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Sammandrag: För ett litet teknologiskt företag kan en internationalisering vara 

frågan om mer ett måste än ett val när den inhemska marknaden är begränsad. En 

internationell satsning blir företagets möjlighet till att växa eller till och med till att 

överleva. Det har konstaterats i flera undersökningar att små företag inte följer 

uppgjorda modeller och stadier i sin internationaliseringsprocess så som stora företag. 

Ett litet teknologiskt företag har begränsade resurser och få anställda, vilket påverkar 

internationaliseringen. Frågan blir vilka modeller och vilka steg ett litet företag tar när 

de internationaliserar verksamheten och vilka resurser och aktörer som blir viktiga 

och vad de bidrar med i processen. 

Syftet med denna magisteravhandling var att redogöra för ett litet teknologiskt 

företags internationaliseringsprocess samt vilka strategier ledningen kan välja mellan i 

processen.  

Teorier som presenteras i den teoretiska referensramen är drivande och hindrande 

faktorer vid en internationalisering, kännetecken hos ledare i ett internationaliserande 

företag, socialt kapital och strategier för marknadsinträde för ett litet teknologiskt 

företag.  

En kvalitativ undersökning gjordes genom två djupintervjuer med en ägare/grundare 

av litet teknologiskt företag. Resultaten från intervjuerna visar att en 

internationalisering för små teknologiska företag är en tillväxtstrategi samt att 

flerstegsmodeller fortfarande följs och kan fungera som ett ledsnöre. I analysen av 

resultatet finns även en dynamisk modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt och 

internationalisering som beskriver internationaliseringsprocessen genom olika faser. 

Nyckelord: Små företag, teknologi, internationalisering, tillväxt, 

flerstegsmodeller, koncept- och produktutveckling, försäljningssystem 

 



   

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .............................................................................................. 1 

1.1 Problemdiskussion .............................................................................................. 2 

1.2 Syfte ..................................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................................... 5 

1.4 Arbetets upplägg ................................................................................................. 5 

1.5 Safera Ab ............................................................................................................. 6 

2 ETT LITET TEKNOLOGISKT FÖRETAGS INTERNATIONALISERING8 

2.1 Ett litet teknologiskt företags tillväxt och internationalisering ......................... 8 

2.2 Drivande och hindrande faktorer vid en internationalisering .......................... 11 

2.2.1 Kulturella skillnader som hindrande faktor ......................................... 14 

2.2.2 Teknologi som drivande faktor ............................................................. 15 

2.3 Kännetecken hos ledare i ett internationaliserande företag ............................. 16 

2.3.1 Internationell erfarenhet ...................................................................... 16 

2.3.2 Ämnesspecifik kunskap ........................................................................ 18 

2.3.3 Ålder, utbildning och ledarens roll ....................................................... 18 

2.3.4 Risktolerans och innovativitet ............................................................. 20 

2.4 Socialt kapital hos teknologibaserade företag .................................................. 20 

2.5 Strategier för marknadsinträde – för ett litet teknologiskt företag .................. 23 

2.5.1 Direkt export eller export genom en mellanhand ................................. 23 

2.5.2 Internationalisering genom en resande försäljare................................24 

2.5.3 Nätverk och samarbetspartners ............................................................26 

2.6 Helhetssyn på internationaliseringsprocessen ................................................. 27 

3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE .............. 29 

3.1 Val datainsamlingsmetod och ansats ................................................................29 

4 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET ....................... 32 

4.1 Presentation av studiens nyckelinformant........................................................ 32 

4.2 Saferas internationella verksamhet .................................................................. 33 

4.2.1 Safera i Sverige ...................................................................................... 33 

4.2.2 Safera i Norge ........................................................................................ 34 

4.2.3 Framtiden.............................................................................................. 35 

4.3 Försäljningssystem ............................................................................................ 35 

4.4 Tillväxt-/internationaliseringsprocessen .......................................................... 37 



   

 

4.4.1 Fas 0 – Koncept- och produktutveckling ............................................. 38 

4.4.2 Fas 1 - Försäljningssystem .................................................................... 39 

4.4.3 Fas 2 - Tillväxt ...................................................................................... 40 

4.5 Saferas internationalisering ............................................................................. 40 

4.6 Nätverk i internationaliseringsprocessen .........................................................42 

4.7 Strategier i internationaliseringsprocessens faser ............................................ 43 

4.7.1  Val av målmarknad (Fas 0) ................................................................... 43 

4.7.2 Utvecklande av försäljningssystem (Fas 1) .......................................... 44 

4.7.3 Produktionsökning (Fas 2) ................................................................... 45 

4.8 Analys av resultat .............................................................................................. 45 

4.8.1 Ett litet teknologiskt företags tillväxt och internationalisering ............ 45 

4.8.2 Koncept – och produktutveckling ........................................................ 48 

4.8.3 Utvecklande av försäljningssystem ....................................................... 52 

4.8.4 Utvecklande av tillväxtmöjligheter ....................................................... 56 

4.8.5 Dynamisk modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt och 
internationalisering ..............................................................................58 

4.9 Sammanfattning av resultat ............................................................................. 60 

4.10 Undersökningens reliabilitet och validitet ........................................................ 61 

5 SLUTORD ............................................................................................... 65 

5.1 Förslag på fortsatt forskning ............................................................................ 66 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................ 68 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 INTERVJUGUIDE 16.11.2012 ........................................................................ 72 

Bilaga 2 INTERVJUGUIDE 26.2.2013 ......................................................................... 73 

  

FIGURER 

Figur 1 Partanen, Möller, Westerlund, Rajala och Rajalas (2008:515) modell över ett 
litet teknologiskt företags tillväxt (Egen översättning) .................................... 9 

Figur 2 Saferas tillväxtmodell (Reinikainen 2013) ......................................................... 37 



   

 

Figur 3 Ett litet teknologiskt företags tillväxt. Egen omarbetning av Reinikainens 
(2013) modell över Saferas tillväxt ................................................................ 46 

Figur 4 Koncept – och produktutvecklingsfasen i internationaliseringsprocessen. 
Egen omarbetning av Reinikainens (2013) fas 0 .......................................... 48 

Figur 5  Utvecklande av försäljningssystemsfasen i internationaliseringsprocessen. 
Egen omarbetning av Reinikainens (2013) fas 1 ............................................ 53 

Figur 6 Utvecklande av tillväxtmöjligheter - fasen i internationaliseringsprocessen. 
Egen omarbetning av Reinikainens (2013) fas 2 ........................................... 56 

Figur 7 Dynamisk modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt och 
internationalisering. Egen omarbetning av Reinikainens (2013) modell 
över Saferas tillväxt ........................................................................................ 59 



 

 

1 

1 INLEDNING 

Företag väljer allt oftare att försöka lyckas på den internationella marknaden. Det kan 

bero på att företaget kunde göras lönsammare genom en internationalisering eller att 

företaget har en unik produkt som även skulle kunna lyckas på en internationell 

marknad. För ett litet1 teknologiskt företag kan det vara frågan om mer ett måste än ett 

val. Med få produkter och ibland enbart en räcker den inhemska marknaden inte till 

och företaget blir tvunget att internationalisera verksamheten för att ha en chans att 

överleva. De små eller medelstora företag som väljer att internationalisera 

verksamheten gör det för att nå tillväxt på nya marknader och de som lyckas uppnår 

snabb tillväxt medan de som inte lyckas blir tvungna att dra sig tillbaka (Aukia 2010).   

Jones (1999:20) anser att om marknaden för produkten är internationell kommer en 

internationalisering högst troligt att bli aktuell i ett tidigt skede. Företag kan vara 

verksamma på en nischmarknad och då kan förutsättningarna för att växa enbart på 

den inhemska marknaden vara begränsade. Finland är dessutom ett relativt litet land 

och den inhemska marknaden är liten och därför blir en internationell satsning aktuell 

(Isokallio 2008). När företaget har en nischprodukt som mättat den inhemska 

marknaden blir det naturligt att söka sig utomlands för att hitta en marknad som inte 

ännu är mättad. Exempelvis blev ett företag som var verksamt inom byggnadsindustrin 

tvungna att söka sig till en annan marknad när den senaste lågkonjunkturen inom 

byggnadsbranschen slog till i Finland. Det skulle ha varit svårt för företaget att växa 

genom att enbart stanna på den finska marknaden och så ledes blev andra tänkbara 

marknader aktuella (Aukia 2010). Samma scenario kan bli aktuellt för teknologiska 

småföretag utan att det behöver bero på en lågkonjunktur. 

I Norden och framför allt Finland finns ett stort teknologiskt kunnande och ett stort 

antal ingenjörer. Med duktiga ingenjörer kommer oftast innovationer och bra 

produktlösningar och nya företag bildas för att få ut produkterna på marknaden. En 

bra produkt säljer inte sig själv och problemet blir hur produkten skall säljas. Ett litet 

teknologiskt företag kan ha ett stort teknologiskt kunnande och en bra produkt men 

begränsade resurser vad gäller finansiella medel och kunskap för att sälja produkterna 

och dessutom är det inga små risker som skall tas för att lyckas (Freeman, Edwards & 

Schroder 2006:35). En av de största utmaningarna för ett skandinaviskt teknologiskt 

                                                        
1 Enligt EUs klassificering räknas ett företag som ett litet företag om det har under 50 anställda. 

Medelstora företag har 50 – 250 anställda och stora företag fler än 250 anställda. (Hollensen 2011:7)  
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företag enligt professor Erkko Autio är att en tidig internationalisering är både svår och 

dyr. Ett enda misstag kan leda till konkurs och för att nå framgång måste företaget först 

lyckas överleva. (Karlén 2003) 

Ett innovativt företag som lyckats såväl på den inhemska som på den utländska 

marknaden är det finska företaget ”Happy Or Not” vars produkt är en apparat där 

kunden kan ge betyg på kundnöjdheten på en service med ett enkelt knapptryck. Deras 

grundare poängterar betydelsen av att börja arbeta utifrån och med kunderna från 

första början då flera andra företag satsar de första åren till att enbart utveckla 

produkten för att först då den är färdig börja sälja den. (Lappalainen 2013) Grundarna 

och ledningen i ett litet teknologiskt företag har en viktig roll i internationaliseringen i 

och med att ett litet företag inte har samma resurser som ett stort och etablerat företag. 

Enligt Wolff och Pett (2000:44 – 45) är det inte mängden tillgångar som är avgörande 

vid en internationell satsning. De menar att det snarare är fråga om vilka slags 

tillgångar företaget har. Det gäller för ett litet företag att ta fasta på kärnkompetensen. I 

ett litet företag med färre anställda blir betydelsen av alla enskilda anställdas roll och 

prestationer viktigare. De anställdas utbildning, tidigare arbetserfarenhet och övrigt 

kunnande kan förklara varför ett litet företag agerar på ett visst sätt (Boter & Holmquist 

1996:475). Ett litet företag formas av alla enskilda anställdas erfarenheter och all bidrar 

till satsningen på den internationella marknaden oberoende om personen är 

beslutsfattare eller försäljare (Bloodgood et al. 1996:64).  

1.1 Problemdiskussion 

Med en utvecklad teknologi och innovativa produkter har företaget faktorer som gör att 

de internationaliserar verksamheten tidigare än andra (Crick 2009:465). Faran är att 

cheferna är mera inriktade på att utveckla produkterna och att själva strategin för att 

sälja produkterna lämnas åt sidan, vilket Crick och Jones visar med sin undersökning 

(2000:63 – 85). Teknologin i sig är värdefull men den måste även marknadsföras, såväl 

på den inhemska som på den utländska marknaden. Genom en unik produkt kan 

företaget skaffa sig en konkurrensfördel på marknaderna och det gäller att ta tillvara på 

denna konkurrensfördel så länge som möjligt. En väsentlig fråga för ledningen i ett litet 

teknologiskt företag är om de själva har den kunskap som krävs för att få produkten 

marknadsförd och såld på en internationell marknad. Den kunskap som företaget har 

om den inhemska marknaden är inte överförbar på en utländsk marknad och utan 

kunskap om den avsedda marknaden hindrar det företaget från att verka där (Schwens 
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& Kabst 2011:310). Om kunskapen finns är nästa fråga om de har resurser för att själva 

kunna sköta om hela internationaliseringsprocessen. Om företaget inte har det som 

krävs gäller det att välja rätt samarbetspartners och vägar att gå. Det finns många 

strategier för hur ett företag skall lyckas med internationaliseringen men branscherna 

kan se olika ut och det är därför omöjligt att hitta enbart en strategi som vore rätt 

(Isokallio 2008). 

Att ett litet företag kan välja andra inträdesstrategier2 och inte följa uppgjorda modeller 

och stadier har konstaterats av många forskare. Istället för att följa någon 

flerstegsmodell, exempelvis Johanson och Vahlnes (1977) Uppsala – 

internationaliseringsmodell3, kan ett litet företag hoppa över olika steg och välja helt 

andra strategier för att internationalisera sin verksamhet (Crick & Jones 2000:63; 

Albaum & Duerr 2008:321; Andersson & Florén 2008:32; Wolff & Pett 2000:44). Med 

begränsade resurser och ett fåtal anställda är det naturligt att ett mindre företag väljer 

andra alternativ än ett stort företag. Kuivalainen et al. (2010:136) påstår att det är på 

grund av bristande erfarenhet bland ledare och anställda inom företaget som det blir 

tvunget att välja andra internationaliseringsstrategier än de traditionella. Det kan också 

vara så att det är på grund av den tidigare erfarenheten som erfarna ledare väljer en 

traditionell metod liknande Johanson och Vahlnes (1977) istället för ett överväga andra 

alternativ som oerfarna ledare för små företag väljer. Den väsentliga frågan är vilka 

modeller och vilka steg ett litet företag tar när de skall etablera sig på en internationell 

marknad. En annan väsentlig fråga är vilka aktörer och resurser som blir viktiga för att 

lyckas och vad de bidrar med i internationaliseringsprocessen.  

I ett litet företag med få antal anställda får ägaren och ledarna naturligt en stor roll när 

beslut skall fattas och aktiviteter inom företaget styras. Även de anställda får en stor 

roll i de uppgifter de tar sig för (Boter & Holmquist 1996:475). Ägarnas och de 

anställdas egenskaper och erfarenheter kan därför bli centrala för hur ett litet företag 

väljer att äntra en ny marknad. Först och främst måste ledningen vara positivt inställda 

till internationaliseringen för att de inte skall bromsa processen eller hindra den. Även 

försäljarna får en central roll när det gäller att bygga upp relationer och skapa 

                                                        
2 Inträdesstrategier kan indelas i tre olika områden; export metoder, metoder med hjälp av en mellanhand 

och hierarkiska metoder. Graden av internationalisering skiljer sig mellan dessa och risken för satsningen 

varierar beroende på vilken metod som väljs och de bestämmer hurudan marknadsföringsmix och kontroll 

företaget har över processerna på avsedd marknad (Hollensen 2011:317, Albaum & Duerr 2008:270). 
3 Många internationaliseringsmodeller har utgått från Uppsala – internationaliseringsmodell. Modellen 

beskriver hur ett företags internationalisering börjar med ett beslut om att exportera en produkt till en 

utländsk marknad för att följas av mer etablerade export – kanaler, säljsinriktade parter på marknaden och 

slutligen hela enheter på den internationella marknaden. (Johanson & Vahlne 1977:23 – 25) 
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kontakter till nya kunder på nya marknader. De ställs inför en stor utmaning på en ny 

marknad när de blir de personer från företaget som skall bygga upp tilliten för företaget 

och skapa långa hållbara relationer till kunder och återförsäljare (Albaum & Duerr 

2008:328). Försäljarna blir de aktörer från företaget som skall kunna hantera 

eventuella kulturella skillnader och hinder på den internationella marknaden, 

exempelvis kan språket eller lagstiftningen på marknaden leda till problem (de Búrka et 

al. 2004:79). Det är viktigt att inte enbart se på internationaliseringen hos ett litet 

företag utifrån val av inträdesstrategi utan också utifrån vilka personer som arbetar för 

företaget och vilka uppgifter ledningen och de anställda har. En annan viktig aspekt är 

om företaget och dess ledning har internationell erfarenhet sedan tidigare, som kan bli 

avgörande för om en internationell satsning når framgång (Wolff & Pett 2000:45). 

När internationalisering för små företag eller internationalisering överlag diskuteras 

ses det oftast som ett val eller som en strategi som företaget valt från början. Mer sällan 

konstateras det att för en del företag är det en nödvändighet för att det skall kunna växa 

och överleva. Företag behöver inte från början ha haft en strategi för en internationell 

satsning utan det är något som uppkommer när tillväxtmöjligheterna inte är tillräckligt 

stora på den inhemska marknaden. Det är däremot viktigt att från början vara 

medveten om att en satsning på den utländska marknaden kan bli aktuell. På så sätt 

kan företaget undvika att det tar onödig tid att vidareutveckla produkten för att den 

skall passa in och kunna säljas på den internationella marknaden. (Oviatt & McDougall  

1995:33 – 34) 

Precis som Oviatt och McDougall (1995:40) antog har antalet nystartade företag som i 

ett tidigt skede siktar på den utländska marknaden ökat och ny teknologi inom såväl 

kommunikation som transport har underlättat verksamheten på både den inhemska 

som den internationella marknaden. Flerstegsmodellerna är därmed inte längre lika 

aktuella som de tidigare var och ett litet företags möjligheter och förutsättningar har 

ändrats även om motiven är de samma. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna magisteravhandling är att redogöra för ett litet teknologiskt företags 

internationaliseringsprocess samt vilka strategier ledningen kan välja mellan i 

processen. 
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1.3 Avgränsningar 

För att tjäna denna magisteravhandlings syfte och svara på de frågor som finns i 

problemdiskussionen kommer jag att fokusera på teorier som är relaterade till ett litet 

teknologiskt företags internationaliseringsprocess. Eftersom företaget som undersöks 

befinner sig i en tillväxtsfas är undersökningen begränsad till att följa de första faserna 

av internationaliseringsprocessen och undersökningen slutar i tillväxtfasen. 

Den empiriska delen kommer att fokusera på ett ungt finländskt företag, som verkar på 

både på den inhemska samt den internationella marknaden. Undersökningen är 

avgränsad till att studeras från företagets sida.  

1.4 Arbetets upplägg 

I inledningen i det första kapitlet diskuteras ämnet internationalisering hos små 

teknologiska företag allmänt. Efter inledningen följer en problemdiskussion där de 

väsentliga frågeställningarna kring ett litet företags internationalisering behandlas. 

Vidare består det första kapitlet av syftet med undersökningen, avgränsningarna och en 

kort företagspresentation av det företag som undersöks i avhandlingen. Företaget, som 

den empiriska delen utgår från, finns kortfattat presenterat under rubriken 1.5. Safera 

Ab. I kapitel två presenteras existerande teorier och modeller som anknyter till ämnet. 

Kapitel två sammanfattar först ett litet teknologiskt företags tillväxt och 

internationalisering samt olika drivande och hindrande faktorer för ett företag som 

tänker satsa på en internationell marknad. Efter det följer en sammanställning av 

forskning kring ledningens roll vid en internationalisering av verksamheten samt en 

diskussion om socialt kapital. Sist i kapitel två introduceras olika 

internationaliseringsstrategier för ett litet teknologiskt företag. Teorierna från det 

andra kapitlet kommer senare att användas och återkopplas till den empiriska 

undersökningen. I kapitel tre beskrivs undersökningens upplägg och genomförande 

och följs av kapitel fyra där den empiriska undersökningen behandlas. Först 

sammanfattas resultaten från de två intervjuer som gjorts med en av grundarna av 

Safera Ab och resultaten analyseras sedan och knyts till den teoretiska referensramen. I 

kapitel fyra diskuteras också undersökningens reliabilitet och validitet. Avhandlingens 

slutord och förslag på fortsatt forskning hittas i det femte och sista kapitlet. 
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1.5 Safera Ab 

Den empiriska delen av denna magisteravhandling kommer att fokusera på Safera Ab. 

Mina kriterier för val av undersökningsobjekt var att företaget i fråga skulle vara ungt 

och med mindre än 50 anställda för att passa in i EUs kriterier för ett litet företag. 

Företaget skulle också vara verksamt på en eller flera utländska marknader. 

Produkterna som företaget säljer behövde också vara av teknologisk natur för att passa 

in. Företaget som valdes fyllde alla kriterier och var dessutom intressant ur den 

synvinkeln att de har en innovativ produkt och är enbart 10 stycken anställda.  

Safera är ett ungt finländskt företag som grundades 2007. Företaget utvecklar och 

säljer säkerhetslösningar till spisfläktar och spiskåpor med deras egen säkerhetsteknik. 

