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Sammandrag 

Under de senaste 20 åren har born global-företag, som fenomen, stått i rampljuset för 

forskning. Detta fenomen anses av vissa forskare strida mot tidigare kända 

internationaliseringsteorier. Uppsalamodellens förklaringsgrad för born global-företag har 

därmed blivit ifrågasatt.  

Frågeställningen som denna uppsats har som mål att förklara är om ett born global-

företags internationalisering förklaras av Uppsalamodellen? Om inte, hur kan man utveckla 

Uppsalamodellen till att även inkludera born global-företag?  

För att undersöka forskningsfrågan har det genomförts en granskande 

litteraturgenomgång, en sammanställning av born global-företag samt en fallstudie. 

Litteraturgenomgången berör främst Uppsalamodellen och born global-forskning och visar på 

att det finns både likheter och skillnader mellan de två sidorna. Sammanställningen av born 

global-företag visar att fenomenet fortfarande är relativt ovanligt. Genom fallstudien har vi 

undersökt de påverkansfaktorer som belystes i litteraturgenomgången. 

Resultatet av granskningen visar att Uppsalamodellen fortfarande är aktuell men att 

förklaringsgraden skulle kunna stärkas genom att förtydliga interna och externa 

påverkansfaktorer. 
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INLEDNING 

1. Inledning 

1.1. En förändrad värld sätter tidigare forskning på prov 
Att företag sprider ut sina verksamheter i olika länder har länge varit intressant för 

forskningen och i slutet på 1970-talet introducerades en internationaliseringsmodell, senare 

känd som Uppsalamodellen, av Johanson & Vahlne (1977). Denna modell hade ett stort 

genomslag inom akademien och artikeln som de skrev är idag den mest citerade inom 

internationaliseringsteori.  

Uppsalamodellen grundades på empiriska observationer av svenska industriföretag 

utifrån vilka Johanson och Vahlne (1977) skapade en dynamisk modell som förklarar företags 

internationaliseringsprocesser. Modellen utgår från att företagens beslut grundas på 

avvägningar mellan risk och potentiell vinst (Johanson & Vahlne, 1977:27). Vidare består 

Uppsalamodellen av två sidor som påverkar varandra: företagets tillståndsfaktorer och 

företagets förändringsfaktorer (Johanson & Vahlne, 1977:27). Johanson & Vahlne (1977:23) 

påpekar modellens begränsning, då modellen utesluter beslutstagarens beteende och olika 

beslutssituationers specifika egenskaper. 

Mycket har hänt efter artikelns publicering och modellen har sedan dess genomgått ett 

antal uppdateringar för att bättre kunna förklara företagens internationaliserings- och 

globaliseringsprocesser (Johanson & Vahlne, 1977;2009, Vahlne & Johanson, 2013 samt 

Vahlne & Ivarsson, 2014). Dessa uppdateringar tyder på att dessa processer är ett komplext 

ämne att studera och att det är svårt att hitta en gyllene väg som alla kan enas om. 

Trots att artikeln har citerats i stor utsträckning så har det sedan 1990-talet dykt upp 

kritik mot modellen då den anses vara utdaterad eftersom den inte anses förklara nya 

företagsfenomen som ”international new ventures” och ”born global-företag”. Enligt Andall 

och Fischers (2005:23) studie, av artiklar skrivna mellan 2000-2005, var detta det mest 

debatterade problemet inom internationaliseringsforskning; huruvida fenomenen international 

new ventures (Oviatt & McDougall, 1994;2005) och born global-företag (Knight & Cavusgil, 

1996) passade in i Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 1977).  

Frågan som uppstår är ju då om det fortfarande är intressant att studera en modell med 

rötter i slutet av 1970-talet som har fått utstå en hel del kritik sedan början på 1990-talet. Vi 

anser att det är i allra högsta grad är intressant att studera modellen då den orsakar debatt i 

forskningen, med kritiker och förespråkare som verkar vara lika säkra på sin sak vilket öppnar 

upp ett forskningsutrymme där man kan spela de två olika sidornas argument mot varandra 

och eventuellt hitta något som bidrar till forskning inom ämnet.  
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Trots forskarnas kritik mot varandras teorier så finns det vissa likheter som enar dem. 

Något som forskare på båda sidor verkar vara överens om är att företagens beslut och tillstånd 

påverkas av olika faktorer som leder till att företagen agerar som de gör (bland annat 

Johanson & Vahlne 1977: Madsen & Servais, 1997). Dessa faktorer innefattar bland annat 

företagens nätverk, stegvisa lärande och uppfattad psykisk distans till värdlandet. Psykisk 

distans definieras som skillnader i till exempel språk och affärskultur och antas vara av sådan 

karaktär att det kan påverka ett företags beslut att gå in i ett nytt land men även hur företaget 

väl på plats lyckas (Johanson & Vahlne, 1977).  

I början av 1990-talet introducerades teorin kring Born Globals (hädanefter born global-

företag), en teori som, likt Uppsalamodellen, grundar sig på observationer (Halldin, 2012). 

Definitionen är omdiskuterad och det verkar ännu inte finnas någon konsensus om hur born 

global-företag egentligen ska definieras (Bader & Mazzarol, 2009). Enligt vissa forskare 

kännetecknas born global-företag av tidigt internationaliserande av verksamheten och en hög 

grad av export medan andra pekar på att antalet exportdestinationer och landsvariation också 

bör tas i beaktan (Halldin 2012:12). I en annan beskrivning anses det kännetecknande för born 

global-företag att de inte upplever riskerna med snabb internationalisering så höga alternativt 

att de värderar affärsmöjligheterna högre än riskerna (Madsen & Servais, 1997:563). 

Halldins rapport (2012)  om svenska born global-företag, visade att det var mycket 

vanligare med traditionella företag än sådana som kunde betraktas som born global-företag. 

Senare forskning på området har visat att vissa branscher tenderar att ha en högre andel av 

born global-företag än andra, som till exempel högteknologiska branscher (Freeman, Edwards 

& Schroder, 2006:53) eller nischade marknader (Knight & Cavusgil, 2004:136). Trots att 

fenomenet om born global-företag introducerades för över tjugo år sedan har forskningen inte 

kunnat enas om en ersättare till Uppsalamodellen, som skulle innefatta detta nya fenomen 

(Madsen & Servais, 1997:562). 

En del forskare har däremot kommit till slutsatsen att born global-företag har en negativ 

påverkan på Uppsalamodellens förklaringsgrad, detta på grund av etableringskedjan (Madsen 

& Servais, 1997:562). Denna slutsats kan tyckas missvisande då själva modellen inte 

beskriver etableringskedjan utan snarare en stegvis förändring, vilket Johanson & Vahlne 

(2009:1420) argumenterar för i sin uppdatering av modellen. Andra forskare har tvärtemot 

kommit fram till slutsatsen att själva grundidén med Uppsalamodellen är logisk men att den 

behöver utvecklas för att bättre kunna förklara born global-företagens snabba 

internationalisering (Madsen & Servais, 1997:580).  
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Frågan uppstår om Uppsalamodellen verkligen behöver utvecklas och i så fall hur den 

kan utvecklas för att bättre kunna förklara born global-företags internationaliseringsprocesser. 

Forskning inom nätverksteori har visat att företag bör ses i ett sammanhang där de 

ständigt påverkas och influeras av andra aktörer (Håkansson & Snehota, 2006:259), vilket 

även Hollensen (2014:78) reflekterar kring ”... the international firm cannot be analyzed as 

an isolated factor but has to be viewed in relation to other actors in the international 

environment”. En del born globalforskare har argumenterat för att ett införande av flera 

dimensioner skulle kunna ligga till grund för en modellutveckling (1994; Madsen & Servais, 

1997; Andersson & Wictor, 2003).  

Allt detta gör det intressant att undersöka fenomenet med born global-företag och deras 

förhållning till Uppsalamodellen närmare.  

1.2. Forskningsfråga 
Kan ett born global-företags internationalisering förklaras av Uppsalamodellen? Om inte, 

skulle ett förtydligande av påverkansfaktorer kunna förbättra Uppsalamodellen? 

1.3. Syfte 
Uppsatsens mål är att: 

• Undersöka Uppsalamodellen och dess historiska utveckling. 

• Undersöka tidigare forsknings insamlade observationer gällande born global-företag. 

• Uppmärksamma faktorer som påverkar born global-företags internationalisering. 

• Undersöka om Uppsalamodellen missar några påverkansfaktorer. 

