), och 6W0$'#1'&_&K'*>1,$<&N8998PPQ Den 

reviderade Uppsalamodellen har fått ett nytt nätverksperspektiv som vi inte funnit någon 

kritik mot, vi anser den därmed av god grund som underlag till verktyg av analys vid vår 

studie. Vi ansåg den även relevant att använda som verktyg för viktiga faktorer att belysa vid 

internationalisering ur ett kortsiktigt perspektiv.  

3*>!B&-,&9(71!/-'&%%!
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Utifrån ovanstående teoretiska ramverk har vi utformat en teoretisk modell för analys av 

empirin: 

 
Figur 2. Författarnas egenutformade modell baserad på Johanson & Vahlnes (2009) 

internationaliseringsprocessmodell och på tidigare forskning inom internationalisering av 

SMF.  
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Modellen visar på hur samarbetet mellan en politisk aktör och företag kan resultera i en 

etablering av internationella affärsrelationer. Resultatet beror enligt modellen på: 

 

- SMF:s förutsättningar (tillståndsaspekter) som enligt teorigenomgången belyser vikten 

av humankapital, kunskap och finansiella resurser för småföretag i sin 

internationaliseringsprocess.  

- SMF:s beslut om relationsengagemang (företagens förändringsaspekter) vad gäller 

etablering av internationella kundkontakter, vilket belysts som en avgörande faktor 

enligt den reviderade Uppsala modellen Nc1>$'#1'&_&d$>%'*<&899[PQ 

- Främjandeprojektets inverkan på företagens etablering av internationella 

kundkontakter utifrån faktorerna: möjligheter, förtroende, kunskap och kapital vilka 

belysts som avgörande faktorer enligt den reviderade Uppsalamodellen Nc1>$'#1'&_&

d$>%'*<&899[PQ 

 

De deltagande företagens tillståndsaspekter visar på deras förutsättningar för etablering av 

nya internationella affärsrelationer och export till den nya marknaden. De andra två 

avgörande delarna ska användas som verktyg vid analys av projektet; projektets inverkan på 

företagens internationella nätverkande och företagens egna beslut om relationsengagemang.  

 

Modellen ska beskriva hur svenska SMF kan påverkas av en socio-politisk aktör i sin 

internationalisering utifrån ett nätverksperspektiv. De analyserade mekanismerna är valda 

utifrån det teoretiska ramverket; c1>$'#1'&_&d$>%'*#<&N899[P internationaliseringsprocess 

modell påvisar vikten av förtroende, möjligheter och kunskap vid etablering av nätverk och 

internationalisering av ett företag. Vikten av finansiella resurser och humankapital påvisas av 

tidigare forskning Nc$'##1'&_&K$'5E*+/<&899XP som avgörande vid etablering av SMF på 

internationella marknader. Modellen kommer att appliceras på deltagande företag i projektet 

Innovative Sweden. 
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I detta kapitel redogör vi för den forskningsmetod som har använts i studien. Här presenteras 

de urval som ligger till grund för studien, val av metod samt valt tillvägagångssätt. 

Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet och begränsningar med fokus på reliabilitet och 

validitet. 

:*"!G-,71$($)7@,-5&77!
&
Som första steg i vår studie gjorde vi en litteraturgenomgång, och eftersom vår frågeställning 

var relativt outforskad ansåg vi det nödvändigt att göra en bredare litteraturgenomgång. Vi har 

studerat litteratur inom internationalisering av SMF, internationalisering ur ett 

nätverksperspektiv och socio-politiska aktörer i relation till företag. Utifrån den information 

vi erhöll från vårt anskaffade material växte ett problemförhållande fram. De frågeställningar 

som denna uppsats fokuserar på, besvaras utifrån en explorativ ansats, det vill säga att vi 

försöker att analysera ett relativt outforskat fenomen som syftar till att undersöka huruvida ett 

nationsfrämjande politiskt projekt gynnar ett företag i sitt internationella nätverkande 

NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ För att besvara uppsatsens syfte gjordes ett val mellan att göra en 

kvalitativ eller kvantitativ undersökning. En kvalitativ studie är en intensiv studie där fokus är 

på ett fåtal fall, till skillnad från en kvantitativ studie där resultatet och slutsatserna istället 

bygger på en insamling av numerisk data enligt ^+T2$'&_&^*%%<&N899\PQ Att använda sig av en 

kvalitativ metod innebär att icke-numerisk data insamlas och analyseras för att skapa en god 

helhetsbeskrivning NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Vi ansåg vidare att uppsatsens syfte krävde ett 

genomförande av intervjuer med ett mindre antal objekt för insamling av primärdata samt en 

kvalitativ analys av dessa. Frågor skapades med öppna svarsmöjligheter där det blev möjligt 

att ställa följdfrågor under intervjuernas gång NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Den kvalitativa analysen 

har sin utgångspunkt i studiens problemfråga och syfte, och bygger på att insamlad data har 

ställts mot studiens teoretiska referensram. 

:*3!G0%%792'(&!
&
Uppsatsen innefattar en fallstudie där vi valt att studera ett specifikt projekt som arrangerats 

på uppdrag av regeringen, för att främja Sverige som innovationsrikt land och framhäva 

svenska företags internationella nätverkande för att främja export. Detta medförde att det 

specifika fenomenet undersöktes i en likvärdig kontext från ett flertal utgångspunkter, vilket 

enligt NK$3'5*+#&*,&$%Q&89:9P syftar till en fallstudie.  
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Den primära datainsamlingen utgjordes av muntliga intervjuer med ett specifikt ändamål och 

med syfte att besvara våra frågeställningar Nc$C1E#*'<&8998PQ&K$3'5*+#&*,&$%<&N89:9P skiljer 

mellan olika typer av kvalitativa intervjuer såsom strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer vilket är 

det mest lämpliga sättet vid studier som ämnar undersöka ett relativt outforskat fenomen som 

kräver detaljerad information NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Med semi-strukturerade intervjuer erhålls 

möjligheten att ställa följdfrågor som kan bidra till en djupare förståelse om områden som inte 

var uttänkta innan intervjun ägde rum. Semi-strukturerade intervjuer anses vara lämpliga när 

syftet är att nå ny förståelse genom att undersöka vad som “händer” enligt K$3'5*+#&*,&$%<&

N89:9PQ Semi-strukturerade intervjuer innebär vidare att det finns en tidigare förberedd 

intervjuguide med teman och frågor. Då ordningsföljden mellan frågorna kan variera ger det 

en möjlighet att upprätthålla ett naturligt flyt i intervjuerna och skapa flexibilitet kring 

följdfrågor där tillfälle till djupare diskussion skapas.&NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Dessa aspekter 

var något vi fann värdefulla i vår studie. Vidare ansåg vi det viktigt att respondenterna fick 

möjlighet att tala fritt kring frågorna, då möjligheten till bredare svar med personliga 

uppfattningar därigenom ökade N^+T2$'&_&^*%%<&899=PQ Det var även viktigt att analysera 

respondenternas svar direkt, för att ha möjlighet att ställa omedelbara följdfrågor, i syfte att 

utveckla diskussionen och således möjliggöra en djupare analys. I enlighet med 4)$%*&_&

^+('02$'<&N899[P lades stort fokus på att hitta rätt respondenter till studien, då kvalitén på 

intervjuerna är avgörande för analysen. Våra intervjupersoner på SI är utvalda på grundval av 

rekommendationer från vår kontaktperson på NSU, Håkan Hjort som arbetar som NSU-

handläggare på Utrikesdepartementet. Annika Rembe, som är Generaldirektör på SI, hjälpte 

oss kontakta medverkande fallföretag från projektet Innovative Sweden. 

& !
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Studiens empiri bygger på fyra intervjuer med relevanta respondenter från SI samt intervjuer 

med nyckelpersoner på tre utvalda fallföretag som medverkat i Innovative Sweden. Vi valde 

att genomföra tre intervjuer med fallföretag och i samband med den sista intervjun ansågs det 

att studien uppnått en bred empirisk mättnad på grund av uppsatsens kontext. För att få en 

djupare förståelse för SI:s arbete och dess inverkan på de medverkande företagen valde vi att 

även genomföra fyra intervjuer med respondenter från SI. Dessa intervjuer har skett 

personligen med båda författarna närvarande. Nedan ges en kortare bakgrund och beskrivning 

av de olika respondenterna samt deras relevans för studien. 

 

 
På grund av begränsad tidsram och två av företagens geografiska positioner bedömdes 

telefonintervjuer vara en passande intervjumetod för alla medverkande företag, då vi ansåg att 

det skulle ge tillräcklig information NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Telefonintervjuer är en tidseffektiv 

intervjuform för insamlande av data och har fördelar ur ekonomisk synpunkt enligt K$3'5*+#&
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*,&$%<&N89:9PQ I tabellen nedan redogörs för de utvalda fallföretagen. Företagen har alla fått en 

utmärkelse av SI som ett av Sveriges främsta innovationsföretag, och de syftar till att vid sin 

internationalisering gå via export. Samtliga respondenter hade en högt uppsatt position inom 

företag och hade varit aktiva i Innovative Sweden, vilket vi eftersträvade för att få så hög 

trovärdighet som möjligt. 

