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Förord 

Uppsatsen är skriven på Södertörns högskola under vårterminen 2018. Intresset för det valda 

ämnet grundar sig i att vi ville skriva om organisation med inslag av internationalisering. Vi 

ansåg även att vi hittade en intressant vinkel gällande Born Globals. 

  

Vi vill först och främst tacka vår handledare Mikael Olsson som under arbetets gång hjälpt oss. 

  

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter från företagen Sqore, Asket och 

Mentimeter för medverkan i vår studie. 

  

  

Tack! 

Linnéa Forsén & Jesper Garpenhag 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa en djupare insikt om Born Globals-företags 

kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. Studien avser även att undersöka hur 

internationaliseringen skiljer sig från tidigare modeller. För att nå syftet med studien har en 

huvudfråga formulerats med utredande delfrågor, huvudfrågan lyder; hur införskaffar Born 

Globals-företag kunskap inför deras internationaliseringsprocess? 

  

För att kunna besvara vår forskningsfråga och uppfylla syftet med undersökningen har vi använt 

oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi har intervjuat tre nyckelpersoner i tre Born Globals-

företag om anskaffningen av kunskap inför internationaliseringen.  

  

Resultatet som framkommit av intervjuerna visar att de olika kunskapskällorna samt 

kunskapsinnehållet har varit av varierande betydelse för företagens internationella expansion, 

där den direkta erfarenheten huvudsakligen erhållen av grundarna uppmärksammas. Även 

grundarnas nätverk och färdigheter visar sig vara betydande inför internationaliseringen. Vidare 

visar även resultatet att internationaliseringsprocessen i Born Globals är mer individfokuserad, 

det är grundarnas och andra individers erfarenheter, färdigheter, kunnande och nätverk som 

ligger till grund för internationaliseringen. Medan processen i Uppsalamodellen är mer 

organisatoriskt förankrad och tidskrävande.  

  

Nyckelord: Born Globals-företag, Internationaliseringsprocess, Kunskapsanskaffning, 

Kunskapskällor, Internationaliseringstempo 

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

  



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to get a deeper insight regarding Born Global’s acquisition of 

knowledge in a fast internationalization. The study also aims to examine how the type of 

knowledge differs from the Uppsala Model. To achieve the purpose of the study, one main 

research questions have been formulated; How does Born Global’s acquire knowledge for its 

internationalization process? 

  

To answer the research questions and fulfil the purpose of our study, we have used a qualitative 

research method. We have interviewed three key people from three Born Global companies 

about knowledge acquisition before and during the internationalization process.  

  

The found results show that the sources of knowledge and knowledge content have been of 

varying importance for the company's international expansion, where direct experience mainly 

obtained by the founders is considered important, as well as the use of their network and their 

skills.  Furthermore, the result shows that the internationalization process in Born Globals is 

more focused on the individual, it is the founders and other individuals' experiences, skills, 

know-how and networks that underpin the internationalization. While the process in the 

Uppsala model is more organizationally bound and time consuming. 

  

  

Keywords: Born Globals, Internationalization Process, Knowledge Acquisition, Knowledge 

Sources, the Pace of Internationalization 
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1. Inledning 

I inledningen ges en bakgrundsbeskrivning, sedan förklaras Uppsalamodellen och teorier kring 

Born Globals-företag. Avsnittet avslutas med en problemdiskussion som motiverar studiens 

syfte och forskningsfrågor. Inledningskapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 

avgränsningar. 

1.1. Bakgrundsbeskrivning 

Idag är marknaden för företag utspridd över hela världen, länder och samhällen knyts samman 

i ömsesidiga förhållanden, vilket beskrivs som globalisering (Nationalencyklopedin, 2013 A). 

Marknaden är utspridd till resultat av en accelererande globalisering och tekniska förändringar 

(Hamilton & Webster, 2012, s. 5). Till följd av det är företag, länder och människor mer 

sammankopplade än tidigare. Möjligheterna för företag att expandera sig på den utländska 

marknaden är större än någonsin. Handelsutbytet på den internationella marknaden ökar 

ständigt och det finns många avtal om frihandel (Johansson, Blomstermo & Pahlberg, 2002, s. 

8). Det innebär att globaliseringen har haft en stor påverkan på företagsklimatet, då 

internationaliseringen hos företag sker i ett allt snabbare tempo och tidigare stadie (Melén, 

2010, s. 7). Internationalisering beskrivs som en process som leder till att inomnationella 

processer blir spridda utanför nationsgränserna (Nationalencyklopedin, u.å B). Globaliseringen 

bidrar till att företag arbetar med att hitta nya konkurrensmedel, genom att exempelvis 

expandera sina affärer utanför sin hemmamarknad och skapa större nätverk. Därmed väljer 

företag att internationalisera sig för att stärka sin affärsverksamhet (Andersson & Florén, 2008, 

s. 38).  

1.2 Uppsalamodellen 

Genom åren har det etablerats många teorier och modeller angående företags 

internationalisering. Uppsalamodellen är en omdiskuterad teori skapad av Johanson och Vahlne 

(1977). Modellen menar att företag stegvis samlar mer kunskap om utländska marknader och 

internationaliseras i takt med det. Företag startar sin verksamhet på hemmamarknaden och 

börjar sedan sin internationalisering på en närbelägen marknad med ett nära psykiskt avstånd, 

för att senare stegvis utöka sin verksamhet till mer avlägsna marknader (Johanson & Vahlne, 

1977, ss. 23–24). Med psykiskt avstånd menas det upplevda avståndet till en utländsk marknad, 
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till resultat av kulturella och affärsmässiga skillnader (Evans, Treadgold, Mavondo, 2000 s. 

165). 

  

Johanson och Vahlne (1977) förklarar internationaliseringen som en process där företag utökar 

verksamheten utanför hemmamarknaden till nya marknader. Att etablera sig på den 

internationella marknaden erbjuder många möjligheter men medför även hinder, risker och 

svårigheter (Halldin, 2012, s. 6). Enligt Uppsalamodellen är det viktigt att ha god förståelse och 

insikt över att marknader med stor sannolikhet har kulturella skillnader från företagets egna 

hemmamarknad (Johanson & Vahlne, 1977, s. 23). 

   

Att internationaliseringen beskrivs som en stegvis process enligt Uppsalamodellen beror främst 

på sättet kunskap hanteras och inhämtas. Svårigheterna att anskaffa kunskap gör att företag 

framförallt utökar sin verksamhet på närliggande marknader. Enligt Uppsalamodellen är 

internationaliseringen en tidskrävande och omfattande process.  När företagen anskaffat sig 

kunskap om företagets utländska aktiviteterna arbetar de vidare i sin internationella expansion 

och expanderar stegvis sin verksamhet mot ytterligare avlägsna marknader. (Johanson & 

Vahlne, 1977, s. 27) 

1.3 Dagens internationaliseringsprocess 

För att uppnå en framgångsrik etablering är det viktigt för företag att anpassa sig efter nya 

marknader och deras förutsättningar. Det som kan skilja sig mellan olika marknader är bland 

annat normer, värderingar, språk och kultur. Vid utlandsetableringar för företag anses 

kunskapen och lärandets roll ha en stor påverkan (Forsgren, 2002; Petersen, Pedersen & 

Sharma, 2003). Skapandet, överförandet samt inhämtningen av kunskap är grundläggande för 

utvecklingen och expansionen för företag på världsmarknaden (Fletcher & Harris, 2012, s. 631). 

Med kunskap menas den fakta, förståelse och färdigheter som kan anskaffas genom erfarenhet 

eller studier (Nationalencyklopedin, u.å C). I denna studie menas kunskap ämnat för 

internationaliseringen av företag. 

  

Tidigare forskning om internationaliseringsprocessen menar att företag har begränsade resurser 

vilket resulterar i att det tar längre tid för företag att utöka sin verksamhet internationellt (Melén, 

2010, ss. 21–25). På senare år har Uppsalamodellen blivit utmanad då den inte förklarar de 

expansionsmönster som företag väljer idag (Piotr, 2018, ss. 286–287). Nyare forskning visar på 
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att företag väljer att expandera sig på den internationella marknaden tidigt i deras utveckling, 

trots begränsade resurser (Melén 2010, s. 11; Oviatt & McDougall 2005; Knight, Madsen & 

Servais 2003). Idag forceras företag till att expandera sin verksamhet internationellt för att 

kunna möta den ökade konkurrensen (Melén, 2010, s. 11). Under 1990-talet uppmärksammades 

teorin om Born Globals, fenomenet beskriver dagens internationalisering mer aktuellt och 

tidsenligt (Nordman & Melén, 2008, s.184). Denna studie vill belysa Born Globals-företags 

kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. 

1.4 Born Globals 

Under 1990-talet och framåt har forskningen kring internationaliseringen etablerat nya 

modeller och teorier (Melén, 2010, s. 26). Dessa nya teorier och modeller har forskarna benämnt 

med termen “Born Globals theory”.  Forskningen och litteraturen om Born Globals inkluderar 

många olika definitioner av samma fenomen. 

  

Oviatt och McDougall (2005, s. 31) definierar Born Globals som; “[…] en 

företagsorganisation som, från start, strävar efter att skapa betydande 

konkurrensfördelar genom resursanvändning och försäljning i flertalet länder”.1 

  

Företag som kännetecknas som Born Globals begränsas inte till specifika marknader, med ett 

litet psykiskt avstånd, utan bedömer den internationella marknaden som gränslös (Hollensen, 

2007, s. 60). På grund av det engagerar sig dessa företag ofta på flertalet utländska marknader 

samtidigt (Chetty & Campbell-Hunt, 2004, s. 59). Begreppet Born Globals myntades av 

McKinsey & Co. (1993). Deras forskning visade på att många företag valde att expandera sina 

verksamheter internationellt, kort tid efter sin företagsstart. Denna typ av etablering och 

konkurrensutsättning på den internationella marknaden följde inte alls allmänna och rådande 

internationaliseringsprocesser som redan existerade (McKinsey & Co., 1993). 