• Ge förslag på en möjlig utvecklingsriktning av Uppsalamodellen.
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2. Litteraturgenomgång 
I denna del gör vi först en djupdykning i Uppsalamodellen och dess utveckling sedan 1970-

talet. Sedan introduceras läsaren till fenomenet om born global-företag. Historian bakom, 

definitionen av begreppet och drivande faktorer redovisas. I slutet av teoridelen presenteras 

vår egen analysmodell där påverkansfaktorer från Uppsalamodellen och born global-

forskningen sätts ihop som en utgångspunkt för kommande analys av data. 

2.1. Uppsalamodellen 
Johanson och Vahlne (1977:24) observerade svenska industriföretags beteenden gällande 

internationalisering. I sin studie kunde de se ett upprepat beteende hos företagen då steg för 

steg internationaliserade verksamheten. Det upprepade beteende var att företagen började med 

att exportera via en agent, för att sedan etablera ett dotterbolag och i vissa fall starta 

produktion i det nya landet (Johanson & Vahlne, 1977:24). Detta beteende upprepades ofta i 

varje land som företagen trädde in på och kallades för etableringskedja. En annan observation 

gällde psykisk distans mellan företagens hemland och de nya länder som företagen gick in i, 

en distans som visades påverka företagens marknadsinträde (företagen verkade gå till psykiskt 

nära marknader först). Då definierade Johanson och Vahlne (1977:24) psykisk distans som 

”summan av faktorer som hindrar flöde av information från och till marknaden”. Exempel 

som gavs var skillnader i språk, utbildning, företagspraxis, kultur och industriell utveckling.  

Utifrån sina observationer tog de fram en internationaliseringsmodell, senare känd som 

Uppsalamodellen, se figur 1 nedan.  

 
Figur 1. Uppsalamodellen 1977. Fritt översatt från Johanson & Vahlne (1977:26).  

Modellen består av två delar, den vänstra delen visar tillståndsfaktorer medan den högra visar 

förändringsfaktorer, och är en dynamisk modell där båda sidor påverkar varandra (Johanson 

& Vahlne, 1977:26). 
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 Tillståndsfaktorerna (Johanson & Vahlne, 1977:27) består av marknadskunskap och 

marknadsåtagande (resurser ålagda marknaden). De menar att företagens förändring gällande 

internationalisering påverkas av företagens nuvarande tillstånd (Johanson & Vahlne, 

1977:27).  

Förändringsfaktorerna (Johanson & Vahlne, 177:28) består av åtagandebeslut (om 

resurser) och innevarande aktiviteters prestation. De menar att dessa två förändringsfaktorer 

påverkar företagens tillstånd. 

I Uppsalamodellen antas det att företagens upplevda risker och möjligheter påverkas av 

företagens tillstånd, vilket ger uttryck för en dynamik mellan företagens tillstånd och 

förändring. Modellen redogör för denna dynamik genom pilarna som visar att vardera sida 

påverkar den andra. Vidare antar Johanson & Vahlne att företag strävar mot att öka sin vinst 

på lång sikt, vilket antas vara likställt tillväxt, samt att företagen strävar efter att hålla 

risktagande på en låg nivå (1977:27). Dessa två strävanden antar de karaktärisera 

beslutsfattandet på alla nivåer av företaget. 

2.1.1. Uppsalamodellen uppdateras (2009) 
Sedan 1977 har det hänt mycket i företagsvärlden, vilket forskningen har observerat i nya 

trender och fenomen. Denna förändring har lett till att Uppsalamodellen har uppdaterats vid 

ett par tillfällen för att bättre kunna förklara företags internationaliseringsprocesser (Johanson 

& Vahlne, 2009; Vahlne & Johanson, 2013; Vahlne & Ivarsson, 2014).  

I 2009 års uppdatering lyfter Johanson & Vahlne fram relationernas och nätverkens 

påverkan på företags internationalisering, se figur 2 (s. 8). Detta görs på grund av tidigare 

forsknings tydliga bevis för nätverkens påverkan av företags internationalisering (Johanson & 

Vahlne, 2009:1413).  

 Johanson & Vahlne argumenterar nu för att tillståndsfaktorerna består av kunskap, 

vetskap om affärsmöjligheter och nätverksposition (2009:1424). Att identifiera 

affärsmöjligheter förutsätter de vara den viktigaste kunskapen hos företag, vilket är det som 

driver företag framåt (2009:1424). Marknadsåtagande har bytts ut mot nätverksposition då de 

nu antar att företags internationaliseringsprocesser sker med hjälp av nätverk. Gällande 

förändringsfaktorerna har åtagandebeslut om resurser ändrats till åtagandebeslut om 

relationer. Innevarande aktiviteter har de utvecklat till lärande, skapande och 

förtroendebyggande.  

Utanförskap, kopplat till relationer och nätverk, framställs nu som mer 

osäkerhetspåverkande än psykisk distans (Johanson och Vahlne, 2009:1426). Psykisk distans 
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anses dock fortfarande ha en påverkan då en kortare psykisk distans kan göra 

internationaliseringsprocessen enklare (Johanson och Vahlne, 2009:1425). 
 

 
Figur 2. Uppsalamodellen 2009. Fritt översatt från Johanson & Vahlne (2009:1424). 

I den här uppdateringen nämner Johanson & Vahlne även hur forskningen kan gå framåt 

genom att jämföra och lära sig av andra teorier (2009:1426). De är däremot noga med att 

påpeka att en sammanslagning av två olika teorier, med olika grundantaganden, kan visa sig 

problematiskt att genomföra (2009:1426), angående dåvarande diskussioner om att försöka 

slå ihop Uppsalamodellen med Dunnings paradigm (1997).  

De svarar även på kritiken de fått angående etableringskedjan med att den inte är en del 

av modellen, utan endast en del av deras empiriska observationer (Johanson & Vahlne, 

2009:1420). Vidare besvaras kritik genom att argumentera för att företag oftast är ”born 

regionals” och att modellen inte alls utesluter snabb internationalisering. 

2.1.2. Uppsalamodellen uppdateras (2013) 
I 2013 års uppdatering argumenterar Vahlne och Johanson att de vill flytta fokus på hur 

företagen analyseras; från fokus på produktionsstruktur till fokus på förändringsprocesser av 

företagsrelationer och entreprenörskap (Vahlne & Johanson, 2013:189).  

Detta!flyttade fokus innebär att det enskilda företaget ska ses i sin egen kontext, vilket 

de exemplifierar genom att företag från land A kan uppleva olika psykiska distanser till land 

B beroende på tidigare erfarenheter hos företagets nyckelpersoner (Vahlne & Johanson, 

2013:195). 

De kommer även fram till att tidigare forsknings förslag på en sammanslagning av 

Uppsalamodellen och Dunnings paradigm skulle vara svår att genomföra (Vahlne & 

Johanson, 2013:191). Detta leder dem till att åter utveckla modellen för att kunna presentera 

! !
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ett alternativ, vilket görs genom att lägga till delar från andra teorier om dynamiska förmågor, 

entreprenörskap och osäkerhet (Vahlne & Johanson, 2013:194). 

Åtagandebeslut anser de kunna uttryckas genom två dimensioner, nämligen volym och 

grad av behärskning gällande allokering av resurser (Vahlne & Johanson, 2013:200). De 

finjusterar detta till konfigurering av tillgängliga resurser och förändring av 

koordinationssystem, se figur 3 nedan.  

!
Figur 3. Uppsalamodellen 2013. Fritt översatt från Vahlne & Johanson (2013:200). 

Den nedre förändringsrutan lämnas i princip oförändrad förutom att de tre processerna får ett 

samlingsnamn: interorganisatoriska processer. I diskussionsdelen framförs dock att det är 

denna ruta av modellen som är av störst vikt och att dessa förändringsfaktorer påverkar både 

de dynamiska och operationella förmågorna. (Vahlne & Johanson, 2013:203).  

En del ändringar görs i den nedre tillståndsrutan. Nätverkets påverkan, på ett företags 

internationalisering, får ännu större utrymme samtidigt som en distinktion görs mellan 

interorganisatoriska och intraorganisatoriska nätverk. Vidare argumenterar de för att företag 

med starka nätverkspositioner kan påverka sin omgivning för egen vinning, vilket modellens 

nätverksmakt återspeglar (Vahlne & Johanson, 2013:203).  

Den övre tillståndsrutan är nu uppdelad i operationella och dynamiska förmågor, där 

dynamiska förmågor innefattar möjlighetsutvecklande, internationalisering och nätverkande 

(Vahlne & Johanson 2013:200). 

2.1.3. Uppsalamodellen för globaliseringsprocesser presenteras (2014) 
Den senaste uppdateringen av Uppsalamodellen introducerades 2014 av Vahlne och Ivarsson. 