 
Då samtliga respondenter i våra intervjuer med SI hade höga positioner kunde empirin blivit 

mer reliabel om vi intervjuat personer även på lägre positioner, detta för att ge en mer 

mångsidig syn på främjandeprojektet. Företagens respondenter var alla väl insatta i 

förfarandet om resultatet av deltagandet på grund av att de var nyckelpersoner i förtagen med 

få anställda. Detta gav förtroende för deras kunskap och information om resultatet av 

deltagandet i projektet. Philip Chabaane från I-tech hade dock inte själv varit närvarande vid 

utställningarna, men hade trots det god kunskap om projektet och hur företaget påverkats.  

:*:*:!H&12$'=,!'090($70/%($)!
&
Sekundärdata refererar till redan existerande material gällande forskningsområdet, producerat 

med annat syfte än studien i fråga NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Det är dock viktigt att reflektera 

kring varifrån informationen kommer. All tidigare forskning som använts har därför granskats 

med ett kritiskt förhållningssätt till både källans ursprung och karaktär. Detta har gjorts 

genom att noga undersöka vem som är utgivare av källan, för att få en känsla för källans 

trovärdighet. Vidare har artiklar publicerade av granskade akademiska tidskrifter varit att 

föredra, då det ger en viss garanti för dess kvalité och lämplighet NK$3'5*+#&*,&$%<&N89:9PQ 

Sekundärdata om företagen och SI inhämtades som komplement till studiens primärdata. 

& !
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Frågor som ställs i intervjuer påverkar datainsamlingens kvalité i hög grad enligt K$3'5*+#&*,&

$%<&N89:9PQ Vi beaktade därför tidigare forskning noga innan vi skapade intervjufrågor för att 

på bästa sätt behålla en röd tråd genom intervjuerna. Studiens syfte har operationaliserats 

genom egenskapade frågor till respondenterna, med fokus på att kunna identifiera inslag i 

problem-formuleringen som vi sedan ämnade relatera till utvalda teoretiska begrepp. Teman i 

intervjuerna skapades utifrån studiens teoretiska ramverk, och utifrån dessa såg vi till att 

frågorna både svarade mot studiens explorativa karaktär och skapade en täckande bild av hur 

främjandeprojektet påverkat företagen i sin etablering av internationella affärsrelationer och i 

sin export.  

 

De första frågorna som ställdes syftade till att få en bakgrund om respondenten för att kunna 

skapa en ökad förståelse och ett sammanhang för de erhållna svaren. Resten av frågorna i 

intervjuguiden ämnar övergripande att besvara frågan om ett socio-politiskt främjandeprojekt 

kan gynna små- och medelstora företag i sitt etablerande av ett internationellt nätverk, och i 

så fall hur? Frågor ställdes kring företagens förutsättningar för internationalisering innan 

deltagandet, för att få en bild av de svårigheter företaget haft, vilket enligt c$'##1'&_&K$'5E*+/<&

N899XP är av stor betydelse för SMF och har tagits upp i det teoretiska ramverket. Genom att 

tidigt i intervjuerna fråga hur företagen påverkats av att medverka i Innovative Sweden 

skapades en förståelse för på vilket sätt projektet huvudsakligen påverkat företagen och hur 

värdefullt det varit. Vidare ställdes frågor kring hur respondenterna uppfattade deltagandet för 

att få en bild av vad som varit viktigt för dem i deras internationalisering, och för att kunna 

jämföra svaren med den reviderade internationaliseringsmodellen över affärsrelationer och 

nätverkande av c1>$'#1'&_&d$>%'*<&N899[PQ 

 

Nästkommande frågor, som bland annat behandlar de möjligheter som givits företagen att 

interagera på utställningarna, ämnade fritt låta respondenterna resonera kring hur samarbetet 

med en socio-politisk aktör via Innovative Sweden hjälpt dem och på vilket sätt, med fokus på 

nätverkande och etablering av affärsrelationer. Beroende på respondenternas svar, samt hur 

dialogen utformat sig, har stödfrågor utformats som tar upp de olika aspekter som presenteras 

i c1>$'#1'&_&d$>%'*#<&N899[P internationaliseringsprocessmodell. Detta för att se om liknande 

påverkan finns hos de medverkande företagen, och vidare kunna jämföra dessa med vad som 

beskrivs i det teoretiska ramverket.  
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I intervjuguiden valde vi att genomgående formulera diskussionspunkter samt frågor av öppen 

karaktär NS$%*'<&899XPQ Intervjuguiden ämnade att på bästa sätt skapa en naturlig ordningsföljd 

på frågorna, och gjorde att respondenterna likaväl kunde besvara frågorna fritt enligt 

K$3'5*+#&*,&$%<&N89:9PQ  

:*N!#$9&,<A2!@,-5&77!
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Vi strukturerade de frågor vi skapat utifrån en enligt oss lämplig ordningsföljd. Inför 

intervjuerna använde vi oss utav en intervjuguide med i förväg fastställda teman som ämnade 

ge öppna svar från respondenterna. Vi upprättade intervjuguiden för att säkerställa att alla 

teman diskuterades i samtliga intervjuer och för att inskaffa ett tillräckligt brett underlag för 

analysen NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ 

 

För intervjuer med Svenska institutets representanter gällde: 

(1)Generell information (2) SI:s arbete med främjande (3) Samarbete med svenska företag  

(4) Projekt Innovative Sweden  

 (Se bilaga 1 och 2) 

 

För företagens representanter gällde: 

(1) Generell information (2) Tidigare kunskap och erfarenhet av internationalisering 

(3) Internationellt nätverkande (4) Projekt Innovative Sweden 

(Se bilaga 3 och 4) 

 

För att förbereda respondenterna skickade vi ut ett intervjuunderlag en vecka innan varje 

intervju. Efter godkännande av respondenterna spelade vi in intervjuerna för att undvika 

informationsbortfall samt för att förhindra eventuella feltolkningar eller oklarheter Nf$%#>$2<&

899UP&Tidsåtgången för varje intervju var cirka 60 minuter. Samtliga intervjuer 

transkriberades noga genom att skriva ner intervjuerna i sin helhet med talspråk. Därefter 

skickades en fullständig transkribering till respektive respondent för att slutgiltigt kunna 

säkerställa att vi tolkat informationen rätt. Ur intervjun valdes sedan den mest relevanta 

informationen ut som underlag för att besvara vår frågeställning NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ 

& !
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Studiens teoretiska ramverk har kompletterats parallellt under hela datainsamlingsprocessen 

för att möjliggöra en djupare analys av den insamlade empiriska informationen i enlighet med 

K$3'5*+#&*,&$%<&N89:9PQ&För att ge en tydlig och sammanhängande skildring av respektive 

företags empiriska redogörelse presenteras dessa separat. Redogörelsen är en 

sammanställning av intervjuerna med respektive respondent kring en rad teman. Svenska 

institutets arbete analyseras först, för att sedan analysera företagens påverkan av  

Innovative Sweden utefter våra egna tolkningar, vilka till viss del formades av den teoretiska 

referensramen. I den avslutande analysen ställdes insamlad empiri i förhållande till den 

teoretiska referensramen och analyserades kvalitativt utifrån studiens syfte och 

problemställningar. En kontinuerlig analys under processen var till stor hjälp för att uppnå 

empirisk mättnad N`3#,$)##1'<&899IPQ 

:*O!?(71277(-$!1,($)!2@@7097&$7!,&%(0.(%(9&9!-56!<0%('(9&9!
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Reliabilitet innebär att uppsatsen skall ge ett tillförlitligt resultat och brukar delas in i två 

delar, en intern och en extern NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Intern reliabilitet kan vara ett problem för 

uppsatser då misstolkningar av respondenters svar kan uppstå i samband med intervjuer. 

Vidare togs hänsyn till att den information som framkom i intervjuerna inte var objektiva 

sanningar, och att respondenterna kan ha influerats under intervjuerna NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ 

För att minimera risken för detta använde vi oss utav en förutbestämd intervjumall och vi 

eftersträvade att påverka respondenterna så lite som möjligt under intervjuerna. 

Intervjufrågorna var överlag öppna, vilket bidrog till att respondenterna i större utsträckning 

kunde besvara frågorna fritt, och till att ledande frågor i möjligaste mån undveks. 

Extern reliabilitet innefattar hur väl en studie kan replikeras, något som ofta utgör ett problem 

i kvalitativa studier. Uppsatsens resultat är beroende av de deltagande respondenternas 

uppfattning om ämnet, vilket utgör uppsatsens empiriska material. En annan sammansättning 

skulle kunna ändra resultatet, men vi valde noga ut respondenterna och intervjuade personer 

med rätt kunskap för vårt valda ämnesområde. ^+T2$'&_&^*%%<&N899\P poängterar att det är 

svårt att uppnå hög extern reliabilitet vid en kvalitativ studie, eftersom det är omöjligt att frysa 

en social miljö eller kontext för att kunna göra denna replikerbar. Då företagens intervjuer 

genomfördes via telefon kan ett visst informationsbortfall ha skett, eftersom vi inte kunde se 

respondenternas kroppsspråk, ansiktsuttryck eller reaktion. Det kan även finnas svårigheter 



& 8\&

med reliabiliteten då intervjupersonen kan bli mindre villig att engagera sig i en explorativ 

diskussion enligt K$3'5*+#&*,&$%<&N89:9PQ Det var dock inget vi upplevde under genomförandet, 

och vi gjorde allt för att lyckas hålla en diskussion av öppen karaktär. Trots tänkbara 

svårigheter med intervjuer via telefon, anser vi att de telefonintervjuer vi genomfört är 

trovärdiga. Men vi är medvetna om de brister som finns och har tagit hänsyn till dessa. Det är 

vidare inte möjligt att generalisera resultaten för en hel population i en studie som bygger på 

semi-strukturerade intervjuer med få respondenter. 