  

Vid definiering av Born Globals inkluderas tidsaspekten för företagens internationalisering, 

Freeman och Cavusgil (2007, s. 2) klassificerar Born Globals som företag som utökar sin 

verksamhet på den utländska marknaden inom en tid upp till sex år efter start. Born Globals-

företag existerar oftast inom högteknologiska branscher (Gabrielsson, Kirpalani, Dimitratos, 

                                                           
1  ”[…] a business organization that, from inception, seeks to derive significant competitive advantage from the 

use of resources and the sale of outputs in multiple countries.” (Oviatt & McDougall 2005, s. 31) 
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Solberg och Zucchella, 2008, s. 388). Dessa typer av företag är för det mesta nischade, därmed 

har företagen kunder över hela världen samt en relativt liten hemmamarknad vilket bidrar till 

att företagen är tvungna till att etablera sig på den internationella marknaden (Crick & Jones, 

2000, s. 63).   

  

Knight och Cavusgil (2004, s. 124) samt Oviatt och McDougall (2005, s. 56) menar att 

kunskapsbaserade tillgångar är vitala för Born Globals-företag, då kunskapen kan underlätta 

etableringen samt försäljningen på den internationella marknaden. Därmed anses kunskapen 

vara viktig även för Born Globals-företag. I det skiljer sig Born Globals inte från 

Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 1977). Det som skiljer sig mellan de två är hur denna 

kunskap anskaffas, kunskapskällorna som används samt tiden det får ta. Melén (2010, s. 25) 

förklarar att Born Globals inhämtning och innehav av kunskap är grundläggande vid 

internationaliseringen. 

  

Då den snabba internationaliseringen är något som karaktäriserar Born Globals, är dessa 

verksamheter mer tidspressade när det gäller att skaffa ny kunskap (Melén, 2010, s.24–25). 

Vilket innebär att Born Globals använder sig av andra kunskapskällor vid anskaffningen av 

kunskap, jämfört med Uppsalamodellen, exempelvis genom att utnyttja nätverk, egna 

erfarenheter och genom offentliga organisationer (Hughes, Cesingerb, Chengc, Schuesslerd & 

Krause 2017). Därmed skiljer sig även tillvägagångssättet mellan de två processerna, då 

Uppsalamodellen endast förlitar sig på den anlitade respondenten som kunskapskälla.  

  

Studien utgår från Oviatts samt McDougalls (2005, s. 31) definition av Born Globals, som 

nämnts ovan samt Meléns (2010, ss. 48–50) syn på kunskapens innebörd hos Born Globals och 

hur den snabba internationalisering påverkar av kunskapen och kunskapskällorna som används. 

I studien anses det också vara relevant att utgå ifrån Freeman och Cavusgils (2007) definition 

om att ett Born Globals-företag ska ha etablerat sig på den internationella marknaden inom sex 

år efter grundandet. 

1.5 Problemdiskussion 

Att företag väljer att internationalisera sig och utöka sin verksamhet utanför landets gränser har 

under en längre tid varit ett populärt och intressant ämne för forskning. Under senare tid har 

fokus inom forskningen kring internationaliseringen legat på fenomenet Born Globals; företag 
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som skiljer sig från de traditionella mönstren och inriktningarna inom internationalisering som 

förslagsvis Uppsalamodellen åskådliggör (Melèn, 2010, s. 15). Då Born Globals 

internationaliserar sig i ett snabbare tempo måste de göra det utan att ha alla medel och resurser 

tillgängliga, därmed karaktäriseras företagen av sin annorlunda strategi (Melèn, 2010, s. 16). 

Vilket resulterar i att Born Globals-företag till stor del erfordras utnyttja nätverk (Hughes et al., 

2017). Traditionella modeller kan inte förklara internationaliseringsprocessen för Born Globals, 

särskilt eftersom nystartade företag, som Born Globals är, vanligtvis saknar etablerade nätverk 

med kunder och leverantörer (Hughes, Morgan, Ireland & Hughes, 2014). 

  

På senare tid har Born Globals fått ett ökat erkännande i världsekonomin som viktiga 

organisationer (Piotr, 2018, s. 281). Born Globals är vanligtvis små eller medelstora företag 

som präglas av begränsade resurser. Piotr (2018, s. 281) menar att framväxten av Born Globals-

företag bidrar till landets ekonomiska utveckling och främjar innovation. Däremot förklarar 

Melén (2010, ss. 17–18) att en långsiktig samt ingående analys saknas om Born Globals och 

deras kunskapsanskaffning inför internationaliseringen. Knight och Cavusgil (2004) samt Piotr 

(2018, s. 282) anser att det inte finns tillräckligt med empiri inom ämnet Born Globals och deras 

kunskapsanskaffning. Det delvis outforskade området om Born Globals internationella 

expandering och förberedelserna inför den samt saknaden av empirin ses som ett avgörande 

motiv till att forska om just Born Globals-företag. Intresset i uppsatsen är att ge en djupare 

förståelse angående kunskapsanskaffningen inför en snabb internationalisering. 

  

Den tidigare nämnda Uppsalamodellen av Johanson och Vahlne (1977) är en traditionell och 

väl etablerad modell inom internationalisering, modellen visar på att kunskapen är central och 

en vital grund för ett företags expansion på den utländska marknaden. Kunskap är något som 

bedöms ta tid att införskaffa och bygga upp, ju mer kunskap företag har desto mindre risk och 

osäkerhet för dem. Melén (2010, ss. 16–17) förklarar att det även är grundläggande för Born 

Globals att skaffa kunskap och tillvarata den inför internationaliseringen. Eriksson, Majkgård 

och Sharmas (2000) och Melén (2010, ss. 23–24) förklarar att Born Globals stöter på 

utmaningar vid införskaffandet av kunskap. Då Born Globals har en tidig internationalisering 

har företagen en kortare tid på sig att anskaffa kunskap. Det är därmed enkelt för företag att gå 

miste om viktig kunskap som är grundläggande för deras expansion på den utländska 

marknaden. Därmed blir den snabba internationaliseringsprocessen för Born Globals-företag 

ett dilemma, då en snabb expansion medverkar till svårigheter att införskaffa och tillvarata 

kunskap. (Melén, 2010, ss. 16–17) 
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1.6 Studiens bidrag 

Internationaliseringen samt tillvägagångssätt och förberedelser inför den är ett populärt och 

omskrivet ämne, det finns mycket forskning som diskuterar vikten av kunskap inför processen. 

Däremot skildras sällan en djupare förklaring för hur anskaffningen och inhämtningen av 

kunskap sker inför en snabb internationalisering. Därmed är denna studie tänkt att bidra med 

empiri inom området. Genom att studera Born Globals-företag och applicera välanpassade 

teorier önskar studien att ge en djupare insikt om kunskapsanskaffningen inför en snabb 

internationalisering. Då Born Globals karaktäriseras som nystartade företag som tidigt inriktar 

sig på en global marknad är det intressant att undersöka hur kunskapsanskaffningen för ett Born 

Globals kan gå till och vilka faktorer som möjliggör processen. Då tidigare forskare har belyst 

kunskapsanskaffning för mer etablerade processer som Uppsalamodellen kan i viss mån studien 

ligga till grund för nya aspekter inom ämnet. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med undersökningen är att skapa en djupare insikt angående kunskapsanskaffningen 

inför en snabb internationalisering. Syftet ämnas att uppnås genom att undersöka Born Globals-

företag samt hur deras förberedelser och kunskapsanskaffning sker och typen av kunskap de 

använder. 
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1.8 Forskningsfrågor   

1.8.1 Huvudfråga 

Den huvudsakliga frågeställningen berör hur anskaffningen av kunskap sker inför en snabb 

internationaliseringsprocess. Frågan menar att svara på studiens syfte och ge en djupare insikt. 

Rent konkret lyder frågan; 

 

Hur införskaffar Born Globals kunskap inför deras internationaliseringsprocess? 

1.8.2 Delfrågor 

För att kunna besvara vår huvudsakliga forskningsfråga har tre delfrågor formulerats. Dessa 

delfrågor menar att understödja studien och kommer hjälpa i närmandet av att besvara 

huvudfrågan och nå ett resultat. 

 

• På vilket sätt sammankopplas olika kunskapskällor under kunskapsanskaffningen vid 

internationaliseringsprocessen? 

• Hur används olika kunskapskällor för inhämtningen av olika kunskapsinnehåll?   

• Hur skiljer sig kunskapsanskaffningen för Born Globals i jämförelse mot 

Uppsalamodellens strategier? 

 

1.9 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts är att studien undersöker svenska Born Globals-företag som 

grundats de senaste tio åren, då internationaliseringsprocessen skett nyligen. Företagen skulle 

även, efter sitt grundande, blivit internationella inom sex år efter start i enlighet med 

definitionen av Born Globals (Freeman och Cavusgil, 2007, s. 2). En avgränsning var även att 

företagen skulle vara lokaliserade i Stockholm vilket har underlättat arbetet att få till intervjuer. 

I studien ansågs det även viktigt att avgränsa sig till Born Globals-företag där kontakten hölls 

med nyckelpersoner inom företagen som medverkat i internationaliseringsprocessen. Därmed 

valdes grundare ut som dessa kontaktpersoner. 
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2. Metod 

I metodavsnittet förklaras studiens genomförande och sedan en beskrivning av 

forskningsansatsen samt motivation för val av teori och företag. Därefter ges en presentation 

av företagen som deltagit i studien. Sist berörs studiens undersökningskvalitet. 