Med denna modell vill de förklara varför företag blir globala (Vahlne & Ivarsson, 2014:228). 
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De menar att samhällsutvecklingen har underlättat för det här globaliseringsfenomenet 

(Vahlne och Ivarsson, 2014:229).  

Kritik mot born globalforskning redogörs för, med ett argumenterande för att de allra 

flesta internationella företag är regionala och inte globala (Vahlne & Ivarsson, 2014). De 

hänvisar även till problemet med att det inte finns en tydlig definition för born global-företag. 

Detta då det enligt en studie av Rugman och Verbeke (2004) endast fanns nio globala företag 

i världen, enligt deras definition. Vahlne och Ivarsson (2014:230) argumenterar för att en 

modell för globala företag bör ha en dynamisk del då de antar att företagen kommer fortsätta 

att lära sig och utveckla nya och/eller gamla fördelar.  

Studien kommer fram till att det globala avtrycket är en tydlig trend, då alla undersökta 

företag hade upplevt en kraftigt minskad andel av försäljning och personal i hemlandet 

(Vahlne och Ivarsson, 2014:234). 

!
Figur 4. Uppsalamodellen för globaliseringsprocesser. Fritt översatt från Vahlne & Ivarsson (2014:242). 

Tillståndsfaktorerna består nu av företagens interna förmågor (övre vänstra kvadraten) och 

företagens prestation (nedre vänstra kvadraten), se figur 4 ovan. Företagens interna kapacitet 

delas in i två förmågor: operationella och dynamiska. De operationella förmågorna innefattar 

de rutiner som används för att producera och sälja företagets produkter medan de dynamiska 

förmågorna innefattar att kunna anpassa och utveckla de operationella förmågorna (Vahlne 

och Ivarsson, 2014:243). De dynamiska förmågorna består av: möjlighetsutvecklande, 

nätverkande, teknisk utveckling och globalisering. Företagens prestation redovisas enbart i 

grad av globalisering i enlighet med studiens syfte (Vahlne och Ivarsson, 2014:243). 

Förändringsfaktorerna innefattar i denna modell åtagandebeslut och organisatoriska 

processer. Åtagandebesluten innefattar konfigureringsbeslut och beslut gällande förändring av 
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koordination. Med konfigureringsbeslut menar de beslut som handlar om att omlokalisera 

samt förbättra värdekedjan (Vahlne och Ivarsson, 2014:242). Den nedre högra rutan som 

lyder organisatoriska processer innefattar processer som har en påverkan på företagets 

tillstånd såsom lärande, skapande och förtroendebyggande (Vahlne och Ivarsson, 2014:242).  

Vahlne & Ivarsson (2014:244) anser att globaliseringen av företag bygger på företagens 

förmågor att utnyttja och utveckla sina dynamiska förmågor och koordinationssystem, vilket 

de anser påverka företagens operativa förmåga så att den blir effektiv på global nivå. 

2.2. Born global-företag 

2.2.1. Nya observationer sätter Uppsalamodellen på prov 
Fenomenet Born Globals (born global-företag) blev uppmärksammat i början på 1990-talet 

genom en studie av McKinsey (Halldin, 2012). Nya observationer, som visade på ett nytt 

sorts beteende, låg bakom upptäckten av fenomenet. Tvärtemot då gällande teorier visade 

observationerna att vissa företag hoppade över vissa internationaliseringssteg. Studien visade 

att företag expanderade tidigt till internationella marknader, ibland avlägsna sådana till 

skillnad mot den etableringskedja som Johanson & Vahlne (1977) hade observerat.  

Gemensamt för företagen var att de försökte ta tillvara på de affärsmöjligheter som fanns att 

tillgå globalt. Rennie (1993 i Halldin, 2012:9) beskrev born global-företagen så här ”one 

which views the world as its marketplace from the outset; it does not see foreign markets as 

useful adjuncts to the domestic market”.  

2.2.2. Vad är egentligen ett born global-företag? 
Problemet med begreppet är att forskningen har haft svårt att komma överens om vilka 

faktorer ett företag bör uppfylla för att räknas som ett born global-företag (Halldin, 2012:12). 

Halldin sammanfattar ett antal faktorer som andra forskare har argumenterat för i sin rapport 

om born global-företag: (1) Exportintensitet (2) Tidsdimension (3) Antalet exportdestinationer 

och (4) Landsdiversifiering. 

Exportintensitet och tidsdimension är de två dominerande faktorerna inom forskningen för att 

definiera born global-företag enligt Halldin (2012:12). En annan faktor som har diskuterats 

inom forskningen gäller att företag måste uppnå en lägsta gräns av export, mellan 10-25 

procent, för att få betraktas som born global-företag. Tidsdimensionen innefattar att företag 

måste uppnå den tidigare nämnda exportintensiteten inom två till tre år efter företagets 

grundande för att falla inom definitionen för born global-företag.  

De två kvarvarande faktorerna; antalet exportdestinationer och landsdiversifiering handlar 

om att ta tillvara på ordet global i fenomenet. De två tidigare nämnda dominerande faktorerna 

innebär i princip endast att företagen gör en snabb internationalisering. Till exempel kan ett 
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företag exportera till endast ett land enligt kriteriet om exportintensitet. Halldin (2012:12) ger 

exempel på forskare (Bals, Berry & Hartmann 2008) som anser att dessa två faktorer är 

viktiga att ta i beaktan. De anser att ett företag bör ha aktivitet i minst fem länder eller i två 

olika typer av kulturella miljöer för att få benämnas som born global-företag. De 

argumenterar vidare för att företagens internationella aktiviteter bör inkludera minst två av 

funktionerna marknadsföring, försäljning, produktion eller forskning och utveckling.  

Oviatt & McDougall (1994) argumenterar för ett liknande synsätt som Bals et al (2008) 

och grupperar in företag i fem olika internationaliseringsgrupper beroende på antal 

värdekedjeaktiviteter mellan länder och antal involverade länder, se figur 5 nedan. 

 
Figur 5. Olika typer av internationella uppstartsföretag. Fritt översatt från Oviatt & McDougall (1994:59). 

De fem olika grupperna Oviatt & McDougall (1994:59) identifierade var nya internationella 

marknadsskapare, export/import uppstartsföretag, multinationella handlare, geografiskt 

fokuserade uppstartsföretag och globala uppstartsföretag. Born global-företag skulle enligt 

Bals et al (2008) alltså passa bäst in i den nedersta högra rutan för globalt uppstartsföretag 

med många länder involverade och många värdekedjeaktiviteter mellan länderna.  

2.2.3. Samhällets utveckling har banat väg för born global-företag 
Vad är det då som ligger bakom uppkomsten av fenomenet born global-företag? Vad är det 

som har påverkat företagen i den riktning att traditionella teorier som Uppsalamodellen inte 

anses kunna förklara fenomenet? Knight & Cavusgil (1996) presenterade ett antal faktorer 

som lett till uppkomsten av born global-företag: (1) Ökning av nischmarknader (2) Medfödda 

småbolagsfördelar (3) Framsteg inom produktionsteknik (4) Underlättande av 

internationalisering (5) Framsteg inom kommunikationsteknik och (6) Globala nätverk. 

Madsen och Servais (1997:565) pekar på tre påtagande faktorer bakom uppkomsten av 

born global-företag: nya marknadsförutsättningar, tekniska framsteg (inom produktion, 
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transport och kommunikation), samt människans utveckling av mer specifik kunskap. De 

menar att dessa tre faktorer är sammankopplade (Madsen & Servais, 1997:565). Utvecklingen 

av detta resonemang bygger på att faktorerna påverkar varandra, nya marknadsförutsättningar 

dyker inte bara upp utan en orsak utan föregås ofta av till exempel ny teknik och en utvecklad 

kunskapsbas som i sin tur kan ha påverkats av tidigare marknadsförutsättningar.  

2.2.4. Interna och externa faktorer påverkar born global-företagens möjligheter 
Blandningen av interna och externa faktorer som driver utvecklingen av born global-företag 

har diskuterats av ett antal forskare (Rennie, 1993; Oviatt och McDougall, 1994; Madsen & 

Servais, 1997) vilket kan antyda att en fungerande modell för internationalisering bör 

förtydliga deras påverkan hos företag. Detta antagande förstärks av Bell (1995) som pekar på 

att born global-företagens internationaliseringsprocesser är mycket individuella samt att de är 

påverkade av den specifika situation som de befinner sig i. Detta förtydligande av interna och 

externa påverkansfaktorer tar Andersson & Wictor (2003:254) fasta på i sin utformning av ett 

konceptuellt ramverk där de radar upp fyra påverkansfaktorer för företag: entreprenören, 

nätverket, industrin och globaliseringen, se figur 6 nedan. 