:*O*3!P0%('(9&9!
&
Validitet av data är ett av de viktigaste kriterierna för forskning och handlar om att säkerställa 

en metod NK$3'5*+#&*,&$%<&89:9PQ Att genomföra en kvalitativ studie innebär en del 

begränsningar som vi har tagit hänsyn till i vår studie. Urvalet samt antalet respondenter blir 

mindre än i en kvantitativ studie som kräver mindre tid per respondent. Eftersom vi ämnar få 

en djupare förståelse för vårt valda ämne, har vår analys dock krävt en kvalitativ studie då en 

kvantitativ undersökning inte ger samma möjlighet till följdfrågor och en djupare intervju 

med respondenter. Enligt K$3'5*+#&*,&$%<&N89:9P är det ofta en hög grad av validitet i semi-

strukturerade intervjuer och respondenterna i våra intervjuer bör ha specifik och trovärdig 

information. Hänsyn har dock tagits till att det inte är möjligt att säkerställa att respondenterna 

gett en fullt representativ bild av det fenomen som vi valt att analysera, något vi anser vara ett 

oundvikligt problem vid genomförande av kvalitativa studier. 

 

För att minimera risken för misstolkning av respondenternas svar, vilket är ett problem 

gällande validitet, spelades intervjuerna in och följdfrågor ställdes kontinuerligt. Under hela 

arbetets gång har diskussioner med vår handledare och seminariegrupp hållits, för att på bästa 

sätt säkerställa ett objektivt innehåll. 

 

 

 

 

& !
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I följande avsnitt kommer resultatet från de utförda intervjuerna att redogöras. Vi redogör 

inledningsvis för vad den statliga utredningen från 2008 säger om svensk export och 

internationalisering för en ökad förståelse för behov av åtgärder för ökad export. Vidare 

analyseras SI:s huvudsakliga främjandearbete och hur arbetet kan hjälpa företag i deras 

internationalisering. Vi beskriver vidare projektet Innovative Sweden utifrån SI:s perspektiv 

och till sist utreder vi mer ingående hur fallföretagen påverkats i sin internationalisering av 

medverkandet i främjandeprojektet utifrån vår teoretiska utgångspunkt. 

>*"!Q9,&'$($)&$!-/!7<&$71!&R@-,9!-56!($9&,$09(-$0%(7&,($)!!
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Den svenska staten gjorde senast år 2008 en utredning om svensk export och 

internationalisering. Utredningen visade på ett behov av statliga insatser i främjandet av 

mindre företag i Sverige. I statens utredning identifierades ett flertal faktorer som påverkar 

svenska företags internationalisering samt hur offentliga socio-politiska organisationer utifrån 

dessa faktorer kan främja export och internationalisering av företag. Ett utdrag av de 

identifierade faktorerna från SO:s utredning: 

 

!      Marknadskunskap. Det är viktigt för företag att ha kunskap om internationalisering och 

den marknad de ska träda in på. En offentlig främjandeorganisation kan samla kunskap och 

sprida den till mindre aktörer. För att framgångsrikt internationalisera ett företag krävs även 

att kunderna har kunskap om företagen och deras produkter NKR!@899X@[9PQ 

 

!      Externa positiva effekter. Dessa kan ha att göra med den nya marknadens bild av 

ursprungslandet eller bild av företag med samma ursprungsland inom samma bransch som 

redan verkar på marknaden. Detta skapar förväntningar på företag och kan bidra med oförtjänt 

bra rykte och bild redan från start. Utredningen förklarar detta med ett exempel från IKEA. 

Om IKEA bidrar till en positiv bild och erfarenhet av Sverige och svenska produkter, kan det 

gynna andra svenska företag NKR!@899X@[9PQ 

 

!      Spridning av information inom sektorn. Kostnaderna för SMF att marknadsföra sig 

internationellt är väldigt höga. En främjandeorganisation kan utföra initiativ med syfte att 

marknadsföra och sprida information om företag inom sektorer där de besitter hög kompetens, 
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något som ger en positiv effekt på de företag som är verksamma inom den aktuella sektorn 

NKR!@899X@[9PQ 

 

!      Stängda marknader. På grund av politiskt inflytande över näringslivet kan ibland 

potentiella marknader vara slutna och svåra att träda in på. Detta skapar ett behov av 

offentliga åtaganden för att “öppna” marknaderna. Det finns länder och områden där svenska 

företag är helt och hållet beroende av offentliga insatser för att kunna göra affärer. 

Främjandeorganisationens funktion blir där att fungera som en medlare mellan företag och 

aktörer på den nya marknaden som företagen aldrig annars kunnat komma i kontakt med 

NKR!@899X@[9PQ Utredningen låg till grund för handelsministerns initiativ om åtgärder för att 

främja exporten av små företag NKR!&899X@[9PQ 

>*3!H<&$710!($79(929&97!4,=/A0$'&0,.&9&!!
&
Nationer vill stärka sina goda sidor och framhäva dessa så att omvärlden får de bilder av 

nationen som önskas framhävas NfF#,E*+/<&89:;PQ ”Det är mycket mer komplicerat att 

marknadsföra ett land gentemot en vanlig produkt”, säger Joakim Norén. Thomas Carlhed 

säger att arbetets syfte är att förbättra en nations anseende och rykte. ”Vi ska vara som en 

förtrupp som bereder marken tillsammans med den lokala utlandsmyndigheten, så att andra 

aktörer ska finna en efterfrågan att resa till Sverige och köpa svenska produkter”, säger 

Thomas Carlhed. Jämfört med tidigare år samarbetar Svenska institutet mer med svenskt 

näringsliv och svenska företag. SI samarbetar mycket med svenska handelskammare och 

ambassader runt om i världen och är med och hjälper svenska företag att nå ut till den 

internationella marknaden. SI hjälper företagen att använda sig av sitt svenska ursprung i 

exportfrämjande syfte. Då är det betydelsefullt att omvärlden har en positiv bild av Sverige 

ND*2E*<&89:;PQ  

”SI arbetar mycket med att göra research i andra länder som de vill skapa affärer med och 

marknadsföra Sverige och svenska branscher/företag”, säger Joakim Norén. SI går under 

benämningen socio-politisk organisation, och har ett uppdrag från regeringen där det i 

regleringsbrevet framgår att de ska bidra till den så kallade exportversionen, 

handelsministerns vision om fördubblad export. ”Vår roll är mer att ta fram plattformar. Man 

gör ett evenemang som syftar till att både lyfta Sverige, men också ge möjlighet till 

nätverkande och konkreta affärsmöjligheter för företag”, säger Annika Rembe. En del av SI:s 

arbete är att hjälpa företag att synas, samtidigt som omvärlden får upp ögonen för Sverige. 

”Win-win situation: bra för Sverige och bra för svenska företag”, säger Joakim Norén. En 
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god bild av Sverige utomlands gynnar svenska företag och skapar förtroende. För utländska 

företag som ska möta svenska företag, vill de veta varifrån de har sitt ursprung. En del känner 

mycket väl till Sverige som land, och då behöver man oftast inte tala om sammanhanget. 

Känner man däremot inte till Sverige, så måste företagen börja någonstans för att bli 

trovärdiga. SI:s roll är att försöka bidra så långt det går med att den trovärdigheten byggs upp, 

utan att företagen behöver ägna så mycket tid till att presentera Sverige ND*2E*<&89:;PQ 

”Arbetet med nationsfrämjande hjälper företagens image och imagen hjälper folks inställning 

eller benägenhet att faktiskt välja den här varan som är svensk och inte den koreanska”, 

säger Thomas Carlhed.  
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Målen med de olika projekt som arrangeras, där ibland Innovative Sweden, är att sprida 

information till så många som möjligt. De arbetar för att finna och nå fram till olika 

”connectors” som har stora kontaktnät som företag i sin tur kan dra nytta av i sin 

internationaliseringsprocess Nb1+B'<&89:;PQ SI vill genom Innovative Sweden visa upp svenska 

innovationer internationellt. Genom att visa upp företagen och dess innovationer 

internationellt ökar möjligheten att framhäva en stark bild av Sveriges innovationskraft och 

marknadsföra de medverkande företagen. 

“Det blir lättare att etablera relationer för svenska företag på den internationella marknaden 

om det finns en positiv bild av Sverige, det kan bli lättare att bli insläppt på ett insäljnings-

möte om det finns ett förtroende för företaget”, säger Thomas Carlhed. Sverige är ett land 

som är oerhört beroende av omvärlden, mer än 40-50 % av Sveriges BNP är exportdriven. 