Safera-säkerhetssystem minskar brandrisken i köket och inrikesministeriet belönade 

företaget med Brandsskyddsfondens innovationspris 2007. 2012 vann företaget också 

pris i Sverige för årets säkerhetslösning med motiveringen "En till synes enkel 

men intelligent lösning, som bidrar till utveckling i en traditionell bransch och råder 

bot på ett allvarligt problem utifrån en uttalad vision. Säkerhetstekniken har också 

vunnit framgång genom att attrahera nya kunder under året". Målgrupp för 

produkterna är såväl byggnadsföretag som privatkunder. (Safera 2012)  

Safera har en unik produkt med innovativ teknologi. Säkerhetssystemet i spisfläkten 

stänger av spisen om den lämnat på och även diskmaskinen stängs av vid eventuell 

vattenskada. Produkterna är således av sådan natur att de främjar säkerheten i 

hemmen. Deras utmaning är att få kunderna på marknaderna att förstå att den behövs 

och är värd att köpa. Utöver marknaden i Finland är de verksamma i Sverige sedan 

2009 och numera också i Norge. I Sverige har företaget två anställda som sköter om 

verksamheten där och de upprätthåller kontakten med återförsäljare och kunder samt 

söker nya samarbetspartners. Den ena av de anställda i Sverige sköter även om 

kontakten och försäljningen i Norge. Safera har en styrelse där investerarnas intressen 

representeras och under styrelsen finns ledningsgruppen dit grundarna av företaget 

hör. Även om Safera har en ledningsgrupp så arbetar alla tillsammans för att göra bästa 

möjliga resultat oberoende av titel. Av de 10 anställda arbetar fyra inom produktionen 

och de andra sex med försäljning, produktutveckling eller administrativa uppgifter. 

(Reinikainen 2012) 

Marknaden för spisvakter varierar i de olika länderna. I Norge säljs det ungefär 30 000 

spisvakter per år, medan motsvarande antal i Sverige är runt 8000 och i Finland 3000. 
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Orsaken till att det säljs avsevärt fler produkter på marknaden per år i Norge är att det 

enligt lag är obligatoriskt att ha spisvakt. Safera levererar runt 3000 produkter till 

Norge årligen, vilket betyder en marknadsandel på 10 %. I Sverige är marknadsandelen 

i princip samma som i Norge, men där har företaget ökat sin försäljning det senaste 

året. Deras målsättning är att inom två år vara marknadsledare på den finska, den 

svenska och den norska marknaden. (Reinikainen 2012, Mauno 2012) 
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2 ETT LITET TEKNOLOGISKT FÖRETAGS 

INTERNATIONALISERING 

I detta kapitel kommer teorier som anknyter till ett litet företags 

internationaliseringsprocess att presenteras och diskuteras. Först behandlas en modell 

för ett litet teknologiskt företags tillväxt och internationalisering. Ett litet teknologiskt 

företags tillväxt sker genom en internationalisering och därför kommer dessa två 

begrepp att vara sammankopplade genom hela denna magisteravhandling. Tillväxten 

beskrivs genom att se på företagets internationaliseringsprocess.  

För att ett företag skall bestämma sig för att ta sig ut på en internationell marknad kan 

det finnas olika drivande faktorer bakom beslutet, men även hindrande faktorer som 

inte möjliggör en internationalisering på en viss marknad. Efter de drivande och 

hindrande faktorerna vid en internationalisering diskuteras ledningens egenskaper och 

erfarenhet och socialt kapital hos teknologibaserade företag. Sist i kapitlet följer 

existerande strategier om hur ett litet teknologiskt företag kan etablera sig och verka på 

den internationella marknaden. 

2.1 Ett litet teknologiskt företags tillväxt och internationalisering 

Ett litet nygrundat företags tillväxt och internationaliseringsstrategier kan inte 

jämföras med ett stort företags. Ett litet företag kan vara internationellt redan vid 

grundandet och välja att inte följa någon flerstegsmodell som större företag oftast gör. 

(Oviatt & McDougall 1994:49 – 50) Ett litet företag växer och internationaliserar 

verksamheten oftast med andra strategier och med andra metoder (Crick & Jones 

2000:63). Oviatt och McDougall (1994:52) påpekar att detta inte på något sätt skulle 

betyda att en flerstegsmodell är fel utan att det bara inte är anpassningsbart på ett nytt 

och ungt företag. 

Internationaliseringsstrategin är viktig men en annan aspekt vars vikt bör betonas är 

tidpunkten för internationaliseringen. Autio, Sapienza och Almeida (2000:919) hävdar 

att ju tidigare företaget internationaliserar verksamheten desto större är chanserna för 

att växa internationellt tack vare all den kunskap och information företaget erhåller 

från de nya marknaderna. De kallar detta fenomen för learning advantages of newness, 

vilket enligt egen översättning betyder inlärningsfördelar genom nymodighet. Ett ungt 

företag som tidigt riktar in sig på den internationella marknaden utsätts för stora 

mängder ny information och kunskap som de kan dra nytta av i den internationella 
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verksamheten. I och med en tidig internationalisering får företaget också en 

internationell identitet och en fördel gentemot företag som internationaliserar 

verksamheten senare. (Autio et al. 2000:912 – 913) 

Ett äldre företag som först i ett senare skede väljer att internationalisera verksamheten 

har redan utvecklat ett bestämt mönster för hur verksamheten drivs och hur resurserna 

används och en internationalisering blir en större utmaning när ny kunskap och nya 

mönster skall skapas och följas på en internationell marknad. Ett äldre företag som inte 

internationaliserat verksamheten kan ha skapat sig en större mängd resurser, men ett 

ungt företag som tidigt ger sig ut på en internationell marknad kan kompensera för 

bristen på resurser och erfarenheter genom inlärningsfördelarna genom nymodigheten. 

(Schwens & Kabst 2011:312 – 313) Oviatt och McDougall (1995:36) är inne på samma 

spår att tidpunkten är viktig och att ett litet nystartat företag bör eftersträva att lansera 

sin produkt först av alla på den tilltänkta marknaden. Produkten och företaget bör 

därutöver ha en klar konkurrensfördel eller en värdefull produkt för att det skall löna 

sig att äntra den utländska marknaden. 

Partanen, Möller, Westerlund, Rajala och Rajala (2008:513) har utformat en modell 

som ses som figur 1 nedan där de har delat upp ett litet teknologiskt företags tillväxt i 

fyra olika faser. Med sin modell visar de hur företaget använder sig av nätverk och 

relationer för att nå ut med sin produkt på en marknad och att det inte före den sista 

och fjärde fasen fokuseras på produktionsökning och snabbare tillväxt. De fyra olika 

faserna är enligt figur 1 följande: innovationsbedömning, utbudsutveckling, 

kommersialisering och uppnåendet av snabb tillväxt.   

 

Figur 1 Partanen, Möller, Westerlund, Rajala och Rajalas (2008:515) modell över ett litet 
teknologiskt företags tillväxt (Egen översättning) 
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Den första fasen, innovationsbedömning, är inriktad på produktutveckling. Som det 

framkommer i figur 1 så är de mest väsentliga aktiviteterna i den första fasen att 

utvärdera sin egen innovation dess duglighet och att utvärdera sina egna resurser. Att 

innovationen eller produkten är unik är viktigt för att den skall lyckas sälja senare. I det 

här skedet bör företaget också utforma en agenda för hur produktidén skall säljas hos 

tänkbara kunder och återförsäljare. Kunskaps –, innovations –, och teknologinätverk 

samt finansierande partners kan i de inledande faserna vara till stor hjälp när företaget 

är ungt och saknar resurser och erfarenhet. (Partanen et al. 2008:514 – 515) Oviatt och 

McDougall (1995:35 – 36) ser inte bara finansierande partners som en stor hjälp utan 

som en nödvändhet för att överhuvudtaget överleva på marknaden. För att ett nytt 

företag skall få ut en ny teknologisk produkt på marknaden behövs också en etablerad 

mellanpart som kan kompensera för det nya företagets oerfarenhet (Burgel & Murray 

2000:56). 

I den andra fasen som är utbudsutveckling skapar företaget olika affärsmodeller och de 

första strategierna för hur de skall få produkten ut till kunderna. I den andra fasen är 

det viktigt att knyta kontakter med nätverk och skapa relationer som hjälper företaget 

att förbereda lanseringen av produkten. Den tredje fasen är kommersialisering av 

produkten, vilket innefattar byggandet av ett starkt varumärke och 

kommunikationskanaler till marknaden. I det mellersta skedet av kedjan blir 

distributions- och marknadsföringsnätverk relevanta för att få produkten att bli sålda 

på marknaden. (Partanen et al. 2008:514 – 515)  

Schwens och Kabst (2011:321 – 323) nämner att ett litet företag kan få viktig 

information och kunskap från tidigare marknadsanalyser, men att det är en 

tidskrävande process som fördröjer tillväxten och internationaliseringen. En tidigare 

internationalisering och en längre tid på en marknad gör att företaget lär sig mer om 

regler, normer och värden på just den marknaden och det leder i slutändan till en 

bättre prestation.  

Burgel och Murray (2000:56) ser en pålitlig distributör som det enda effektiva sättet att 

få ut en teknologisk produkt i startskedet till slutkonsumenter. Även Sousa och Bradley 

(2009) är av samma åsikt att distributörer är av stor betydelse för att åstadkomma 

någon form av export. Företaget bör stöda de distributörer de har och genom dem få 

information och kunskap om marknaden. Det har visat sig att ledare med mera 

erfarenhet av liknande uppgifter och internationell erfarenhet ger mera stöd åt 

distributörer och därigenom presterar bättre i sin export och försäljning. Ett bra stöd åt 
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distributörer är viktigare när företaget har en komplicerad teknologisk produkt. I de 

här faserna kan också olika statliga stöd, exempelvis exportbiståndsprogram, 

underlätta för företaget att få tillgång till den kunskap de behöver. (Sousa & Bradley 

2009:682, 692 – 693) 

 I fas fyra där företaget skall börja växa snabbt trappas produktionen och distributionen 

upp. Därför är en av de viktiga aktiviteterna här distributions – och serviceledning samt 

segmentering. I slutskedet av kedjan av faser blir nätverk med flera funktioner och 

samarbetspartners viktiga för företaget. Det kan vara samma företag som ingår i de 

olika nätverken i de olika faserna men dess funktion kan komma att ändras med tiden. 

(Partanen et al. 2008:514 – 515) Även Freeman et al. (2006:33) är inne på samma teori 

att ett litet företag kan använda sig av olika typer av nätverk och partners för att nå ut 

på en internationell marknad men att relationerna ändras med tiden för att passa in på 

var i tillväxten företaget befinner sig. Sammanfattningsvis är samarbetspartners och 

nätverk på den internationella marknaden viktiga för att företaget skall kunna ta del av 

kunskap, resurser, kompetens inom teknologi och tillträde till nya möjligheter (Jones 

1999:38). Företag lyckas inte alltid direkt från början på en marknad. Det kan leda till 

att många besluter att tidigt lämna marknaden, vilket kan vara ett misstag eftersom fler 

år på marknaden ofta medför att företaget lärt sig marknaden och skaffat sig den 

kunskap som behövs för att i slutändan lyckas (Schwens & Kabst 2011:321 – 323). 

2.2 Drivande och hindrande faktorer vid en internationalisering 

Det finns både drivande faktorer och hindrande faktorer som påverkar om ett företag 

besluter sig för att satsa på en helt ny marknad utanför hemlandets gränser. de Búrka 

et al. (2004:6) nämner fyra drivande faktorer: marknadsbehov, teknologi, kostnad och 

kommunikation. Om det finns ett marknadsbehov som ett företag kan tillgodose på en 

internationell marknad är det en faktor som kan vara avgörande för att ett företag skall 

satsa internationellt. Det kan handla om att de lokala företagen inte lyckas möta 

kundernas efterfrågan eller att produkten eller servicen inte ens finns på marknaden i 

fråga. Ett marknadsbehov kan också skapas av företaget själv genom marknadsföring 

och promotion på de nya marknaderna. Den inhemska marknaden som företaget 

verkar på kan vara för liten och kunderna räcker inte till för att företaget skall kunna 

överleva och växa, vilket leder till att företaget därför måste söka sig till en utländsk 

marknad som erbjuder fler möjligheter (Evers 2011:29 – 31). Bloodgood, Sapienza och 
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Almeida (1996:62) är inne på samma resonemang och menar att industrin i sig kan 

kräva att företaget är verksamt även utanför hemlandet för att vara konkurrenskraftigt.  

Ny teknologi är en annan drivande faktor. Om företaget har en produkt eller tjänst med 

ny teknologi kan den komma att intressera kunder även utanför den inhemska 

marknaden (de Búrka et al. 2004:6). Resurser så som teknologi eller innovationer är 

alltså i sig en drivande faktor, men även andra resurser så som anställdas egenskaper 

och erfarenheter från internationell verksamhet är drivande och avgörande faktorer 

som avgör om företaget söker sig ut på en utländsk marknad (Bloodgood et al. 

1996:62). Den tredje faktorn är kostnadsfaktorn, vilket inkluderar allt från 

produktionskostnader till kostnader för forsknings – och utvecklingsarbete. Kan 

företaget minska på kostnaderna genom en internationalisering är det definitivt en 

drivande faktor. Små företag erhåller ibland statligt stöd för verksamheten och dessa 

stöd hjälper bland annat företaget att kunna satsa på en internationalisering 

(Bloodgood et al. 1996:62). Den fjärde drivande faktorn enligt de Búrka et al. (2004:6) 

är kommunikation. Kommunikation är betydande vid en internationalisering genom 

att tillgången till information i dagens läge är närmare oss än någonsin. Företag kan 

exempelvis snabbt och enkelt hålla kontakten med såväl kunder som 

samarbetspartners och på så sätt förbättra relationerna och få svar på frågor snabbare 

än tidigare. 

Hollensen (2011:51 – 52) är inne på samma områden som drivande faktorer för en 

internationell satsning. Viktiga drivande faktorer utöver de som de Búrka et al. 

(2004:6) nämner är enligt Hollensen att företaget har lönsamhets- och tillväxtsmål 

med internationaliseringen och en framåtsträvande ledning. En framåtsträvande 

ledning kan i sig vara den avgörande drivande faktorn bakom en internationalisering 

(Evers 2011:33). Genom att internationalisera verksamheten ökar chanserna för att 

företaget skall växa men även riskerna för att inte överleva. En lyckad 

internationalisering kan leda till att företaget uppnår tillväxt men om företaget inte 

lyckas anpassa sig på marknaden är risken stor att företaget inte överlever. Begreppen 

tillväxt och överlevnad är dock inte relaterade till varandra och företagets överlevnad 

betyder inte att det åstadkommit tillväxt och en tillväxt garanterar inte 

lönsamhet/överlevnad. (Sapienza et al. 2006:914 – 916) 

Storleken på hemmamarknaden är en faktor som också avgör om företaget väljer att 

satsa utanför landets gränser. För ett amerikanskt företag kan den amerikanska 

marknaden gott och väl räcka till medan ett europeiskt företag skulle vara verksamt i 
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åtminstone fem länder för att täcka samma geografiska räckvidd. Om den inhemska 

marknaden är liten kan det fungera som en drivande faktor för företaget att söka sig ut 

på den internationella marknaden. (Bloodgood et al. 1996:62, 66) 

Av de drivande faktorer som nämnts är sällan en av dessa ensam avgörande för att 

företaget internationaliserar verksamheten. Det är mera vanligt att några av dem 

tillsammans får ledningen att ta ett beslut om export eller någon annan form av 

internationell verksamhet. Ledningen i sig kan ses som den centrala drivande faktorn 

och de andra faktorerna som stödfaktorer runt den centrala faktorn. (Evers 2011:38 – 

39) 

Det finns också faktorer som hindrar ett företag från en internationalisering. De 

hindrande faktorerna är färre och de drivande faktorerna är dominarande (Keegan & 

Schlegelmilch 2001:27). Hindrande faktorer kan vara av kulturellt slag, det vill säga att 

de kulturella skillnaderna mellan företagets hemland och den avsedda marknaden är 

för stora för att en internationalisering skall kunna genomföras. Det aktuella läget i ett 

land kan också försvåra eller hindra ett företag att starta verksamhet där, exempelvis i 

länder som är drabbade av krig eller naturkatastrofer. Existerande lagstiftning och 

regleringar förhindrar ibland företag från att äntra en viss marknad. De hinder som 

beror på nationell eller internationell lagstiftning samt på regleringar och barriärer 

mellan marknader och länder försöker olika organisationer minska. Ett exempel på en 

sådan organisation är World Trade Organisation som arbetar för att skapa en öppnare 

handel mellan länder. (de Búrka et al. 2004:6, Keegan & Schlegelmilch 2001:22, 27) I 

vissa fall kan företagsledningen själva vara en hindrande faktor om de ignorerar 

möjligheter som finns på en internationell marknad. Företaget väljer helt enkelt att inte 

ens försöka satsa på den internationella marknaden utan stannar enbart på den 

inhemska marknaden. Företaget kan inneha stor kunskap om den lokala marknaden 

och hur produkterna kan differentieras, men det betyder inte att exakt samma produkt 

och differentiering fungerar på en utländsk marknad och förstår inte företagsledningen 

detta är det ett hinder från att verka på den internationella marknaden. (Bloodgood et 

al. 1996:62, 66)  

Av de hindrande faktorer som nämnts är kulturella skillnader den faktor som kan 

orsaka störst problem i ett litet teknologiskt företags internationaliseringsprocess om 

man räknar med att företagsledningen är positiva till internationaliseringen och att 

lagstiftningen på marknaden inte hindrar företaget. Den viktigaste drivande faktorn för 

ett litet teknologiskt företag vid en internationalisering är teknologin. Därför kommer 
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kulturella skillnader som hindrande faktor och teknologi som drivande faktor att 

diskuteras ytterligare nedan under egna rubriker. 

2.2.1 Kulturella skillnader som hindrande faktor 

En av de faktorer som kan hindra eller fördröja en internationalisering på en marknad 

är kulturella skillnader. För det första krävs det anpassning och tolerans av företaget 

mot den nya kulturen. Företaget behöver inte totalt ändra sin affärsidé eller produkt, 

men det måste vara beredd på att anpassa sig efter lagar, seder och bruk på en utländsk 

marknad. (de Búrka et al. 2004:79) En annan sak att anpassa sig efter är språket som 

talas på marknaden. I ett land kan det finnas mer än ett officiellt språk och det leder 

ofta också till att landet har mer än en kultur. Engelska är ofta nämnt som ett språk 

som alla talar och som många kulturer har som andra språk, men betydelsen av att få 

göra affärer på sitt eget modersmål skall inte underskattas. Att tala flera olika språk är 

en stor fördel på internationella marknader och är ett sätt att undvika misstag och 

missförstånd på en ny marknad. (Hill 2011:107) 

Geert Hofstede (1983) har gjort en av de mest kända undersökningarna inom kultur 

där han studerade hur olika kulturer är relaterade till värderingar på en arbetsplats. 

Hofstede använder sig av fyra olika dimensioner för att skilja på olika kulturer, 

individualism/kollektivism, maktdistans, maskulinitet/feminitet och 

osäkerhetsundvikande. Den första dimensionen fokuserar på relationerna mellan 

anställda i ett företag. I individualistiska kulturer sköts allt på ett individuellt plan och 

banden anställda emellan är svaga, exempel på individuella kulturer är USA eller de 

skandinaviska länderna. I en kollektiv kultur är relationerna motsatta och alla 

förväntas ha samma åsikt som kollektivet och i första hand agera enligt kollektivets 

intressen, exempelvis Taiwan och Pakistan.  Människor är olika 0ch maktdistansen 

visar hur stora olikheterna är mellan människor i olika kulturer vad gäller makt och 

förmögenhet. I Finland och Norden är maktdistansen liten medan den är stor i de flesta 

kollektivistiska länder. Den tredje dimensionen är maskulinitet kontra feminitet. I 

samhället tilldelas männen och kvinnorna olika roller och i vissa kulturer och 

samhällen skiljer sig dessa roller mera än i andra. I Hofstedes (1983) undersökning står 

maskulinia kulturer för de samhällen där rollerna är tydligare och maskulina 

värderingar är viktiga. I feminina kulturer är gränsdragningen mellan könen inte så 

tydligt dragen och någon större skillnad mellan en man och en kvinna på en arbetsplats 

görs inte. Det mest maskulina landet är Japan och exempel på feminina länder är de 
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nordiska länderna. En kultur kan ha ett starkt eller svagt osäkerhetsundvikande. Med 

ett svagt sådant har människorna accepterat att framtiden är okänd och tar en dag i 

taget utan att ta risker på alltför stort allvar. I en kultur med starkt 

osäkerhetsundvikande finns det institutioner som skall garantera en viss säkerhet och 

minimera riskerna. (Hofstede 1983:78 – 85; Hill:2011:109)  

Vid internationell verksamhet måste ett företag känna till de kulturella skillnaderna 

som kan finnas. Det är nämligen omöjligt att överföra den kunskap företaget har om 

den inhemska marknaden till en internationell marknad (Schwens & Kabst 2011:310). 

Val av produktnamn och sättet att marknadsföra en produkt kan vara lyckat på en 

marknad men inte alls fungera på en annan. Vissa verksamhetsaspekter kan också ha 

olika betydelse inom olika kulturer, ett exempel som Hill (2011:114) tar upp är 

begreppet deadline. Om en deadline ges åt ett amerikanskt företag är det ett tecken på 

att affären eller uppgiften är av större angelägenhet eller vikt medan en deadline för ett 

arabiskt företag kan anses arrogant och ohövligt och skulle istället slöa ner hela 

processen. För att minska risken för att vara fel informerad på en internationell 

marknad anser Hill (ibid.) att internationella företag bör överväga att anställa lokala 

medborgare. 