 
Figur 6. Konceptuellt ramverk för born global-företag. Fritt översatt från Andersson & Wictor (2003:254). 

2.2.5. Born global-företagens förhållande till Uppsalamodellen 
Madsen & Servais (1997:566) pekar på att trots alla lovord om begreppet born global-företag 

så saknas det ett teoretiskt ramverk som förklarar begreppet. Enligt dem så bygger born 

globalforsking huvudsakligen på empirisk insamling och har inte kunnat redogöra för en ny 

modell som förklarar fenomenet med born global-företag. Madsen & Servais undersöker 

Uppsalamodellen närmare genom att undersöka de antaganden och dynamiska processer som 

Uppsalamodellen bygger på och relaterar sedan dessa till born global-företags processer 

!
Born global-företag 

!
Bransch 

!
Entreprenör 

!
Globalisering 

!
Nätverk 

LITTERATURGENOMGÅNG 



!

! 14!

LITTERATURGENOMGÅNG 

gällande internationalisering (1997:570). I sin sammanställning kan de se att born global-

företag inte nödvändigtvis skiljer sig åt så mycket från Uppsalamodellen utan att det är 

Johanson och Vahlnes (1977) observationer om fallföretagens etableringskedja som inte 

rimmar med begreppet born global-företag.  

Madsen och Servais (1997:573) resonerar vidare kring huruvida tidsperspektivet hos 

born global-företag skulle kunna förlängas till att även innefatta händelser innan born global-

företags grundande då företagens förutsättningar ofta bygger på tidigare erfarenheter och 

kunskaper hos grundare och anställda. De menar att denna förlängning av tidsperspektivet kan 

visa på en viss evolutionsprocess som många born global-förespråkare missar. De bygger 

vidare sitt resonemang om born global-företagens evolutionsprocess till skillnad från 

traditionella företag inte har sin grund i hemmamarknaden utan möjligtvis ligger i grundarens 

förmåga till problemlösning (Madsen & Servais, 1997:574).  

Utifrån deras resonemang framhäver de att born global-företag inte helhjärtat kan 

förklaras genom den traditionella Uppsalamodellen men att den som teoretisk referensram är 

en bra grund att utgå ifrån och att framtida forskning bör fokusera mer på att bygga upp en 

teoretisk modell för fenomenet born global-företag (Madsen & Servais, 1997:580). De 

föreslår att framtida forskning bör utgå ifrån deras ramverk, se figur 7 nedan. Figuren visar att 

företag kan påverkas av bland annat sin omgivning, struktur och grundare.

 
Figur 7. Forskningsmodell för born global-företag. Fritt översatt från Madsen & Servais (1997:581). 

2.3. Litteraturdiskussion 
Tidigare nämnda forskare försöker alla på varsitt sätt förklara internationaliserings- och 

globaliseringsprocesser. Gemensamt är att alla forskare pekar på faktorer som har en 

påverkan på företagens spridning utanför hemlandet.  

Jämfört med ursprungliga Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 1977) så visar senare 

uppdateringar tydligt att företag påverkas av sin omgivning, vilket antyder att det är något 

som bör utforskas närmare i framtida forskning. 
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Detta är något som flera forskare argumenterar för. Hollensen (2014:78) argumenterar för 

att ”... the international firm cannot be analyzed as an isolated factor but has to be viewed in 

relation to other actors in the international environment”.  Detta finner även stöd i Håkansson 

& Snehotas (2006) artikel angående beroende och influenser mellan olika aktörer.  

Detta antyder att teoribildning om internationalisering och globalisering skulle kunna 

förbättras genom att förtydliga företags påverkansfaktorer. Ett förtydligande av dessa 

påverkansfaktorer skulle, enligt flera forskare (Madsen & Servais, 1997; Andersson & 

Wictor, 2003), kunna utöka förklaringsgraden till varför företag beter sig som de gör gällande 

internationalisering och globalisering.  

Uppsalamodellens kritiker inriktar sig mest på att modellen missar att förklara 

påverkansfaktorer samt att 1977 års etableringskedja inte är aktuell för born global-företagen. 

Till skillnad från Uppsalamodellens kritiker ser vi inte etableringskedjan som en faktor för 

den dynamiska modellen, med samma motivering som Johanson och Vahlne tar upp i sin 

uppdatering av modellen (Johanson & Vahlne, 2009:1420), nämligen att etableringskedjan 

endast är en observation och inte något som modellen bygger på. Vi ser det snarare som att 

det skulle kunna vara ett möjligt utfall utifrån modellen.  

Däremot anser vi att det finns bevis, genom tidigare forskning, för att de tre andra 

faktorerna (stegvis lärande, psykisk distans och nätverk) har en påverkan för ett företags 

internationalisering. Stegvis lärande (representeras av tillstånd och förändring i 

Uppsalamodellen) anser vi vara den genomgående kärnan i Uppsalamodellen och finns 

representerad i alla uppdateringar. Psykisk distans har tidigare visat sig ha en påverkan på 

internationaliseringsbeslut, vilket vi fortfarande antar att det har, om än kanske i mindre 

betydelse än tidigare. Nätverkets betydelse har av tidigare forskning visat sig vara viktig vid 

ett företags internationalisering, vilket har introducerats i uppdateringar av Uppsalamodellen 

(2009;2013). Uppsalamodellen har alltså, enligt tidigare forskare, tre till fyra faktorer: 

1. Stegvis lärande (dynamiken) 3. (Etableringskedja) 

2. Psykisk distans  4. Nätverket 

Uppsalamodellens flertaliga uppdateringar tyder på att området ännu inte är helt uttömt på 

forskningsmöjligheter. Den senaste uppdateringen av Vahlne och Ivarsson (2014) ger sken av 

att det skulle finnas en skillnad mellan internationalisering och globalisering samt att 

grundprincipen med dynamiken fortfarande håller. Vi antar däremot att en modell som 

uppmärksammar interna och externa påverkansfaktorer skulle kunna förklara båda typer av 

beteende hos företag.  



!

! 16!

LITTERATURGENOMGÅNG 

Vi hoppas kunna öppna upp för ny forskning inom området genom att slå samman 

Uppsalamodellens grundprinciper med senare forsknings förslag om nya påverkansfaktorer 

(Andersson & Wictor, 2013): 

1. Entreprenören  3. Bransch   

2. Nätverk  4. Globalisering 

Allt detta sammantaget har lett oss till frågan om hur en möjlig analysmodell skulle kunna se 

ut. Logiken bakom Uppsalamodellens dynamik är svår att bortförklara samtidigt som 

modellen missar andra påverkansfaktorer som vi, och tidigare forskning, anser vara viktiga 

för att förklara internationaliseringsprocessen hos företag. Tidigare forskning har fått kritik 

för att missa viktiga påverkansfaktorer, av denna anledning lämnar vi en cirkel med ett 

frågetecken som representation av ytterligare påverkansfaktorer. Se vår analysmodell, figur 8, 

på efterföljande sida som i centret har Uppsalamodellens dynamik, omgärdat av interna och 

externa påverkansfaktorer.  

Men för att kunna diskutera fenomenet born global-företag måste vi först veta exakt vad 

ett born global-företag är. Born globalforskarna verkar ännu inte ha kommit överens om en 

definition men utifrån vår litteraturgenomgång kan vi utläsa fem faktorer som bör tas i 

beaktan innan ett företag kan benämnas som ett born global-företag: 

1. Snabbhet av internationalisering  4. Företagets globala spridning 

2. Skalan av internationalisering  5. Företagets mål/vision 

3. Vidden av internationalisering    

Dessa faktorer kommer användas som kriterier i vår sökning efter born global-företag. 

Snabbhet av internationalisering definieras som tiden det tar att utveckla en internationell 

verksamhet, de flesta forskarna är överens om att denna tidsrymd bör ligga någonstans mellan 

2-3 år för att få betraktas som ett born global-företag.  

Skalan av internationalisering hänvisar till en procentuell fördelning av intäkter där en 

större del ska komma från utlandet, 25 procent är den miniminivå som tidigare forskning har 

enats kring.  

Vidden av internationalisering handlar om hur stor del av organisationen som är 

internationell. Några forskare förespråkar att det behövs mer än en del av organisationen som 

är internationell.  

Företagets globala spridning handlar om att ta tillvara på ordet global, det vill säga att en 

viss minsta spridning måste uppnås för att betraktas som global.  