2.1 Genomförande 

Studien har genomförts genom en undersökning av tre företag i Stockholm; Asket, Mentimeter 

och Sqore. Dessa tre företag definieras som Born Globals och datainsamlingen har gjorts genom 

semi-strukturerade intervjuer.  Studien grundas på det empiriska material som har 

sammanställts och på existerande teorier om kunskapskällor, kunskapsanskaffning samt 

internationalisering, som teorin om Born Globals och Uppsalamodellen. Syftet har utformats 

för att få klarhet i materialet och dess betydelse. Det empiriska materialet har inhämtats genom 

semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju utgår från teman enligt Denscombe 

(2009, ss. 234–235), därmed användes en intervjuguide som fungerade som stöd vid 

intervjuerna. Den sammanställda intervjuguiden är kopplad till tidigare forskning, 

vetenskapliga teorier samt den aktuella frågeställningen. En guide sammanställdes där kärnan 

plockades ut, guiden ska fungera som ett ramverk, därmed följdes inte guiden till punkt och 

pricka utan följdfrågor och liknande förekom (Denscombe, 2009, ss. 234–235). 

  

Den sammanställda intervjuguiden (se bilaga 1) användes som grund. Intervjuguiden berörde 

specifika teman, vilka är; kunskapskällor, kunskapsinnehåll, internationalisering och nätverk. 

En av de semi-strukturerade intervjuerna genomfördes den 12 mars. Intervjun genomfördes 

med företaget Asket på deras kontor i Stockholm, i ett tyst konferensrum, där respondenten 

David arbetar. Intervjun varade i 30 minuter.  Måndag den 9 april genomfördes de två andra 

intervjuerna. Först ut var Patrik, medgrundare av Sqore, intervjun varade i 55 minuter och 

genomfördes på ett lugnt café i centrala Stockholm. Respondenten Oskar från Mentimeter hade 

begärt att delta via en telefonintervju som varade i 30 minuter.  

  

Samtliga intervjuer genomfördes på en plats vald av respondenterna, även tiden anpassades 

efter dem. På det sättet minskar risken för respondenten att bli påverkade av miljön och känna 

sig så bekväma som möjligt (Lantz, 2013, s. 97). Samtliga intervjuer spelades in, med 

respondenternas godkännande. Genom att spela in kan personerna som utför intervjun 
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koncentrera sig på intervjun och exempelvis se hur respondentens kroppsspråk, ord och tonfall 

är (Kvale & Brinkmann, 2009 ss. 43–44). 

  

Respondenterna fick innan intervjuerna ta del utav intervjufrågorna för att ha möjlighet att 

formulera sina svar, under intervjuerna läts personerna tala fritt utefter frågorna, dem hade även 

frågorna framför sig vilket gjorde att svaren ibland vävdes in i varandra utan att alla frågor 

ställdes. När samtliga intervjuer genomförts transkriberades intervjuerna av båda intervjuare att 

materialet kunde bearbetas på ett effektivt och korrekt sätt. Det arbetet genomfördes genom att 

skriva ner hela intervjuerna i ett dokument, svaren delades sedan in i studiens utvalda teman 

som intervjuguiden innehöll. Empirin bearbetades in i studien genom att de olika företagen 

delades upp och tilldelades rubriker som matchar studiens syfte och forskningsfrågor. Det ledde 

till att empirin på ett effektivt sätt kunde vävas ihop med den applicerade teorin i analysen. 

Arbetet med analysen var även det baserat på teman för att underlätta arbetet med slutsatser.   

2.2 Forskningsansats 

Uppsatsen startades med en teoretisk undersökning, där litteratur, rapporter och artiklar lästes. 

Därefter utarbetades en intervjuguide för det som sågs som intressanta punkter att bygga studien 

på. Under arbetets gång har sökningen av teoretiskt material fortlöpit för att understödja den 

teoretiska referensramen. En plan skapades för hur empirisk data skulle samlas in, genom att 

en intervjuguide utformades grundad i teorierna om kunskapsanskaffning och Born Globals 

som tidigare nämnts. Efter intervjuerna sammanställdes forskningsfrågor som förklaras av 

syftet och problemdiskussion. I insamling av data har en viktig komponent i arbetet varit en 

stor öppenhet mot ämnet avsett att undersöka och en vilja att förstå hur företagen agerar och 

resonerar kring kunskapsinhämtning och Born Globals. 

  

Den typ av data som är avsedd att användas i den aktuella studien utgörs till stor del utav de 

semi-strukturerade intervjuer som utförts. Med hjälp av data besvaras frågeställningarna genom 

att respondenterna förklarar hur de tänkt innan och under sin internationaliseringsprocess. 

Anledningen till att semi-strukturerade intervjuer användes är för att de anses som mest 

lämpliga, då respondenten tillåts tala fritt utifrån intervjuguiden som tagits fram med fasta 

teman, det ger undersökningen möjlighet att analysera och bredda förståelsen kring ämnet. En 

enkät ansågs inte lämplig då en djupare kunskap hade försummats (Bryman & Bell, 2013, ss. 

475–476). 
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Studien är kvalitativ och använder sig utav en abduktiv ansats med en induktiv utgångspunkt 

som innebär att studien utgår från insamlad data och observationer för att därigenom ha 

möjlighet att generalisera och om möjligt fastställa en teori. Med den abduktiva ansatsen växlas 

det teoretiska och empiriska arbetet och ska ge en djupare förståelse för det studerade området 

(Bryman & Bell, 2013, s. 34). I denna studie är det kunskapsinhämtning hos Born Globals-

företag. Valet av en kvalitativ metod kan motiveras av forskningsfrågorna som finns som är av 

deskriptiv karaktär. 

2.3 Val av teori 

Studien har i forskningsprocessen använt sig utav övergripande teorier kring 

kunskapsanskaffning, kunskapskällor samt Born Globals-företag. De applicerade teorierna har 

gett studien en grund att stå på inför insamlingen av empiri. Läsaren får en 

bakgrundsbeskrivning kring företags internationalisering, där äldre tillvägagångssätt redovisas 

i Uppsalamodellen av Johanson och Vahlne (1977). För kunskapsanskaffningen och 

kunskapskällor användes teorier från Fletcher och Harris (2012) artikel i International Business 

Review. Den främsta källan för teorierna för Born Globals har varit artiklar och texter av Melén 

(2010) samt Chetty och Campbell-Hunt (2004). Teorierna kring Born Globals ämnar ge ett 

bredare perspektiv av internationaliseringen av nya företag. Teorierna för Born Globals 

applicerades även för att relatera till och undersöka problemen som uppstår vid 

kunskapsanskaffning, kunskapskällor och det snabba internationaliseringstempot för Born 

Globals-företag. 

  

När det kommer till kunskapsanskaffningen och kunskapskällor är det Fletcher och Harris 

(2012) teori som ligger till grund, dessutom illustreras en modell för att ge en överblick över de 

kunskapskällor som finns vid kunskapsinhämtning. På det sättet ska det gå att identifiera de 

viktigaste kunskapskällorna för Born Globals-företag under deras internationalisering. Deras 

teori stöds sedan av Huber (1991) som också ger förklaring för kunskapskällor och dess olika 

egenskaper. 

  

Mejri och Umemoto (2010) som diskuterar också kunskapskällor och vikten av förståelse kring 

kultur och marknad och kunskapsanskaffningen kring ämnet. Teorierna kring 

internationalisering, kunskapsanskaffning och kunskapsinnehåll vävs samman för att ge läsaren 
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en helhetsbild hur kunskapsanskaffning använts i ett Born Globals-företag och hur 

internationaliseringstempot påverkar arbetet. 

2.4 Val av företag 

Syftet med undersökningen är att studera företags internationalisering, kunskapsanskaffning 

samt förberedelse inför etablering på den internationella marknaden. Vid val av Born Globals 

bedömdes att företagen skulle etablerat sig på den utländska marknaden inom en tid upp till sex 

år efter start. Samtliga företag i undersökningen expanderade sig på den internationella 

marknaden från start, det vill säga från första året. Valet gjordes för att tillgodose den allmänna 

beskrivningen av Born Globals. Företagen valdes sedan ut genom att läsa artiklar om start-up 

företag och hemsidor som samlingsplats för dessa typer av företag. Totalt kontaktades tolv 

stycken företag via telefon eller mail där företagens grundare efterfrågades för en intervju. 

Bortfallen som skett beror på att svar inte erhållits eller att tiden inte passat respondenten. De 

val som gjorts av respondenter kan ses som ett strategiskt urval som är ett icke sannolikhetsurval 

(Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, 2010, s. 129). Det eftersom grundarna av Born Globals-

företagen är de som varit av intresse för studien. 

  

De företag som kontaktades för intervju har alla kontor i Stockholm, det gjordes till stor del för 

att det finns en stor mängd Born Globals-företag i Stockholm. Det ansågs vara viktigt för 

undersökningen att det var en nyckelperson inom företagen som deltagit inför och under 

verksamhetens internationalisering som kunde medverka i intervjun. Då Born Globals 

karaktäriseras som småföretag som verkar globalt kort tid efter start, har företaget sällan anställt 

personal innan internationaliseringen. Vilket innebär att grunderna är dem som medverkade 

inför internationaliseringen. Därmed ansågs företagens grundare vara den grupp av 

respondenter som studien riktade sig mot för information.  

  

Företagen som intervjuats är Asket, Mentimeter och Sqore. Alla tre företagen har kontor i 

Stockholm vilket möjliggjorde en personlig intervju med två av respondenterna. Anledningen 

till att dessa företag valdes är att de uppfyller kraven för ett Born Globals-företag och att de är 

något mindre företag, från Sverige som fortfarande utvecklas. Företagen behövde inte 

representera en specifik bransch utan kunde representera olika branscher. Företagen som 

intervjuats verkar inom specifika branscher som mode, rekrytering och teknologisk-service. 