2.2.2 Teknologi som drivande faktor 

En av de drivande faktorerna vid en internationalisering är som redan nämnts ett 

teknologiskt kunnande eller en unik produkt. Hollensen (2011:52) menar att produkten 

eller teknologin måste vara unik och verkligen ge företaget en konkurrensfördel för att 

den internationella satsningen skall lyckas. Företag med en högt utvecklad teknologi 

försöker att ta sig in på den internationella marknaden snabbare för att få first-mover-

advantage, vilket betyder att företaget försöker nå ut med den nya teknologin eller 

produkten på en ny marknad och binda till sig kunderna på den marknaden före 

konkurrenter kopierar och säljer en liknande produkt till ett billigare pris. För även om 

företaget är först ut på marknaden med den nya teknologin eller produkten kommer 

alltid konkurrenter i något skede att komma med en konkurrerande lösning. (Evers 

2011:32; Crick & Jones 2000:73) 

Det blir på så sätt viktigt att företaget tar sig in på en ny marknad vid rätt tidpunkt och 

att de sedan också vet hur länge de kan verka på en marknad med den specifika 

konkurrensfördelen. Att lita på att få ett internationellt patent är dessutom svårare i 

dagens läge och konkurrerande teknologier uppkommer ofta som en reaktion på 
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marknaden. Med en unik teknologi eller produkt krävs det också att den aktuella 

marknaden för internationaliseringen är lika utvecklad som den inhemska marknaden 

vad gäller allt från infrastruktur till kulturella attityder gentemot innovationer (de 

Búrka et al. 2004:261, 269). Att satsa på en marknad där förutsättningarna och 

förhållandena inte är de samma eller snarlika som i hemlandet skulle vara riskfyllt. 

Därför krävs det av företaget att de undersökt olika tänkbara marknader.  

Ett innovativt företag har enligt Boter och Holmquists undersökning(1996:483) ett 

globalt fokus från första början och kan därför välja fritt vilken inträdesstrategi för 

marknaden de använder. De påstår att teknologin i sig inte är den faktor som avgör om 

det finns en ny marknad för företaget, utan det är teknologins nymodighet som är 

avgörande. I en annan undersökning konstaterar Kuivalainen et al. (2010:142) att 

teknologisk skicklighet och en produkt eller service som överträffar konkurrenters är en 

nödvändighet för att lyckas på en internationell marknad.  Innovativa företag tenderar 

att lägga tonvikten på att utveckla nya teknologier som resulterar i nya produkter som 

kan generera vinst, men teknologin i sig är inte tillräckligt. Företaget bör även behärska 

andra färdigheter, exempelvis kunskap om marknaderna är väsentligt för att lyckas 

sälja produkten. (Kuivalainen et al. 2010:142 – 143) 

 Att ha ett globalt fokus redan från början ses av Crick och Jones (2000: 63) som en 

utmaning för företaget eftersom det snabbt ställs inför en internationalisering, endera 

redan i startskedet av verksamheten eller hastigt därefter.  

2.3 Kännetecken hos ledare i ett internationaliserande företag 

Med en högt utvecklad teknologi och en bra produkt har ett litet företag alla 

möjligheter att växa. Det behövs därtill säljfrämjande aktiviteter och rätt strategier som 

hjälper företaget framåt. I ett litet företag ligger beslutsfattandet i ett fåtal personers 

händer, det är oftast ägaren och en mindre grupp ledare som fattar besluten (Boter & 

Holmquist 1996:475). Därför kommer det nedan att diskuteras kring ledares och 

beslutfattares kännetecken vid en internationalisering och betydelse för att företaget 

skall lyckas med internationaliseringen.  

2.3.1 Internationell erfarenhet 

Crick och Jones (2000:66) tar upp betydelsen av beslutsfattarnas beteende vid en 

internationalisering och påstår att deras attityder kommer att påverka företagets 
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prestation. Enligt deras undersökning framkom det att beslutsfattarnas internationella 

erfarenhet kom att influera hur företaget internationaliseras. De kom fram till att 

erfarenhet vad gäller finansiering och administrativt arbete vid en internationalisering 

är betydande. En annan viktig internationell erfarenhet är helt enkelt hur pass mycket 

tid en beslutsfattare tillbringat utomlands. En beslutsfattare som varit stationerad 

utomlands i tidigare uppgifter känner bättre till andra kulturer och har mer kunskap 

om den internationella marknaden. Denna kunskap är något som kan skilja en ledare 

från en annan när det gäller att vara beredd att ta vara på affärsmöjligheter på den 

internationella marknaden. (Stoian & Rialp-Criado 2010:336) Internationell erfarenhet 

behöver inte vara arbetsrelaterad. En ledare med personlig anknytning till personer i 

andra länder eller som studerat och bott utomlands har ofta större förståelse för andra 

kulturer och kan dra nytta av detta i arbetslivet (Bloodgood et al. 1996:64). 

En erfaren ledare kan utnyttja kontakter från tidigare uppdrag till att skapa nya nätverk 

och snabbare nå ut på den internationella marknaden. Med tidigare internationell 

erfarenhet kan ledarna minska på kostnaderna som hänför sig till arbetet för att hitta 

det optimala sättet att internationalisera verksamheten och snabbare agera enligt en 

plan och inte gå miste om viktig tid eller goda möjligheter på en ny marknad. Genom 

internationellt erfarna ledare och beslutsfattare minskar även kostnaderna för att lösa 

problem som uppstår när företaget väl börjat verka på en utländsk marknad. (Sapienza 

et al. 2006:923 – 924)  

Collinson och Houlden (2005:431) menar att det inte bara handlar om att relationerna 

från nätverken påskyndar internationaliseringsprocessen eller minskar kostnaderna 

utan de ger företaget den relevanta kunskapen om den nya marknaden och blir 

riktlinjen för internationaliseringen. Betydelsen av internationell erfarenhet har 

poängterats i många undersökningar och dess inverkan på beslutsfattares agerande vid 

en internationalisering är stor och Andersson och Florén (2008:38 – 50) anser att 

erfarenheten är direkt relaterad till i vilken utsträckning verksamheten 

internationaliseras. 

Internationellt erfarna beslutsfattare och ledare tenderar att internationalisera 

verksamheten tidigare än oerfarna beslutsfattare. Erfarenheten hos ledarna blir en 

nyckelresurs i företagets internationalisering som kan kompensera för att ett ungt 

företag inte innehar den kunskap som krävs vid en internationalisering (Wolff & Pett 

2000:45, Sapienza et al. 2006:916). Ledare som först fokuserar enbart på att lyckas på 
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den inhemska marknaden förrän en internationalisering ens kommer på tal kan gå 

miste om betydelsefulla tillväxtmöjligheter (Crick & Jones 2000:66).  

2.3.2 Ämnesspecifik kunskap 

Crick och Jones (2000) konstaterade i sin undersökning att en del av företagens ledare 

ansåg sig vara mer ingenjörer än businessmän. I dessa företag fokuserades det mera på 

att utveckla ännu bättre produkter och försäljningssidan prioriterades mindre. Därför 

tog det längre tid för dessa företag att komma ut på den internationella marknaden. 

Andersson (2000:63 – 92) är inne på samma teori och skiljer mellan tekniska-

entreprenörer och marknadsföringsentreprenörer och menar att 

marknadsföringsentreprenörerna är mera aktiva i internationaliseringsprocessen. De 

flesta beslutsfattare och ledare har varit verksamma och haft andra uppgifter förrän de 

uppnått en chefsposition och den kunskap de samlat på sig om branschen, exempelvis 

tekniskt kunnande eller produktrelaterad kunskap, är alltid till en fördel när ett företag 

skall börja exportera eller satsa på en utländsk marknad. Ämnesspecifik erfarenhet och 

kunskap underlättar för ledare att bekanta sig med kunder på såväl den nationella som 

den internationella marknaden och möjliggör utvecklingen av en bättre marknadsnisch 

(Stoian & Rialp-Criado 2010:335 – 336). Stoian och Rialp-Criado (2010:335,344) visar 

med sin undersökning att alla intervjuade företags beslutsfattare innehade goda 

kunskaper om de produkter de sålde och den industri de verkade inom och samtidigt 

förstod beslutsfattarna betydelsen av att vara en skicklig försäljare. Undersökningen 

visade också att hälften av de undersökta företagens ledare tidigare haft ledartjänster 

på sina arbetsplatser medan andra hälften växt upp i familjeföretag och iakttagit 

affärsrörelserna från nära håll och på så sätt skaffat sig tillräcklig ledarskapskunskap 

och ämnesspecifik kunskap för att leda företaget. Även om ämnesspecifik kunskap är av 

stor betydelse så skall betydelsen av kunskap av mer allmän karaktär så som 

försäljning, service och varumärkeshantering inte glömmas bort (Hutchinson et al. 

2006:526 – 527). 

2.3.3 Ålder, utbildning och ledarens roll 

Många undersökningar visar att yngre företagsledare är mera inriktade på att börja 

exportera och internationalisera verksamheten än äldre företagsledare (Stoian & Rialp-

Criado 2010:335). Andersson och Florén (2008) påpekar dock att åldern spelar mindre 

och mindre roll och att det beror på att ny forskning visar att de internationella 
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företagen mera frekvent leds av yngre ledare nu än förr. Ledarnas utbildning påverkar 

enligt Stoian och Rialp-Criado (2010:335) kunskapen, problemlösningsfärdigheten, 

disciplinen, motivationen och självsäkerheten hos en ledare och ju högre utbildning 

desto större förmåga att lösa problem. Till utbildning hör också språk och 

språkkunskap underlättar förståelsen för andra kulturer och möjligheterna att 

kommunicera på ett gemensamt språk. Att kunna flera språk underlättar inte bara 

aktiviteterna på den internationella marknaden, utan det har visat sig att beslutsfattare 

som kan flera språk tillhör mer framgångsrika företag och har kunnat gå längre i 

internationaliseringsprocessen än de som talar färre språk (Knowles et al. 2006:638). 

Det är inte bara förmågan att tala främmande språk som är viktigt utan ännu viktigare 

är förmågan att lyssna på ett främmande språk och förstå kunden på dennes egna 

modersmål. Genom att vara en god lyssnare på ett främmande språk kan en bättre 

insikt i vad kunden efterfrågar skapas (Oviatt & McDougall 1995:35). Med bättre 

språkkunskaper har ledare också lättare att tolka information som fåtts från en 

utländsk marknad. Språkutbildning, exportprogram och utbyten inom utbildning 

kommer att öka i betydelse för att framtidens ledare skall ha ett bättre internationellt 

kunnande. (Stoian & Rialp-Criado 2010:336, 344)  

Andersson och Florén (2008:31 – 50) ställde i sin undersökning upp hypoteser för hur 

ledare agerar i ett litet internationellt företag. Enligt dem har en ledare i ett litet 

internationellt företag två stora roller; ledarskapsrollen och den operativa rollen. Som 

ledare i företaget blir han/hon tvungen att ständigt skifta mellan dessa två roller, men 

för att lyckas på ett internationellt plan kräver ledarskapsrollen med strategiska 

uppgifter mera tid än operativa uppgifter.  

Andra hypoteser som de tog upp är att chefer för ett litet internationellt företag arbetar 

mera med information än vad andra småföretagsledare gör och således använder de sig 

också mera utav ledarskapsmodeller och tekniker än andra chefer för små företag som 

inte internationaliserar verksamheten. Andersson och Florén (2008) påstår att dessa 

ledare tillbringar mindre tid på huvudkontoret, vilket betyder att de reser mera. 

Resandet och möten ansikte mot ansikte är något som ledningen bör trivas med och 

inte se som ett nödvändigt ont för det är i dessa möten relationerna och nätverken med 

internationella kollegor förbättras (Oviatt & McDougall 1995:37). Det kan tyckas 

paradoxalt eftersom kommunikationsmöjligheterna i dagens läge är bättre än någonsin 

men företagen reser mera för att upprätthålla relationerna och nätverkena (Freeman et 

al. 2006:38).  
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En proaktiv ledare har en mer positiv inställning till att arbeta på en internationell 

marknad och ser således möjligheterna till att lyckas istället för att se riskerna (Acedo & 

Galán 2011:661). För att kunna se möjligheterna måste ledaren alltid vara uppmärksam 

och kunna tolka den information som fås från marknaderna, exempelvis vilka resurser 

som kombineras med andra för att nå maximal nytta eller att kunna avgöra vad som är 

värdefull information och vad som inte är (Evers 2011:36 – 37). 

2.3.4 Risktolerans och innovativitet 

Ett företags engagemang på en utländsk marknad påverkas av beslutsfattarnas och 

ledarnas uppfattning om risker och möjligheter på avsedd marknad. Om en ledare 

upplever att risken är liten och att de har kontroll över situationen på marknaden ökar 

engagemanget och vice versa. Därför är proaktiva ledare viktiga i 

internationaliseringsprocessen för att satsningen skall göras helhjärtat. (Acedo & Galán 

2011:661) Med en risktolerant ledare satsar företag på att utveckla nya produkter och 

att nå ut på nya marknader. I dagens globala värld har utvecklingen av teknologi gått 

avsevärt framåt och barriärerna mellan marknaderna har minskat, vilket gynnar 

företag som vill internationalisera verksamheten. Att barriärerna minskat betyder i 

stort sett att riskerna också minskat och fler företag kan och vågar satsa på en utländsk 

marknad och i bästa fall växa och generera vinst. (Stoian & Rialp-Criado 2010:336, 

344) Enligt Hutchinsons et al. (2006: 527) undersökning var företag medvetna om de 

risker som fanns med en internationalisering, vilket gjorde att processen utvecklades 

försiktigare men den sågs ändå som en utmaning och en positiv utveckling för dem.  

2.4 Socialt kapital hos teknologibaserade företag 

Chetty och Agndal (2007:2) definierar socialt kapital som de tillgångar ett företag 

lyckas förvärva från olika affärsnätverk. Internt och externt socialt kapital är viktigt när 

ett litet teknologiskt företag skall utveckla sin kunskapsbas. Ett företags interna sociala 

kapital avser kvaliteten och innehållet i de relationer som finns mellan anställda och 

enheter inom företaget. Det externa sociala kapitalet avser utbytet av information och 

relationerna mellan företaget och andra företag samt mellan de individer som 

representerar dessa. (Yli – Renko et al. 2002:283) En stor kunskapsbas ökar 

förutsättningarna för tidigare och snabbare internationalisering samt för tillväxt. Ett 

större socialt kapital leder alltså till en större kunskapsbas, som i sin tur gör det möjligt 

att växa snabbare internationellt. (Yli – Renko et al. 2002:279 – 301) Det sociala 
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kapitalet inverkar inte enbart på att kunskapsbasen blir större utan har också en effekt 

på vilken strategi företaget använder eller byter till för internationaliseringen (Chetty & 

Agndal 2007:3). 

Ett företags interna sociala kapital bidrar till att anställda i ett litet teknologiskt företag 

lär sig mer om teknologin från varandra och det leder i slutändan till effektivare 

problemlösning när fler har tagit del av informationen och förstår begreppen. Denna 

kunskapsskapande kanal har också en positiv inverkan på produktinnovationer bland 

de olika enheter företaget förfogar över. (Yli – Renko et al. 2002:283)  

Grunden för ett ungt företags utveckling och relationer på en ny marknad är först och 

främst de kontaktnätverk som grundarna, ledarna och de anställa redan innehar. 

Denna typ av socialt kapital, externt socialt kapital, kan bidra med värdefull 

information i ett tidigt skede. Ett teknologiskt företag kan bli hjälpt av den kunskap 

som nätverkspartners har när det gäller att övervinna de svårigheter som finns på en 

främmande marknad i internationaliseringsskedets början (Schwens & Kabst 2011:311). 

Eftersom det mesta är nytt på en främmande marknad är all hjälp och kunskap till 

nytta för att företaget skall få en bra start på marknaden. Relationerna till andra parter 

i olika nätverk är inte de enda viktiga relationerna för ett företag. Företag bör även 

tänka på att skapa goda kontakter och relationer till både leverantörer och kunder för 

att en tillit skall uppstå. Tillit är viktigt för att parterna skall kunna dra nytta av 

varandras styrkor och använda dessa för att skapa maximal nytta för båda parterna. 

(Yli – Renko et al. 2002:284 – 286) Ledarna har en viktig uppgift när det kommer till 

att skapa tillit hos kunder och partners. De måste kunna visa prov på kunskap om 

produkten och dess funktioner samt förklara varför den är viktig för kunden (Partanen 

et al. 2008:520).  

Chetty och Agndal (2007:7) identifierar tre orsaker varför socialt kapital är av 

betydelse. Den första är att det kan skapa ekonomisk eller annan vinning för företaget. 

För det andra utgår det från någon typ av relation, vare sig den är stark eller svag. Som 

sista aspekt anger de att socialt kapital är viktigt för att det omfattar både internt och 

externt socialt kapital. Socialt kapital kan även innebära en risk för företaget eftersom 

stora investeringar kan krävas för att forma och upprätthålla det, exempelvis är inte 

alla relationer lika och i vissa kan konflikter uppkomma som i längden skapar 

kostsamma problem (Yli – Renko et al. 2002:302, Chetty & Agndal 2007:8). Partanen 

et al. (2008:519) ser socialt kapital som en nödvändig faktor för att företaget skall 
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kunna skapa kontakter till samarbetspartners och lämpliga nätverk för att kunna 

kompensera för bristen på egna resurser.  

Chetty och Agndals (2007) skiljer mellan tre roller som socialt kapital kan ha. Socialt 

kapital kan ha en effektivitetsroll. Företaget söker själva nya möjligheter i sina nätverk 

och via kontakten med partners i nätverken ökar också antalet resurser de tar del av. 

Exempelvis kan företaget dra nytta av en partners internationalisering och samarbeta 

med denna och ta modell och följa efter på en viss marknad. En av informanterna i 

undersökningen säger exempelvis att produkter inte säljer sig själv via en broschyr utan 

det krävs många ”barsamtal” för att skapa ett intresse. En annan informant är inne på 

samma linje och menar att social interaktion är a och o. Företaget måste ha någon som 

gör besök och är ute och äter och socialiserar sig med sina partners för att få dem att 

agera och sälja. (Chetty & Agndal 2007: 10 – 11, 21) Den andra rollen är att företaget 

slumpmässigt får idéer via andra aktörer om hur de kunde ändra sin 

internationaliseringsstrategi. Då krävs det att företaget besitter rätt socialt kapital och 

resurser för att kunna använda informationen till fullo. Exempel på detta är att en 

tredje part berättar om en tillförlitlig partner eller leverantör på en marknad som kan 

leda till ett nytt samarbete och ökad effektivitet och lönsamhet. Effektivitetsrollen och 

den slumpmässiga rollen är båda viktiga framför allt i ett tidigt skede av 

internationaliseringen (Agndal, Chetty & Wilson 2008:671). Den slumpmässiga rollen 

får mer betydelse med tiden och kommer i ett senare skede att vara dominant. Desto 

längre ett företaget internationaliserat verksamheten desto fler marknader har det 

hunnit verka på och på så sätt ökat det sociala kapitalet och nya möjligheter uppstår. 

Med tiden kommer företaget troligtvis också att ha större internationell erfarenhet och 

fler finansiella resurser, vilket gör det möjligt att kunna agera baserat den information 

de tagit del av. (ibid.) I föregående stycke nämns att socialt kapital även kan innebära 

risker och det är vad den tredje rollen beskriver. Nackdelar med socialt kapital kan 

exempelvis vara olönsamma samarbeten som inte ger det resultat som företaget 

önskar. En leverantör eller partner kan bete sig opportunistiskt och enbart handla efter 

egna intressen, vilket leder till att samarbetet inte alls gynnar den andra parten. Eller så 

kan det handla om att ett tidigare lyckat och lönsamt samarbete avslutas när den andra 

parten drar sig tillbaka eller avslutar sin verksamhet. Om företaget då har en 

teknologisk produkt som kräver en viss service kan det innebära att företaget själv 

hamnar att ta hand om den servicen direkt med kunden om inte en lika lönsam partner 

hittas. Detta behöver inte enbart vara negativt utan att byta ut en mellanhand och börja 
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med direkt export eller en annan internationaliseringsmetod kan i slutändan också visa 

sig vara lönsammare. (Chetty & Agndal 2007:12 – 13, 22 – 23) 

2.5 Strategier för marknadsinträde – för ett litet teknologiskt företag 

För ett ungt, teknologibaserat företag är valet av marknadsinträdesstrategi viktigt då 

resurserna är knappa. Val av marknadsinträdesstrategin är inte bara viktigt på grund 

av knappa resurser utan det val företaget gör kan ha en inverkan på den kommande 

prestationen på den internationella marknaden (Nakos & Brouthers 2002:47, 49). 