Fortsättningsvis är Sverige ett av historiens mest öppna och internationaliseringsorienterade 

länder i världen. Sverige upplevs och rankas som ett av världens mest innovativa länder. 

Syftet med Innovative Sweden är att stärka kunskapen om Sveriges position som ett av 

världens mest innovativa länder och hjälpa medverkande företag ut på den internationella 

marknaden.  

& !
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Annika Rembe beskriver det som svårt att bevisa att det kunnat bli affärer för företagen utan 

SI:s hjälp med Innovative Sweden projektet, men tror att företagen skulle säga att det fått hjälp 

med en ökad möjlighet att nå aktörer på utländska marknader, att företagen kommer upp till 

ytan på ett lättare sätt. Många av företagen har genom utställningen även blivit bättre på att 

tala om Sverige och insett en betydelse av att vara ett svenskt företag. Olle Wästberg anser 

även han att projektet gynnar deltagande företag “De får en chans, en möjlighet att synas på 

internationell marknad som kan gynna dem i sin etablering av affärsrelationer”. 
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Gemensamt för alla medverkande företag är att de är SMF med ett mål om att 

internationalisera via export, men har stött på hinder av olika slag. Efter en utmärkelse av SI 

som ett av Sveriges mest lovande innovativa företag hösten år 2011 tog de tog chansen att 

medverka i Innovative Sweden för att få stöd i sin internationalisering och synas på 

potentiella utländska marknader. Vi kommer att redogöra kort för fallföretagen och om 

deltagandet i projektet Innovative Sweden gynnat dem i sin etablering av internationella 

affärsrelationer. 
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Företagets förutsättningar för etablering av internationella affärsrelationer 

 

Humankapital, kunskap och finansiella resurser  

Division by Zero är ett litet företag, som leds av två personer, John Nilsson (Grundare och 

utvecklingschef) och Anders Frisk (VD och säljansvarig). De har varit verksamma sedan år 

2008 för att utveckla och kommersialisera den svenska uppfinningen JDome. Verktyget 

Jdome är en projektionsduk som först skapades för spelindustrin. Det är en omslutande 

bildskärm för 3D-simulering där användaren aktivt styr händelserna i bilden som utvecklar 

visuell simulationsteknik. Användaren upplever på det sättet att denne aktivt styr händelserna 

inne i bilden istället för att vara en bakåtlutad betraktare NS()(#(1'&ET&h*+1<&89:;PQ 

 

Mellan år 2011 och år 2012 omstrukturerades verksamheten från spelindustri till 

hälsoutvecklingsbranschen, och idag erbjuds Jdome som en rehabiliteringslösning under 

namnet Jdome BikeAround, som ett utvecklat samarbetsprojekt för att ta fram ett 
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rehabiliteringsverktyg mot demens. Gruppen som står bakom projektet är medicinteknisk och 

vårdinriktad personal, samt Hälsoteknikcentrum i Halland och Techna Science vid 

Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn NS()(#(1'&ET&h*+1<&89:;PQ 

 

”Innovationer är det som skapar mest förändringar i världen”, säger John Nilsson. Företaget 

blev kontaktat av Svenska institutet på grund av att deras innovation J-dome blev utnämnt 

som en av Sveriges främsta innovationer. Kontakten resulterade sedan i ett medverkande i 

utställningen Innovative Sweden hösten år 2009. Anders Frisk som är VD har med framgång 

drivit affärsområden och projekt inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och 

företagsetableringar. John Nilsson är utvecklingschef och grundare, är systemutvecklare från 

grunden och hans yrkeserfarenhet är som teknisk konsult. Under år 2013 stärkte Division By 

Zero organisationen med en erfaren styrelse och ledning och har som mål att nå ut till så 

många marknader som möjligt NS()(#(1'&^T&h*+1<&89:;PQ  

John Nilsson anser att de har skapat en internationell produkt, Jdome är framtagen 

tillsammans med aktörer både i Halland och Köpenhamn. Dock har de inte varit verksamma 

på internationella marknader ännu. Företaget förklarade sin finansiella situation idag med att 

verksamheten är i stort behov av externt kapital för att kunna öka verksamheten ytterligare. 

Vid deltagandet i Innovative Sweden under år 2011 var de i samma situation och de hade inte 

tillräckligt med finansiella resurser för att kunna internationalisera verksamheten och 

exportera till andra länder.   

 

Innovative Sweden:s inverkan på etablering av affärsrelationer 

 

Möjligheter 

Division by Zero beskriver utställningen som en möjlighet att etablera varumärket 

internationellt och synas bland investerare och tänkbara kunder runt om i världen. Företaget 

hade höga förhoppningar med deltagandet, de ville skapa konkreta affärsmöjligheter 

internationellt för att exportera. Företaget har påverkats positivt av Innovative Sweden genom 

att det har gett företaget en möjlighet att marknadsföras och skapa en medvetenhet om 

produkten i de länder den besökt. ”Innovative Sweden har gett en massa marknadsföring, 

men det är svårt att få ihop och fånga alla tänkbara kontakter. Jämför med ett dammoln. Man 

är där och snackar med massa människor, får lite kontakt efteråt, men det har dött ut då jag 

inte haft möjlighet att hålla dem vid liv”, säger John Nilsson.  
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Förtroende  

Efter deltagandet i utställningen i Peking ringdes företaget omedelbart upp av kinesisk press, 

han anser att företaget fått ett starkare internationellt förtroende genom projektet. Det har 

vidare skapats ett starkare förtroende för företaget genom att synas tillsammans med en 

politisk aktör som SI utomlands. “Det gör företaget mer seriöst”, säger John Nilsson.  

 

Kunskap 

Division by Zero ansåg sig inte ha erhållit någon ny kunskap om möjligheter till export via 

projektet. Sen tidigare erfarenheter och kunskap inom PR utnyttjade John Nilsson projektet 

till att erhålla publicitet, bland annat i Sverige via svenska tidningar.   

 

Kapital 

Som många SMF har Division by Zero inte tillräckligt med resurser eller kapital för att resa 

och lämna Sverige under en längre period, vilket krävdes av Innovative Sweden, om företagen 

ville få ut så mycket som möjligt av deltagandet. Företaget fick resan betald av SI, och 

lyckades få en investering på 50 000 kr. Företagets innovation var den enda av alla företag 

som visades upp i sin helhet och det har under hela turnén funnits en representant på plats för 

demonstration. Svårigheten med utställningen är enligt John Nilsson att få tid och råd med 

resande för småföretagare. ”Det fanns inga resurser. Jag var själv och hade svårt att åka. Då 

står bolaget still”, säger John Nilsson. Han beskriver vidare hur han anser att Innovative 

Sweden är ett bra politiskt initiativ och ett bra första försök för att marknadsföra svensk 

innovationskraft utomlands, men att det bör göras förbättringar. Det är bra att visa upp 

svenska innovationer för att stärka Sveriges varumärke men trots deltagandet har det inte lett 

till affärer eller ökad export för företaget. Han anser vidare att det är positivt för företaget att 

ha sitt ursprung i Sverige eftersom det är ett starkt varumärke. ”Vi skäms inte för att vara 

svenska, är snarare stolta. Däremot får det hellre komma som en överraskning”, säger John 

Nilsson.  

 

Företagets beslut om relationer 

På grund av resursbrist så hade Division by Zero inte tillräckligt med kapacitet för att 

upprätthålla de kontakter och relationer de lyckades etablera under deltagandet. Detta gjorde 

att relationerna rann ut i sanden då det inte fanns resurser till att varken hålla kontakt med 

aktörerna eller till att exportera. 

& !
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Företagets förutsättningar för etablering av internationella affärsrelationer 

Humankapital, kunskap och finansiella resurser  

Företaget grundades i Västerås år 2009 av amerikanen Stephen von Rump som fått nys om 

Sverige som ett välkänt land för innovationer inom äldreomsorgen N`(+$??<&89:8PQ  

Giraff vill sammanföra människor inom vården och den sociala hemtjänsten i Sverige och 

internationellt. Ett hem besöks via internet genom en videokonferens. Genom Giraff kan en 

person röra sig fritt i hemmet med hjälp av en datormus och interagerar därefter med boende 

via videokonferens N`(+$??<&89:8PQ Företaget samarbetar idag med vårdorganisationer och 

forskargrupper från hela Europa. Företaget har vidare beviljats bidrag från två stora EU-

projekt, med uttalat fokus på att pröva den nya tekniken för riktiga vårdtagare och deras 

vårdgivare. Inom båda projekten bedrivs oberoende forskning för att utvärdera nyttan med 

Giraff inom äldrevården berättar Stephen von Rump. Giraff är ett tidigare amerikanskt bolag 

som flyttade till Sverige då deras affärsidé inte fungerade i USA och de hade fått nys om den 

svenska äldreomsorgen. De fick lov att lära sig allt om den svenska marknaden och hur de 

skulle starta upp en ny verksamhet i ett nytt land. Idag exporterar de till ett flertal europeiska 

länder, men inte i så stor utsträckning. De vill även utöka företagets internationalisering och 

skapa nya affärsmöjligheter i fler Europeiska länder, USA samt Australien och såg en 

möjlighet att skaffa sig mer kunskap och goda möjligheter genom Innovative Sweden. Giraff 

har som de flesta entreprenörer och SMF begränsat med resurser och är i behov av externt 

kapital. De har inte haft det kapital som krävs för att resa runt och knyta internationella 

kontakter då det medför en risk som de inte haft möjlighet att riskera. 