Mål och vision har visat sig vara en grundpelare för att företagen ska ta sig an en 

internationalisering.  
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Figur 8. Analysmodell. Baserad på Johanson & Vahlne (1977); Andersson & Wictor (2003). 
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3. Tillvägagångssätt 
För att kunna uppnå syftet med uppsatsen, som är att undersöka Uppsalamodellens aktualitet 

och möjliga utveckling, har vi planerat och följt en passande metod som finns att läsa nedan. 

Detta är viktigt för att kunna besvara uppsatsens frågeställning, men även för att styrka 

uppsatsens och resultatens tillförlitlighet och reliabilitet. Därmed så följer här en beskrivning 

och motivering av tillvägagångssättet, samt en genomgång av studiens styrkor och svagheter. 

3.1. Forskningsdesign 
Uppsatsen är av både beskrivande och utforskande karaktär där vi utgår från tidigare 

litteratur inom ämnet, en sammanställning av företag vilket i slutändan landar i en analys av 

ett fallföretag. Då syftet är att utreda olika påverkansfaktorer som kan leda till en utveckling 

av teorin, är en kvalitativ metod med en analys av ett fallföretag lämplig då det ger en djupare 

förståelse i ämnet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:163-64).  

Utifrån analysen är tanken att kunna redogöra för en möjlig utveckling av 

Uppsalamodellen för att utöka dess förklaringsgrad och inkludera fler företag. Denna struktur 

där vi går fram och tillbaka mellan teori och data från verkligheten liknar en abduktiv metod 

vilket anses vara en bra metod för att utveckla teorier (Saunders et al., 2012:144). 

3.2. Deltagare, avgränsningar och bortfall 
Möjliga deltagare i uppsatsen har påverkats av ett antal avgränsningar. Den första 

avgränsningsdelen handlade om att kunna få fram en överskådlig lista av företag som vi 

kunde undersöka närmare. Dessa företag redovisas i tabell 1 nedan. Avgränsningarna löd att: 

(1) Företaget är listat på Stockholmsbörsens Small Cap, (2) Företaget är grundat på 2000-

talet, (3) Företaget räknas som ett uppstartsföretag, och (4) Företaget bedriver inte enbart 

finansiell verksamhet. 

Efter att listan hade sammanställts beslutades det om en sista avgränsning innan 

intervjuförfrågan till företagen genomfördes. Denna avgränsning handlade om att företagen 

skulle uppfylla våra kriterier för att betraktas som ett möjligt born global-företag. Dessa 

kriterier var att: (1) Företaget har verksamhet/försäljning utomlands inom tre år, (2) 

Företagets försäljning till utlandet överskrider 25 procent inom tre år, (3) Företaget har mer än 

en funktion utomlands, (4) Företaget har verksamhet på minst två världsdelar, och (5) 

Företaget har som vision/mål att verka globalt.  

 Bortfall berodde dels på att vi inte kunde få tag på all information vi ville (se noter till 

tabell 1, s. 22), samt att företag som förfrågades om intervju inte svarade, hade tid eller deltog 



!

! 19!

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

i en annan uppsats och därför inte var intresserade. Studien använder sig av ett fallföretag, 

Raysearch Laboratories, som presenteras närmare i resultatavsnittet (4.2). 

3.3. Datainsamling 
Utöver intervjun med fallföretaget har datainsamling skett i huvudsak från företagens 

hemsidor och årsredovisningar. Med hjälp av denna datainsamlingsmetod har vi kunnat spara 

både tid och resurser samtidigt som vi har kunnat undersöka fler born global-företag 

(Saunders et al., 2012:317-18). De undersökta born globals-företagen utgår som tidigare sagt 

från Stockholmsbörsens Small Cap lista där ovan nämnda typer av källor har används för att 

undersöka företagen. 

En semistrukturerad intervju genomfördes med fallföretaget för att djupare kunna 

undersöka de faktorer som kan ha påverkat företagets internationalisering. Den 

semistrukturerade karaktären valdes då vi ville erhålla en överblickande bild av företaget och 

om det var nödvändigt kunna ställa öppna frågor för att ge utrymme för en djupgående 

undersökning där nya samband och påverkansfaktorer kan upptäckas (Saunders et al., 

2012:379). Denna typ av intervju passar studiens syfte väl då vi vill försöka förklara ett 

beteende och vad det påverkas av (Saunders et al., 2012:378). 

 3.4. Operationalisering 
För att operationalisera forskningsfrågan har en omfattande litteraturundersökning genomförts 

där olika åsikter om Uppsalamodellen, utifrån både förespråkare och kritiker, har granskats 

kritiskt. En bred granskning av born globalforskning har utförts för att kunna redogöra för de 

påverkansfaktorer som Uppsalamodellen anses missa. Dessa påverkansfaktorer har sedan 

kartlagts och ligger som grund för vår analysmodell tillsammans med utvalda delar av 

Uppsalamodellen, se figur 8 (s. 17). Analysmodellen bidrar med en översiktlig bild av 

påverkansfaktorer och används även i analysarbetet med fallföretaget. Analysen utgick ifrån 

fallföretaget och dess kopplingar till analysmodellens påverkansfaktorer. 

I sökandet efter fallföretag bestämde vi oss för att rikta in oss på publika aktiebolag då 

mycket information finns tillgänglig via till exempel årsredovisningar. I och med att vi var 

intresserade av hur företagen har internationaliserat sig de tre första åren gjordes en 

avgränsning till att företagen skulle vara grundade på 2000-talet. Detta för att minimera 

tidsskillnaden och eventuella minnesförluster mellan en möjlig intervju och den, enligt vår 

uppsats, intressanta perioden av företagens tre första år. Enligt tidigare forskning är det även 

vanligare att born global-företag är små till medelstora (Hollensen, 2014:89). Allt detta ledde 

fram till att en undersökning av företag listade på Stockholmsbörsens Small Cap ansågs 
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lämplig för uppsatsen. De listade företagen granskades sedan i relation till fem uppställda 

kriterier för born global-företag, vilket redovisas i tabell 1.  

Efter sammanställningen av tabellen kunde vi se vilka företag som skulle kunna 

betraktas som born global-företag, enligt våra fem kriterier. Dessa företag var vi intresserade 

av att granska närmare för att kunna undersöka möjliga påverkansfaktorer. Därför kontaktades 

dem med en intervjuförfrågan via antingen email eller telefon. Av de fem kontaktade 

företagen var det endast ett företag som accepterade intervjuförfrågan: Raysearch 

Laboratories. Bortfallen av de andra företagen berodde på uteblivet svar, tidsbrist samt 

deltagande i en annan uppsats. För att få en bättre inblick i företaget genomfördes en djupare 

undersökning av företaget via deras hemsida och de senaste årens årsredovisningar. Denna 

datainsamling utgjorde en bra grund för oss att stå på som en förberedelse inför intervjun. 

Intervjun genomfördes på plats hos fallföretaget i Stockholm och bandades, med tillåtelse, för 

att efteråt enkelt kunna gå tillbaka och lyssna igenom vad som sades. Längden på intervjun 

uppgick till omkring 45 minuter. En transkribering av intervjun har även skickats till 

respondenten för godkännande. 

Bandningen av intervjun ledde till att vi kände oss mer fokuserade på respondentens 

genomgång av företaget och dess internationaliseringsprocesser. Detta ledde till att vi kunde 

koncentrera oss på möjliga följdfrågor istället för att anteckna respondentens svar. Följdfrågor 

ställdes för att utveckla respondentens svar kring de påverkansfaktorer som återfinns i vår 

analysmodell. Bandningen ledde även till att vi kunde vara uppmärksamma på ytterligare 

påverkansfaktorer då dessa skulle kunna påverka analysen och slutsatsen (Saunders et al., 

2012:394-96). 

 3.5. Studiens trovärdighet 
För att öka studiens trovärdighet har vi så noga som möjligt beskrivit vår operationalisering 

av studien. Genom detta ökar studiens överförbarhet vilket gör att studien i framtiden ska 

kunna göras om och få liknande resultat. Studien har även gett fallföretaget möjlighet att läsa 

igenom transkriberingen av intervjun för att kunna rätta fel och/eller utveckla den information 

som gavs. Denna åtgärd utfördes för att öka intervjuns trovärdighet. Enligt Saunders et al. 

(2012:385) bör trovärdigheten också ökas då respondenten som intervjuades vart tilldelad 

relevant information rörande de områden och frågor som intervjun var tänkt att behandla i 

förväg. De anser att det kan leda till en möjlighet för respondenten att förbereda sig för att 

kunna bidra med relevant information under intervjun. 
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 3.6. Studiens användbarhet 
Genom att kritiskt granska de resultat, resonemang och slutsatser som studien kommer fram 

till kan vi säkerställa studiens validitet, reliabilitet samt hantera de risker som den valda 

metoden medför.  