Burgel och Murray (2000:33) påstår att företagets val av strategi  påverkas av vilka 

resurser de har och vilka behov på underhåll produkten har hos kunden. Idealet för ett 

företag vore att kunna ta hand om all export och marknadsinträdesstrategier själva, 

men för ett litet och ungt företag är detta i de flesta fall inte möjligt. Valet av 

inträdesstrategi för ett litet teknologiskt företag är en process där få resurser är 

involverade och fokus mer är inriktat på att få produkten känd och såld än att starta 

produktion utomlands. Ett annat kännetecken för teknologibaserade nya företag är att 

de tidigt äntrar utländska marknader. (Burgel & Murray 2000:33 – 35; Jones 1999:20) 

2.5.1 Direkt export eller export genom en mellanhand 

Burgel och Murray (2000:38) har utvecklat sina hypoteser kring teknogiska 

småföretags val av marknadsinträdesstrategi kring, enligt dem, de två dominerande 

inträdesstrategierna: direkt export eller export genom en mellanhand i form av till 

exempel en återförsäljare (indirekt export). Direkt export kan enklast förklaras genom 

att företaget säljer sin produkt/produkter till en importör eller köpare på en utländsk 

marknad och själva ansvarar för kontrakt, transport, marknadsföring och 

marknadsundersökningar (Hollensen 2011:341 – 350). Användandet av en mellanhand 

är en bra strategi för ett företag som vars finansiella resurser inte räcker till och den för 

inte med sig samma risker som direkt export kan medföra. Det kan dock medföra andra 

sorts risker som till exempel att en återförsäljare förmodligen även säljer och 

marknadsför produkter av andra tillverkare och tenderar att satsa på de produkter som 

genererar mest vinst och är mest lönsamma för dem själva. Produkten/produkterna 

kan på så vis hamna i skymundan och inte få den marknadsföring som skulle behövas 

och försäljningen uteblir. (Albaum & Duerr 2008:317 – 318) 

Anmärkningsvärt med Burgel och Murrays (2000) undersökning var att av alla 

nystartade företag de undersökte bedrev 68 % någon form av internationell försäljning. 
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Som inträdesstrategi var användning av en mellanhand mera allmän än direkt export. 

Val av inträdesstrategi är till stor del också beroende på vilken typ av produkt som säljs. 

Om ett företag har en högteknologisk produkt som skräddarsys åt kunderna beroende 

på deras behov är direkt export en bättre lösning än att lämna över ansvaret åt en 

återförsäljare. En produkt med en mer innovativ teknologi såldes i högre utsträckning 

via återförsäljare. Nakos och Brouthers (2002:58) är även inne på att typen av produkt 

har en inverkan på valet av inträdesstrategi och de menar att en differentierad eller en 

innovativ produkt får små företag att välja någon av de inträdesstrategier där de har 

mer kontroll på marknaden, exempelvis någon av de hierarkiska metoderna. Med en 

hierarkisk metod menas att företaget helt ensam kontrollerar inträdet och 

produktionen på en ny marknad. Företaget väljer också hur många av värdekedjans 

beståndsdelar som flyttas över till den nya marknaden (Hollensen 2011:386). Någon av 

de hierarkiska metoderna används också när marknaden i fråga anses ha en större 

potential samt en lägre investeringsrisk och en inträdesstrategi med lägre kontroll 

används när restriktionerna mot hierarkiska metoder är för höga (Nakos & Brouthers 

2002:58 – 59). Även om inträdesstrategin i vissa avseenden visat sig vara 

produktrelaterad poängteras betydelsen av de försäljningsstrategier som tillämpas på 

den inhemska marknaden. Använder företaget sig av återförsäljare på den inhemska 

marknaden är sannolikheten att de använder sig utav samma metod på en utländsk 

marknad. Om företaget väljer att använda sig av en återförsäljare på den utländska 

marknaden är nästa viktiga del av processen att hitta en lämplig sådan. För ett ungt 

företag vore en erfaren och pålitlig återförsäljare optimal. (Burgel & Murray 2000:52 – 

56) 

2.5.2 Internationalisering genom en resande försäljare 

För ett litet företag som inte har resurser att upprätta en hel exportavdelning i det land 

dit exporten riktas kan en försäljare anställas som sköter om försäljningen av 

produkten/produkterna på den avsedda marknaden. Försäljaren kan vara bosatt i 

hemlandet eller även i det land där satsningen görs. Det beror helt på företagets 

målsättning med anställningen av en resande försäljare. Syftet kan vara att denne skall 

ta emot beställningar eller arbeta för att fler beställningar uppstår. Om företagets syfte 

är att personen bara skall ta emot och hantera beställningar är det inte ekonomiskt 

lönsamt att anställa en resande försäljare. Ifall syftet är skapa nya kontakter och 

marknadsföra produkten till tänkbara köpare eller återförsäljare är det däremot 

motiverat att använda sig av resande försäljare på den utländska marknaden. (Albaum 
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& Duerr 2008:327 – 328) En resande försäljare klassas enligt Hollensen (2011:386) 

som en hierarkisk metod där enbart försäljaren eller försäljningsavdelning är 

stationerad på den utländska marknaden och resten av företagets delar är kvar i 

hemlandet. 

Enligt Albaum och Duerr (2008:327 – 328) finns det tre funktioner som en resande 

försäljare bör genomföra på utländsk marknad. För det första bör något slag av 

försäljning åstadkommas. För det andra handlar det om att försäljaren skapar och 

upprätthåller relationerna till kunderna. Och det tredje är att en försäljare stationerad 

på en marknad kan ta del av mera information om själva marknaden och även hur 

konkurrenssituationen ser ut. Att relationerna är bra till kunderna är a och o för att 

företagets skall lyckas sälja sina produkter på den utländska marknaden och där kan en 

resande försäljare vara det bästa alternativet. Att skapa och upprätthålla relationerna 

innefattar också att försäljaren hjälper återförsäljarna att göra ett bättre jobb. 

Återförsäljarna hjälper i sin tur det säljande företaget med information om hur 

produkten eller produktutbudet kunde justeras för att passa in på kundernas krav och 

önskemål (Brennan et al. 2008:207). En resande försäljare bör enligt Brennan et al. 

(2008:207 – 208) i första hand värva nya kunder på marknad och genom dessa kunder 

skall företaget få nya beställningar på produkten och relationer till kunderna kan 

utvecklas efter en tid.  

Hollensen (2011:388) påpekar att försäljaren eller försäljarna inte behöver vara från 

företagets hemland utan det är vanligt att det anställs personer från den marknad var 

produkten säljs. Det är inte bara de tre funktioner, som nämnts,  som avgör om ett 

företag bör använda sig av en resande eller alternativt en bosatt försäljare utomlands. 

Produktens egenskaper är också avgörande, exempelvis en teknologisk produkt kan 

kräva demonstrationer och detaljerade beskrivningar hos återförsäljare och kunder för 

att skapa en efterfrågan. Att det för ett litet företag behövs någon form av strategi för 

att få ut en högteknologisk produkt konstateras även i Crick och Jones (2000:72) 

undersökning. Där satte ett av de undersökta företagen för mycket fokus på teknologin 

och att den skulle sälja tack vare den istället för att därtill fokusera på säljfrämjande 

strategier.  Efter att företaget anställt en försäljare började produkten att sälja och 

företaget göra vinst. Även om internets betydelse ökat när det gäller att ersätta 

anställda försäljare skall betydelsen av interaktion ansikte mot ansikte inte 

underskattas när det kommer till att skapa relationer och sälja sina produkter. (Albaum 

& Duerr 2008:327 – 328) 
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2.5.3 Nätverk och samarbetspartners 

En av de mer kända internationaliseringsmodellerna som influerat många forskare är 

Johanson och Vahlnes (1977) Uppsalamodell. I denna modell fokuserade forskarna på 

kunskap och hur kunskap skapas av företaget själva på den främmande marknaden och 

hur ett företag tenderar att sikta in sig på närliggande marknader som de har större 

kunskap om. (Johanson & Vahlne 1977:26 – 28) Med nya insikter om hur världen och 

marknaderna har förändrats genom åren omarbetade dessa två sin modell år 2009. 

Johanson och Vahlne (2009:1415 – 1416) fokuserar med sin omarbetade modell mera 

på betydelsen av nätverk och relationer i kunskapsskapandeprocessen. Nätverk är i dag 

mycket viktiga för att nå ut på nya marknader. Ledare och högre uppsatta inom 

företaget arbetar numera för att skapa nätverk och relationer med rätt företag och 

parter för att lyckas på en utländsk marknad. Ett företag får inte bara kunskap från 

egna aktiviter, så som Johanson och Vahlne (1977) antydde, utan också från 

samarbetspartners, köpare och producenter. Kunskapen anses även i andra 

undersökningar vara en nyckelresurs för att ett företag skall växa internationellt (Yli – 

Renko, Autio & Tontti 2002:279). Genom strategiska allianser och samarbetspartners 

har betydelsen av det fysiska avståndet vid en internationalisering minskat. Med rätt 

partner och nätverk kan en marknad som inte är närliggande den egna hemmarknaden 

lättare nås för ett företag. (Johanson & Vahlne 2009:1420 – 1421) 

Nätverken är av vital betydelse för framför allt nystartade små företag som inte är så 

resursstarka.  Inget nystartat företag skulle klara sig utan finansiärer, leverantörer eller 

distributörer och dylika nätverk. Genom att vara delaktig i någon form av ett nätverk 

kan företaget få tillgång till resurser som det inte har själva. En del företag som har 

misslyckats har visat sig tillhöra alltför svaga nätverk och inte fått tillgång till de 

resurser de skulle behövt. (Oviatt & McDougall 1995:36, 38) 

Relationerna och nätverken kan se vara av olika natur. I dagens läge existerar inte 

enbart direkta relationer mellan säljare och köpare utan även mer komplicerade 

samarbeten såsom strategiska allianser och samarbetspartners, som kan vara flera än 

ett till antalet. Samarbeten kan även uppstå mellan konkurrerande företag för att lyckas 

på en marknad. (Freeman et al. 2006:37 – 38)  
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2.6 Helhetssyn på internationaliseringsprocessen  

Jones (1999:19 – 20) påpekar att den generella synen att ett litet teknologiskt företag 

internationaliserar sin verksamhet med någon form av exportstrategi inte är helt 

passande eftersom den bortser från andra strategier som till exempel licensiering och 

andra tillverkningsavtal och övriga hierarkiska metoder. Små teknologiska företag 

skiljer sig avsevärt från varandra och det ena företagets verksamhet är sällan den 

andras lik. Istället bör ett litet företags internationalisering ses som en helhet bestående 

av alla delar i processen. Nyckelfaktorer är allt från vilka nätverk företaget tillhör till att 

rätt beslut tas vid rätt tidpunkt och att utvecklingen främjar de långsiktiga målen. 

Externa faktorer på marknaden är även av betydelse så som det ekonomiska klimatet i 

sig och därför går det inte att fastställa någon strategi som skulle vara bättre än en 

annan vid en viss tidpunkt. Den helhetssyn som Jones (1999) förespråkar är att 

företaget först ser på vilka resurser det har och vilka beslut som tagits av ledarna och 

vad dessa har åstadkommit. I internationaliseringsprocessen för ett litet teknologiskt 

företag har ledarna en viktig roll. Framåtsträvande ledare utgör framför allt en viktig 

drivande faktor för internationaliseringen (Hollensen 2011:51 – 52). Ledningen kan 

även utgöra en hindrande faktor om de inte ser möjligheterna utan enbart ser riskerna 

med att verka på en utländsk marknad. Ledarna måste ha en positiv inställning till den 

internationella verksamheten för att kunna se möjligheterna och tolka all information 

som fås från marknaden. (Acedo & Galán 2011:661) Det är viktigt att inte bara se på 

vilken inträdesstrategi som valts och hur den lyckats i ett tidigt skede utan att även se 

på helheten med inträde på marknaden, de första aktiviteterna på marknaden och vad 

som händer därefter. Ibland kan det förekomma perioder av tomrum eller gap och det 

är viktigt att se på vad som händer under dessa eftersom även dessa perioder kan 

innebära att företaget befäster sig på marknaden. (Jones 1999: 35 – 38)  

Sarasvathy (2001:245 – 250) ger en annan teori om hur ett företag eller en person kan 

förhålla sig till de resurser som finns tillgodo. Det finns två vägar att välja mellan: 

orsakssammanhangsmetoder4 och utförandemetoder5. Orsakssammanhangsmetoder 

utgår ifrån ett önskat resultat och för att nå resultatet används de lämpligaste 

metoderna och resurserna. Ett exempel på en orsaksammanhangsmetod är att 

företaget har en klar strategi om hur det skall internationalisera verksamheten och för 

att lyckas med detta väljs de rätta resurserna som kan främja denna strategi. 

Utförandemetoder utgår däremot från de resurser som finns tillgängliga och dessa 

                                                        
4  Egen översättning av det engelska begreppet Causation. (Sarasvathy 2001:245). 
5 Egen översättning av det engelska begreppet Effectuation (Sarasvathy 2001:245). 
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kombinerat på olika sätt skapar olika möjliga resultat. I företagsexemplet som 

användes för att illustrera en internationalisering skulle det betyda att företaget genom 

en utförandemetod ser och utvärderar vilka resurser det har och vad dessa kan utföra 

tillsammans. Genom att utgå från resurserna kan många olika scenarion och möjliga 

slutresultat formas.   

Utförandemetoden kan jämföras med Jones (1999) helhetssyn vad gäller synen på 

resurser och vad dessa åstadkommer. Det viktiga blir inte bara hur resurserna används 

i inledningsfasen av internationaliseringsprocessen utan minst lika viktigt är att 

utvärdera dem under hela processen på den nya marknaden och sedan forma nya 

strategier beroende på resultatet. En tydligt uppgjord strategi kan verka som den 

effektivaste, snabbaste och mest lönsamma lösningen, men som Jones (1999) påpekar 

kan externa faktorer påverka att det är svårt att fastställa vilken strategi som är den 

rätta vid en specifik tidpunkt. Därför kan det vara av värde att även känna till andra 

möjligheter och strategier som kan komma att användas. Utförandemetoden är framför 

allt passande när det gäller att utnyttja möjligheter medan 

orsakssammanhangsmetoden är passligare för att utnyttja kunskap. (Sarasvathy 

2001:245 – 250)     

För ett litet teknologiskt företag kan det handla om en blandning av de båda metoderna 

som Sarasvathy (2001:245 – 250) nämner. För det första har det konstaterats att ett 

litet företag har begränsade resurser och måste utgå från kärnkompetensen och de 

resurser som de har (Wolff & Pett 2000:44 – 45). För det andra måste ett litet företag 

kompensera för de begränsade resurserna genom att hitta lämpliga partners och 

nätverk som kan hjälpa företaget att verka på marknaderna (Oviatt & McDougall 

1995:36, 38). En helhetssyn hjälper företaget att ständigt ha kontroll över vilka resurser 

de själva har och vilka som de behöver nå genom partners och nätverk. Genom hela 

internationaliseringsprocessen kommer socialt kapital att ha en betydande roll för hur 

ett litet företag hittar och arbetar med samarbetspartners och kunder. Socialt kapital är 

viktigt i Partanens et al. (2008:515) modells första faser när produkten utvecklas och 

ledningen utvecklar affärsmodeller. Socialt kapital är även viktigt i de senare faserna 

bland annat när försäljarna skall skapa ett intresse för produkten bland kunder och 

nätverk (Chetty & Agndal 2007:10 – 11, 21). Med ett gott internt och externt kapital har 

företaget en fördel som kan hjälpa dem i hela internationaliseringsprocessen. 
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3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel presenteras undersökningens upplägg och genomförande. Först 

diskuteras val av datainsamlingsmetod och angreppssätt och följs av en diskussion 

kring val av ansats. 

3.1 Val datainsamlingsmetod och ansats 

Mitt syfte med denna magisteravhandling är att redogöra för ett litet teknologiskt 

företags internationaliseringsprocess samt vilka strategier ledningen kan välja mellan i 

processen. Eftersom syftet är att skapa en förståelse för problemet kommer jag att 

använda mig av en kvalitativ datainsamlingsmetod.  En kvalitativ undersökning 

försöker skapa förståelse för varför människor agerar på ett visst sätt och en kvalitativ 

studie svara ofta på frågorna: ”Vad? Varför? och Hur?”. (Trost 2005:33) Kvalitativa 

datainsamlingsmetoder fokuserar på data från kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser (Patel & Davidson 2003:13). En kvalitativ metod ger ofta rikligt med 

information och går mera in på djupet eftersom exempelvis en intervju saknar 

fastställda svarsalternativ och kan leda till följdfrågor. Detta angreppssätt är därför 

krävande och inte lika enkelt som det till en början kan verka (Saunders et al. 

2007:408). Forskaren studerar problem inifrån och blir en aktör i undersökningen som 

också kan komma att påverka resultaten. (Holme & Solvang 1991:86 – 87) 

Det finns olika kvalitativa datainsamlingsmetoder att välja mellan, men eftersom 

undersökningen har ett explorativt syfte är intervjuer rätt verktyg (Saunders et al. 

2007:315). En annan tänkbar och möjlig metod vore till exempel en observationsstudie, 

men den försöker mera förklara vad som görs och därför är intervju i det här fallet att 

föredra. En fallstudie kunde också ha gjorts och då skulle många olika 

datainsamlingsmetoder kunnat användas för att skapa sig en förståelse för problemet. I 

en fallstudie kan forskaren använda och kombinera intervjuer, observationer och 

tolkning av dokument i undersökningen. (Saunders et al. 2007:139, 282) 

Det finns många olika typer av intervjuer. Trost (2005:22) tar upp bland annat 

telefonintervju, djupintervju, gruppintervju och kvalitativ intervju. Gruppintervjun 

skiljer sig dock ifrån de andra genom att forskaren med en sådan intervjuar flera 

personer samtidigt (Holme & Solvang 1991:24). Upplägget av en intervju är ofta det 

samma och det finns en del viktiga aspekter att ta fasta på om en intervju används som 

datainsamlingsmetod. En kvalitativ intervju skall först och främst bestå av frågor som 
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låter den intervjuade svara fritt med egna ord, vilket betyder låg standardisering. 

Därför är det viktigt att långa och ledande frågor undviks. Frågorna kan vara endera 

strukturerade eller ostrukturerade. I en strukturerad intervju ställs frågorna i en 

bestämd ordning medan frågorna i en ostrukturerad kan ställas enligt hur de passar 

bäst in i intervjusituationen. Forskarens roll i intervjun är mycket viktig och han/hon 

måste kunna sätta sig in den intervjuades situation och följa upp svar som rör 

problemet med väsentliga följdfrågor (Trost 1991:115). Det gäller för forskaren att leda 

intervjun som en logisk och sammanhängande helhet och för att lyckas med detta är 

det bra att på förhand ha förkunskaper om det fenomen som studeras. (Patel & 

Davidson 2003:77 – 80) 

En kvalitativ undersökning kan liknas vid ett vanligt samtal mellan två personer och 

där forskaren ger den intervjuade stor frihet. Det gäller dock att försöka styra intervjun 

så att uppgjorda frågor blir besvarade. Urvalet av intervjupersoner är en avgörande 

aspekt för att forskaren skall få tillgång till så bra information som vanligt. De som väljs 

ut bör med stor säkerhet inneha de kunskaper och information om fenomenet som 

undersöks. (Trost 1991:110 – 114) 

För att få svar på frågor som framkommer i problemdiskussionen och för att tjäna 

denna magisteravhandlings syfte kommer den kvalitativa undersökningen göras genom 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna kommer att göras vid två tillfällen med en person 

med kunskap inom ämnet och som arbetar på en ledarposition inom ett företag.  Valet 

att göra intervjuer vid två tillfällen är självvalt för att vid det första tillfället bekanta mig 

ytterligare med företaget och för att få svar på grundläggande frågor om deras 

verksamhet. Före det andra intervjutillfället har mera ingående frågor utvecklats för att 

skapa en djupare förståelse för undersökningsproblemet.  

Vid val av ansats finns det tre olika alternativ: induktiv -, deduktiv- eller abduktiv 

ansats. Ansatsen anger på vilket sätt forskaren har valt att arbeta och förhålla sig till 

relationen mellan teori och empiri (Patel & Davidson 2003:23). Denna 

magisteravhandling följer en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att forskaren 

utgår från existerande teorier och testar dessa. För att testa teorier ställs hypoteser upp 

och dessa prövas empiriskt. Styrkan med en deduktiv ansats är att utgångspunkten är 

existerande teorier från tidigare forskning vilket leder till högre objektivitet, men det 

kan också vara ansatsens svaghet eftersom den teori som används riktar och styr 

forskningen så att nya observationer inte upptäcks. (Patel & Davidson 2003:23, 

Saunders, Lewis & Thornhill 2007:117) 
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De teorier som använts i min teoretiska referensram är hämtat ur böcker och artiklar 

skrivna om internationalisering för små företag samt teorier om ledarskap. Baserat på 

teorin har jag utformat frågor till den empiriska undersökningen som jag kommer att 

söka svar på. Valet av en deduktiv ansats var ett naturligt val efter att ha börjat studera 

existerande forskning inom ämnet och efter utformandet av den teoretiska 

referensramen har beslutet att göra en kvalitativ undersökning växt fram.  
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4 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

I detta kapitel kommer först resultaten från den empiriska undersökningen att 

presenteras i den ordning det blivit insamlat. Resultatet kommer att presenteras som 

en sammanfattning baserat på intervjuguidens frågor som ses som bilaga 1 och bilaga 2. 