Alla tre företagen har internet som deras primära försäljningsplattform. 
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2.4.1 Presentation av företag 

2.4.1.1 Asket 

Asket är ett modeföretag med inriktning på herrmode, företaget lanserades år 2015 med hjälp 

av en kickstarter kampanj och samlade då ihop femhundra procent över deras initiala kapital 

begäran (Business insider 2016). Asket använder sig utav ett unikt storlekssystem med 15 olika 

storlekar och erbjuder kläder som är stilrena, tidlösa och har bra passform. Asket är ett 

modeföretag med högt fokus på kvalité.  Företaget valde att lansera sig internationellt redan 

första dagen och en av deras större marknader är i dagsläget Australien, men även Tyskland, 

Frankrike och Danmark är viktiga för Askets försäljning (Asket, u.å). 

  

Grundarna har båda en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm där dem studerade 

International Business. Till en början arbetade grundarna själva tillsammans med en 

administratör, nu vill dem utveckla företaget som vid deras senaste bokslut hade ökat 

omsättningen från föregående år (743 000 kr) till 3 397 000 kr, vilket är en ökning på 357 

procent. Däremot gick företaget med negativt finansiellt resultat vid det senaste bokslutet på 

575 000 kr (Retriever Business, u.å A). 

  

De är för närvarande fem personer på företaget (Asket, u.å.). Anledningen till att Asket var 

intressant i undersökningen är för att dem tydligt arbetat mot en tidig internationalisering av 

företaget och marknadsfört sig världen över. Båda grundarna har dessutom en intressant 

bakgrund utifrån vårt undersökningsområde, där deras studier och erfarenhet kan ha påverkat 

hur dem gått tillväga i deras internationaliseringsarbete.   

2.4.1.2 Mentimeter 

Grundaren av Mentimeter heter i denna studie Oskar och han startade företaget 2014 

tillsammans med tre studenter från KTH där han själv studerat. Mentimeters startkapital kom 

från fyra investerare som gav företaget en god grund. Företaget erbjuder en tjänst som tillåter 

användare att tycka till i olika frågor under seminarium, föreläsningar och presentationer. 

Företaget har skapat en webbtjänst där kunderna i realtid kan skapa undersökningar, 

Mentimeter sammanställer sedan svaren. Deras stora produkt är däremot ett verktyg för 

presentationer som används av både lärare, konsulter och chefer för att göra presentationer mer 

interaktiva. (Mentimeter, u.å) 
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Under 2016 flyttade företaget till San Francisco under fyra månader för att delta i ett 

acceleratorprogram vid namn 500 Start-ups. Företaget har hela världen som marknad med en 

avgörande marknadsandel i USA, men även Tyskland och Frankrike är marknader som är 

viktiga (Mentimeter u.å.). Vid deras senaste bokslut hade de ett resultat på 487 000 kr och hade 

dubblat sin omsättning från 4 017 000 kr till 8 205 000 kr och enligt Oskar kommer en trefaldig 

ökning att ske vid nästa bokslut. Vid intervjun hade företaget 20 anställda (Retriever Business, 

u.å B).  Företaget anses vara av intresse för undersökningen, då förståelse kan ges i frågor kring 

hur företaget genomförde sin internationalisering och hur det inhämtat kunskap om 

marknaderna som Mentimeter är aktivt på. 

2.4.1.3 Sqore 

Sqore grundades under 2010 av fyra personer. I denna studie intervjuas en av grundarna som i 

denna studie benämns som Patrik. Sqore erbjuder en mjukvarutjänst för att söka och rekrytera 

studenter till universitet. Sqore använder sig av en speciell rekryteringsprocess, företaget 

rekryterar sina kandidater genom att anordna tävlingar och på det sättet hitta talanger och kunna 

sålla fram dem bästa kandidaterna. Företaget är verksamma över hela världen med samarbeten 

med över 400 organisationer och 2000 universitet. Företaget öppnade upp sin plattform för 

omvärlden och deras internationalisering drevs av att deras flesta kunder är från utlandet, en av 

deras större marknader är Storbritannien. Till en början arrangerade och marknadsförde Sqore 

sig även på tävlingar för jobbkandidater, men har på senare år specialiserat sig inom 

studentrekrytering (Sqore, u.å.). 

  

Företaget har haft en god ekonomisk utveckling sett till omsättning som fortsätter växa dock i 

ett lägre tempo än tidigare då de har kommit förbi sin etableringsfas. Vid sitt senaste bokslut 

ökade Sqore sin omsättning med 10 procent till 28 660 000 kr, de har dock visat negativt resultat 

vid deras två senaste bokslut, senast med ett negativt resultat på 10 096 000 kr (Retriever 

Business, u.å C).  Dem är idag över 40 anställda på kontoret i Stockholm (Sqore, u.å.).  Sqore 

anses relevanta för undersökningen då företaget haft en internationell organisation sedan start. 

Respondenten kan även ge svar på hur internationaliseringstempot har påverkat 

kunskapsanskaffningen på världsmarknaden. 
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2.5 Undersökningskvalité 

2.5.1 Giltighet 

Giltighet eller validitet avser hur väl den aktuella studien mäter det som avses att undersökas 

eller mätas. Det avser även om datainsamlingen som utförts är relevant eller inte, då det är 

meningen att undersökningen ska uppnå relevanta svar. (Bryman & Bell, 2013, s. 64) 

Denscombe (2009 s. 293) beskriver det som den kvalité som insamlad data besitter och även 

hur välformulerade forskningsfrågorna är. Validiteten är en garant för att studien är gjord med 

korrekt data. 

  

I studien har det lagts mycket fokus på att redovisa ett giltigt och relevant arbete. Efter att ha 

gått igenom empirin har nya aspekter och vinklar hittats. Därmed har den teoretiska 

referensramen, syftet och forskningsfrågorna anpassats under skrivandet, det höjer studiens 

giltighet (Denscombe, 2009, s. 293). Intervjuguiden som användes i undersökningen var även 

väl utformade efter studiens applicerade teorier, även detta höjer studiens giltighet (Denscombe, 

2009, s. 293) 

2.5.2 Tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten i studien beskrivs processen av arbetet utförligt som möjligt (Ahrne 

& Svensson, 2015 s. 25). Respondenterna i studien har inte läst igenom transkriberingen eller 

studien av egen vilja. Om det skett hade det gett dem möjlighet att rätta till fel eller möjligtvis 

utveckla sina svar. Det kan minska trovärdigheten för intervjun, men eftersom intervjun finns 

bandad och transkriberad finns möjlighet att granska. Tillförlitligheten anses därför vara intakt. 

  

Företagen som deltagit i studien stämmer väl överens med definitionen av Born Globals. 

Eftersom det var grundarna som intervjuades till respektive företag bidrog det till att dem hade 

god kunskap om ämnet vilket gav studien information som kunde leda studien framåt. 

Grundarna valdes som respondenter då studien fokuserar på småföretag som internationaliserat 

sig direkt, var grundarna intressanta för studien då det är dem som drivit företaget i den 

processen, företagen har sedan start drivits av grundarna och därmed anses dem ha relevant 

information. Samtidigt faller andra perspektiv bort från studien då andra åsikter än grundarnas 

inte representeras, fler intervjuer hade gett ett bredare perspektiv och bidraget med fler 

infallsvinklar. Intervjuer med fler företag och inkubatorer hade gett undersökningen ytterligare 
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tillförlitlighet. Då studien fokuserade på tre företag ur olika branscher är slutsatsen som 

resultaten gav begränsade. (Bryman & Bell, 2011, s. 403)   

 

2.6 Etiska riktlinjer 

I Studier likt denna finns det ett flertal etiska frågor att ta ställning till, det kan handla om själva 

skrivandet, lämpliga metoder, intervjufrågor men även val av miljö vid exempelvis intervjuer. 

En annan etisk aspekt är konfidentialitetskravet som vetenskapsrådet (2002) förklarar med att 

studien ska arbeta med en hög konfidentialitet som är möjligt. I denna studie har vi valt att 

behålla företagens namn, men använda pseudonymer när det kommer till respondenternas 

namn. Det gjordes för att tillmötesgå de etiska riktlinjer som finns kring anonymitet. 

  

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra forskningsetiska principer som bör vara vägledande i en 

vetenskaplig studie. Den första är informationskravet där respondenterna i en studie måste 

informeras om studiens syfte, respondenterna ska även försäkras om att informationen endast 

används för syftet av studien. Respondenterna har även möjlighet att när som helst avbryta 

deltagandet då det är helt frivilligt att delta. Samtyckeskravet är det andra kravet, 

respondenterna har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor som dem ska delta i studien. 

Konfidentialitetskravet säger att personerna i undersökningen inte ska kunna identifieras samt 

att uppgifter om respondenterna ska vara väl skyddade. Det sista kravet är nyttjandekravet där 

det återigen förklaras att uppgifterna som erhålls endast får användas i syftet för studien 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

  

Denna studie har följt de forskningsetiska principerna då respondenterna presenteras med syftet 

av studien och varför dem ansågs vara av intresse för den. Respondenterna fick själva välja tid 

och plats för intervjun och fick se intervjufrågorna i förhand, det fördes även en diskussion om 

hur lång intervjun kunde vara för att passa respondenten. Studien har valt att anonymisera 

respondenterna för att uppfylla konfidentialitetskravet. Materialet som insamlats har endast 

använts för studiens syfte.    
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2.7 Metodkritik 

Nackdelarna som finns med studiens metod kan vara att den saknar kompletterande 

enkätundersökning där respondenter hade fått rangordna olika faktorer utifrån hur viktiga de är 

under deras internationaliseringsprocess och hur viktigt de anser att det är med 

kunskapsanskaffning innan en internationaliseringsprocess. Statistik är ofta ett bra verktyg för 

att kunna få svar på mer basala frågor och hade även kunnat användas i studien. Dock får 

enkäterna ses som överflödiga i arbetet då målet är att få en mer deskriptiv bild från 

respondenterna och deras tankar kring kunskapsinhämtning vid internationalisering. 