Genom den valda metoden med en semistrukturerad intervju ges möjlighet att gå på 

djupet och ställa viktiga följdfrågor för att bena ut de påverkansfaktorer som är av vikt för 

fallföretaget (Saunders et al., 2012:379). En sådan metodansats öppnar upp för en djup analys 

som kan leda till en möjlig utveckling av teorin. 

Tillitbarheten och generaliserbarheten kan ifrågasättas då denna uppsats enbart 

analyserar ett fallföretag närmare, nämligen Raysearch Laboratories (Saunders et al., 

2012:383). Detta företag granskas dock grundligt baserat på analysmodellen, se figur 8. Även 

om en grundlig undersökning är genomförd för denna fallstudie bör det påpekas att man bör 

vara försiktig med att generalisera resultaten. Vi anser att studien är tillförlitlig gällande 

fallföretaget då fallföretaget har fått chansen att revidera intervjuunderlaget och att studien 

skulle kunna göras igen med liknande resultat. Allt detta tillsammans gör att studiens 

reliabilitet är god för ändamålet nämligen att öppna upp för en möjlig utveckling av 

Uppsalamodellen som skulle ena modellens kritiker och förespråkare. 

En annan aspekt att granska är antalet genomförda intervjuer. I detta fall sker enbart en 

intervju. Informationsunderlaget var omfattande efter intervjun med fallföretaget och 

möjligheten att vi skulle ha fått någon annan information, genom intervjuer av andra personer 

inom företaget, som skulle ha påverkat studiens slutsats anser vi vara liten. Intervjun är 

genomförd med företagets marknadsdirektör som anses ha stora kunskaper om företaget och 

dess internationalisering. Intervjun bandades, med tillåtelse av respondenten, vilket har ökat 

studiens möjligheter till analys av hela intervjun då det annars är lätt att bitar faller ifrån. Tack 

vare att intervjun bandades så kunde vi fokusera på att lyssna och ställa relevanta frågor, 

erhålla möjligheter att lyssna på intervjun flera gånger om, och erhålla korrekt samt opartisk 

information om vad som sades (Saunders et al., 2012:394-96). Transkriberingen skedde 

snabbt inpå för att hålla informationen färsk i minnet. När intervjun genomfördes var vi 

medvetna om att respondenten kunde vara partisk i sina svar för att försöka framhäva 

företaget vilket skulle ha påverkat analysarbetet om vi hade sett en tydlig partiskhet.  

Definitionen av born global-företag påverkar också studiens användbarhet då det finns 

en hel del olika definitioner att välja på. Vi anser att vi har varit tydliga med vad vår 

definition är, vilket gör studien användbar. Möjligen genom tolkning av tidigare presenterade 

definitioner så kan fler företag ligga till grund för en undersökning, eller så kan till och med 
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företaget som ligger till grund för denna fallstudie falla utanför någon annans definition. 

Vilket antyds i Johanson & Vahlnes (2009) argumentation för att de flesta företagen 

egentligen bör benämnas som regionala istället för globala. 

För att summera användbarheten av denna studie så är vi tydliga med att resultaten som 

studien kommer fram till inte direkt bör generaliseras till andra företag då studien är av en 

kvalitativ typ och delvis bygger på en semistrukturerad intervju (Saunders et al., 2012:384). 

Studien används bäst som framtida forskningsunderlag vilket är ett av studiens syfte. Se 

följande avsnitt för studiens resultat. 

!
!!  
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4. Resultat & Analys 

4.1. Born global-företag listade på Stockholmsbörsens Small Cap 
Efter genomgång av företagens årsredovisningar och hemsidor kunde en tabell sammanställas 

där företagen kopplas till de kriterier som krävs för att få kallas born global-företag, se nedan. 

Kriterierna är som följer (1) Har verksamhet/försäljning utomlands inom tre år (2) Försäljning 

till utlandet överskrider 25 procent inom tre år (3) Har mer än en funktion utomlands (4) Har 

verksamhet på minst två världsdelar och (5) Har en vision/mål att verka globalt. 
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Arise 2006 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Alltele 2002 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Avega Group 2000 Nej Nej Ja Nej Nej Nej 
Etrion 2008 Nej * Ja Ja * Kanske 
eWork 2000 Ja Ja Ja Nej Nej Nej 
G5 Entertainment 2001 Ja * Ja Ja * Kanske 
Global Health Partners 2006 Ja Nej Ja Nej Nej Nej 
Moberg Pharma 2006 Nej * * Ja * Kanske 
Nordic Mines 2005 Ja Ja Ja Nej Nej Nej 
Nordic Service Partners 2004 Ja Nej Ja Nej Nej Nej 
Neurovive Pharmaceutical 2000 Nej Nej Nej Nej Ja Nej 
Odd Molly 2002 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Raysearch Laboratories 2000 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Trigon Agri 2006 Ja * Ja Nej * Nej 
Tabell 1. Sammanställning av born global-företag. Framtagen under december 2014. 

1Företag som inte uppfyller dessa avgränsningar är borttagna från listan: 

1. Företaget är listat på Stockholmsbörsens Small Cap. 

2. Företaget är grundat på 2000-talet 

3. Företaget räknas som ett som ett rent uppstartsföretag, det vill säga att företaget inte 

har bildats genom sammanslagning, uppköp eller liknande. 

4. Företaget bedriver inte enbart finansiell verksamhet. 

 

*Uppgifter har inte kunnat säkerställas 
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4.1.1. Analys av de listade företagen 
Utifrån tabellen kan man läsa att endast två företag uppfyller kriterierna för born global-

företag: Raysearch Laboratories och Odd Molly. Utöver dessa finns G5 Entertainment där all 

information inte har kunnat säkerställas, alltså skulle även detta företag kunna kvalificera in 

som ett born global-företag.  

Andra företag som är nära att kvalificera in men som faller på första kriteriet är Etrion 

och Moberg Pharma. Dessa företag verkar inom läkemedelsbranschen vilket innebär att 

försäljning allt som oftast måste föregås av rigorösa tester och godkännande från 

myndigheter, vilket tar tid. Båda företagen hade klarat första kriteriet om det var satt till 5 år. 

Genom vår kartläggning av Stockholmsbörsens Small Capföretag har vi alltså hittat två 

företag som uppfyller alla kriterier för born global-företag. I relation till börsens totala antal 

listade företag (109), utgör då born global-företagen 1,8 procent. Om vi tar med de företag 

som ligger på gränsen så stiger siffran till 4,6 procent.  

Detta gör att tabellen ger en något missvisande bild då merparten av företagen är 

borttagna från listan, detta motiveras med att en tabell med alla företag skulle ha blivit 

alldeles för rörig samtidigt som läsaren nu får en tydlig genomgång av de för studien 

relevanta företagen. 

Den absoluta merparten av de listade företagen visade sig endast ha verksamhet i 

Sverige alternativt Norden. De flesta företagen som har internationell verksamhet hamnar 

alltså på vänstersidan av Oviatt och McDougalls (1994) schema och är inte att betrakta som 

born global-företag. Nedan följer en närmare presentation av fallföretaget Raysearch 

Laboratories. 

!  
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4.2. Raysearch Laboratories 
I denna del ges en kort presentation av fallföretaget och dess verksamhet innan 

intervjuresultatet analyseras kopplat till vår egenframtagna analysmodell. 

 

Raysearch Laboratories grundades år 2000 av en forskargrupp från Karolinska Institutet i 

Stockholm (Raysearch Laboratories, 2014a). En av grundarna, Johan Löf, har sedan dess varit 

företagets verkställande direktör (Raysearch Laboratories, 2014e) och har 46,3 procent av 

rösterna inom företaget (Raysearch Laboratories, 2014c). Företaget verkar inom branschen för 

medicinteknik och har tagit fram ny teknik som förbättrar strålbehandling av cancer 

(Raysearch Laboratories, 2014a).  

Tekniken används inom så kallade dosplaneringssystem och baseras på 

marknadsledande algoritmer för planering av aktiv strålbehandling. Denna teknik som 

Raysearch Laboratories har utvecklat integreras med andras teknik för att kunna genomföra 

en strålbehandling, till exempel en linjäraccelerator. Alltså är det ett helt nätverk av företag 

som står bakom cancerpatientens strålbehandling. 