Efter sammanfattningen av resultatet från intervjuerna följer en analys där resultaten 

kopplas till de teorier som använts i den teoretiska referensramen. Vid det första 

intervjutillfället med en av Saferas grundare och ägare behandlades mestadels 

information om företaget och vilka marknader de är aktiva på. I den första intervjun 

framkom det hur viktigt det är för Safera att arbeta med kunderna och i 

försäljningssystem. Det framkom också hur viktigt det är att arbeta med många olika 

aktiviteter samtidigt för att snabbare lyckas få ut produkten på marknaden och uppnå 

tillväxt. Därför fokuserade den andra intervjun med informanten på att identifiera vilka 

faser ett litet företag går igenom i internationaliseringsprocessen och de aktiviteter som 

hör till de olika faserna. Det primära målet med den andra intervjun var att 

åstadkomma en modell över företagets utveckling och tillväxt och en djupare förståelse 

för företagets internationaliseringsprocess genom att låta den intervjuade fritt få rita 

upp faser och aktiviteter på ett tomt A3 – papper. Modellen redovisas i figur 2 och 

kommer att i analysen av resultatet att jämföras med Partanen et al. (2008:515) modell 

över ett litet teknologiskt företags tillväxt.  

4.1 Presentation av studiens nyckelinformant 

Mikko Reinikainen är en av fem som grundade Safera 2007. Han är utbildad 

diplomingenjör och har hunnit publicera ett antal artiklar som doktorand på Aalto 

Universitet. Det han framförallt forskat inom och intresserat sig för är 

produktutveckling. Produktutveckling beskriver Reinikainen som processen där en 

produktidé omvandlas till något som kan vidareutvecklas och sedan säljas. En process 

som i sig är mycket krävande och Reinikainen har forskat i hur denna process kan 

göras kortare. Det finns många idéer på nya innovationer på Aalto Universitet, men 

problematiken ligger i hur dessa idéer skall omvandlas till färdiga produkter och hur 

denna process kunde göras snabbare. Den centrala frågan är hur arbetet skall läggas 

upp. Det gäller att kunna arbeta flexibelt och arbeta med mindre uppgifter kring de 

mest centrala delarna i produktutvecklingsstadiet. Reinikainen tog under sin tid på 

Aalto Universitet fram en utbildningsmetod inom projektarbete som fortfarande 

används där och han har även hunnit hålla workshops i bland annat Indien, Österrike, 
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Holland och Estland inom ämnet. Detta arbetade Reinikainen med i två – tre år 

samtidigt som han arbetade med Safera och utvecklandet av spisvakten. Safera 

utvecklades hela tiden och när båda arbetena blev för omfattande bestämde han sig för 

att helt och hållet fokusera på Safera. 

Fyra av grundarna är fortfarande involverade i företaget som styrs av en styrelse och en 

ledningsgrupp. Reinikainen är aktiv inom båda dessa organ. Utöver grundarna består 

företaget i dagens läge av ytterligare sex stycken anställda, fyra stycken inom 

produktionen och två stycken som arbetar med försäljning och för att hitta rätt 

samarbetspartners och kanaler genom vilka produkterna säljs. Företaget är verksamt i 

tre länder: Finland, Sverige och Norge. Reinikainen ansvarar för den svenska 

marknaden medan en av de andra fyra grundarna ansvarar för den norska marknaden. 

4.2 Saferas internationella verksamhet 

Företaget har från ett tidigt skede riktat in sig på den internationella marknaden och 

det hela började med att de levererade sin första produkt 2007, vilket var ett 

pilotprojekt och året därpå såldes fler produkter i Finland. I och med att företaget sålde 

produkter i Finland började de även se närmare på andra länder och deltog i ett 

internationaliseringsprojekt med fyra andra mindre företag. Via projektet såg företaget 

närmare på bland annat Tyskland och Sverige och bestämde sig för att utforska Sverige 

ytterligare eftersom spisvakter redan fanns på marknaden där och det verkade vara en 

intressant marknad.  

4.2.1 Safera i Sverige 

Efter att företaget bestämt sig för att försöka slå sig in på den svenska marknaden köpte 

de en marknadsundersökning från en handelskammare. Handelskammarens uppgift 

var att kontakta kunder som Safera kunde använda sig utav. Enligt Reinikainen är det 

konsultarbete som handelskammare gjorde det bästa han haft erfarenhet av när det 

gäller konsultarbete. De gjorde någonting konkret och gav inte enbart en fin 

Powerpoint - presentation, vilket också bevisas av att handelskammaren lyckades hitta 

den kund som än i dagens läge är den viktigaste i Sverige. Reinikainen började resa allt 

oftare till Sverige 2009 och i slutet av året var han där så gott som varje vecka för att 

besöka kunder. Kunderna besökte han tillsammans med handelskammaren och ibland 

ensam. För att lyckas i Sverige uppstod en fråga om Reinikainen själv skulle satsa 100 

% av sin tid i Sverige eller om en representant skulle anställas i landet. Safera ansåg till 
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slut att det vore konstigt att satsa på en ny marknad utan att själva vara på plats.  

Beslutet blev att Reinikainen flyttade med sin familj till Sverige och han stannande där i 

ett och ett halvt år för att skapa sig en förståelse för marknaden och för att kunna 

kontrollera och styra företagets aktiviteter där. Företaget ansåg att de själva måste vara 

med på plats från första början för att kunna förstå marknaden.  

I dagens läge har företaget två anställda som är stationerade i Stockholm. Den första, 

som är finländsk medborgare, har arbetat på den svenska marknaden sedan våren 

2011. I slutskedet av 2012 anställdes ytterligare en på den svenska marknaden, en 

svensk medborgare, eftersom den tidigare nu arbetar mera för att företaget skall lyckas 

i Norge. I Sverige säljs ungefär 8000 spisvakter årligen och Saferas marknadsandel 

uppgår till 10 %. Företaget har i jämförelse med 2011 växt sig tre och en halv gånger 

större och ytterligare tillväxt på markanden väntas 2013. Reinikainen ansåg att 

företaget kan fördubbla antalet sålda spisvakter i Sverige detta år med ännu en 

anställd.  

4.2.2 Safera i Norge 

I Norge är spisvakter sedan 2010 obligatoriska i alla nybyggda bostäder. Garo Norge 

kontaktade Safera 2011 och de fick där via information om lagen och efter detta har det 

gått snabbt på den norska marknaden. Företaget var alltså sena med att satsa på den 

norska marknaden, vilket Reinikainen förklarar med att ett litet företag ofta har för litet 

resurser att kunna vara uppdaterade om vad som händer på olika marknader. Med få 

resurser är det omöjligt att varje år spendera stora summor på undersökningar om hur 

spisvaktsmarknaden ser ut i Europa. Saferas spisvakter levererades vid denna tidpunkt 

oftast integrerad i spiskåpan, men i och med att ha fått kännedomen om situationen i 

Norge utvecklades en spisvakt som kan monteras i efterhand till vilket kök som helst. I 

och med att utvecklingen av denna spisvakt tog tid fick konkurrenterna i Norge ett 

försprång på flera månader att arbeta med rätt kanaler och få ut produkten på 

marknaden. Safera satsar nu på att lyckas på den norska marknaden genom att den 

nyanställda i Sverige kan arbeta vidare i Sverige och den som tidigare ansvarat för den 

svenska marknaden nu arbetar med den norska. Safera och Reinikainen såg detta som 

ett enkelt val eftersom den anställda tidigare arbetat med att sälja containrar i Norge 

och behärskar språket. Dessutom känner han till produkten väl efter att sålt den i 

Sverige och kunde börja arbeta direkt på egen hand. En rekrytering av en person bosatt 

i Norge var också aktuellt, men det skulle ha inneburit att de blivit tvungna att 
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headhunta och det skulle blivit för dyrt. Dessutom blir det igen frågan om hur företaget 

skall kunna kontrollera en nyanställd i Norge så att personen inte bara lyfter lön utan 

arbetar med kunder och återförsäljare. Fokus ligger nu på Norge eftersom 60 % av 

spisvaktsmarknaden finns där. Det säljs ungefär 30 000 spisvakter årligen i Norge och 

Saferas andel är precis som i Sverige 10 %. 

4.2.3 Framtiden 

Safera satsar nu främst på att lyckas i Norge och samarbetar med Franke OEM och får 

via dem nya produkter levererade till marknaden. Utvecklingen har dock gått mycket 

långsamt, men nu börjar det bli bättre och under 2013 kommer de att leverera fler 

produkter dit. Samtidigt fortsätter satsningen i Sverige och Safera vill vara förberedd 

ifall det blir lag på spisvakter även där. I Sverige kommer företaget att vara beredda och 

de har blivit inbjudna att berätta om egna erfarenheter och de har arbetat tillsammans 

med brandskyddsföreningen, räddningstjänsten samt politiker, vilket Reinikainen ser 

positivt på. Allt tar dock sin tid och mycket beror på hur många byggnadsprojekt som 

inleds. När besluten tas om nybyggen så kan det ta flera år innan produkterna får 

levereras. Grundarbetet i Sverige är dock gjort i och med att de har två marknadsledare 

som litar på produkten och på att Safera inte försvinner i morgon. 

4.3 Försäljningssystem 

Så gott som alla produkter Safera säljer går via försäljningssystem och 

samarbetspartners. I Sverige har de tagit ett beslut om att all försäljning skall gå via 

försäljningssystem. De två anställda som är bosatta i Stockholm sköter kontakten till 

kunderna och till samarbetspartnerna. Reinikainens arbetsuppgifter är i dag att ge stöd 

åt försäljarna och ibland vara med när de träffar kunder och samarbetspartners. Han 

anser att det är viktigt att alla på kontoret i Finland, som är med och tar beslut, vet vad 

som händer med kunderna och partnerna. Frågor som Reinikainen vill ha besvarade är 

”Hur arbetar våra partners med kunderna?”, ”Hur tar de över de kontakter vi ger vidare 

till dem?” och ”Hur går arbetet i de försäljningssystem vi valt?”. Genom att vara med 

och möta dessa partners är det lätt att avgöra vilka som gör sitt arbete och fungerar och 

vilka som inte fungerar. Då kan ledningen ta beslut om att avsluta samarbetet med 

partners som inte uppfyller önskemålen. Reinikainen fungerar även som stöd när en 

nyanställning gjorts eftersom det från början är svårt att veta exakt hur produkten 

fungerar och hur den är uppbyggd. Har kunderna frågor om tekniska detaljer kan han 
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själv besvara dessa direkt genom att vara med och träffa dem. En annan viktig aspekt är 

han får höra vilka frågor kunderna har och efter behov kan vissa saker justeras. 

Reinikainen säger att här finns en skillnad mellan stora och små företag. Stora företag 

riktar in sig på att ha bra kontakt med leveranskanalerna medan Safera däremot har 

valt att ha en bra kontakt med slutkunderna. Kontakten till återförsäljarna behövs 

också för att slutkunderna skall kunna köpa produkten därifrån. 

Denna strategi valdes i och med att produkterna inte lyckades säljas på den svenska 

marknaden från första början. Återförsäljarna var till att börja med inte intresserade av 

ett litet finskt företags produkt och kunderna var inte intresserade eftersom företaget 

inte hade några svenska återförsäljare. Därför arbetade Reinikainen och de andra hårt 

för att få återförsäljarna att testa produkten och när de märkte att den fungerade 

lyckades företaget sälja några produkter i taget och få i gång en diskussion med dem.  

Efter att Reinikainen flyttat hem till Finland igen rekryterade Safera en försäljare i 

Sverige. Rekryteringen misslyckandes fastän den anställda, en svensk medborgare, på 

pappret hade alla kvalifikationer och verkade perfekt. Personen hade bland annat 

tidigare arbetat i ett mindre företag med en innovativ produkt och lyckats bra med att 

få den såld. Under sin tid i Safera var han stationerad i Skåne med arbetsuppgift att 

sälja produkten i Sverige och träffa tänkbara kunder och återförsäljare. Detta 

misslyckades han med och efteråt har Reinikainen två grundprinciper när det kommer 

till att anställa en ny person på den utländska marknaden. Den första principen är att 

han själv arbetar tillsammans med den nyanställda på marknaden i några månader för 

att se hur arbetet fungerar och hur de arbetar med kunderna samt att ge vägledning. En 

annan viktig aspekt är att få rapporter av den anställda för att veta vad de arbetat med 

och hur arbetet med kunderna framskridit. Framför allt kontrollen av representanter 

och anställda på den utländska marknaden är viktigt när det är fråga om ett litet 

företag. Den andra viktiga principen är att personen som skall anställas alltid måste 

komma till Finland för att träffa företagsledningen före han/hon anställs. Detta har 

företaget haft som regel när det gäller nyanställningar efter att ha haft personer som 

inte velat eller kunnat komma till i Finland. Reinikainen tycker att detta varit en bra 

uppgift för att testa kandidaterna vid en rekrytering och det har fungerat bra hittills.  

I dag har Safera lyckats med att skaffa rätt partners i framför allt Sverige där bland 

annat ventilationsbranschens marknadsledare Franke Futurum är en av 

samarbetspartnerna och inom brandskyddsbranschen har de Dafo, som erbjuder 

många olika brandskyddsprodukter och säljer ”brandsäkert – hem – paket” åt kunder. 
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Via Franke Futurum kan Safera mata nyproduktionsmarknaden och de kommunala 

fastighetsbolagen. Dafo som omsätter mera än Franke Futurum är också viktiga och 

genom dem har Safera en bra partner inom brandskyddsbranschen. Den viktigaste 

kunden i Sverige är Familjebostäder som har tagit beslut om att Saferas spisvakt skall 

användas som standard vid alla nybyggen och varje gång en fläkt byts. Familjebostäder 

har även varit en viktig referens och Stockholms kommun har även beslutat att Saferas 

teknik skall väljas i framtiden. 

4.4 Tillväxt-/internationaliseringsprocessen 

Nedan i figur 2 ses de faser och tillhörande aktiviteter som Reinikainen ansåg anknyter 

till Saferas tillväxt. 

Figur 2 Saferas tillväxtmodell (Reinikainen 2013) 

Saferas tillväxtmodell är indelat i tre faser som Reinikainen anser att processen kan 

indelas i, men han poängterar att det inte finns några exakta protokoll och färdiga 

mallar ett litet nystartat företag kan följa. Desto viktigare är att inte enbart se risker och 
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oroa sig för att något skall gå fel. Risken blir mindre med tiden. Årtalen för när Safera 

gått igenom de olika faserna är utsatta och faserna är namngivna med siffror. Den 

första fasen kallade Reinikainen för nollfasen och de efterföljande faserna blir således 

fas ett och fas två.   

4.4.1 Fas 0 – Koncept- och produktutveckling 

Nollfasen kallar Reinikainen även för den kaotiska modellen. Safera gick igenom noll 

fasen 2007 – 2008. I denna fas utvecklar företaget produkten och en businessplan, 

identifierar kunder, sätter ihop ett team och hittar finansiärer som tror på idén. Fasen 

präglas av ett kaotiskt arbetssätt eftersom alla dessa aktiviteter bör göras samtidigt 

istället för en steg-för-steg-inställning. Den traditionella synen är enligt Reinikainen att 

företaget först utvecklar produkten och sedan går vidare till att göra en businessplan 

och så fortsätter kedjan steg för steg. Detta har ett litet företag som Safera inte råd med 

eftersom det kan ta upptill fyra år att följa dessa steg utan istället måste företaget 

arbeta med alla dessa aktiviteter samtidigt. Om företaget accepterar att arbeta enligt 

den kaotiska modellen, vilket medför att de också måste acceptera att de inte kan 

kontrollera och påverka allt, så kan fasen göras mycket kortare och företaget får hela 

tiden ny information. Helt kaotiskt kan det dock inte göras utan någon slags röd tråd 

måste följas.  

Vad gäller produktutveckling poängterar Reinikainen att det viktigaste är att från 

början våga göra saker och inte enbart sitta bakom sitt bord och planera och tänka över 

nästa steg. Genom att kunna göra en del saker samtidigt och inte strukturerat följa fas 

efter fas fås mera information från olika håll som kan hjälpa utvecklarens förståelse och 

påskynda processen. Om målet är att arbeta från fas till fas kan det dyka upp problem i 

senare faser som inte företaget räknat med och processen återgår till en tidigare fas och 

arbetet börjar om från början. Med en bredare syn på processen och genom att arbeta 

med många saker samtidigt är det lättare att justera längs vägen och inte behöva gå 

tillbaka till en tidigare fas när problem dyker upp. Att följa denna arbetsmetod som 

Reinikainen förespråkar kan till en början verka osäkert men den kan leda till att nya 

vägar upptäcks och med dem kommer också förståelsen om vilka alternativ som är och 

vilka som inte är användbara. 

Det går inte skissa upp fina planer, strategier och siffror om hur det skall bli. Ett litet 

företag måste från början veta varifrån pengar fås för att finansiera projekten och vilka 

försäljningssystem som kan tänkas komma att användas för att få ut produkten på en 
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marknad. Det är onödigt att börja tillverka en produkt om dessa två frågor inte är 

besvarade. Reinikainen ser sig själv som en produktutvecklare eller produktälskare och 

ser det som en stor utmaning att arbeta med marknadsföring och kunder från första 

början, men det är en nödvändighet för att lyckas. Där finns det en hel del för mindre 

finska och innovativa företag att förbättra. 

Saferas främsta strategi har från början varit att integrera sin teknik i vitvaror till köket 

och inte bara ha en tilläggsprodukt. Själva strategin har ändrats någorlunda längs 

vägen men alltid fungerat som en riktlinje. För att lyckas i nollfasen ser Reinikainen 

teamet som utgångspunkt för att samla den kunskap som företaget behöver. Ett bra 

team kan identifiera kunder, hitta finansiering och rätt kunskap för att utveckla 

produkten. Grundarna av Safera har kunnat minimera risken för att teamet inte skulle 

fungera genom att de alla arbetat tillsammans tidigare och vet att de fungerar som ett 

team. En erfaren VD och ledare kunde, så som Reinikainen ser det, bidragit med ett 

stort affärskunnande men å andra sidan skulle han knappast ha haft samma brinnande 

intresse för företaget som grundarna.  Allt grundar sig dock på att ha en bra produktidé 

som alla litar på och vågar ta risken att utveckla. I nollfasen är det också väsentligt att 

allt fungerar, allt från en fungerande produkt till en fungerande idé och plan på hur den 

skall säljas. Det måste även finnas finansiärer och någon som betalar för att leveranser 

skall kunna ske.  

4.4.2 Fas 1 - Försäljningssystem 

När produkten börjar vara färdigt utvecklad och de andra aktiviteterna är under 

kontroll går företaget vidare i tillväxtmodellen och för Safera skedde detta 2009 – 

2010. Då var produkten så pass färdig att de kunde leverera större mängder och hitta 

kunder som var villiga att köpa och pröva produkten. Reinikainen anser att modellen 

här ändrar till en mera traditionell modell och att de kaotiska elementen inte mera är så 

stora, vilket i praktiken betyder att företaget inte har så många möjligheter att arbeta 

med flera olika saker samtidigt. Affärsmodellen har i den här fasen också blivit mer klar 

och tydlig. De viktigaste aktiviteterna i fas 1 är att ha en produkt som är klar för 

leverans samt att hitta pilotkunder som är villiga att pröva produkten.  

I fas 1 får försäljarna en bärande roll. Det blir deras uppgift att hitta och besöka möjliga 

pilotkunder för att få dessa att pröva produkten. Saferas strategi är att besöka 

slutkunderna och få dem att inse att Saferas spisvakt är bättre än konkurrenternas. 

Reinikainen anser att företaget bör gå via slutkunderna eftersom det är de som i 
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slutändan kommer att äga de bostäder dit spisvakterna installeras. Saferas två 

försäljare eller Key Account Managers som enligt hemsidan är deras korrekta titel 

(Safera 2013) har en viktig uppgift i att besöka slutkunderna och demonstrera 

spisvakten för dem och visa certifikat och bevis på andra organisationer som stöder 

Saferas teknik för att få dem att förstå fördelen med en spisvakt från Safera. Eftersom 

det handlar om en säkerhetsprodukt är det viktigt i den här fasen visa tänkbara kunder 

att det är en produkt att lita på. Även om produkten köps via återförsäljare så är det hos 

slutkunderna företaget måste vara aktivt för att få dem att förstå produkten och vara 

villiga att köpa. Slutkunder som Safera riktat in sig på är kommunala fastighetsbolag 

som besluter om nybyggen och renoveringar. Vid sidan av sökandet efter pilotkunderna 

söker försäljarna även stödnätverk som i sig inte köper eller säljer produkter men som 

kan komma att fungera som en stark referens. Reinikainen ser fas 1 som den fas där 

även större aktörer blir intresserade av produkten och börjar se på risker och 

möjligheter med samarbeten.  