  

I övrigt kan antalet respondenter alltid diskuteras, hur många är många nog, när nås en mättnad 

av information. Tanken är att tre intervjuer kring ämnet ger studien möjlighet att nå ett resultat 

som ger läsaren bättre förståelse kring ämnet, dels beror det på att respondenterna besvarade 

intervjufrågorna på ett liknande sätt. Det finns dock möjlighet att fler intervjuer hade renderat i 

fler infallsvinklar som gett studien en bredare förståelse och även en mer kritisk eller 

problematiserande bild av kunskapsinhämtningen och internationaliseringen.  En av 

intervjuerna genomfördes via telefon, vilket gav författarna en obefintlig chans att läsa av 

kroppsspråk och dylikt hos respondenten. En intressant vinkel för studien hade varit att få med 

en inkubator i studien, en inkubator hjälper nystartade företag att utvecklas och samla in kapital. 

De hade kunnat intervjuats för att se hur de resonerar kring internationaliseringen för Born 

Globals-företag, kunskapsinhämtning och deras roll som kunskapskälla. Tyvärr kunde inte 

någon inkubator nås för att delta i studien. Det leder till att det finns många infallsvinklar att 

studera vidare kring. 
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet för den teoretiska referensramen diskuteras teorierna kring Born Globals-företag och 

dess kunskapsanskaffning. I kapitlet förklaras även Uppsalamodellen, därefter redovisas 

teorierna kring kunskap och kunskapsinhämtning som applicerats i studien för att nå syftet. I 

kapitlet klargörs även studiens definition av vad som avses med kunskap. 

3.1 Born Globals 

Globaliseringen har påverkat företagsmiljön på världsmarknaden samt gett fler individer 

erfarenheter av internationella affärer. Idag råder lägre kostnader för transport och 

kommunikation vilket bidrar till större möjligheter på en större marknad (Oviatt & Mcdougall, 

2005, s. 46). Born Globals har ett gränslöst sätt att betrakta världsmarknaden, därmed etablerar 

företagen sig ofta på flertalet utländska marknader samtidigt (Chetty & Campbell-Hunt, 2004, 

s. 59; Knight, Madsen & Servais, 2003). 

  

Inför ett Born Globals-företags internationalisering krävs lämpade kommunikations- samt 

informationsteknologier, med hjälp av dem underlättas verksamhetens internationella affärer. 

Internationaliseringsstrategin är även av stor betydelse för företagen, den skapas och efterlevs 

i ett tidigt skede efter företagsstarten vilket möjliggör den tidiga internationaliseringen (Chetty 

& Campbell-Hunt, 2004, ss. 60–61). Inför strategiskapandet väger vissa faktorer tyngre än 

andra, bland annat grundarens samt ledningens egna erfarenheter, produktutvecklingen och den 

teknologisk kompetensen (Gabrielsson et al., 2008, s. 391). 

  

Knight och Cavusgil (2004, s. 126) menar att nytänkande strategier styr utvecklingen av 

produkter framåt vilket är en avgörande komponent för Born Globals framgång. Företagen 

lyckas expandera sig på den internationella marknaden genom deras unika innovation samt 

nytänkande (Chetty & Campbell-Hunt, 2004, s. 63). 

  

Oviatt och Mcdougall (2005, s. 55) anser att grundarnas erfarenheter, nätverk och vision är 

viktiga komponenter inför expansion på världsmarknaden. Ofta innehar grundarna egna 

erfarenheter från internationella affärer och aktiviteter samt att de besitter särskilda färdigheter, 

som att sammankoppla olika typer av resurser och kunskap från världsmarknaden för att uppnå 

en hållbar etablering (Gabrielsson et al., 2008, s. 391). Knight och Cavusgil (2004, s. 127) 
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menar att inom Born Globals är grundarnas marknadssyn ofta den att affärerna på 

världsmarknaden är minst lika betydelsefulla som affärerna på hemmamarknaden.   

  

Att etablera sig på flertalet utländska marknader parallellt kan däremot leda till vissa problem, 

då det kan uppstå utmaningar, svårigheter samt okontrollerbara situationer. Dessa problem 

bedöms kunna lösas med hjälp av en internationell marknadsorientering (Knight & Cavusgil, 

2004, s. 125). Den företagskultur som existerar inom företagen är en avgörande faktor för 

framgången på världsmarknaden. Företagsledningar som är innovativt fokuserade skapar ett 

internationellt tänk inom företagen. Det internationella tänket är grundläggande för Born 

Globals då det stimulerar företag till att utvecklas och förbättra dess internationella affärer 

(Knight & Cavusgil, 2004, s. 126). 

3.1.1 Kunskapsanskaffning inom Born Globals 

Eftersom Born Globals karaktäriseras som företag som expanderar sig på den internationella 

marknaden en kort period efter start, har det vanligtvis en större brist på nödvändiga resurser 

inom kapital, material samt kontakter (Melén, 2010, s. 23). Således påverkar det företagens 

konkurrensmöjligheter negativt. Därmed väljer Born Globals att utnyttja sina affärs- och 

personliga nätverk i stor utsträckning (McDougall, Shane, & Oviatt, 1994, s. 478). Att skapa 

och inneha nätverk hjälper företagen att anskaffa internationell marknadskunskap och påskynda 

inträde på världsmarknaden (Hughes et al., 2017). 

  

Den anskaffade kunskapen hos ett Born Globals-företag är en nödvändig resurs för 

internationaliseringen. En stor del av kunskapen som finns inom Born Globals kommer från 

egna erfarenheter. De erfarenhetsbaserade kunskaperna förfogar ofta grundarna över, men även 

anställda inom företag kan besitta dessa kunskaper. (Gabrielsson et al., 2008, s. 391) Genom 

att kombinera den tillgängliga kunskapen inom verksamheten kan företaget höja 

konkurrenskraften på den internationella marknaden (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 

  

Born Globals har en intensiv inlärning som övervägande baseras på tillämpandet av 

erfarenheter. Chetty och Campbell-Hunt (2004) förklarar att Born Globals vanligen tillämpar 

en aggressiv kunskapsanskaffning, där de aktivt testar olika lösningar för att finna engagemang 

på marknaden. De överser felsteg och motgångar för att därpå hitta lösning på dilemmat som 

uppstått. 
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3.2 Uppsalamodellen 

Johanson och Vahlnes (1977) Uppsalamodell har sedan dess uppkomst varit en dominerande 

modell för hur företag internationaliserar sig. Modellen bygger på att företag påbörjar sin 

internationalisering på marknader där det finns lågt psykiskt avstånd och därmed anses riskerna 

och osäkerheten kring processen minimeras. Företagen tar försiktiga steg ut på den globala 

marknaden. När de väl genomfört en framgångsrik etablering på en marknad är företaget mer 

benägna att ta större risker och söka sig till marknader med större psykiskt avstånd. Först 

behöver företaget genomföra det första stegen av internationaliseringen på den första 

marknaden, för att på det sättet tillskansa sig kunskap om hur internationaliseringen bäst 

tillämpas. (Johanson & Vahlne, 1977) 

  

Företagen besitter begränsad eller ingen kunskap om utländska marknader och därför sker det 

sällan export till andra länder. Om behov av export uppkommer minimerar företag risken 

genom att ta ett första försiktigt steg genom en representant på den specifika marknaden. 

Genom att ha en representant på en marknad kommer företagen att erhålla information och 

kunskap om marknaden då representanten verkar lokalt och kontakt förs mellan representanten 

och företaget. Redan i det steget påbörjas kunskapsanskaffningen för företagen och blir stegvis 

mer djupgående ju mer företagen rotar sig på marknaden. (Johanson & Vahlne, 1977) 

  

När den utländska marknaden har bearbetats och kunskap erhållits blir det psykiska avståndet 

betydligt mindre, då kan företagen välja att etablera ett dotterbolag på den utländska 

marknaden. Genom dotterbolaget kan kunskapsanskaffningen bli mer omfattande och ge 

företagen en större insikt för den utländska marknaden. Om företag följer stegen för 

Uppsalamodellen sker kunskapsanskaffningen genom erfarenhet. Därmed kan 

kunskapsanskaffningen vid användandet av Uppsalamodellen ses som en stegvis process som 

förlitar sig på att erfarenhet och kunskap ska ta bort det psykiska avståndet och underlätta 

etablering (Johanson & Vahlne, 1977). 

3.3 Förklaring av kunskap 

Kunskap anses i denna studie som internationaliseringskunskap, information som företag 

behöver när de internationaliseras för att exempelvis underlätta marknadsinträde, försäljning 

och lokalisering av strategier. Eriksson et al. (1997) förklarar att internationaliseringskunskap 

huvudsakligen syftar på kunskap om företagens förmåga att utnyttja sina resurser för att utföra 
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samt gynna företagets internationella affärer. Kunskapen är specificerad för organisationen, 

dess erfarenhet och internationalisering. För internationaliseringskunskapen är omvårdnaden 

av företagens internationella relationer samt företagens nätverk en viktig del (Nordman & 

Melén, 2008). 