 

Innovative Sweden:s inverkan på etablering av affärsrelationer 

 

Möjligheter 

Giraff blev kontaktat av Svenska institutet efter ett utmärkande som en av Sveriges mest 

lovande innovationer. Företagets mål är att bli globala. Stephen von Rump beskriver vidare 

”för ett litet företag så letar man alltid efter möjligheter att bli uppmärksammad, eftersom 

man själv inte har råd att göra marknadsföringskampanjer, synas utanför den vanliga 

företagshemsidan” Han anser att Innovative Sweden var en fantastisk möjlighet för Giraff, 

men de problem som uppstod för företaget var konceptet med deras innovation som måste 

demonstreras och presenteras muntligt för någon som är i branschen eller är i behov av den.  
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Kunden behöver se produkten i sin helhet för att förstå den, vilket gjorde att företaget var 

personligen tvungna att vara med på hela utställningen för att demonstrera innovationen på 

bästa sätt. ”Utställningen var en bra möjlighet att nätverka och knyta kontakter, men även om 

jag hade fått tag på dessa kontakter vet jag inte hur jag skulle kunnat utnyttja dem på bästa 

sätt, då vi inte hade den möjligheten då”, säger Stephen von Rump. 

 

Förtroende  

När företaget marknadsför sig på mässor och föreläsningar idag, använder de sitt deltagande i 

Innovative Sweden som marknadsföring för företaget då det gett ett starkare förtroende i sitt 

nätverkande, att vara utnämnt av ett politiskt initiativ. Svenskheten som företaget besitter har 

även skapat ett förtroende för Giraff och deras produkt i andra länder. “De är viktigt för oss 

att se svenska ut i all media och vi har jobbat hårt för att få företagets hemsida att se så 

svensk ut som möjligt”, säger Stephen Von Rump.  

Det svenska varumärket har varit väldigt viktigt för företaget, då de är verksamma inom 

äldrevård, vilket Sverige har ett gott anseende om. Sverige är som en modell för den här 

branschen. Svenska varumärket är väldigt viktigt, mycket viktigare än vad jag någonsin hade 

kunnat tro. Det inger ett starkt förtroende”, säger Stephen Von Rump. 

 

Kunskap 

På grund av en redan internationaliserad verksamhet anser inte Giraff att de erhållit någon ny 

kunskap genom Innovative Sweden. Det positiva var att företaget fick synas på internationell 

marknad och öva på att presentera innovationen till utländska investerare eller andra 

intressenter. 

 

Kapital 

Han anser att Innovative Sweden var en bra idé men det var frustrerande eftersom företaget 

inte fick ut alla fördelar som de hade kunnat få. Det var en kombination av den bransch 

företaget är inne i, sättet innovationen behöver presenteras på och den stadie företaget befann 

sig i under turnén. ”SI erbjöd reseersättning, men som litet företag saknade vi resurser och 

tid för att göra detta. Vi hade helt enkelt inte den tid och resurser som projektet krävde”, 

säger Stephen von Rump. Potentiella kunder och investerare med erfarenhet och kunskap 

inom vården ser värdet av produkten, menar Stephen von Rump, men de närvarande 

intressenterna på Innovative Sweden var tyvärr inte verksamma inom samma bransch och det 
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gjorde därför att det inte skapades några konkreta affärer för företaget, menar Stephen Von 

Rump.  

 

Företagets beslut om relationer 

I och med att företaget inte hade några relevanta intressenter och affärsaktörer på plats under 

utställningen så behövde inget beslut fattas om relationer. 
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Företagets förutsättningar för etablering av internationella affärsrelationer 

 

Humankapital, kunskap och finansiella resurser  

I-Tech AB är ett svenskt aktiebolag som grundades år 2000 av en grupp forskare från 

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, men den aktiva verksamheten drog 

igång först år 2005. I-tech drivs av fem personer med bra kunskaper och tidigare erfarenheter 

från branschen och fem styrelsemedlemmar. Det är ett svensk företag som mestadels söker sig 

till den internationella marknaden där deras kunder främst är de stora och dominerande 

färgbolagen, vilket är ca 5-6 stycken. Deras vision är att bli en etablerad och en global 

utvecklare och leverantör. I-tech tillverkar ett ämne som ersätter koppar i bottenfärg till båtar 

och det gör företaget till en underleverantör till båtfärgsindustrin. Ämnet ska på ett mer 

miljövänligt sätt än koppar motverka skalbyggande marinorganismer som finns i vattnen att 

sätta sig på båtar och fartyg. De kommersialiserar en molekyl som hittats och visat sig vara 

väldigt effektiv. Genom att blanda den med bottenfärg tillverkas en bättre och miljövänligare 

produkt. Molekylen bryts ned i miljön, är energimässigt mycket effektivare att få fram, lättare 

att transportera och har kontrollerbara riskfaktorer NHJ,*C>PQ 

 

I-tech hade redan innan deltagandet i Innovative Sweden etablerat sig på den internationella 

marknaden. De hade därmed redan kunskap vad gällde att gå via export och entra nya 

internationella marknader. Företaget förklarar deltagandet i Innovative Sweden som ett viktigt 

stöd i en redan pågående process, att nå nya internationella aktörer. Även om företaget 

besitter den kunskap som behövs för få tag på investerare så fanns svårigheter att komma in 

på vissa marknader på grund av de politiska omständigheterna. Företaget tog Innovative 

Sweden på största allvar och genom tidigare erfarenheter så bjöd de in tänkbara investerare 
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och andra potentiella affärsaktörer till egenskapade seminarier där de fick möjlighet att berätta 

mer om innovationen.  

I-tech beskrev sitt finansiella kapital som okej och utgjorde inget hinder för företaget med 

deltagandet i Innovative Sweden. De hade gott om kunder innan deltagandet men sökte nya 

investeringar och kunder för att kunna expandera ytterligare då de ser en stor potentiell 

marknad bland annat hos stora färgbolag i Asien.  

 

Innovative Sweden:s inverkan på etablering av affärsrelationer 

 

Möjligheter 

Företaget såg en möjlighet att knyta kontakter och stärka sin position i svåretablerade länder 

som Japan och Sydkorea genom deltagandet. I-tech drivs av fyra personer och alla företagets 

kunder är gigantiska firmor, vilket gör att det är skönt att känna att det finns något större 

bakom som stöttar. Philip Chaabane tror att synas tillsammans med SI gör att företaget känns 

mer seriöst och främjar chansen för ökad export. “Projektet har varit positivt, de ser att det 

här är något som Sverige promotar det här det är inte bara ett litet bolag från Sverige fem 

medarbetare, utan det är en del av något större. En del av en nationell ansträngning att 

promota en väldigt lovande idé”, säger Philip Chaabane. 

 

Det tar lång tid att ta fram en affär för I-tech, ungefär 7-10 år. De har fått igång en ny 

marknad, men resultaten av den syns inte förrän om ett tag. ”Vi har fått en väldigt stark 

ställning på ett område vi inte var lika starka tidigare på”, säger Philip Chaabane. Samarbetet 

med SI har hjälp I-tech framförallt i etableringen i Sydkorea. Där kom företaget inte ens in i 

början men med SI bakom sig var det möjligt att få inträde till marknaden. ”Det var inte den 

enskilda avgörande faktorn, men det var en del i ett antal aktiviteter som gjorde att vi faktiskt 

kom in till det här färgbolaget i Sydkorea som vi inte hade gjort annars”, säger Philip 

Chaabane. I Sydkorea ordnade I-tech ett seminarium parallellt med invigningen för att 

presentera företaget i samarbete med SI. De bjöd själva in aktörer till seminariet som var 

potentiella kontakter för etablering av affärsrelationer. Under seminariet deltog en 

representant från SI som presenterade Sverige och projektet Innovative Sweden och varför just 

I-tech var ett av de utvalda företagen. Sedan presenterade de själva sin produkt för de 

potentiella affärskontakterna. ”Det var väldigt lyckat, vi kom mycket närmare de här 

intressenterna än vad vi hade gjort annars”, säger Philip Chaabane. 
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Förtroende   
I-tech vill framhäva sig själva som ett internationellt företag och söker etablera sig som en 

stor aktör på den internationella marknaden. Projektet har enligt Philip Chaabane, som arbetar 

som verkställande direktör på I-tech, gett företaget mer respekt och förtroende i och med att 

de blivit utvalda av Svenska institutet, “ det här med Svenska institutet är en extra 

förtroendegrej som visar att hemlandet supportar företaget och innovationen”, säger Philip 

Chaabane. Han tror att företaget gynnas av sitt svenska ursprung. ”I den här branschen så är 

det ju så att Sverige är fortfarande ansett som ett neutralt och högteknologiskt land”, säger 

Philip Chaabane. SI har visat att Sverige satsar mycket på innovationer i olika branscher och 

det har mottagits väl internationellt.  