4.4.3 Fas 2 - Tillväxt 

I den sista fasen av Saferas tillväxtmodell, fas 2, är de väsentligaste aktiviteterna att få 

de som prövat produkten, pilotkunderna, att köpa igen och att hitta nya kunder som är 

beredda att pröva produkten. I fas 2 eftersträvar företaget nämligen mera försäljning 

och aktivitet på marknaderna, vilket i sig kan leda till att företaget får ner produktens 

tillverkningskostnad. För Reinikainen säger att i fas 2 börjar företaget tänka på 

marginalkostnaden och inte enbart är nöjd med att ha en produkt att leverera, så som 

fallet är i fas 1. I den här fasen bör produkten också vara så pass färdigt utvecklad att 

överraskningar inte uppkommer som företaget hamnar att rätta till. Försäljarnas 

verksamhet är i denna fas också av stor betydelse. Deras första prioritet i fas 2 är att få 

pilotkunderna att köpa igen. Exempelvis är det deras uppgift att se till att de 

kommunala fastighetsbolag som valt att pröva produkten i slutändan väljer den som 

standard när de i framtiden renoverar eller bygger nya bostäder.  

4.5 Saferas internationalisering 

Att en internationell satsning skulle bli aktuell har varit klart för företaget från första 

början. Den inhemska marknaden för produkten är för liten i jämförelse med till 

exempel Sverige. Om företaget skulle ha stannat i Finland skulle företaget klarat sig 

med 2 – 3 anställda och förblivit ett litet företag. Så en internationalisering har alltid 



 

 

41 

funnits med i planerna. Vilket land det skulle bli var däremot oklart från första början. 

När företaget skall etablera sig på en ny marknad sker en tillbakagång i 

tillväxtmodellen. Företaget ställs igen inför uppgiften att arbeta med de aktiviteter som 

finns i nollfasen samtidigt. Det gäller att skaffa sig den kunskap som behövs på 

marknaden, produkten behöver kanske utvecklas för att passa på den nya marknaden, 

nya kunder och partners skall identifieras och någon nyanställning till teamet kan även 

behövas. Så det börjar om från början, pilotkunder skall hittas och dessa kanske köper 

mera efter några år. Företaget är då aktiva på flera marknader och det betyder att de på 

en marknad kan befinna sig i fas 2 medan de på en annan marknad arbetar enligt den 

kaosartade modellen i nollfasen. En återgång till en tidigare fas kan också bero på att 

företaget börjar utveckla en ny produkt. Om internationaliseringen för Safera skall 

placeras in i tillväxtmodellen så väljer Reinikainen att placera den mittemellan fas 1 och 

2. Orsakerna till placeringen är att företaget i det skedet har kunder, pilotprojekt och 

produkten färdig för större leveranser.  

Som det kom fram i den första intervjun så är Safera verksamt på den finländska, 

svenska och norska marknaden. Alla dessa länder ligger geografiskt nära varandra men 

det finns skillnader mellan de olika marknaderna. Den största skillnaden är naturligt 

nog att spisvakt är obligatoriskt i kök i Norge. Det har varit både en utmaning och ett 

hinder för Safera. När det blev lag i Norge började företaget arbeta på marknaden men 

den största utmaningen var att ta fram en produktvariant som elektrikerna skulle välja 

eftersom det är de som installerar spisvakten i hemmen. Från början hade Safera en 

bättre produkt som var svårare att installera än konkurrenternas. Enligt Reinikainen är 

det en av de bästa produkterna på marknaden men det betyder också att produkten är 

dyrare. När det blev lag i Norge kom konkurrerande företag med enklare och billigare 

lösningar för att försöka sälja så mycket som bara möjligt. Med en för svår produkt tog 

Safera fram en enklare variant, men när den var färdig var marknaden redan delad av 

de konkurrenterna hade fått ett försprång. Därför arbetar Safera vidare med att 

övertyga slutkunderna om att deras produkt är bättre och värd att satsa på och på det 

sättet öka försäljningen i Norge. 

I Sverige är spisvakter inte obligatoriska utan det handlar om en mervärdesprodukt. 

Arbetet ser därför annorlunda ut i Sverige även om det finns likheter med arbetet i 

Norge. I Sverige är det ytterst viktigt att ha rätt försäljningssystem för att lyckas få 

produkten såld i större mängd. Där är det staten och kommunen som har pengar och 

tar beslut om vilka produkter som skall köpas via offentliga upphandlingar. En sak som 
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Reinikainen och Safera förstått på senare tid med de offentliga upphandlingarna är att 

det finns en HBV – lista varifrån kommunala fastighetsbolag väljer produkter. Om 

företaget inte finns med på den listan kommer de aldrig att sälja produkter i större 

mängd. I princip har alla enligt EUs lagar samma möjlighet att sälja sin produkt, men i 

Sverige är det viktigt att finnas med i rätt kanaler för spelet är redan spelat innan 

upphandlingarna börjar. För att ett litet finländskt företag skall kunna lyckas i Sverige 

måste de för det första förstå marknaden och hur de offentliga upphandlingarna 

fungerar. Det räcker inte med att sätta resurser på välgjorda upphandlingsblanketter 

utan företaget måste finnas på listan och ha de rätta kontakterna för ens vara med i 

spelet. Därför måste företag själva hitta slutkunder som är villiga att satsa på deras 

produkt. Safera hittade Familjebostäder, som var beredda att satsa på dem och visste 

hur de skulle gå tillväga på marknaden. Utan rätt personer eller rätt kontakter vore ett 

annat alternativ att fungera som underleverantör åt någon marknadsledare. I Sverige 

finns det många branscher med en eller två starka aktörer och genom att bli 

underleverantör åt en sådan kunde företaget också lyckas. Här kan också stödnätverk 

hjälpa företaget framåt. 

4.6 Nätverk i internationaliseringsprocessen 

Som det redan har konstaterats är nätverk, kontakter och partners viktiga i alla faser. 

De viktigaste nätverken och kontakterna som använts i nollfasen är Aalto Universitet 

och försäkringsbolaget Fennia. Alla av grundarna har studerat vid Aalto Universitet och 

har därifrån fått stöd av bland annat vicerektorn, som undervisar inom 

produktutveckling. Genom universitetet har de kunnat testa produkten och fått utnyttja 

laboratorierna där. Fennia har även varit viktigt för företaget i startskedet eftersom de 

testat produkten och fungerat som en stark referens. Eftersom det handlar om en 

säkerhetsprodukt är referenser viktiga och att en så pass stor aktör som Fennia litar på 

produkten betydde mycket i nollfasen. Via Fennia har Safera även kommit i kontakt 

med aktörer inom byggbranschen. Alla av grundarna hade dessutom mångårig 

arbetserfarenhet vid sidan om studierna. Arbetserfarenheten har de haft nytta av i 

efterhand och de har bland annat kunnat använda samma tillverkare som de varit i 

kontakt med i tidigare arbete och alla av dem visste hur det är att arbeta med 

leverantörer. 

I fas 1 söker företaget inte bara pilotkunder utan även stödnätverk. För Safera handlar 

det om att attrahera företag och organisationer som kan fungera som stödnätverk på 
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marknaderna, exempelvis brandsskyddsföreningar och försäkringsbolag. Dessa 

kommer aldrig att sälja en produkt, men de har kunder som kan ställa frågor om Safera 

och deras spisvakt. Om stödnätverken då känner till och kan rekommendera Safera är 

det av stor betydelse och kan i slutändan betyda att de väljer deras spisvakt. Motsatsen 

skulle vara att försäkringsbolag eller brandsskyddsföreningar inte ens hört talas om 

företaget och kunderna väljer ett annat alternativ. Det tar lång tid att hitta dessa 

nätverk och det är en process som är i gång hela tiden.  

Reinikainen ser nätverken som en viktig del av verksamheten men anser inte att något 

nätverk eller någon kontakt skulle kunna bidra med ett så pass bra tips att det direkt 

skulle leda till stora affärer. Företaget kan naturligtvis få användbara tips via sina 

nätverk men arbetet för att hitta rätt kontakter och partners måste företaget själv aktivt 

arbeta med.  

4.7 Strategier i internationaliseringsprocessens faser 

När det gäller strategier har alla i företaget från början haft en klar bild av vad som 

skall göras. I ett tidigt skede var det många interna diskussioner om strategier men i 

dagens läge vet alla vad som skall göras och ett större möte ordnas en gång per år för 

att diskutera igenom de viktigaste prioriteringarna och aktiviteterna i de olika 

länderna. Där behövs det inte fina presentationer och strategier utan fokus ligger på att 

alla i företaget vet vad som bör göras och hur och att detta sedan följs. Det är bra att det 

också uppkommer frågor och där fyller styrelsen en viktig funktion. Styrelsen kan 

komma med frågor och utmana ledningen då och då.  

4.7.1 Val av målmarknad (Fas 0) 

Ett beslut som togs tidigt var att satsa på nyproduktionsmarknaden, vilket betyder att 

få kommunala fastighetsbolag att välja produkten som standard när de skall bygga nya 

bostäder. Reinikainen anser att det här fortfarande är rätt beslut, men han kan inte 

förstå att de inte alls satsade på den traditionella spisvaktsmarknaden. Den 

traditionella spisvaktsmarknaden är den marknad där produkten finns hos grossister 

ifall enskilda kunder behöver brandsskydd i form av en spisvakt, exempelvis seniorer 

och funktionshindrade. Om produkten inte finns hos grossiter väljer elektrikerna en 

annan produkt. I Sverige har Safera framför allt misslyckats med den traditionella 

spisvaktsmarknaden eftersom de inte sett den som en seriös marknad, men nu har 

företaget en produkt som passar till den kanalen och arbetar för att bli större även på 
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den marknaden. Svårigheter finns och det största hindret är att de stora aktörerna har 

spisvakter under eget varumärke och för en grossist kan det bli svårt att välja ett litet 

företags produkt, även om den är en bra produkt, framom en aktörs som levererar 

tusentals produkter åt dem. Det finns ändå positiva nyheter på den traditionella 

spisvaktsmarknaden i Sverige också. Några grossister är beredda att ta Saferas produkt 

till sortimentet och Safera tänker ordna utställningsmaterial till dessa grossister och 

visa åt elektrikerna fördelen med deras produkt. Men även på den här marknaden är 

det viktigt för företaget att arbeta utifrån slutkunderna som tar beslut om att skaffa en 

spisvakt även om det i slutändan är en grossist, återförsäljare, som sköter försäljningen.  

4.7.2 Utvecklande av försäljningssystem (Fas 1) 

De återförsäljare och partners Safera använder sig av är stora företag och Reinikainen 

anser att dessa inte har någon bra kontakt med sina slutkunder utan arbetar genom 

sina egna kanaler. De arbetar långt i från slutkunderna och förstår inte alla gånger vad 

som egentligen händer på en byggarbetsplats. Till en början litade Safera på deras ord 

när de påstod sig ha en bra kontakt till slutkunderna, men när ett företag blir större 

tappar det kontakten med slutkunderna och förståelsen för marknaden minskar. Safera 

har valt att själva ta kontakt med slutkunderna och arbeta med dessa och på så sätt 

själva skapa sig förståelse för marknaden. Att ha en tät kontakt till slutkunderna 

framom en tät kontakt till återförsäljare är en viktig strategi för Safera. För dem har det 

alltid varit av stor betydelse att träffa slutkunderna för att få veta hur de tänker, från 

vilka kanaler de köper och varför de köper produkten. Att finnas på marknaden och 

förstå den är speciellt viktigt för ett litet företag. När företaget blir större blir det 

viktigare att hitta rätt partners och kanaler, men då måste företaget också ha erfarenhet 

från tidigare marknader och veta vad som har fungerat och vilka partners som behövs.  

Oberoende om det handlar om kunder, installatörer eller samarbetspartner så är det 

viktigt att vara med och träffa dessa för att få veta vad som händer på riktigt. I dagens 

läge fås mycket information via internet och hemsidorna kan vara informativa och fina, 

men om ett företag är med och träffar installatörer och samarbetspartners 5 – 10 

gånger så skapas en helt annan förståelse för hur de arbetar. Exempelvis kan Safera 

genom att träffa installatörer få reda på hur de installerar produkten och om det på 

något sätt kan göras enklare och om de måsta ändra något i produkten eller göra 

anvisningarna tydligare. Det samma gäller kunder. E – postmeddelanden och 

telefonsamtal är ett enkelt alternativ, men det är mycket effektivare om företaget 
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besöker kunderna och skapar en bättre relation till dem. Reinikainen säger att företaget 

måste ha ett ansikte utåt. Det är inte Safera som har produkten utan det är Saferas 

försäljare i Sverige och Saferas försäljare i Norge som blir företagets ansikten utåt. Det 

är dessa som är spisvaktskillarna från Safera på marknaderna. Det tar tid att skapa sig 

ett ansikte på marknaden eller att skapa relationer till kunder, men det är därför 

företaget ofta är med på brandsskyddsmässor och andra mässor för att visa att de bryr 

sig om marknaden och är seriösa i sin satsning och inte försvinner. Det kanske tar 

några år, men till slut kanske kunderna tar kontakt. 

4.7.3 Produktionsökning (Fas 2) 

Det är ännu svårt för företaget att göra prognoser över hur framtiden ser ut. Trenden är 

uppåtgående men bland månader med god försäljning kommer det även månader då 

det inte händer så mycket. Det blir en utmaning för företaget att synkronisera 

produktionen och få en bra marginal på produkten när det är svårt att se in i framtiden. 

För Safera gäller det att ta ett projekt i taget och försöka lyckas få flera kunder att ta 

deras produkt som standard. Det kan ta fem år till innan det hela har lyckats, men 

Reinikainen anser att Safera har den bästa kunskapen vad gäller spisvakter och dess 

teknik och det gäller att arbeta vidare.  

4.8 Analys av resultat 

Resultaten från båda intervjuerna som presenterats kommer att analyseras utifrån den 

modell och de teorier jag använt i den teoretiska referensramen i kapitel 2. I denna del 

av det empiriska materialet presenterar jag först en omarbetning av Reinikainens 

modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt samt sammanfattar de viktigaste 

aktiviteterna som hör till de olika faserna. Modellen och dess faser kommer att 

vidareutvecklas igenom hela analysen och till sist att presenteras som en dynamisk 

modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt och internationalisering. 

4.8.1 Ett litet teknologiskt företags tillväxt och internationalisering 

I figuren nedan, figur 3, illustreras en modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt 

och internationalisering. Modellen är en egen omarbetning av Reinikainens (2013) 

modell över Saferas tillväxt. Modellen kan jämföras med Partanens et al. (2008:515) 

modell som ses som figur 1 på sida 9. Efter en beskrivning av den omarbetade modellen 
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kommer de tre olika faserna att analyseras skilt för sig under egna rubriker och knytas 

till internationaliseringsprocessen.  

 

Figur 3 Ett litet teknologiskt företags tillväxt. Egen omarbetning av Reinikainens (2013) 
modell över Saferas tillväxt 

Figur 3 är klart jämförbar med Partanens et al. (2008:515) modell över hur ett litet 

teknologiskt företag växer genom olika stadier. Den största skillnaden är att 

Reinikainen har delat upp tillväxten i tre faser istället för fyra. Partanen et al. 

(2008:515) modells två första faser, innovationsbedömning och utbudsutveckling, ses 

som en slags sammanslagning till en enda fas i figur 3. Reinikainen kallar den för den 

kaotiska modellen och i figur 3 namnges den som fas 0. Detta innebär att den första 

fasen i figur 3 utgörs av många olika aktiviteter och så som Reinikainen påpekade beror 

det enbart på att processen inte skall bli för lång och att det inte skall ta flera år innan 

de får ut produkten på marknaden. Partanen et al (2008:514 – 515) ser den första fasen 
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som en fas där produkten utvärderas och potentialen bedöms och först i den andra 

fasen utvecklas affärsmodeller hur den skall säljas. Reinikainens och Saferas arbetssätt 

är att slå ihop dessa två faser och arbeta med alla dessa aktiviteter samtidigt. Därför går 

cirklarna i figur 3 in i varandra och företaget arbetar med att utveckla produkten, hitta 

rätt kundsegment, sätta ihop ett team och hitta finansiärer samtidigt. Den första fasen 

handlar kort sagt om koncept- och produktutveckling. 

I de andra två faserna i figur 3, fas 1 och fas 2, finns även likheter med Partanens et al. 

(2008:515) två sista faser, kommersialisering och uppnående av snabb tillväxt. 

Partanen et al. (2008:515) nämner i den näst sista fasen kommunikationsstart, ordnade 

av distribution och varumärkesutveckling som centrala aktiviteter medan Reinikainen 

förespråkar vikten av att hitta pilotkunder, stödnätverk och intresserade större aktörer. 

Den gemensamma nämnaren i den sista fasen är produktionsökning och tillväxt. 

Reinikainen menar att det viktigaste i den sista fasen är att få pilotkunderna att göra 

återköp och på så sätt få ner marginalkostnaden på produkten. I alla faser finns det i 

båda modellerna nätverk som företaget använder sig utav för att lyckas växa. Dessa ses 

i både figur 1 och figur 3 och behandlas ytterligare under fasernas egna underkapitel. 

Partanens et al. (2008:515) modell är enbart inriktad på företagets tillväxt och en 

möjlig internationalisering är inte beaktad. Den inhemska marknaden är enligt 

Reinikainen för begränsad för att företaget skulle ha kunnat växa genom att stanna 

enbart på den och därför har en internationalisering alltid varit aktuell. Evers (2011:29 

– 31) och Bloodgood et al. (1996:62) poängterar båda att en begränsad inhemsk 

marknad är en drivande faktor som påverkar att företaget söker sig utanför hemlandets 

gränser.  

Internationalseringen uteblev ur Reinikainens egen modell över Saferas tillväxt, ses 

som figur 2, och orsaken till detta är att begreppen tillväxt och internationalisering har 

samma betydelse för Safera. Utan att internationalisera verksamheten skulle företaget 

inte uppnå tillväxt och internationaliseringen blir på så vis en väsentlig del av 

verksamheten och tillväxten och inte en strategi i sig. Internationaliseringen äger rum 

mellan fas 1 och fas 2 eller även fas 2 i figur 3. Att företaget satsar på den 

internationella marknaden illustreras av pilarna som går i motsatt riktning och tillbaka 

till modellens början. Detta beror på att när företaget väljer att satsa på en annan 

marknad än den inhemska blir det med största sannolikhet aktuellt att identifiera nya 

kunder på marknaden i fråga, utveckla teamet, hitta ytterligare finansiärer och 

modifiera produkten så den passar marknaden. I och med en internationalisering 
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kommer fasernas utseende att ändras något även om det är fråga om samma faser i 

samma ordning. När företaget internationaliserar verksamheten kan företaget befinna 

sig i den första fasen på den internationella marknaden medan de befinner sig i den 

sista fasen på den inhemska marknaden. Modellen är liksom Partanens et al. 

(2008:515) modell en tillväxtmodell, men den omarbetade figur 3 visar även var en 

internationalisering för ett litet teknologiskt företag tar vid. För att skapa en förståelse 

för hur internationaliseringsprocessen ser ut och hur faserna ändras kommer faserna 

att behandlas var och en för sig i de följande tre underrubrikerna. Faserna har även 

namngetts för att förtydliga dess innehåll. 

4.8.2 Koncept – och produktutveckling 

Den första fasen i ett litet företags tillväxt och internationalisering präglas av många 

aktiviteter. De fyra huvudaktiviteterna som Reinikainen anser hör till den första fasen 

är produkt, kunder, finansiering och team. Dessa huvudaktiviteter är nedan i figur 4 

länkade till teorier från den teoretiska referensramen och diskuteras utförligare efter en 

kort beskrivning av figuren.  

 

Figur 4 Koncept – och produktutvecklingsfasen i internationaliseringsprocessen. Egen 
omarbetning av Reinikainens (2013) fas 0 
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De fyra huvudaktiviteterna i figur 4 är de samma som Reinikainen ursprungligen 

använde i figur 2. De gråa fälten som finns kopplade till alla fyra aktiviteterna 

symboliserar hur företaget i och med en internationalisering kan bli tvunget att 

utveckla och arbeta vidare med alla aktiviteter när det gäller att anpassa sig till den 

internationella marknaden. Det gråa fältet som är kopplat till produkten skulle 

exempelvis kunna illustrera en modifikation i produkten och på samma sätt illustrerar 

det gråa fältet kopplat till kunder att företaget måste identifiera nya kunder när de 

satsar på en ny marknad. Det kan även bli aktuellt att utveckla teamet med ny kunskap 

eller genom nyanställningar. Sist men inte minst kräver en internationalisering 

finansiering och företaget måste som Reinikainen påpekade veta varifrån företaget 

skall få pengar för att klara sig. Oberoende om det är frågan om tillväxt på den 

inhemska marknaden eller på den internationella marknaden måste företaget lyckas 

med de aktiviteter som finns i denna fas.  

Drivande och hindrande faktorer vid en internationalisering 

Det finns en del faktorer som påverkar ett företag i valet att internationalisera 

verksamheten. För Safera har en internationalisering alltid funnits med i planerna. 