Till en början använde sig företaget av endast en affärsmodell, nämligen att licensera 

sin teknik till olika partners system (Raysearch Laboratories, 2010:7). Dessa samarbeten har 

resulterat i att femton partnerprodukter har lanserats (Raysearch Laboratories, 2013:24). 

Sedan 2010 har företaget haft två affärsmodeller i och med lanseringen av ett eget system; 

Raystation (Raysearch Laboratories, 2010:7).  

Företagets teknik har sedan starten sålts till över 65 länder och 2500 kliniker (Raysearch 

Laboratories, 2013). Tekniken finns tillgänglig på alla världsdelar, Antarktis undantaget, med 

en koncentration i Nordamerika, Europa och östra Asien (Raysearch Laboratories, 2014a). 

Företaget har kontor i Sverige, USA, England, Frankrike, Belgien och Tyskland samt 

distributörer baserade i Spanien, Italien, Kina, Sydkorea, Japan, Australien och Nya Zeeland 

(Raysearch Laboratories, 2014b). 

 

!  
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4.3. Påverkansfaktorernas koppling till fallföretaget  
I detta avsnitt behandlas de påverkansfaktorer som har upptäckts i litteraturgenomgången 

och senare inkluderats i uppsatsens analysmodell i koppling till fallföretagets internationella 

verksamhet. Informationen baseras på den intervju (Kemlin, 2014) som skedde på plats hos 

företaget i december 2014 och analyseras med hjälp av information från 

litteraturgenomgången. 

4.3.1. Uppsalamodellens dynamik 
Genom litteraturgenomgången har vi insett att mycket av Uppsalamodellens dynamik handlar 

om ett stegvis lärande där kunskap sätts i centrum. Historiskt sett så har detta funnits med i 

alla uppdateringar av Uppsalamodellen. Born global-forskningen för ett snarlikt resonemang 

som belyser vikten av entreprenörens tidigare erfarenheter. 

Dynamiken i Uppsalamodellen verkar ha en närvaro i företaget då respondenten anser 

att learning by doing har haft en positiv effekt på företaget och att det är en självklarhet att 

man lär sig allt eftersom. Ett exempel på learning by doing är framtagandet av deras eget 

dosplaneringssystem som i sin tur har påverkat företagets internationaliseringsprocesser 

avsevärt då det har inneburit en ny affärsmodell där de nu är mer aktiva globalt med egen 

representation inom marknadsföring och support. Dynamiken visar sig också i företagets 

spridning i världen då de fokuserade sina aktiviteter världsdel för världsdel. Detta antyder att 

företaget steg för steg har växt till det globala företag det är idag och att det har lärt sig en hel 

del på vägen genom nya erfarenheter och kunskaper.  

Detta tillsammans indikerar att fallföretaget har påverkats av Uppsalamodellens 

dynamik i sin internationella verksamhet. 

4.3.2. Psykisk distans 
Psykisk distans har vi genom litteraturgenomgången sett vara av vikt för företag i sin 

internationella verksamhet. Ett företags uppfattade psykiska distans kan påverka hur företaget 

väl lyckas i det nya landet om det inte överensstämmer med den verkliga psykiska distansen. 

Detta har getts mindre vikt i born global-forskningen då det anses att företag värderar 

affärsmöjligheter större än de eventuella riskerna med en stor psykisk distans. 

Svaren som kan kopplas till psykisk distans i intervjun visar att företaget är medvetna 

om de skillnader som finns mellan olika länder. Respondenten har upplevt skillnader gällande 

ekonomi, politik, språk och kultur. 

Däremot så verkar det som att detta inte är ett större hinder än att de affärsmöjligheter 

som finns överväger riskerna för fallföretaget. Detta synsätt där affärsmöjligheterna värderas 
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högre än riskerna är något som tidigare forskare (Rennie, 1993) anser vara kännetecknande 

för born global-företag.  

Intressant att påpeka är att psykisk distans handlar om uppfattade skillnader och 

informationsbrister. Problematik kan uppenbara sig om denna starka tro på sin egen 

uppfattning inte ligger i linje med den verkliga distansen. Detta tas upp i forskningen om 

paradoxen av psykisk distans (O’Grady & Lane, 1996) där man antingen kan underskatta eller 

överskatta den psykiska distansen, vilket i båda fallen skulle kunna vara negativt för 

företagen. 

Utifrån respondentens svar verkar Kina vara ett sådant land där företaget redan innan 

visste om de stora skillnaderna som fanns men att affärsmöjligheterna att finnas på en så stor 

marknad vägde över.  

Det verkar som att psykisk distans har påverkat sättet företaget tar sig an en marknad 

men att det inte har påverkat företaget så långt att de avfärdat en intressant marknad på grund 

av den psykiska distansen. Psykisk distans skulle därför kunna vara en bakomliggande 

förklaring till varför de valde att starta upp dotterbolag i USA, mestadels bedriva egen 

försäljning i Europa samt anlita distributörer för den asiatiska marknaden.  

Allt detta indikerar på att psykisk distans har haft en påverkan på hur företaget har 

agerat, dock skiljer det sig något från hur Uppsalamodellen beskriver att företagen påverkas 

av psykisk distans. 

4.3.3. Nätverk 
Nätverk är något som behandlas inom både Uppsalamodellen och born global-forskningen 

som en viktig del av ett företags verksamhet. Nätverkets betydelse har förtydligats i senare 

uppdateringar av Uppsalamodellen och anses påverka hur väl ett företag kan ta sig an en ny 

internationell marknad. Nätverket är ett viktigt verktyg för att kunna erhålla information om 

en ny marknad som är okänd för företaget i sig men som andra aktörer inom nätverket har god 

kännedom om. 

De nätverk som nämns i intervjun är partners, distributörer men även vd:ns tidigare 

nätverk. Gällande företagets partners kan man säga att de har haft en direkt påverkan på 

företagets internationalisering då de först introducerade tekniken till marknaden. När sedan 

företaget hade förslag på förbättringar som ingen nappade på ledde detta till ett egenutvecklat 

system. 

Distributörerna verkar även spela en stor roll i företagets internationalisering. Det 

nämns att det är viktigt med en lokal partner i vissa geografiska områden samt att vem som 

helst inte får bli distributör. Kort sagt kan man säga att beroende på hur nätverket har sett ut 
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så har företaget handlat utifrån det. Det görs extra tydligt med citatet ”Hellre ingen kund, än 

en missnöjd kund”, som pekar på vikten av bra partners för företaget.  

Vd:ns och styrelsens nätverk ses även som starka påverkansfaktorer för företagets 

internationalisering. Både företagets nätverk och de personliga nätverken, sedan tidigare 

erfarenheter, har alltså spelat en stor roll för företagets framgång. Utan kontakter och 

relationer med andra individer och aktörer hade information och samarbeten på andra 

marknader inte kunnat ägt rum, åtminstone inte till den takt som det skett hittills. Det är 

tydligt att företaget är en del av en större värdeskapande process, där flertalet aktörer 

tillsammans skapar värde med slutkunderna. 

Intressant är att många relationer som lett till nätverkskontakter baseras på tidigare 

individuella kontakter och aktiviteter. Detta leder till en idé att Uppsalamodellen, som 

kritiseras för sin stegvishet, skulle kunna utvecklas till att inkludera dessa föreliggande 

kunskaper på organisations- och företagsnivå. Dessa förkunskaper ligger till grund för born 

global-företagen, dels i denna fallstudie, dels i tidigare litteratur. Informationen och 

kunskaperna inom ett företag bör inte ses som nollställt vid uppstarten, utan snarare den 

kombinerade kunskapen och dess användning inom företaget. Allt ovan indikerar på att 

företagets nätverk har haft en påverkan på företagets agerande. 

4.3.4. Entreprenören 
Genom litteraturgenomgången har vi kunnat se att entreprenörens roll tydliggörs i born 

global-forskningen medan den i Uppsalamodellen bakas ihop med övriga anställdas 

erfarenheter och kunskaper. 

Av intervjun framgår det att företagets entreprenör har varit vd:n och grundaren Johan 

Löf. Han har varit med från början och verkar ha haft en stor del i företagets framgångsrika 

expansion. Detta redogörs för i intervjun genom att hans personliga nätverk har haft en 

påverkan på hur företaget ser ut idag. Att entreprenören låg bakom den doktorsavhandling 

som företaget grundades på och äger 46,3 procent av rösterna förstärker insikten av att han 

som person har haft och har en stor påverkan på hur företaget ser ut idag. Allt detta 

sammanlagt indikerar att entreprenören, Johan Löf, har haft en påverkan på hur företaget har 

agerat i sin internationaliseringsprocess. Detta innebär att entreprenören som påverkansfaktor 

skulle kunna förtydligas i en uppdatering av Uppsalamodellen. 