 

Kunskap  

Företaget ansåg sig inte ha erhållit någon form av kunskap som gynnat dem i sin 

internationalisering genom deltagandet, utan fokus har legat på att knyta affärsmässiga 

kontakter på egenhand med Innovative Sweden som en stöttepelare, för att komma in på 

marknader som tidigare ej varit möjligt.  

 

Kapital 

De erhöll inget kapital från deltagandet, om man inte räknar med de intäkter från de affärer 

som gjordes. &

 

Företagets beslut om relationer 

I-tech hade tillräckligt med resurser för etablera affärsrelationer genom utställningen. Deras 

främsta mål med utställningen och projektet var att nå ut till Sydkorea och när de där fick 

möjlighet till att knyta affärskontakter tvekade de inte en sekund på beslutet. De ser en stor 

potentiell marknad i Sydkorea och Japan och därmed kommer de att arbeta för att behålla 

goda relationer med sina affärskontakter.  
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I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med koppling till den teoretiska modellen, 

med utgångspunkt att diskutera och besvara syftet och frågeställningen. En analytisk 

diskussion presenteras kring studiens bakgrund och problemformulering; om 

främjandeprojektet Innovative Sweden kan gynna deltagande SMF i sin etablering av 

internationella affärsrelationer och export. 
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Företagen hade olika förutsättningar för att expandera på nya marknader inom en rad olika 

områden. De har varit aktiva olika länge och lyckats etablera sig i olika länder. Dock har 

samtliga företag ett gemensamt mål, att nå ut till större marknader via export och bli så stora 

och framgångsrika som möjligt.  

 

Humankapital, Finansiella resurser, Kunskap 

Företagen hade olika möjligheter till etablering av internationella affärsrelationer. Giraff och 

Division by Zero hade minst resurser för att delta och resa runt under hela utställningen. 

Deras innovationer ansågs även vara i behov av att demonstreras muntligen för att tänkbara 

investerare skulle på bästa sätt förstå fördelarna med innovationen, vilket det varken fanns tid 

eller pengar till. Detta beskrivs som ett vanligt problem för SMF enligt Jansson & Sandberg, 

(2008), företagen saknar ofta de nödvändiga resurser som krävs för internationell 

expandering. I-tech såg inte detta som ett problem, utan möjligheten för att delta fanns utan 

några brister som företaget tänkt på. I och med bristande resurser fick samtliga företag 

resebidrag från SI för att kunna medverka vid utställningen. 

 

Företagen hade olika erfarenheter av internationalisering, vilket har lett till olika resultat för 

företagen. Det stämmer överens med Johanson & Vahlne som anser att kunskap är en viktig 

faktor som påverkar hur väl ett företag ser och skapar egna möjligheter på nya marknader. 

Både I-tech och Giraff hade tidigare erfarenhet från internationalisering då de idag är 

verksamma i ett flertal länder. Division by Zero var helt ny på den internationella marknaden 

och saknade kunskap och tidigare erfarenhet om internationalisering och export. Istället hade 

de betydande kunskap för att marknadsföra och synas internationellt, de nyttjade därmed 

projektet till att erhålla publicitet som utvalt företag och kontaktade själva media.  
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Forskning inom internationalisering av SMF visar att SMF:s svårigheter att träda in på 

utländska marknader kräver statliga insatser enligt A+(C0&_&A>$35+T<&N:[[\PQ Detta stämmer 

med statens offentliga utredningar om svensk export och internationalisering (SOU 2008:90) 

som hävdar att staten bör satsa på socio-politiska exportfrämjande projekt, vilket regeringen 

med handelsministern tagit i beaktning och dragit igång exportfrämjande projekt av svenska 

småföretag. Innovative Sweden har drivits av SI för att bidra till ökad kännedom om Sveriges 

som innovationsstarkt land och svenska innovationsföretag. 6$5Y(0>$'(&*,&$%<&N899XP menar att 

socio-politiska aktiviteter är en viktig och utmärkande del som kompletterar företags 

aktiviteter och nätverket fungerar som komplement och existerar parallellt med varandra. De 

två nätverken är sammanvävda; hantering av politiskt nätverk subventionerar 

affärsverksamheten. Företag vinner förtroende och legitimitet på affärsmarknaden genom sitt 

socio-politiska engagemang. Förtroende och legitimitet i socio-politiska nätverk stödjer sedan 

i sin tur företag i affärsaktiviteter, vilket stämmer överens med samtliga företags åsikter om 

att politiska arrangemang som Innovative Sweden är bra och borde bli fler. 
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Det empiriska materialet visar att samtliga av de medverkande företagen vill nå ut på 

internationell marknad. Det är av stor betydelse för företag att ha tillgång till eller erfarenhet 

av internationella nätverk vid etablering på en ny utländsk marknad. Enligt c1>$'#1'&*,&$%<&

N8998P är det viktigt för företag att vara en del av ett kunskapsrikt och starkt nätverk för att 

skapa en mer effektiv internationaliseringsprocess som kan leda till ökad export. SI är eniga 

om detta och arbetar för att finna och nå fram till olika ”connectors” som har stora kontaktnät, 

vilka företag i sin tur kan dra nytta av i sin internationaliseringsprocess. Samtliga företag 

menar att Innovative Sweden har gett dem möjlighet att nätverka internationellt, skapa 

relationer och knyta användbara kontakter.  

 

Innovative Sweden har gett betydelsefull marknadsföring för företagen och de har fått 

möjlighet att träffa relevanta kontakter för etablering utomlands och skapa ett kontaktnät. 

Detta är viktigt för att lyckas internationellt, inte minst för ett litet företag i enlighet med 

c1>$'#1'&*,&$%<&N8998PQ&HE*>&_&4$#*2<&N89::P anser vidare att ett deltagande företag som är väl 

förberett gynnas och kan knyta nya betydelsefulla kontakter till sitt nätverk. Enligt I-tech var 
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det enkelt att hitta fördelar med Innovative Sweden för att skapa möjlighet för företaget att 

nätverka. De tog själva kontakt med investerare och ordnade ett seminarium för att skapa 

kontakter vilket inget av de andra företagen gjorde. Giraff och Division by Zero ansåg att de 

ej kunde utnyttja medverkandet i Innovative Sweden på bästa sätt eftersom möjligheten för 

företaget ur resurs och tids kapacitet inte fanns just då. De ansåg vidare att det inte var rätt 

personer på plats för att skapa affärsmöjligheter. Division by Zero anser att Innovative 

Sweden är ett bra politiskt initiativ och ett bra första försök för att marknadsföra svensk 

innovationskraft utomlands vilket har lett till fördelar inom nätverkande för företaget, men 

han anser att det kan och bör göras förbättringar. 

 

För att skapa möjlighet och fördelar för företag att nätverka internationellt är det enligt HE*>&_&

4$#*2<&N89::P viktigt att utveckla stadiga ”win win situationer” med utländska kunder, 

distributörer, anställda och andra relevanta marknadsaktörer vilket stämmer överens med 

Svenska institutets mål med sitt arbete. Joakim Norén anser att en god bild av Sverige gynnar 

svenska företag utomlands och det är därför en del av SI:s arbete att ge företag en möjlighet 

att synas, samtidigt som omvärlden får upp ögonen för Sverige.”Win-win situation: bra för 

Sverige och bra för svenska företag”, sa Joakim Norén. Enligt HE*>&_&4$#*2<&N89::P borde 

fler SMF utnyttja möjligheter som ges från statliga organisationer och delta i främjande 

projekt som Innovative Sweden. Samtliga företag är också överens om att det är ett bra 

initiativ som det behövs mer av och att fler företag borde delta i liknande projekt och chansen 

ges. För att förbättra för de deltagande SMF i projektet ansåg Giraff att det hade varit bra med 

tydligare information från SI innan deltagandet om vilka möjligheter som skapades genom 

Innovative Sweden. De kände att de kunde varit mer förberedda genom att veta vad de skulle 

kunnat få ut av utställningen. 

 

Enligt KR!<&N899XP så kan en främjandeorganisation agera informationsspridare för företag 

inom en sektor där de har hög kompetens; detta kan bespara företagen pengar och tid för 

marknadsföring och ger en positiv effekt på företag verksamma inom den aktuella sektorn. 

Detta stämmer överens med företagens utfall av deltagandet vad gäller att få marknadsföring 

och en god möjlighet till en positiv presentation av sin innovation inför potentiella kunder och 

andra relevanta nätverksaktörer, då de presenteras som utvalda företag från ett innovationsrikt 

land. 
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Samtliga företag var överens om att ha blivit utvalda av SI ingav ett förtroende för företagen 

internationellt, vilket stämmer överrens med D13##*$3&*,&$%<&N:[[XP syn på att förtroende och 

tillit mellan företag är betydelsefulla element inom affärsnätverk eftersom det inte finns något 

regelverk för hur samarbete i ett nätverk bör gå till. Innovative Sweden visar på att företagen 

blivit uppmärksammade av ett politiskt initiativ som Sveriges regering vill satsa på. För 

mindre företag är det bra att ha SI i ryggen på en internationell marknad, eftersom det ger ett 

mer seriöst intryck och underlättar ett nätverkande. I-tech menar likt c1>$'##1'&_&d$>%'*<&

N899[Pg att bygga förtroende mellan aktörer är avgörande för att kunna skapa ett nätverk. 