Produkten är inriktad på en nischmarknad och den inhemska marknaden räcker inte 

till för att lyckas växa. Redan i grannländerna Sverige och Norge är 

spisvaktsmarknaden avsevärt större och företaget har satsat mera på dessa marknader 

de senaste åren. De drivande faktorerna för Saferas internationalisering kan därför ses 

som främst en fråga om tillväxt, vilket gör att industrin kräver att företaget är verksamt 

internationellt för att vara konkurrenskraftigt (Bloodgood et al. 1996:62), och det 

handlar också om att få ner kostnaderna på produkten och produktionen (de Búrka et 

al. 2004:6). Reinikainen påpekar i båda intervjuerna vikten av att som företagare våga 

utveckla produkten och våga ta risken och ge sig ut på marknaden. Alla inom ledningen 

bör lita på företagets idé och produkt i ett tidigt skede för att det skall löna sig att arbeta 

vidare. Därför kan en framåtsträvande ledning ses som den centralt drivande faktorn, 

men sällan är det enbart en drivande faktor som avgör om företaget väljer att 

internationalisera verksamheten (Evers 2011:33 – 39). 

En av de viktigaste aspekterna i den första fasen är att företaget skaffar sig all den 

kunskap de behöver för att utveckla produkten och för att sedan få ut den på 

marknaden. Safera har enligt Reinikainen den bästa tekniken och kunskapen vad gäller 

spisvakter. Men som det även konstaterats i båda intervjuerna har detta inte räckt till. 

På den norska marknaden där spisvakt är obligatoriskt hade företaget från början en 
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allt för bra produkt och i Sverige har företaget efter att ha verkat där i några år nu 

börjat förstå hur marknaden där fungerar. I Norge kan den långsamma utvecklingen 

ses som en följd av att företaget kom för sent in på marknaden. Evers (2011:32) 

konstaterade att företag bör sträva efter first-mover-advantage så att de är snabbt ut på 

de rätta marknaderna och kan dra till sig kunder före konkurrenter hinner kopiera 

dem. Detta har Safera alltså inte lyckats med och därför hamnat i något av en 

uppförsbacke från början eftersom de blev tvungna att ta fram en produkt som passade 

den norska marknaden. Safera har verkat längre på den svenska marknaden och genom 

åren samlat på sig mer kunskap om den som i slutändan kan visa sig vara avgörande. 

Att det tagit längre tid än de räknat med kan ha att göra med branschen i sig, men Crick 

och Jones (2000) påpekar att det kan ta längre tid för att ledningen är mer inriktade på 

att utveckla bättre produkter än på att sälja dem från början, ledarna är mera 

ingenjörer än businessmän. Reinikainen själv benämner sig själv som en 

produktutvecklare och en produktälskare och marknadsföring och försäljning har varit 

en utmaning för honom. Andersson (2000:63 – 92) skiljer på 

marknadsföringsentreprenörer och tekniska-entreprenörer och Saferas grundare skulle 

enligt den skiljedragningen placera sig i kategorin tekniska entreprenörer. 

Internt socialt kapital 

Teamet är en väsentlig del av den kaotiska modellen och kan ses som utgångspunkten 

för att samla in den kunskap som företaget behöver. Teamet för ett litet företag i 

Saferas storlek består till stor del av ledningen. Genom ett bra team kan företaget själv 

hitta de vägar och lösningar de söker på sina problem. Team-risken anser Reinikainen 

har minimerats genom att alla av grundarna i företaget arbetat tillsammans tidigare 

med olika projekt. Yli – Renko et al. (2002:283) är av samma åsikt som Reinikainen 

och menar att med goda relationer mellan anställda kan företaget effektivare lösa 

problem. Det finns risker med att vara ett litet nystartat företag, men för Safera har det 

varit viktigt att inte vara oroad över att något kommer att gå fel eller att enbart se risker 

med verksamheten. Reinikainen poängterar att risken minskar med tiden. Proaktiva 

ledare är enligt Acedo och Galán (2011:661) viktiga för att företaget eftersom de ser 

möjligheter och inte risker, vilket leder till en helhjärtad satsning och ökat engagemang 

på marknaderna.  

Ledningens roll i den första fasen 
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En annan aspekt som är väsentlig när team diskuteras är tidigare erfarenhet. 

Reinikainen själv hade föreläst i olika länder om sin forskning och den modell han tagit 

fram, men i övrigt inte varit verksam internationellt före Safera. Alla av grundarna hade 

dock lång arbetserfarenhet som de kunde luta sig tillbaka mot när de grundade Safera. 

En del tidigare forskning inom ämnet påpekar hur viktigt det är med beslutsfattare 

eller ledare med internationell erfarenhet för att internationaliseringen skall lyckas för 

ett litet företag med få resurser (Crick & Jones 2000:66; Stoian & Rialp-Criado 

2010:336; Wolff & Pett 2000:45; Sapienza et al. 2006:916). Även om Safera inte 

innehaft denna internationella erfarenhet från första början kan det konstateras att 

genom Reinikainens beslut att flytta till Sverige för att arbeta där och skapa sig en 

förståelse för marknaden innehar företaget i dagens läge nödvändig kunskap för att 

kunna verka på marknaden. Utan denna kunskap om marknaden skulle företaget inte 

lyckas sälja produkter överhuvudtaget (Kuivalainen 2010:142 – 143). Ämnesspecifik 

kunskap skall inte heller underskattas, att grundarna tidigare arbetat med andra 

uppgifter och samlat på sig kunskap om branschen och tekniskt kunnande gör det 

möjligt att närma sig kunderna på marknaderna och utveckla en bättre marknadsnisch 

(Stoian & Rialp-Criado 2010:335 – 336). 

Det finns flera andra faktorer som kännetecknar en ledare för ett litet teknologiskt 

företags internationalisering. Stoian och Rialp-Criado (2010:335) nämner utbildning 

som en egenskap som påverkar en ledares problemlösningsfärdighet och Andersson 

och Florén (2008:31 – 51) menar att ledarna arbetar med mera information än ett 

företag som inte är verksamma på den internationella marknaden.  Dessa två faktorer 

bekräftas i intervjuerna av Reinikainen , framför allt hanterar Safera i koncept – och 

produktutvecklingsfasen en stor mängd information från alla de olika aktiviteterna och 

mera information fås genom att arbeta samtidigt med alla dessa aktiviteter. Denna 

process leder också till att Reinikainen och de andra snabbare får reda på om det är 

något med produkten som måste justeras eller ändras. Att Reinikainen är 

diplomingenjör och en bit på vägen att bli doktor visar att han har goda kunskaper när 

det kommer till produktutveckling, vilket är till företagets fördel även ute på 

marknaderna när produkten skall visas och presenteras. Från möten med kunder, 

återförsäljare och installatörer fås ytterligare information om det är något som bör 

justeras. 

Externt socialt kapital 
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Med en internationell produkt, ett internationellt satsande team och rätt kunskap är 

företaget en bra bit på väg i den första fasen. Det krävs dock finansiering för att 

företaget skall kunna fullfölja sin strategi (Oviatt & McDougall 1995:36). Reinikainen 

var medveten om detta faktum och konstaterade att utan att veta varifrån pengar skall 

fås för att finansiera projektet och utan att veta vilka kanaler som produkten skall säljas 

via är det onödigt att börja utveckla produkten. Partanen et al. (2008:514 – 515) ser 

olika nätverk som hjälp för företaget för att lyckas i alla faser av sin modell. Även 

Reinikainen talade om olika nätverk som hjälpt dem i den första fasen. Bland annat har 

försäkringsbolaget Fennia varit till stor nytta för att de prövat produkten och fungerat 

som en referens som lett till kunder. Även Aalto Universitet har varit viktigt för 

grundarna eftersom de där via kunnat testa produkten i laboratorierna. Att nätverk av 

olika slag är viktiga för ett nystartat företag är både Reinikainen och Oviatt och 

McDougall (1995:36 – 38) överens om, men Reinikainens åsikt är att det inte finns 

något nätverk som skulle komma med ett så pass bra tips att det automatiskt skulle 

leda till stora affärer. De rätta kontakterna och samarbetspartnerna måste företaget 

själv aktivt söka. Och via dem kan företaget senare få tips som kan komma att 

användas. Enligt Chetty och Agndal (2007:10 – 13) är Reinikainens syn ett exempel på 

hur socialt kapital kan ha en slumpmässig roll, vilket betyder att företaget via 

kontakten med aktörer i olika nätverk kan komma över information om exempelvis en 

leverantör eller dylikt på en marknad som kan hjälpa företaget framåt.  

Nyckelorden i den första fasen av ett litet teknologiskt företags tillväxt och 

internationalisering är alltså, produkt, finansiering, kunder och team. Företag måste 

våga börja arbeta med alla dessa nämnda nyckelord samtidigt och acceptera detta 

arbetssätt. Då sparar företaget enligt Reinikainen tid och får mera information för att ta 

steget vidare till nästa fas. 

4.8.3 Utvecklande av försäljningssystem 

Med en produkt som är leveransklar blir det primära målet att hitta pilotkunder som 

köper och prövar produkten. I den här fasen får Saferas Key Account Managers eller 

försäljare som är bosatta i Stockholm en väsentlig roll genom att besöka såväl 

slutkunder, återförsäljare och olika stödnätverk. De tre viktigaste delarna i den andra 

fasen, utvecklande av försäljningssystem, kan ses i figur 5. 
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Figur 5  Utvecklande av försäljningssystemsfasen i internationaliseringsprocessen. Egen 
omarbetning av Reinikainens (2013) fas 1 

Att besöka slutkunder är en viktig strategi för Safera. Även om företagets produkter 

säljs via återförsäljare är det hos slutkunderna besluten tas och där har de tagit beslut 

om att vara aktiva. Med en god kontakt med slutkunderna får företaget tillgång till 

värdefull information och kunskap om marknaden. Vidare måste företaget veta hur 

återförsäljarna arbetar och ha lämpliga stödnätverk som kan rekommendera produkten 

och fungera som referens.  

Resande försäljare 

De två anställda som befinner sig i Sverige får hjälp med detta och Reinikainen och de 

andra grundarna är ofta med i såväl Norge som Sverige och träffar kunder och 

återförsäljare. Reinikainen fungerar som stöd åt försäljarna och enligt honom själv är 

det hans viktigaste uppgift i dagens läge. Det här är ett exempel på internt socialt 

kapital och ett bra internt socialt kapital bidrar enligt Yli – Renko et al. (2002:283) till 

att alla i företaget kan lära sig av varandra och en effektivare problemlösning. Genom 

att vara med på den internationella marknaden ser ledningen också själva vilka 

återförsäljare som fungerar och vilka som inte fungerar. En del samarbeten med 

återförsäljare måste ibland avslutas eftersom de är olönsamma och uppvisar varken 

intresse eller resultat (Chetty & Agndal 2007:12 – 13). Försäljarna är viktiga för 
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företaget, de kan göra besök och de kan träffa återförsäljare och få dem intresserade av 

att sälja (Chetty & Agndal 2007:10 – 11). Valet av försäljare som reser runt och träffar 

kunder och återförsäljare är ett bra val av Safera och det kan jämföras med Albaum och 

Duerrs (2008:327 – 328) huvudsyfte med en resande försäljare som är att skapa nya 

kontakter och marknadsföra produkten på den utländska marknaden. Deras tre 

uppgifter som en resande försäljare bör arbeta med överensstämmer med Saferas 

försäljares uppgifter på marknaderna och dessa är att åstadkomma försäljning, 

upprätthålla relationerna och samla information. Reinikainen sammanfattade det hela 

med att företaget själva måste finnas på marknaden och göra alla ovan nämnda 

uppgifter. Annars kommer de aldrig att förstå marknaden. Om företaget inte själva är 

med på marknaden är det svårt att få information från återförsäljare och kunder om 

något som måste förbättras eller ändras så som också Brennan et al. (2008:207) 

påpekar i sin studie.  

Interaktion ansikte mot ansikte är mycket viktigt även om det är lätt att skicka ett e-

postmeddelande eller ringa per telefon. Saferas försäljare fungerar som företagets 

ansikten utåt och enligt Albaum och Duerr (2008:327 – 328) skall möten ansikte mot 

ansikte inte underskattas när relationer skall skapas och produkter säljas. Som det 

framkom reser personer från Saferas ledning också för att vara med och arbeta på 

marknaderna. Andersson och Florén (2008:31 – 51) har alltså rätt i sitt påstående att 

ledare för ett litet internationellt företag tillbringar mindre tid på kontoret och reser 

mera.   

Kulturella skillnader 

Av de två försäljare som Safera har anställt är ena svensk medborgare och den andra är 

finländsk. Att anställa en person som är från hemma från det land där företaget verkar 

är ett sätt att minimera risken med kulturella skillnader och att kunden får göra affärer 

på sitt eget modersmål är alltid en fördel (Hill 2011:107). Den andra anställda, som 

arbetar på den norska marknaden, är finlandssvensk och behärskar även norska 

eftersom han arbetat i Norge förut. Att företaget har en svensk på den svenska 

marknaden och en finländare som förstår och talar norska på den norska marknaden är 

mycket viktigt för då kan företaget enligt Oviatt och McDougall (1995:35) få ut mera 

information och förstå kunden bättre genom att han eller hon får tala sitt modersmål.  

En annan viktig aspekt med försäljaren i Norge var att han efter att ha arbetat för 

företaget sedan 2011 kan produkten och kan arbeta självständigt på marknaden och 

företaget tappar inte ännu mer tid på marknaden.  
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Nätverk och samarbetspartners 

Den andra viktiga delen i försäljningssystemsfasen är stödnätverken och 

samarbetspartners. Stödnätverken är viktiga för Safera eftersom de har en 

säkerhetsprodukt. De behöver organisationer som kan rekommendera deras produkt 

även om de inte fysiskt kommer att sälja någon spisvakt. Safera arbetar med 

brandsskyddsföreningar, räddningstjänsten, försäkringsbolag och politiker för att 

nämna några exempel. Nätverk behöver som Freeman et al. (2006:37 – 38) nämner 

inte vara av köpare – säljare – natur. Att nätverken är av vital betydelse för ett litet 

företag konstateras både av Reinikainen och existerande forskning (Oviatt & 

McDougall 1995:36 – 38). I Sverige tog Safera från första början hjälp av en 

handelskammare som lokaliserade tänkbara kunder åt dem och fick med hjälp av 

denna konsult en god start på marknaden, vilket är det tydligaste exemplet på att 

nätverk och partners behövs. 

Indirekt export med fokus på slutkunden 

Alla produkter som Safera säljer i Sverige och Norge går via återförsäljare och 

samarbetspartners. De har lyckats hitta bra partners i båda länderna och når ut med 

produkterna både via ventilationsbranschen och via brandsskyddsbranschen. De 

använder sig av den inträdesstrategi som Burgel och Murray (2000:38) anser vara 

dominerande bland små teknologiska företag: export. Närmare bestämt handlar det om 

indirekt export och det medför risken att återförsäljarna inte marknadsför och säljer 

produkten om det finns andra mera lönsamma produkter från andra tillverkare 

(Albaum & Duerr 2008:317 – 318). Safera är medveten om detta och är därför 

noggranna att besöka återförsäljarna för att veta hur de arbetar. Att företaget satsar på 

att besöka slutkunder och få dem att besluta att köpa produkten är även en strategi som 

grundar sig på svårigheten att få återförsäljarna att aktivt sälja produkten. 

Återförsäljarna är enligt Reinikainen stora företag som inte har tillräckligt bra kontakt 

med slutkunderna och därför inte förstår marknaden. Efter att ha insett detta började 

företaget rikta in sig på slutkunderna istället för återförsäljarna. Företaget måste vara 

aktivt där besluten tas och genom att vara närmare marknaden fås mera information. 

Där skiljer sig Reinikainens syn från den syn Sousa och Bradley (2009: 682, 692 – 693) 

har om att det är via ett starkt samarbete med återförsäljarna företaget kan få 

information om marknaden. Därför försöker Safera att arbeta med kommunala 

fastighetsbolag som bestämmer om nybyggen och därför har den största strategin från 

början varit att integrera tekniken i vitvaror som installeras i dessa nybyggen. Safera 
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följer till största delen en orsakssammanhangsmetod (Sarasvathy 2001:245) och 

arbetar efter en strategi och samlar den kunskap och de resurser som behövs för att 

följa den strategin. Vissa inslag av en utförandemetod finns det också eftersom 

Reinikainen påpekar att vägen inte varit spikrak när det gäller strategierna utan de har 

ändrats och formats med tiden.  

4.8.4 Utvecklande av tillväxtmöjligheter 

I Partanens et al. (2008:515) modell över hur ett litet teknologiskt företag växer så är 

det i den sista fasen den egentliga tillväxten sker. I den fasen skall företaget lyckas 

åstadkomma en produktionsökning. Reinikainens sista fas fokuserar på samma tema. 

De centrala delarna i utvecklande av tillväxtmöjligheter - fasen är återköp, stödnätverk 

och nya marknader. Delarna kan ses nedan i figur 6. 

 

Figur 6 Utvecklande av tillväxtmöjligheter - fasen i internationaliseringsprocessen. Egen 
omarbetning av Reinikainens (2013) fas 2 

Reinikainen menade att den viktigaste aktiviteten i den sista fasen är att de pilotkunder 

företaget hittat väljer Safera och gör återköp. Om företaget lyckas med att attrahera 

pilotkunderna så att de gör återköp kan företaget få ner på produktionskostnaderna 

och en bättre marginal på produkten. Det svåra för Safera är främst att framtiden är 

oviss. Trenden är uppåtgående men Reinikainen vet att det alltid kommer att finnas 

perioder då det inte säljs så mycket och det blir därför svårt att synkronisera 

produktionen och åstadkomma den marginal som eftersträvas. I utvecklande av 

tillväxtmöjligheter - fasen blir det därför viktigt att se på helheten. Enligt Jones 
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(1999:35 – 38) är det viktigt för ett litet teknologiskt företag att inte bara bedöma 

verksamheten utifrån inträdesstrategin och hur den lyckats utan att även se närmare på 

vad som händer på marknaden under de perioder då det uppstår tomrum och mindre 

försäljning. Safera har i det avseendet ett sunt förhållningssätt till strategier och kan 

ändra dessa enligt hur marknaden utvecklar sig. I Jones (1999) helhetssyn av ett litet 

teknologiskt företags internationalisering är det viktigt att inte se en fastställd teori som 

den effektivaste och lönsammaste lösningen utan istället se på helheten och externa 

faktorer som påverkar och därefter vara beredd att rätta till strategin. 

För att växa blir det i något skede i den sista fasen även aktuellt att söka nya 

pilotkunder. Var dessa kunder och marknader skall hittas kan variera. Det kan handla 

om en slump, så som för Safera i Norge. De fick information via ett annat företag om att 

spisvakter är obligatoriska där och då var valet klart vart företaget skulle rikta blicken. 

Företaget var dock sent ute och de andra företagen hade fått en hästlängds försprång 

före Safera hade hunnit ta fram en produkt som passade den norska marknaden. För 

ett litet företag med begränsade resurser är det svårt att kunna ta del av all den 

information de skulle vilja. Reinikainen menade att ett litet företag från Safera omöjligt 

kan satsa pengar på undersökningar om hur den europeiska spisvaktsmarknaden ser ut 

varje år. Därför är det viktigt att bygga upp ett bra externt socialt kapital med andra 

aktörer i olika nätverk för att kunna ta del av information och kunskap och övervinna 

de svårigheter som finns för ett litet företag på en ny marknad (Schwens & Kabst 

2011:311). Då kan företaget få information av den typ som Safera fick om Norge och 

leda företaget in på en ny marknad.  

För Safera och andra små företag skulle det mest optimala enligt Autio et al. 

(2000:919) vara att tidigt äntra marknaderna och lära sig på marknaderna. Äldre 

analyser av marknaden är också möjliga men även Schwens och Kabst (2011:321 – 323) 

anser att en tidigare internationalisering istället är att föredra. Det kan konstateras att 

Safera har lyckats bättre i Sverige där de varit tidigare ute på marknaden och där de lärt 

sig genom att befinna sig på marknaden. Förseningen i Norge har lett till att företaget 

gått miste om det som Autio et al.  (2000:919) benämner inlärningsfördelar genom 

nymodighet och som Schwens och Kabst (2011:312 – 313) menar kompenserar för ett 

litet företags brist på resurser.  I Sverige har företaget erhållit information och skapat 

en större kunskap om marknaden än vad de gjort i Norge där marknaden redan var 

långt utvecklad när de kom in på den.  
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I utvecklande av tillväxtmöjligheter - fasen är de betydande nätverken fortfarande i 

princip de samma som i utvecklande av försäljningssystemsfasen. Reinikainen påstår 

att de fortfarande i den sista fasen måste fortsätta att fokusera på slutkunderna och 

först när företaget blir ännu större blir det viktigare att hitta rätt partners att samarbeta 

med. Nätverken och de partners företaget haft kan vara likadana i de olika faserna och 

det kan ibland vara frågan om att det enbart är dess funktion som ändrats (Partanen et 

al. 2008.514 – 515). 

4.8.5 Dynamisk modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt och 

internationalisering 

Genom att sammankoppla de tre olika faserna som diskuterats i analysen av resultaten 

så framträder en dynamisk modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt och 

internationalisering. Modellen kan ses på följande sida som figur 7. Modellens tre faser, 

koncept – och produktutveckling, utvecklande av försäljningssystem och utvecklande 

av tillväxtmöjligheter, innehåller olika aktiviteter och aktörer som är centrala för att ett 

litet teknologiskt företag skall kunna växa och lyckas på marknaderna. Därtill omges 

aktiviteterna och aktörerna i faserna av teorier från den teoretiska referensramen som 

är kopplade till de faser där de är aktuella.  