3.4 Kunskapsanskaffning 

I Fletcher och Harris (2012) forskning har de undersökt ämnet kunskap samt anskaffning av 

kunskap vid internationaliseringsprocessen för företag. För att förtydliga ämnet har delat upp 

det i tre sektioner. Den första sektionen bearbetar olika sorter av kunskap, där det särskiljs på 

erfarenhetsbaserad kunskap från objektiv kunskap. I den andra sektionen tydliggörs hos vilken 

typ av källa kunskapsinnehållet anskaffas från, det görs en uppdelning mellan externa källor 

samt interna källor. I den tredje och sista sektionen behandlas kunskapsinnehåll, där det görs en 

uppdelning av bland annat internationalisering, teknologi samt marknad. (Fletcher & Harris, 

2012) 

3.4.1 Olika sorters kunskap 

Objektiv kunskap är vanligen enkel att hitta via exempelvis offentliga dokument och rapporter 

från bland annat staten, företagsrapporter samt banker (Nonaka, 1994). Objektiv kunskap är lätt 

att tillägna sig och kan till stor del antecknas vilket förenklar överföringen av kunskap mellan 

olika företagsenheter (Fletcher & Harris, 2012, ss. 633–634). Erfarenhetsbaserad kunskap är 

däremot mer komplicerad att inhämta, överföra och undervisa. Den typen av kunskap kan 

endast erhållas via personliga erfarenheter inom affärer på den internationella marknaden 

(Leonidou & Katsikeas, 1996). 
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Kunskap Förklaring 

Erfarenhetsbaserad 

kunskap 

Färdigheter, information och kunnande som förvärvas genom att 

praktiskt genomföra eller medverka i processer. 

Objektiv kunskap Information som är väl undersökt fakta om verkliga förhållanden 

och omständigheter. 

  

Tabell 1. Förklaring av studiens definition av olika kunskaper och exempel. 

3.4.2 Kunskapskällor 

Fletcher och Harris (2012, s. 635) särskiljer två typer av kunskapskällor i sin artikel. Den interna 

informationen erhålls via organisationens egna erfarenhetsbaserade kunskap, av bland annat 

anställda, chefer samt ledningen. Intern kunskap är erhållen genom att organisationens anställda 

närvarar på bland annat affärsresor och försäljningsuppdrag på internationella marknader och 

mässor. Extern information erhåller företag genom att få överförd information, det på förfrågan 

samt specifika krav från företaget själv. Informationen erbjuds av både försäljningsagenter samt 

privata och offentliga organisationer som är inriktade på att underlätta 

internationaliseringsprocessen för företag (Casillas, Moreno, Acedo, Gallego och Ramos, 2009, 

s. 316). 

  

Fletcher och Harris (2012, s. 634) har även konstruerat en modell för att förklara hur 

kunskapsinhämtning i internationaliseringen sker för ett företag. Modellen skildrar de främst 

förekommande kunskapskällorna i ett företags internationaliseringsprocess. Modellen är 

utgångsläget för kartläggandet av anskaffandet av kunskap för olika sorters kunskapskällor. 
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  Intern Kunskapskälla Extern kunskapskälla 

Erfarenhetsbaserad kunskap Direkt erfarenhet Indirekt erfarenhet 

Objektiv kunskap Intern kunskap Externt sökande 

  

  

Figur 1. Kunskapskällor (Fletcher & Harris, 2012, s. 634) 

  

Figuren ovan (figur 1) är översatt från Fletcher och Harris (2012) figur “New knowledge 

acquisition sources” i figuren visas erfarenhetsbaserad kunskap samt objektiv kunskap, även 

källorna för intern och extern kunskap visas i modellen. Den externa kunskapskällan bygger på 

den erfarenhetsbaserade kunskapen som fås genom indirekt erfarenhet, den typen av erfarenhet 

kan erhållas genom att efterlikna ett annat företag i deras tillvägagångssätt eller att köpa upp ett 

annat företag för att erhålla dess kunskap. Grundat på vilken sorts kunskap (objektiv eller 

erfarenhetsbaserad) som anskaffas via en specifik källa (extern eller intern) gör att det finns 

fyra stycken olika kunskapskällor som inhämtningen av kunskap baseras på. Kunskapskällorna 

enligt modellen är; direkt erfarenhet, indirekt erfarenhet, externt sökande samt intern kunskap, 

dessa beskrivs mer utförligt i nästa delkapitel (Fletcher & Harris, 2012, s. 634). 

3.4.2.1 Direkt erfarenhet 

Denna kunskap är baserad på erfarenheter samt intern kunskap och anses vara den primära 

källan vid inhämtning av kunskap. Direkt erfarenhet är något som anskaffas utan avsikt, 

exempelvis slumpartat via affärsaktiviteter och verksamheter på den internationella marknaden. 

Företagens rådande verksamheter och aktiviteter samt direkta erfarenheter bedöms vara den 

centrala källan för kunskap inför deras internationaliseringsprocess (Fletcher & Harris, 2012, s. 

634). Kunskap erhållen från erfarenheter, lärs in och uppkommer via olika sorters processer, 

exempelvis är en av dessa processer via experiment inom företaget (Huber, 1991, s. 91). Genom 

experiment kan företag exempelvis prova olika marknaders accepterande av nya produkter, 

tjänster eller system. 
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En annan process är att företag fokuserar på att utveckla organisationens förmåga att anpassa 

sig till nya marknader, kulturer och miljöer. Här måste företagen anskaffa sig ny kunskap vilket 

leder till att ny erfarenhetsbaserad kunskap uppstår (Huber, 1991, ss. 91–92). 

3.4.2.2 Indirekt erfarenhet 

Fletcher och Harris (2012, s. 634) förklarar indirekt erfarenhet som andrahandskunskap, 

kunskapen är nödvändig men tillskansas inte direkt av företagen. Huber (1991, s. 100) menar 

att kunskapen kan skaffas på två alternativa sätt; företag kan granska sina partnerföretag eller 

konkurrenters företagsaktiviteter samt hur dessa utförs.  De kan också anskaffa kunskap via att 

ta efter och kopiera företag som gått en liknande väg vad det gäller den internationella 

etableringsprocessen eller genom allianser, licensiering samt organisationer specialiserade 

inom ämnet. Kunskap från nätverkspartners kan hjälpa till att stimulera och leda till att en snabb 

och tidig internationalisering sker (Chander & Lyon, 2009). 

  

De indirekta erfarenheter som företag inhämtar är i stora drag kopplad till olika teknologier, 

strategier och metoder som inhämtas med hjälp av leverantörer, offentliga dokument och 

nätverk. Det andra sättet för ett företag att anskaffa sig indirekt erfarenhet är att rekrytera folk 

med med ny kunskap och erfarenhet (Pao-Lien, Danchi & Ruey-Jer, 2016). Kunskapen kan 

anskaffas via anställning av personal samt med hjälp av upphandling av andra organisationer. 

(Fletcher & Harris, 2012, s. 634; Pao-Lien et al., 2016) På det sättet kan företag effektivt 

anskaffa sig den kunskap och erfarenhet som behövs i organisationen. 

 

3.4.2.2.1 Nätverk 

Enligt Johanson och Mattsson (1988, s. 194) är företag sammanlänkade till sina affärer genom 

nätverk, nätverken inkluderar olika delar som exempelvis kunder, partner och leverantörer. 

Axelsson och Easton (1992, s. 154) definierar nätverk som “uppsättningar av två eller flera 

anslutna relationer som är baserade på utbyte”.2 Teorier om nätverk visar på att nätverk 

innefattar utbyte av resurser bland parterna och att dessa relationer påverkas av strategiska 

beslut (Coviello & Munro, 1997). Coviello och Munro (1997) samt Mtigwe (2006, s. 6) 

förklarar att nätverk gör det möjligt för ett företag att internationalisera snabbare. 

                                                           
2  "…sets of two or more connected exchange relationships". (Axelsson and Easton, 1992, s. 

154) 
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Nätverk ger tillgång till kunskap, som i sin tur kan påverka företagens framgång. Born Globals 

använder nätverk för att få idéer och affärsmöjligheter, vilket i sin tur förbättrar företags resultat 

och internationalisering. Att bygga nätverk samt att inhämta kunskap är viktigt för 

resursbegränsade Born Globals-företag (Hughes et al., 2017). Forsgren (2002, s. 275) förklarar 

att grundarnas marknadskunskap, erfarenhet och utbildning räcker förmodligen inte för Born 

Globals, därmed används nätverk för att övervinna en annars stegvis process av 

kunskapsanskaffning. 

  

Ett företags expansion på en särskild marknad är baserad på förhållanden till aktörer på 

marknaden genom expansion, penetration och integration. För att expandera och driva 

internationellt krävs resurser. Dessa resurser måste innehas av företagen själv eller finns 

tillgängligt hos andra parter inom företagens nätverk (Johanson & Mattsson, 1988, ss. 198–

199). Med resurser avses inte endast fysiska resurser, utan även kunskap är en viktig resurs som 

nämnt tidigare. Dessa icke-fysiska resurser kan anskaffas via nätverk, till lägre kostnader och 

på en kortare tid jämfört med att anskaffa den på annat sätt (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 

Bell (1995, s. 63) och Chetty och Campbell-Hunt (2004) menar att nätverk, kontakter och 

grundarens internationella erfarenheter är en viktig kunskapskälla. 

3.4.2.3 Externt Sökande 

Företag kan anskaffa kunskap genom att söka igenom den externa miljön efter publicerade 

dokument samt andra källor, på det sättet utför företag en fokuserad sökning efter ny 

information (Forsgren, 2002, s. 260). Det görs vanligtvis när det finns ett specifikt problem som 

ett företag vill ha svar på (Chander & Lyon, 2009). Företagen kan även välja att bedriva egna 

marknadsundersökningar eller utbilda sig för att anskaffa sig kunskap och lära sig av andra 

(Fletcher & Harris, 2012, s. 635). 

3.4.2.4 Intern kunskap 

Intern kunskap är information som redan existerar inom företaget och behöver därför inte 

inhämtas. Mycket av kunskapen är erfarenhetsbaserad men viss information kan även vara 

objektiv, både personal samt olika system kan vara källor till den objektiva kunskapen (Fletcher 

& Harris, 2012, s. 635). Huber (1991, s. 100) förklarar att företag ofta inte vet om vad för och 

vilken kunskap de besitter.  En lösning på det är att använda interna källor för att förvärva denna 

“nya” kunskap om företag, kulturen och miljön (Slater & Narver, 1995). Genom att 
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sammanfoga och koppla ihop uppgifter och information från olika interna enheter kan företag 

utveckla kunskap. 