Desto högre grad av förtroende som finns mellan parterna, desto effektivare blir relationen i 

nätverket. I-tech drivs av fem personer och alla företagets kunder är gigantiska firmor. De 

anser att det blir positivt att ha SI som stöd vid internationellt nätverkande under 

internationalisering för att få mer respekt. Samtliga företag anser att deras svenska framtoning 

även ingett ett förtroende hos utländska aktörer, även om inte alla marknadsför sig utåt som 

svenska. Thomas Carlhed menar på att det kan bli lättare att bli insläppt till ett 

insäljningsmöte om det finns ett förtroende för företaget. Samarbetet med SI har bland annat 

hjälp I-tech framförallt i etableringen i Sydkorea. Där kom företaget inte ens in i början men 

med SI bakom sig öppnades en möjlighet att få nätverka och träffa rätt människor på grund av 

ett ökat förtroende för de medverkande företagen genom relationen till SI. Företaget hade inte 

på egen hand lika enkelt kunnat nätverka i Sydkorea utan deltagandet i Innovative Sweden, 

enligt I-tech, vilket överensstämmer med KR!<&N899XP om att offentliga initiativ ibland krävs 

för att företag ska kunna nå slutna marknader. Företagen anser att de skapat ett ökat 

förtroende på affärsmarknaden genom sitt socio-politiska engagemang. Förtroende i socio-

politiska nätverk stödjer i sin tur företag i sina affärsaktiviteter. Ju högre internationellt 

affärsengagemang, desto större är företagets förtroende bland företag och politiska aktörer på 

de utländska marknaderna, som kan bidra till att företaget kommer vinna mer inflytande 

N6$5Y(0>$'(&*,&$%<&899Xg&6$5Y(0>$'(&1C>&`>$3+(<&899:PQ Vidare anser företagen att deras svenska 

ursprung skapar ett förtroende hos utländska aktörer och är något positivt i sitt internationella 

nätverksbildande har det varit av stort värde för dem att presenteras som svenska genom SI. 

Genom Innovative Sweden blir SMF ansedda som pålitliga vilket gynnar dem i internationellt 

nätverkande. SI framhäver innovationerna som speciellt utvalda i ett högteknologiskt och 

innovativt land som Sverige, vilket enligt företagen har gett dem en ökad möjlighet att få 

förtroende som vidare kan leda till investerat kapital.  
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Inget av de deltagande företagen ansåg att de hade erhållit någon form av marknadskunskap 

som skulle kunna gynna dem i sin internationalisering och etablerande av internationella 

affärsrelationer. Dock ansåg två av företagen att de gynnats genom att de fått öva på hur de 

ska presentera sig själva gentemot utländska investerare. b1+52$'&_&]*%B'<&N899XP beskriver 

hur viktigt det är för SMF att inneha kunskap och tidigare erfarenhet av att etablera 

affärsrelationer på en ny internationell marknad är av stor betydelse vid en 

internationaliseringsprocess. I-tech som besitter mer kunskap och tidigare erfarenhet än de 

andra företagen lyckades även bäst med deltagandet. De ringde själva upp relevanta 

affärsaktörer och bjöd in dem till mässan, vilket gav ett positivt resultat. Vilket även HE*>&_&

4$#*2<&N89::P håller med om och menar att ett deltagande företag som är väl förberett kan 

gynnas och knyta nya betydelsefulla kontakter till sitt nätverk. 

N*3*>!W0@(90%!!
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Inget av de deltagande företagen erhöll någon form av investering av SI. Samtliga företag fick 

resorna betalda av SI. Division by Zero erhöll en investering på 50 000 kr efter en av 

utställningarna.  
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Företagen tog tillvara på möjligheten till etablering av affärsrelationer på olika sätt. I-tech 

hade som mål att etablera affärsrelationer i Sydkorea, när de fick chansen har de lagt mycket 

resurser på att upprätthålla dessa. Problemet som uppstod för Division by Zero var att de inte 

hade tillgång till de resurser som krävdes för att upprätthålla de kontakter som de fick via 

projektet. Detta är i enlighet med -+**2$'&*,&$%<&N89:9P som beskriver de svårigheter som 

finns för SMF att lyckas på egen hand, på grund av brist på exempelvis finansiella resurser 

och humankapital. Giraff valde att inte knyta några kontakter alls på grund av att relevanta 

aktörer saknades vid utställningarna.  
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I följande avsnitt presenteras en avslutande diskussion utifrån ovanstående analys och 

diskussion av problemformuleringen. 

 

Studien ämnade öka förståelsen för om och hur ett socio-politiskt främjandeprojekt kan gynna 

svenska SMF:s export ur ett nätverksperspektiv. Detta har gjorts genom att analysera ett av 

SI:s projekt, Innovative Sweden, som syftar till att främja Sverigebilden och svensk export av 

små svenska innovationsföretag.  

 

Samtliga företag är överens om att det finns ett behov av exportfrämjande projekt som 

Innovative Sweden. Små företag som mindre aktörer på marknaden behöver ofta hjälp i sin 

internationalisering och att etablera internationella affärsrelationer. Det är svårt för SMF att 

nå ut till ett internationellt nätverk på egen hand.  

 

Företagens tillståndsaspekt 

Studien visar att företagens förutsättningar är en avgörande faktor för hur utfallet av 

deltagandet blir. Vi såg ett stort problem med bristande resurser hos de deltagande företagen. 

För att ett företag ska gynnas av ett projekt som Innovative Sweden krävs tid, resurser och 

humankapital. Utan tillräckligt med resurser har företagen inte möjlighet att delta i 

världsutställningen och inte heller möjlighet att upprätthålla affärsrelationer som etablerades 

under projektets gång.  

Det krävs även ett engagemang från företagens sida vad gäller att ta dit rätt aktörer. I-tech, 

som var väl förberett inför utställningen fick mer hjälp i sin export och etablering av 

affärsrelationer än de andra två företagen. Finns endast irrelevanta aktörer på plats finns inga 

potentiella nätverksaktörer att etablera affärsrelationer med. Dock kan projektet leda till 

publicitet som gör att relevanta aktörer kontaktar företaget i efterhand.  

 

Företagens förändringsaspekt 

Företagens beslut om relationsengagemang visade sig även vara en avgörande faktor av 

utfallet av de etablerade affärsrelationerna, om det skulle bli affärer eller inte. Dock visade sig 

företagens förutsättningar vad gäller tillgång på resurser vara avgörande som underlag för de 

beslut som fattades om relationsengagemang.  



& I=&

 

Inverkan på företagens möjlighet till etablering av internationella affärsrelationer 

Företagen var alla eniga om att de via deltagandet erhöll förtroende från de närvarande 

aktörerna. Ur ett förtroendebyggande perspektiv var Innovative Sweden positivt då det har 

bidragit till ett ökat förtroende för deltagande företag genom att de blivit utvalda av SI. Som 

ett litet företag är det bra att vara en del av något större, framförallt i nya länder där det kan 

vara svårare att etablera ett företag och nätverka. Företagen anser att de har fått mer 

förtroende hos utländska aktörer genom deltagandet och blivit ansedda som mer seriösa 

aktörer. Att presenteras som svenska i utställningen på den utländska marknaden såg 

företagen som något positivt, de ansåg sig gynnas av den internationella bilden av 

företagsamhet och innovationer i Sverige. 

 

Innovative Sweden har vidare skapat en ökad möjlighet för företagen att nätverka i sin 

internationaliseringsprocess. De har fått möjlighet att träffa relevanta aktörer och haft fria 

händer att ta till vara på möjligheten. Det har framkommit av studien att Innovative Sweden 

har påverkat företagen olika. I-tech som haft mest resurser har lyckats etablera sig i Sydkorea. 

Division by Zero ansåg sig haft för lite resurser och kapacitet för att ta tillvara på de erhållna 

möjligheterna. 

 

Innovative Sweden visade sig inte gynna företagen i sin etablering av ett internationellt 

nätverk vad gäller ökad kunskap och ökat kapital.  

 

Företagen främjades i sin etablering av affärsrelationer genom Innovative Sweden, dock berör 

studien endast de kortsiktiga effekterna av projektet, detta på grund av att projektet skedde så 

pass nära inpå studien.  

& !
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Som svar på vår frågeställning visar studien att ja, främjandeprojektet Innovative Sweden kan 

gynna SMF i sitt internationella nätverkande och etablering av affärsrelationer på nya 

internationella marknader. Studiens resultat visar på att utfallet påverkas i hög grad av 

företagens egna resurser vad gäller humankapital, finansiellt kapital samt tidigare kunskap. 

Studien visar även på att företagen själva även kunnat påverka utfallet genom förberedelse 

och genom att själva vara aktiva vad gäller att bjuda in potentiella affärskontakter till 

utställningen. Beslut om relationsengagemang från företagens sida kom att även att spela in, 

vilket dock visade sig vara beroende av företagens förutsättningar.  

 

Främjandeprojektet ingav förtroende för företagen hos de deltagande aktörerna, vilket 

underlättade företagens etablering av nya affärskontakter. Företagen erhöll via projektet även 

ökade möjligheter till etablering av internationella affärsrelationer och därmed även ökade 

möjligheter till export.  