4.3.5. Bransch 
Denna påverkansfaktor nämns inte specifikt i Uppsalamodellen, däremot nämns den som 

viktig i born global-forskningen.  
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Företaget verkar inom en högteknologisk och kunskapsintensiv bransch. Detta visar 

sig ha haft en påverkan på hur företaget agerat. De började med att licensera ut sin teknik till 

partners för att snabbt få in pengar till företaget. Att licensera teknik är något som är väldigt 

vanligt inom sådana branscher enligt respondenten.  

Det framgår även att det inte är ovanligt att vara leverantör till en konkurrent, en 

situation som företaget nu befinner sig i. Det framgår även att branschen i sig är global då 

man enligt respondenten ”behandlar cancer på samma sätt över hela världen”.  

Allt detta indikerar att branschen har haft en påverkan på hur företaget har agerat. 

4.3.6. Globalisering 
Globalisering som påverkansfaktor behandlas i både born global-forskningen och den senaste 

uppdateringen av Uppsalamodellen (Vahlne & Ivarsson, 2014). 

Denna faktor nämns inte specifikt i intervjun, vilket kan bero på att när företaget 

grundades så var globaliseringen redan ett faktum. Däremot så nämns det att branschen som 

företaget verkar inom är påverkat av globaliseringen och att det är bransch som är av en 

global natur, vilket ger en indikation att företaget har påverkats av globaliseringen. 

4.3.7. Ytterligare påverkansfaktorer 
Utifrån intervjun har vi inte kunnat utläsa några ytterligare påverkansfaktorer än de ovan 

nämnda men det bör ändå tas i beaktan att det med största sannolikhet finns ytterligare 

påverkansfaktorer. Konkurrens, hemmamarknadens storlek och vilket land företaget har sitt 

säte är faktorer som vi antar skulle kunna påverka ett företags internationaliseringsprocesser. 

Tidigare forskare (Vahlne & Ivarsson, 2014:228) har till exempel indikerat att om 

hemmamarknaden är liten så är sannolikheten större att företagen väljer att internationalisera 

verksamheten. Att företag påverkas av konkurrerande företag är inte heller det en nyhet men 

är något som inte ges någon betydande vikt i forskningen om internationalisering och 

globalisering. 

!  
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5. Diskussion 
Studien grundar sig på tre delar av informationsinsamling, där insamling 1 har lett till 

insamling 2 som till sist ledde till insamling 3. Dessa datainsamlingar bestod av 

litteraturgenomgång, möjliga born global-företag samt en intervju med ett born global-

företag.  

I vår litteraturgenomgång har vi redovisat för Uppsalamodellens förespråkare och 

kritiker och born global-forskningens intåg i akademin. Vi har försökt reda ut vad som 

Uppsalamodellen anses missa av born global-förespråkarna vilket vi kommer fram till att vara 

ett förtydligande av påverkansfaktorer. Detta tillsammans med en felaktig tolkning om 

etableringskedjor i den ursprungliga modellen har lett till att born global-förespråkare anser 

att Uppsalamodellen inte är lämplig för born global-företag. 

Genom vår kartläggning av företag listade på Stockholmsbörsens Small Cap har vi 

kunnat se att det fortfarande är en relativt exklusiv grupp av företag som uppfyller kriterierna 

för att anses vara born global-företag (1,8 procent). Frågan uppstår då om det är rätt att 

förkasta Uppsalamodellen, enligt dess kritiker, bara för att en liten andel företag och dess 

internationaliseringsprocesser möjligen sätter modellen på prov? 

Vi anser att modellens kärna fortfarande håller vilket vi har kunnat se i vår 

undersökning av fallföretaget men att modellen skulle kunna utvecklas ytterligare för att 

bättre kunna förklara bakomliggande orsaker till varför företagen beter sig på ett specifikt sätt, 

så kallade påverkansfaktorer.  

Utifrån vår analysmodell så kunde vi se indikationer på att företaget har påverkats av 

alla påverkansfaktorer (interna som externa) utom ytterligare påverkansfaktorer. Vi antar 

dock ytterligare påverkansfaktorer kunna belysas, vilket gör ytterligare påverkansfaktorer 

intressant att undersöka för framtida forskning. Vi tror att dessa kan vara både interna och 

externa som de andra påverkansfaktorerna i analysmodellen. 

Alla andra påverkansfaktorer, interna som externa, har vi som sagt sett indikationer på 

att vara aktuella inom företaget, vi har däremot inte kunnat stärka dessa eller relatera till i 

vilken grad mot varandra de har en påverkan på företaget. Det är förmodligen så att vissa 

påverkansfaktorer har en större påverkan än andra. Det framgår exempelvis av att psykisk 

distans har en påverkan men en relativt liten sådan medan nätverket verkar ha haft en stor 

betydelse för företagets framgång.  

Vi anser att analysmodellen bör förenklas för att ytterligare förtydliga att företag 

påverkas av både interna och externa faktorer. Interna faktorer är sådana som finns inom 

företaget som entreprenör och uppfattad psykisk distans medan externa faktorer berör sådana 
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som företaget inte har direkt kontroll över som till exempel globalisering & nätverk. Bransch 

och ytterligare påverkansfaktorer anser vi kunna finnas som både interna och externa 

påverkansfaktorer. Ett exempel med branschen är till exempel att företaget till en början väljer 

vilken bransch de vill verka i (intern påverkansfaktor) men att branschen sedan kan ta egna 

steg som företaget inte har något direkt att säga till om (extern påverkansfaktor). 

Detta har lett oss till att en möjlig utveckling av Uppsalamodellen skulle se ut enligt 

figur 9 nedan. 

!  

Externa!påverkansfaktorer!Interna!påverkansfaktorer!

Tillstånd Förändring 

Figur 9. Egenutvecklat formförslag på möjlig utveckling av Uppsalamodellen. 
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6. Slutsats 
Trots all forskning kring born global-företag som sägs gå emot Uppsalamodellens 

förklaringsgrad har vi inte kunnat stärka att den är bristfällig då fallföretaget använder sig av 

modellens dynamik. Det har även visat sig genom vår granskning av företag på 

Stockholmsbörsens Small Cap att detta fenomen inte är särskilt utbrett. Det finns alltså goda 

skäl till att inte förkasta Uppsalamodellen för att förklara företags internationalisering. Vi 

ställer oss däremot frågande till om inte modellen skulle kunna dra nytta av de 

påverkansfaktorer som vi och tidigare forskare (Madsen & Servais, 1997: Andersson & 

Wictor, 2003) har sett ha en betydelse för företagen.  

För att svara på uppsatsens frågeställning så anser vi att ja, Uppsalamodellen kan 

förklara born global-företags internationalisering men att modellens förklaringsgrad skulle 

kunna stärkas genom att förtydliga och lägga till påverkansfaktorer så som vi har gjort i vårt 

formförslag till en utveckling av Uppsalamodellen, se figur 9. Detta skulle göra det tydligare 

att företagen påverkas av sin specifika situation och agerar utifrån den vilket tidigare forskare 

har argumenterat för. Vi anser därför att detta förslag till utveckling bör studeras närmare. 

7. Förslag till framtida forskning 
Då studien har kommit fram till att Uppsalamodellens kärna fortfarande håller, samtidigt som 

det finns tveksamheter kring om den inte skulle bli bättre genom att förtydliga 

påverkansfaktorer som kan förklara varför företags internationaliseringsprocesser ser ut som 

de gör har vi kunnat hitta en del områden som behöver undersökas närmare.  

Förtydligandet av påverkansfaktorer är intressant då det tydligt sätter företaget i relation 

till sin omgivning, samtidigt som vi är medvetna om att vissa påverkansfaktorer har en större 

påverkan än andra på företagens internationaliseringsprocesser. Det skulle därför vara 

intressant med en studie där påverkansfaktorer effekt mäts mot varandra för att visa vilka 

påverkansfaktorer som spelar störst roll. 

Studien har även kommit fram till att fenomenet med born global-företag är svårt att 

analysera då det fortfarande inte finns någon generell definition för dessa företag. Vi anser 

därför att framtida studier bör undersöka detta närmare då en tydlig definition skulle förbättra 

studier om fenomenet.  

Ytterligare förslag på studier skulle vara att studera hur väl vårt formförslag till modell 

fungerar på olika sorters företag, genom att undersöka både born global-företag och mer 

traditionella företag så skulle modellförslaget antingen kunna styrkas eller visa på att olika 

sorters företag verkligen behöver olika modeller för att förklaras. 
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