Som det redan konstaterat så skiljer sig fasernas utseende i figur 7 från det utseende 

som faserna hade i figur 3. I koncept – och produktutvecklingsfasen symboliserar de 

gråa fälten hur produkten, finansiering, team och kundsegmentet utvecklas i och med 

en internationalisering. Den andra fasen, utvecklande av försäljningssystem, har även 

ändrat utseende för att bättre illustrera vilka aktörer som blir centrala i den fasen. För 

att utveckla försäljningssystem är det viktigt att företaget har försäljare eller Key 

Account Managers som kan arbeta aktivt med slutkunder och stödnätverk. Även i den 

sista fasen, utvecklande av tillväxtmöjligheter, fyller stödnätverken en viktig funktion, 

men det viktigaste i den fasen är att företagets existerande kunder väljer att göra 

återköp. I den sista fasen blir det även aktuellt för företaget att hitta nya kunder och 

detta kan innebära att företaget vänder blicken mot nya marknader. Pilarna som går 

tillbaka mot modellens början illusterar precis som i figur 3 att företaget satsar på en ny 

marknad och börjar om i den första fasen för att sedan gå vidare i den dynamiska 

modellen. 
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Figur 7 Dynamisk modell över ett litet teknologiskt företags tillväxt och 
internationalisering. Egen omarbetning av Reinikainens (2013) modell över Saferas tillväxt 
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4.9 Sammanfattning av resultat 

Ett flertal undersökningar påpekar att ett litet teknologiskt företag inte behöver följa 

någon flerstegsmodell utan fritt kan välja strategi och hoppa över steg när de skall 

internationalisera sin verksamhet (Crick & Jones 2000:63; Albaum & Duerr 2008:321; 

Andersson & Florén 2008:32; Wolff & Pett 2000:44). Reinikainen påpekar också att 

det inte finns någon uppgjord mall eller ett protokoll för hur ett litet teknologiskt 

företag skall lyckas på en marknad, men någon röd tråd måste företaget följa. Den röda 

tråd som Safera följt är den tillväxtmodell som togs fram under den andra intervjun, 

Reinikainens egen modell ses som figur 2 och den omarbetade dynamiska modellen ses 

som figur 7. Företaget följer alltså en slags flerstegmodell för att ta sig ut på en 

internationell marknad och för att växa. Det kan ske hopp fram och tillbaka i modellen 

beroende på vad som händer på marknaderna och vissa steg kan hoppas över helt 

beroende på vad marknaden kräver. På en viss marknad behöver företaget kanske 

enbart identifiera tänkbara kunder om finansieringen, teamet och produkten är under 

kontroll och på så sätt kan de direkt gå över till nästa fas och försöka få pilotkunder att 

köpa produkten. Det är viktigt att minnas att alla branscher och företag är olika och att 

ett litet teknologiskt företag hoppar mellan de olika faserna när nya marknader äntras 

och nya produkter skapas. Därför har figur 7 namngetts som den dynamiska modellen 

över ett litet teknologiskt företags tillväxt och internationalisering. 

Genom hela modellen, figur 7, finns ett helhetssynstänkande precis som Jones (1999:35 

– 38) förespråkade. I den första fasen, koncept – och produktutveckling, är det många 

aktiviteter som företaget bör ha kontroll över och en stor mängd information skall 

bearbetas. Då blir det ytterst viktigt att företaget inte enbart ser på verksamheten 

utifrån en inträdesstrategi utan det är viktigt att företaget alltid beaktar vad som 

händer på marknaderna. Med en helhetssyn kan företaget rätta till strategierna och 

verksamheten efter olika externa faktorer som påverkar, oberoende på i vilken fas de 

befinner sig. 

Det sociala kapitalet kommer att spela en stor roll i hur företaget lyckas. För det första 

måste företagets interna sociala kapital vara av god kvalitet. Reinikainen påpekade att 

kunskapsskapandet utgår från teamet och då bör kvaliteten på relationerna i detta team 

vara goda (Yli-Renko et al. 2002:283). För det andra måste företagets externa sociala 

kapital också vara bra för att företaget och teamet skall hitta och skapa relationer till 

samarbetspartners och nätverk (Partanen et al. 2008:519). Safera har valt att gå en 

annan väg och riktar in sig på slutkunderna och att få dessa att välja företagets 
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produkter, vilket kan ses i den andra fasen i figur 7. Chetty och Agndal (2007:10 – 11, 

21) sade att företaget måste ha någon som besöker partners och återförsäljare och få 

dem att sälja produkterna. Safera besöker även återförsäljare och håller kontakten med 

dem, men om de får slutkunder att välja deras produkt behövs ingen större press på 

återförsäljarna, men produkterna måste finnas hos återförsäljarna så kunderna har 

någonstans att köpa dem från eftersom Saferas produkter på den internationella 

marknaden går genom försäljningssystem. Det gäller för ett litet teknologiskt företag 

att hitta ett system som fungerar för dem. Även om teorin säger att det bästa vore en 

pålitlig och erfaren återförsäljare kan det finnas vägar som passar bättre för ett specifikt 

företag på en specifik marknad.  

En innovativ och teknologisk produkt kräver duktiga ingenjörer, men även duktiga 

försäljare. Det blir en utmaning för dessa tekniska entreprenörer att börja söka kunder 

och få produkten marknadsförd och såld. Har ledarna i företaget tidigare erfarenhet 

från den internationella marknaden kan det hända att företaget lyckas snabbare (Crick 

& Jones 2000:66; Stoian & Rialp-Criado 2010:336; Wolff & Pett 2000:45; Sapienza et 

al. 2006:916). Ett litet teknologiskt företag kan skapa sig denna internationella 

erfarenhet själva genom att arbeta på marknaderna och skapa sig en förståelse för hur 

marknaderna fungerar. Genom en resande ledare eller resande försäljare tar företaget 

del av ny information från marknaden hela tiden och den internationella erfarenheten 

blir större med tiden. När den sedan fogas till den ämnesspecifika kunskapen de 

tekniska entreprenörerna redan har börjar det ske saker i tillväxten.  

Oviatt och McDougall (1995:40) påstod att metoderna och motiven för 

internationaliserande företag har ändrats. Ett litet företag verksamma på en liten 

nischmarknad ser inte internationalisering som ett av många alternativ. 

Internationaliseringen finns med i planen från första början och i slutändan är 

internationalisering det enda alternativet om företaget vill växa och överleva när den 

inhemska marknaden för produkten är för liten. 

4.10 Undersökningens reliabilitet och validitet 

För att beskriva och diskutera kvaliteten på en studie används två begrepp: reliabilitet 

och validitet. Dessa två begrepps innebörd skiljer sig aningen beroende på om de 

diskuteras i en kvalitativ studie eller i en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie 

beskrivs kvaliteten genom att se på hela forskningsprocessen. (Patel & Davidson 

2003:102) 
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Med reliabilitet avses studiens tillförlitlighet, vilket betyder att det inte bör finnas 

möjlighet till slumpinflytelser. En mätnings resultat borde kunna göras om vid en ny 

mätning. (Trost 2005:111) Fallet är inte så enkelt när det gäller en kvalitativ 

undersökning utan reliabiliteten får då en annan innebörd. Får forskaren ett svar vid en 

mätning eller vid en intervju och vid ett nytt tillfälle får ett annat svar på frågan innebär 

det inte att studien inte har hög tillförlitlighet eller reliabilitet utan snarare att 

personen som intervjuas ändrat åsikt eller lärt sig något som påverkar hans senare svar. 

En intervjusituation är alltså unik och reliabilitet i en kvalitativ studie är alltså inte det 

samma som i en kvantitativ studie. (Patel & Davidson 2003:103) Slumpinflytelser så 

som felsägningar och missuppfattningar är i en kvalitativ studie något som forskaren 

kan ta upp i sin analys. Därför är det svårt att tala om reliabilitet i en kvalitativ studie 

men en forskare bör vara noggrann att uppfatta tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsspråket under en intervju för att kunna analysera det hela. (Trost 2005:112) 

Med begreppet validitet avses om forskaren lyckats mäta det som han eller hon avsett 

att mäta (Trost 2005:113). I en kvalitativ studie gäller det för forskaren att tillämpa all 

sin förförståelse i forskningsprocessen. Vid en datainsamling gäller det för forskaren att 

kunna tolka och förstå respondentens uppfattningar och syn på det som undersöks 

snarare än att upptäcka företeelser. (Patel & Davidson 2003:103) Validiteten kan delas 

upp i intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten beskriver om det som 

skall mätas har mätts och den externa validiteten mäter generaliserbarheten i 

undersökningen (Saunders, Lewis & Thornhill 2007:366,598).  

För att uppnå god reliabilitet och validitet i denna magisteravhandling var det första 

steget att hitta ett lämpligt företag som överensstämmer med kriterierna på ett litet 

teknologiskt företag. Företaget som hittades var Safera Ab i Vanda och efter att ha 

kontaktat en av ägarna fick jag klartecken för att få göra en eller två intervjuer med 

honom. Två personliga intervjuer gjordes med Mikko Reinikainen på Safera Ab och 

intervjuernas uppbyggnad skiljers sig en aning.  

I den första intervjun var målet att lära känna företaget och få en större inblick i 

företagets bakgrund, vilka som arbetar för företaget och hur de arbetar. Beslutet att 

göra intervjun så pass öppen och aningen ostrukturerad gjordes för att respondenten 

själv skulle få berätta fritt om sig själv och företaget. Frågorna tangerar de teorier som 

finns i den teoretiska referensramen utan att gå in på djupet. Detta gjordes medvetet 

för att få så mycket information som möjligt som sedan kunde analyseras och skulle 

underlätta för att en andra intervju skulle gå mera in på djupet.  
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Vad gäller reliabiliteten och validiteten i den första intervjun kan konstateras att 

frågorna som ställdes var av mer allmän karaktär, men gav utrymme för respondenten 

att berätta fritt. Respondenten kom ändå in på ämnet internationalisering eftersom det 

är en så pass viktig del av deras verksamhet och resultaten var användbara. Intervjun 

gjordes på svenska vilket inte är respondentens modersmål och det kan ha kommit att 

påverka hur han förstått och svarat på frågorna. Valet av respondent var däremot ett 

bra val och genom att intervjua en ägare av ett litet teknologiskt företag erhölls 

information av en av person som är mycket insatt i ämnet. Respondenten var dessutom 

villig att berätta allt han kunde om ämnet och verksamheten och en stor mängd 

information samlades in av endast en informant. 

Den andra intervjun gjordes mer strukturerat och frågorna baserades uteslutande på de 

teorier som finns i den teoretiska referensramen och på de fakta som uppkommit i den 

första intervjun. Frågorna fungerade som stödfrågor till den primära uppgiften där 

respondenten under intervjun fick skissa upp de faser företaget gått igenom på ett tomt 

papper och berätta om vad företaget gjort i de olika faserna. Vid den andra intervjun är 

validiteten högre än vid den första eftersom frågorna och uppgiften som respondenten 

fick är helt anknutna till de teorier som använts. Genom att göra en andra intervju med 

samma person från företaget ökar också undersökningens reliabilitet eftersom den 

information som uppkom i den första intervjun kunde förtydligas under den andra 

intervjun. Båda intervjuerna spelades in med en bandspelare och  anteckningar togs för 

att förtydliga vissa saker som sades. I den andra intervjun fungerade det tomma 

pappret dit respondenten fick skissa upp en modell bra och bidrog till att han kunde 

illustrera sina tankar. Båda intervjuerna gjordes på den intervjuades kontor och miljön 

borde på så sätt ha varit en bekväm för informanten och inte påverkat eller stört hans 

svar. 

Frågorna till båda intervjuerna baserades på den teoretiska referensramen, men en viss 

skillnad kan ses mellan teori och empiri. Skillnaden är att i den teoretiska 

referensramen är nyckelbegreppet internationalisering och i den empiriska delen är 

nyckelbegreppet tillväxt. Som det redan konstaterats och nämnts är dessa två begrepp 

sammanknutna och betyder i praktiken samma sak för ett litet teknologiskt företag. 

Informanten i studien använder begreppet tillväxt eftersom internationaliseringen för 

företaget är en del av tillväxten.  

Jag anser att reliabiliteten och validiteten i denna magisteravhandling är hög. Delas 

validiteten upp kan det konstateras att den interna validiteten i undersökningen är 
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högre än den externa validiteten. Den externa validiteten och generaliserbarheten kan 

diskuteras eftersom endast en person och ett företag har undersökts. Företaget har 

dock varit ett företag som passat mycket väl in i undersökningen och resultaten är fullt 

jämförbara med tidigare forskning inom ämnet och bidrar dessutom med andra 

infallsvinklar på ett litet teknologiskt företags internationalisering än de som 

framkommer i den teoretiska referensramen.  
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5 SLUTORD 

Ett litet teknologiskt företag har oftast goda kunskaper inom produktutveckling och har 

en innovativ produkt som de vill få ut på den inhemska marknaden och den 

internationella marknaden. Syftet med den här magisteravhandlingen var att redogöra 

för ett litet teknologiskt företags internationaliseringsprocess samt vilka strategier 

ledningen kan välja mellan i processen.  

För ett litet teknologiskt företag handlar det inte om att välja att internationalisera sin 

verksamhet. När små teknologiska företag, som är verksamma på nischmarknader, 

skall sälja sina produkter blir de tvungna att söka sig utanför hemlandets gränser för att 

ha en chans att växa och till och med överleva. Då är det mera frågan om en 

tillväxtstrategi än en internationaliseringsstrategi. Om företaget skulle stanna på den 

inhemska marknaden skulle de på sin höjd förbli ett småskaligt företag med enbart ett 

fåtal anställda. Små teknologiska företag består oftast av duktiga ingenjörer som tror på 

sin produkt och därför blir en internationalisering aktuell i ett tidigt skede när de vet 

att tillväxtmöjligheterna inte finns i hemlandet. 

När en internationalisering blir aktuell står företaget inför en mängd av val och 

strategier. Det som kan konstateras och som även Oviatt och McDougall (1995:40, 52) 

konstaterade är att traditionella flerstegsmodeller inte längre är aktuella. Det handlar 

inte mera om att ett internationaliseringsintresse väcks av att företaget börjar exportera 

sina produkter sporadiskt för att sedan stegvis utveckla verksamheten på den 

internationella marknaden. Denna magisteravhandlings resultat visar att 

flerstegsmodeller fortfarande existerar och fungerar som ledsnöre för teknologiska 

småföretag. Stegen och faserna har ändrats men en internationalisering kan ske gradvis 

även om vissa steg ibland kan hoppas över och förflyttningar framåt och bakåt inom 

modellen sker ständigt. Flerstegsmodeller bör ses som ett ledsnöre snarare än lag när 

det gäller en internationalisering för teknologiska småföretag.  

Den dynamiska modellen över ett litet teknologiskt företags tillväxt och 

internationalisering, figur 7, är det ledsnöre eller den röda tråd ett litet teknologiskt 

företag behöver. I modellen sammanfattas de viktigaste aktiviteterna ett företag tar sig 

an i sin tillväxt och internationalisering samt vilka aktörer som är viktiga i de olika 

faserna. Modellens viktigaste del är utvecklande av försäljningssystem. För ett litet 

teknologiskt företag behöver inte ett välfungerande samarbete med en etablerad 

återförsäljare vara den bästa lösningen på den internationella marknaden. De stora 
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återförsäljarna befinner sig för långt i från marknaden och slutkunderna, vilket innebär 

att information om vad kunderna tycker och tänker inte når ledningen i ett litet 

teknologiskt företag. Det kan handla om alltifrån produktens funktion, installation och 

pris. Det gäller då för företaget att hitta nya vägar. En av dessa vägar är att direkt rikta 

in sig på slutkunderna och försöka få dem att välja produkten. Att rikta in sig på 

slutkunder görs inte bara för att åstadkomma försäljning utan också för att kunden är 

viktig i ett litet teknologiskt företags tillväxt. Genom en bra kontakt med slutkunderna 

får företaget tillgång till mer information och kunskap om marknaden eftersom de 

befinner sig på marknaden.  

I varje fas i den dynamiska tillväxt och internationaliseringsmodellen ställs ett litet 

teknologiskt företag inför en mängd beslut som skall tas och strategier som skall göras 

för hur företaget skall ta sig vidare. Det centrala i alla faser är att fokusera på det som är 

väsentligt och att lita på sin egen idé och produkt och från början arbeta med kunder 

och själva ta sig ut på marknaderna och sälja produkten. Det är framför allt viktigt för 

små teknologiska finländska företag. Finland har så mycket kunnande inom teknologi 

och utbildar duktiga ingenjörer. De måste bara våga lita på sin produkt och fokusera på 

försäljningen i ett tidigt skede och inte enbart fortsätta och vidareutveckla produkten. 

Då kommer konkurrenter som vågar satsa att garanterat vara ut på marknaden tidigare 

och skapa sig ett försprång. Ett litet teknologiskt företag kan välja mellan olika 

strategier för både när det gäller att äntra en marknad och för att verka på en marknad. 

Det gäller för företaget att hitta sin egen väg och sin egen röda tråd och arbeta därefter. 

En av de vägar som kan väljas är den dynamiska modellen över ett litet teknologiskt 

företags tillväxt och internationalisering.  

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

Som det framkom i resultatet i denna magisteravhandling finns det mycket att lära för 

små teknologiska företag i Finland om marknadsföring och försäljning. Kort sagt hur 

de skall få ut sina produkter på den inhemska marknaden och på den internationella 

marknaden. Den dynamiska modellen för ett litet teknologiskt företags tillväxt och 

internationalisering är ett exempel på hur detta kan göras i en flerstegsmodell. 

Modellen är gjord utifrån ett företag som är verksamma på två närliggande marknader i 

Norden. Det vore av stort intresse att se om modellen skulle se annorlunda ut om 

undersökningen gjorts på ett liknande företag som är verksamma på marknader längre 

bort i Europa eller på en annan kontinent. Detta vore intressant för att få jämföra om 
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modellen som gjorts fungerar enbart på närliggande marknader eller om den även är 

användbar för ett företag på marknader längre bort. Vidare skulle det vara av intresse 

att se om modellen skulle ha ändrats avsevärt med ett bredare perspektiv genom att fler 

företag skulle ha tagits med i undersökningen.  

Eftersom undersökningen gjorts på ett ungt företag som fortfarande befinner sig i 

tillväxtskedet vore det även intressant att forska vidare och se hur företaget har 

utvecklats inom fem eller tio år. Centrala frågor skulle då vara om de stärkt sin position 

på de marknader de verkar eller om det gått vidare och försökt äntra flera marknader 

och om modellen över tillväxt och internationalisering fortfarande är aktuell. 
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Bilaga 1 INTERVJUGUIDE 16.11.2012 

Personuppgifter 
- Ålder 

- Utbildning 

Tidigare arbetssituation 
- Uppgifter 

-  Varaktighet på arbetsplatsen 

Nuvarande arbetssituation 
- Uppgifter 

- Tid i företaget 

Internationell erfarenhet 
- Studier utomlands 

- Andra uppdrag i andra företag utomlands 

- Uppdrag med SAFERA utomlands 

SAFERA Oy 
- Antal anställda 

- Ledningsstruktur 

- Konkurrenssituation 

- Hur länge har företaget varit aktivt utomlands 

- På vilka sätt har företaget varit verksamt utomlands 

- Varför är företaget verksamt på utländska marknader 

- Problem på utländska marknader 
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Bilaga 2 INTERVJUGUIDE 26.2.2013 

Faser i företagets tillväxt 
- Kan du skissa upp de faser du anser att företaget gått igenom, går igenom och 

kommer att gå igenom? 

- Kan du fylla dessa faser med händelser och viktiga aktiviteter som hänför sig till 

fasen i fråga? 

- Vilka kanaler/nätverk/partners har varit delaktiga under de olika faserna? 

Tidigt fokus på den utländska marknaden 
- När produkten skapades, visste ni att den var en internationell produkt som 

skulle bli aktuell på den utländska marknaden? Orsaker? 

- Kan du pricka in i modellen var tanken på internationalisering uppkom? 

- Har ni på den utländska marknaden stött på något som hindrat er från att 

fullfölja en strategi? 

Ledningens egenskaper 
- Hurudan bakgrund har ni som grundade företaget? 

o Branschspecifik kunskap, försäljningskunskaper. 

Nätverk och samarbetspartners 
- Har gamla kontakter till någon av er kunnat användas? Hur? 

- Anser du att ni hör till något nätverk och hur har det gynnat er? 

Strategier 
- Uttalad strategi eller formad med tiden? 

o Orsakssammanhangsmetod vs. Utförandemetod 

o Har ni alltid varit enade om strategierna? 

- Tidigt på den svenska marknaden men senare på den norska, skillnader? 

Likheter? 

- Resande försäljare, hur arbetar de? Vad är deras viktigaste uppgifter? 

Risker och utmaningar 
- Vilka är de största utmaningarna ni har framför er? 

- Ser ni risker med verksamheten? 

- Vad är din största lärdom genom era verksamma år med företaget? 

 

 