 

Slutsatsen om Svenska institutets främjandeprojekt Innovative Sweden, är att det gynnar 

export av svenska små- och medelstora företag, i en viss grad, vad gäller etablering av 

internationella affärsrelationer. Genom att förse företagen med relevant information om 

projektet om hur de kan gynnas av att delta visar studien skulle förbättra resultatet. Ett 

exportfrämjande projekt som Innovative Sweden ger företag möjlighet att etablera 

affärsrelationer för potentiell export, dock krävs vissa förutsättningar hos företagen för att det 

ska verka exportfrämjande i en högre grad.  

& !
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En av studiens främsta begränsningar är generaliserbarheten i och med valet av en kvalitativ 

studie och det faktum att vi endast studerat ett projekt. Vår ambition med uppsatsen har dock 

inte varit att kunna generalisera vårt resultat till hela populationen utan vi har medvetet valt 

att utföra en explorativ studie och undersökt resultatet av ett specifikt projekt som arrangerats 

av SI. Våra slutsatser har därför ingen garanti för att de skulle gälla utanför den begränsade 

kontext vår undersökning utförts inom. 

 

Uppsatsens något begränsade omfattning med förhållandevis få respondenter försvårar även 

dragning av generella slutsatser men det inger en fingervisning och god grund för vidare och 

mer utförlig forskning. Trots detta anser vi att en hög mättnadsgrad och reabilitet uppnåtts av 

studien då våra respondenter alla haft relevanta positioner och besuttit goda kunskaper för 

analyserandet av våra frågeställningar. De har alla varit aktiva i samarbetet under en period, 

och deras olika arbetsuppgifter täcker vårt önskvärda spann. 
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Vår studie visar på hur svenska SMF påverkas av att delta i främjande projekt i sin 

internationaliseringsprocess. Detta gjorde vi ur ett nätverksperspektiv och vårt resultat blev 

hur företagen påverkats kortsiktigt på grund av att projektet är så pass nytt. För vidare 

forskning vore det intressant att analysera företagen från Innovative Sweden om några år för 

att se hur de påverkats ur ett mer långsiktigt perspektiv. Att inkludera fler företag skulle även 

vara intressant att undersöka, eftersom det skulle kunna ge ett djupare resultat. Vi skulle 

vidare vilja uppmuntra till fortsatt forskning inom detta område för att kunna generalisera 

resultaten till en större population. Förslagsvis analysera andra politiska initiativ arrangerade 

av SI eller någon annan statlig myndighet för att se om det är någon skillnad i resultaten. Det 

vore även intressant att se hur de påverkats ur ett annat perspektiv än nätverk, med tanke på 

att det är många faktorer som påverkar en internationaliseringsprocess, och vi endast valt att 

belysa ett resultat ur nätverkande, vore det intressant att se hur företag påverkas av 

medverkande i politiska initiativ ur andra perspektiv. 
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Här presenteras en del av de frågeteman som varit utgångspunkt vid de genomförda 

semistrukturerade intervjuerna med representanter från Svenska institutet. 

1) Generell information 

Hur länge har du arbetat på SI? 

Vad är din roll på SI? 

Vad omfattar ditt arbete? 

Hur arbetar du med nationsfrämjande? 

2) SI:s arbete med främjande 

Vad är målen med arbetet med nationsfrämjande av Sverige? 

Hur arbetar Svenska Institutet med nationsfrämjande? 

Vilka kanaler används? 

Hur ser ert internationella nätverk ut? 

Vilka aktörer samarbetar ni med? 

3) Samarbete med svenska företag 

Hur kan SI:s arbete med nationsfrämjande gynna svenska företag? 

På vilket sätt hjälper ni svenska företag internationellt`? 

Kan era internationella kontakter gynna företag? 

Hur kan företagen nyttja det Sverigefrämjande arbetet i sin marknadsföring internationellt? 

Kommer samarbeten med företagen öka eller minska i framtiden? 

Hur kan Sverige dra nytta av svenska företag på internationell marknad? 

4) Projekt Innovative Sweden 

Vad var syftet med projektet? Och Hur var projektet utformat? 

När genomfördes projektet och var? 

Vad är SI:s roll i projektet? 

Vilka aktörer fanns på plats? 

Företags internationalisering eller nationsfrämjande i fokus? 

Hur kan företag gynnas av projektet vad gällande: 

förtroende hos potentiella intressenterkunskap? Den nya marknaden och internationalisering? 

Kapital och finansiering till export? Samt möjligheter att knyta kontakter med affärsaktörer? 
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Syftet med vår intervju är att vi vill få en inblick i hur Svenska institutet arbetar med 

Sverigefrämjande och exportfrämjande samt hur arbetet har påverkat företag i och med 

deltagande i projektet Innovative Sweden. För att göra detta har vi valt att genom ett flertal 

fallstudier från företag som medverkade under projektet Innovative Sweden, ta reda på hur 

projektet påverkat företagen. 

 

De områden vi kommer att beröra under intervjun är: 

 

1) Generell information 

Berätta om Svenska institutet och din roll i arbetet med Sverigefrämjande. 

2) SI:s arbete med främjande 

Omfattningen av SI:s nationsfrämjande arbete 

Mål med det nationsfrämjandet arbetet 

Omfattning av exportfrämjande arbete 

Mål med exportfrämjande arbete 

Global verksamhet 

Internationellt nätverk, relevanta aktörer 

3) Samarbete med svenska företag 

SI:s samarbete med svenska företag 

Sveriges nytta av svenska företag 

4) Projektet Innovative Sweden 

Berätta om projektet 

Syftet med projektet 

SI:s roll 

På vilket sätt företag kan gynnas i sin internationaliseringsprocess av att medverka i projektet 

Aktörer på plats vid utställningen 

Hur företagen påverkades av projektet vad gäller: 

- förtroende hos potentiella intressenter 

- kunskap om den nya marknaden och internationalisering 

- kapital och finansiering till export 

- möjligheter att knyta kontakter med potentiella affärsaktörer 
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Här presenteras en del av de frågeteman som vi haft som utgångspunkt vid de genomförda 

semistrukturerade intervjuerna med representanter från företagen. 

 

1)  Generell information 

Berätta om företaget (antal anställda, verksamhet etc) 

Förklaring av innovationen från Innovative Sweden 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Vad är din roll på företaget? 

Vad går er affärsidé ut på? 

Vad är ert mål med verksamheten? 

Finansiella resurser? 

Humankapital?  

2) Tidigare kunskap och erfarenhet av internationalisering 

Besitter ni någon form kunskap inom internationalisering av företag? 

Är ni aktiva på den internationella marknaden? Om ja, sedan när?  

Hur har/vill ni expandera internationellt? (Export, Joint venture, Green Field) 

Mål med internationalisering? 

3) Internationellt nätverk 

Hur såg ert internationella nätverk ut innan utställningen? 

Har ert internationella nätverk påverkats av deltagandet? 

Hur såg möjligheten ut till nätverkande vid deltagandet? Fanns rätt aktörer på plats för 

nätverk inom er bransch? 

Hur uppfattades ni av de deltagande aktörerna? Ingav projektet förtroende för små företag? 

4) Om SI samarbetet 

Hur kom ni i kontakt med SI? 

Hur länge har ni samarbetat med SI? 

Vad hade ni för uppfattning om Innovative Sweden? 

Vad innebar projektet? 

Vad ville ni få ut av deltagandet i projektet? Hade ni några mål? 

Har ni fått något resultat av deltagandet? 

Vad har det lett till? Fördelar/nackdelar? 
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Syftet med vår intervju är att undersöka om och hur Svenska Institutets projekt Innovative 

Sweden kan gynna företag som skall ut på den internationella marknaden. Som perspektiv har 

vi valt att undersöka om och hur ni gynnats vad gäller etablering av affärsrelationer via 

deltagande i projektet. För att göra detta har vi valt att genom att via fallstudier från företag 

som medverkat i Innovative Sweden och ta reda på hur projektet påverkat 

internationaliseringsprocessen. 

De områden vi kommer att beröra under intervjun är: 

 

1) Generell information 

Berätta kort om företaget och ditt jobb 

Beskrivningen av innovationen från projektet 

Företagets affärsidé 

Mål med verksamheten 

Tidigare internationell erfarenhet inom företaget 

2) Kunskap och tidigare erfarenhet av internationalisering 

Hur länge ni har varit aktiva på den internationella marknaden. 

Tidigare erfarenheter från internationell verksamhet 

Svårigheter med att nå ut på en internationell marknad 

3) Internationellt nätverk 

Internationellt nätverk innan utställningen 

Påverkan av det internationella nätverket efter deltagandet 

Aktörer på plats vid utställningen, relevanta? 

Deltagande aktörers och intressenters uppfattning om produkten och företaget (vad ni tror) 

4) Samarbetet med SI - Projektet Innovative Sweden 

Innebörden av samarbetet med SI 

Mål med deltagandet 

Positivt/Negativt 

Påverkan av projektet vad gäller: 

förtroende hos potentiella intressenter 

- kunskap om den nya marknaden och internationalisering, kapital och finansiering till export 

- möjligheter att knyta kontakter med potentiella affärsaktörer, Svensk image positiv/negativ? 

- Resultat av deltagandet- som förväntat?  Övrig påverkan av projektet 