  

Ny inhämtad kunskap om en viss marknad kan exempelvis resultera i ny kunskap inom teknik 

som kan vägleda företagen att anpassa produkten och försäljningen på den marknaden (Fletcher 

& Harris, 2012, s. 635). För att förbättra företagens lärande och anskaffning av information 

menar Huber (1991, s. 102) att företagen ska kodifiera informationen samt registrera det i 

informationssystem. För att effektivisera och förenkla internationaliseringen behövs interna 

nätverk med kommunikationslinjer samt kopplingar som ser till att informationen sparas och 

tillgodo tas (Karlsen, Silseth, Benito, & Welch, 2003). 

3.4.2.5 Kunskap vid företagsstarten 

I tillägg till de kunskapskällor som nämnts ovan är även den kunskap som finns vid 

företagsstarten vital för företagets internationella expansion (Huber, 1991, s. 107). De personer 

som grundar företaget samt medverkar vid expansionen på den utländska marknaden har 

vanligen erhållit kunskap kring internationaliseringsprocessen från tidigare erfarenheter. På det 

sättet vet dessa individer om de processer organisationen kan tillämpa samt att de är bekant med 

den internationella marknaden (Odorici & Presutt, 2013).  Den kunskap som existerar i ett Born 

Globals-företag finns hos de anställda inom organisationen, de är kärnan till företagets kunskap 

(Nordman & Melén, 2008). Grundarna till företaget arbetar för att få kunskapen åtkomlig för 

samtliga i organisationen (Huber, 1991, s. 91). 

  

Den redan existerande kunskap som finns vid företagsstarten omfattar två sammankopplade 

sorter.  Den första är den kunskapen grundarna ger i arv, exempel på det är specifik kunskap 

om företaget, företagets omgivning och miljö samt institutionell kunskap. Den andra sorten 

omfattar kunskap som grundarna har inhämtat inför, i samband eller innan företagsstarten, 

kunskapen anskaffas exempelvis via indirekt erfarenhet. Huber (1991) menar att den kunskap 

som existerar vid starten har stor inverkan på företagets internationalisering samt 

organisationens framtid. 

  

3.4.2.5.1 Grundarnas egenskaper och färdigheter 

I Uppsalamodellen diskuteras inte individens bidrag inför en internationalisering, vilket 

däremot görs i dagens forskning (Andersson, 2000, s. 243). För Born Globals anses framförallt 

grundarnas bidrag viktiga. Drivkraften till Born Globals internationella expansion kommer 
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huvudsakligen från grundarna (Halldin, 2012, s. 27). Gleason, Madura och Wiggenhorn (2006, 

s. 128) anser att inom Born Globals har grundarna, styrelsemedlemmarna och cheferna mer 

internationell erfarenhet i jämförelse med liknande företag som är etablerade på 

hemmamarknaden. 

  

Grundarna använder sina personliga nätverk när kunskap behövs. Därmed har de mänskliga 

resurserna en viktig roll i startfasen av företagens internationalisering, då det avgör vilka 

relationer som utnyttjas och vart de väljer att interagera (Melén & Nordman, 2007, ss. 215–

216). Rasmussen och Madsen (2002, s. 18) förklarar att affärsmarknaden för Born Globals är 

inte beror på var företagen är grundade, utan istället på vilken marknad grundarna arbetar på 

och känner sig bekväma. 

  

Som tidigare nämnt har grundarna en stor påverkan på snabba internationaliseringen av Born 

Globals (Rasmussen, Madsen & Evangelista, 2001). Grundarna måste inte nödvändigtvis ha 

direkta internationella erfarenheter, däremot är det viktigt att grundarna har en internationell 

synvinkel ofta kombinerat med ett internationellt nätverk. Alla Born Globals-företag har inte 

ett internationellt nätverk vid företagsstarten men det är viktigt för dessa typer av företag att 

bygga nätverk för att få tillgång till den internationella marknaden (Rasmussen et al., 2001). 

  

3.5 Kunskapsinnehåll 

3.5.1 Marknad & kultur 

Eriksson, Johanson, Majkgård och Sharma (1997) förklarar att kunskapen om marknaden 

omfattar kunskap angående internationella institutioner som innefattar normer, värderingar, 

samt lagar och regler. Internationell affärskunskap är kunskap om storlek på marknader, 

konkurrenter samt kunderna. Fletcher och Harris (2012, s. 632) menar att via de direkta 

erfarenheterna, genom exempelvis ledningen och marknadsbesök, har företagen möjlighet att 

anskaffa marknadskunskap, denna behöver däremot utökas med kunskap från andra källor. 

Fletcher och Harris (2012, s. 632) förklarar vidare att marknadskunskapen även anskaffas 

genom indirekt erfarenhet via exempelvis konferenser, mässor, statliga rådgivare och via 

anställning av ny personal med kunskap om marknaden. Den redan existerande kunskapen som 

finns inom organisationen är även en betydande kunskapskälla (Fletcher & Harris, 2012, s. 

635). 
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Externa sökningar som företag utför om specifik objektiv marknadskunskap är också en vital 

källa (Mejri & Umemoto, 2010). Den kulturella kunskapen är även betydande vid 

anskaffningen av kunskap om marknaden. Kulturell kunskap syftar främst på kunskapen om 

normer, värderingar samt hur människorna på den särskilda utländska marknaden handlar samt 

tänker. Företag har en viss tendens att expandera sig på en marknad som liknar 

hemmamarknaden och har därmed ett lågt psykiskt avstånd, det är för att minska riskerna. 

(Mejri & Umemoto, 2010) 

3.5.2 Internationaliseringen 

Fletcher och Harris (2012, ss. 632–633) förklarar att kunskap om internationaliseringen inte 

endast är viktig för organisationens etablering på världsmarknaden, utan likaså för att utveckla 

företagets affärer på de marknader som företaget redan etablerat sig på. Enligt Fletcher och 

Harris (2012, s. 633) krävs en internationaliseringskunskap som är särskilt anpassad och 

specificerad till företagen. Genom att samordna, koordinera samt anpassa kunskap tillsammans 

med andra resurser kan företag åstadkomma en stark och varaktig internationalisering på den 

utländska marknaden. 

  

Internationaliseringskunskapen anskaffas vanligen via erfarenheter samt affärssammanhang 

från världsmarknaden på den bransch där företagen är verksamt (Nordman & Melén, 2008). 

Det är olika källor som används vid inhämtningen av internationaliseringskunskap, för att öka 

verkningsgraden och användbarheten av kunskapen kombineras ofta direkta erfarenheter med 

indirekt erfarenheter där företag har anskaffat sig kunskap via exempelvis rådgivare, banker 

och statliga källor (Fletcher & Harris, 2012, s. 632). Det innebär att det är viktigt för företag att 

besitta ett kunnande i att transformera samt kombinera kunskap till internationaliseringen. 

  

Den objektiva interna kunskapen inom organisationen anses även den vara en betydande 

kunskapskälla vid internationaliseringen. För att ha möjligheten att tillvarata kunskapen gäller 

det att företag använder sig av ett utvecklat system där informationen förflyttas inom företaget 

och de olika avdelningarna. (Fletcher & Harris, 2012, s. 633) 
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3.5.3 Teknologi 

Teknologikunskap innebär den teknologi som företaget har framställt och/eller utvecklat sin 

produkt utefter (Nordman & Melén, 2008). Kunskapen inhämtas för att kunna framställa samt 

uppdatera produkter för nya marknader samt för att kringgå en stagnation på marknader där 

företaget redan är verksamma (Autio, Sapienza & Almeida, 2000). Vid teknologisk kunskap 

inhämtar företag både objektiv samt erfarenhetsbaserad kunskap.  Den direkta erfarenheten 

kombineras med indirekt erfarenhet som företaget har anskaffat genom att iaktta kunder, 

leverantörer och konkurrenter eller genom att anställa ny personal med erfarenheter. (Fletcher 

& Harris, 2012, s. 632) Nordman och Melén (2008) menar att väletablerade samt djupa 

relationer och nätverk är även det en bra kunskapskälla för teknologi. Den kunskap företaget 

besitter vid grundandet är grundläggande då ledningen samt grundarnas kunskap kan utnyttjas 

för att etablera produkten på den internationella marknaden. 
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4. Empiri 

Empirin beskriver hur respondenterna har svarat på frågorna i intervjuguiden och gett studien 

empirisk data, här insorterat i intervjuguidens fyra teman; kunskapskällor, kunskapsinnehåll, 

internationalisering och nätverk. Det är för att ge en tydlig bild av vad varje respondent sagt. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning av den empiriska datan. 

4.1 Mentimeter 

4.1.1 Kunskapskällor 

Oskar nämner att tidigare erfarenheter har hjälpt honom att förstå olika länders företagskulturer 

och hur dessa påverkar Mentimeters användningsområden. Därmed anses den direkta 

erfarenheten som en viktig kunskapskälla, då den har underlättat vid internaliseringen för 

företaget.  Oskar medger att tidigare erfarenheter är även det viktigt, speciellt på senare tid när 

de är 20 anställda och vill arbeta med mångfald. Oskar menar att mångfalden och indirekta 

erfarenheter hjälper företaget att se behov utifrån fler människors perspektiv och kan därmed 

förbättra företagets produkt.  

  

Med den indirekta erfarenheten uppkommer frågor om vilken kunskap och erfarenhet de 

anställda har av internationaliseringsprocesser samt annan internationell erfarenhet. För 

Mentimeter är det viktigt att de anställda har egenskapen att se en global marknad. Oskar säger 

att de anställdas erfarenhet av internationalisering inte spelat in i deras initiala 

internationaliseringsprocess, men att de anställer människor med egenskap att se världen som 

en marknad. På senare tid har rekryteringskraven däremot ändrats enligt Oskar. Vid rekrytering 

av personal som hör till den indirekta erfarenheten har behovet av att anställa personal med 

erfarenhet av internationalisering blivit ett krav då ett internationellt tänk ligger i företagets 

DNA som Oskar beskriver det. 

  

Oskar säger att företaget har testat att ta hjälp av konsulter för projekt och marknadsexperiment, 

men företaget ansåg att det fungerar bättre när de själva kan lösa problemen och de vill själva 

leda internationaliseringen. Mentimeter har aldrig haft behov av att etablera kontor utomlands 

då det är kundgrupper som lärare eller konsulter, som bestämmer hur de marknadsför sig och 

inte i vilket land företaget är aktivt. Oskar ser samtidigt ett behov för Mentimeter att anpassa 
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och utöka språktillgängligheten för att kunna nå ut till fler potentiella kunder. Det är något som 

företaget kommer ser som en nödvändig konsultkostnad och inget de gör själva. 

  

“[...] det spelar ingen roll vart du är i världen därför finns det inget behov för oss att ha 

kontor i Tyskland eller Frankrike, det är samma land för oss. Det stora landet världen.” 

(Oskar, Mentimeters grundare, 9 april 2018) 

  

Mentimeter ägnade sig mycket åt externt sökande enligt Oskar, för att se hur andra globala 

företag gått tillväga för att bygga upp en global marknad samt för att producera den bästa 

praktiska webbtjänsten. Ifrån dessa likasinnade företag har de hämtat inspiration och 

vägledning.  Företag som de studerade var bland annat LinkedIn och Intercom som båda är 

väletablerade, globala företag med en strategi som fokuserar på användarnas behov. Oskar säger 

att Mentimeter därefter använde vissa av reglerna på företaget. Däremot använda Mentimeter 

sig inte av rapporter eller styrdokument vid anskaffandet av intern kunskap. 

  

Mentimeter har tredubblat omsättningen tre år i rad och samtidigt dubbla personalstyrkan från 

10 till 20 personer. Det ser Oskar som en direkt effekt av den erfarenhet som erhållits av att 

skala upp företaget och samtidigt effektivisera genom att låta produkten arbeta mer för dem. 

Det blir tydligare för företaget vilka modeller de ska använda och hur produkten kan utvecklas. 

4.1.2 Kunskapsinnehåll 

Oskar på Mentimeter säger att det inte fanns någon specifik kunskap som var extra viktig att 

anskaffa inför internationaliseringen av företaget. Han tillägger däremot att det gjordes 

fundamentala val för vem som skulle använda produkten. Deras största marknad blev snabbt 

USA utan att Mentimeter hade aktiv försäljning mot den marknaden, både universitet och 

företag började nyttja företagets tjänst. Oskar förklarar att företaget därmed lade fokus på att 

anskaffa kunskap som skildrade vad just kunden ville ha för egenskaper i tjänsten, då de visste 

att tjänsten tilltalar en stor mängd användare.  

  

“[...] det finns fundamentala val vi gjort med produkten och ett val är vem som är vår kund. 

Vi har sagt att vår kund eller användare är ledare eller presentatöreren som leder möten av 

vardaglig typ. Sen har vi ingen mer begränsing.” 

(Oskar, Mentimeters grundare, 9 april 2018) 
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En viktig beståndsdel inför den internationella expansionen var främst att ordna ett globalt 

betalningssystem säger Oskar. Det för att alla kunder ska kunna använda tjänstens extra service 

som kunden betalar för. Mentimeter arbetade inte med aktiv försäljning förens de anskaffat 

kunskap om vilka potentiella kunder som fanns, speciellt intresse fanns då för större företag 

och universitet. Oskar beskriver att när ett företag har hittat till Mentimeter och använt 

produkten kan kontakt tas för att se hur ett samarbete kan etableras. Företaget har nu etablerade 

samarbeten i över 50 länder. 

  

Ytterligare viktigt kunskapsinnehåll för Mentimeter är förståelse för olika länders 

företagskulturer samt hur dessa påverkar produktens användningsområden. Oskar nämner att 

det har hjälpt företaget i sin expansion. Deras mål är att bygga den bästa praktiska webbtjänsten. 

Därmed har mycket fokus legat på att anskaffa information om hur produkten ska kunna 

anpassas till kunderna på bästa sätt. 

  

Mentimeter ser skillnad på kunder utifrån vilken användning dem har av produkten och 

fokuserar därmed på vem kunden är. Det är viktigt för Mentimeter att förstå sina kunder och 

därför intervjuar de exempelvis lärare för att få förståelse för hur de arbetar, tänker och vad de 

behöver. Företaget använder externa källor som facklitteratur för att få en tydligare bild av vad 

kunderna vill ha. Produkten är alltid densamma och Oskar beskriver det som en horisontell 

produkt med en vertikal marknadsföring. Mentimeter gör anpassningar när det kommer till 

språket och ser sig som ett rörligt företag som ständigt måste söka ny information. 

  

“Man kan se det som en horisontell produkt alltså att vi är en produkt för alla våra 

användare, de använder samma produkt. Men vi pratar i vertikaler.” 

(Oskar, Mentimeters grundare, 9 april 2018) 

  

Oskar tar även upp att det snabba internationaliseringstempot som något positivt för 

Mentimeter. Initialt gjorde de experiment med att sälja till kunder Stockholm som då inte visste 

om Mentimeters funktioner eller företags existens. Här fick företaget direkt kunskap om att det 

var konsumenterna som använt produkten tidigare som var deras kundgrupp. Eftersom som de 

använt tjänsten kunde Mentimeter ha en dialog med dessa konsumenter istället för att söka efter 

den perfekta kunden. De lärdomar som Oskar tar med sig är främst hur en produkt som är 

fokuserad på kundens behov sammansätts och hur företaget kan skala upp och bli mer effektiva.  
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4.1.3 Internationalisering 

Oskar på Mentimeter studerade elektroteknik på KTH och efter avslutade studier spenderade 

han några år som anställd i olika företag. Oskar berättar att företaget startade som ett projekt på 

sidan av hans ordinarie arbete. Företaget startades tillsammans med tre andra studenter från 

KTH som alla kände att det fanns en inneboende frustration över långrandiga och tråkiga möten. 

Idén till Mentimeter förverkligades när produkten presenterades för grundarnas chefer och dem 

gav positiv feedback. 

  

“[...] redan när vi jobbade med det här på kvällar och helger så hade vi kunder i över tjugo 

länder.” 

(Oskar, Mentimeters grundare, 9 april 2018) 

  

Tjänsten bygger på interaktiva presentationer mellan publik och presentatör. Företagets kunder 

består till stor del av föreläsare på universitet eller företag. Mentimeter är en software-service 

baserad tjänst vilket betyder att företaget är helt webbaserat och att kunderna kommer till dem 

via hemsidan. Tjänsten utvecklades på engelska, vilket medförde att de hade kunder från 20 

olika länder redan efter första året när företaget fortfarande var ett sidoprojekt. Enligt Oskar har 

internationaliseringen varit en fundamental del i produkten och inte något som företaget sett 

som ett separat projekt, Mentimeter har dock arbetat för att se att företaget har en global 

kundgrupp och det genom att vara tillgängliga i hela världen med deras hemsida. 

  

Oskar beskriver Mentimeters strategi för internationalisering som en viral strategi och där 

produktens utveckling är deras huvudfokus, företagets strategi för internationalisering är 

densamma som deras strategi för tillväxt. Det vill säga att det är de aktiva användarna av 

produkten som för vidare budskapet genom att använda den på ett framgångsrikt sätt.  När en 

produkt används av en presentatör sprids varumärket Mentimeter och det tillkommer fler 

användare. Oskar säger att företaget inte ser länder som en faktor för produkten då produkten 

inte besitter några begränsningar i användandet beroende på vilket land eller kontinent kunden 

befinner sig i, samt att det är en tjänst som är fokuserad på användningen av tjänsten och 

upplevelsen främst.  De ser till produktanvändning och riktar sitt fokus mot produkten. 
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Den största delen av omsättningen sker genom den extra service som finns inbyggd i tjänsten 

som användarna kan välja att betala för säger Oskar. Betaldelarna kan vara företagsanpassning 

eller mer avancerade funktioner i tjänsten. Det är oberoende av vart i världen kunden befinner 

sig och Oskar säger att Mentimeter idag har användare i över 100 länder varav betalande kunder 

finns i 50 av dessa länder. Produkten, betalflödet och alla delar är designade för att vara 

tillgängliga över hela världen. 

  

“Det där har ingen landsgräns, folk åker på konferenser i alla länder. Så att vi just har en 

viral go-to-market strategi och att den är product first gör att vi aldrig ser länder.” 

(Oskar, Mentimeters grundare, 9 april 2018) 

  

Oskar förklarar att det för Mentimeter inte fanns några begränsningar eftersom företaget redan 

från start sett hela världen som marknad. Därmed görs allt i stor skala vilket leder till hög 

tillväxt, Oskar säger att det är fundamentalt för ett start-up. De har insett att marknaden för 

deras produkt är större utanför Sverige och att produkten därmed har fungerat bättre där. 

4.1.4 Nätverk 

Oskar själv har arbetat i bland annat Tanzania, Island, Indien och Bolivia. Han förklarar att det 

har underlättat internationaliseringen, då företaget genom Oskar besitter ett brett nätverk som 

är utspritt internationellt. Att ha ett brett nätverk gynnar företaget då dessa kontakter kan hjälpa 

att främja företaget. Oskar menar också att företagets nätverk byggs på och växer allt eftersom. 

Den internationella personalstyrkan ger även Mentimeter ett brett internationellt nätverk. 

  

“[…] man byter erfarenheter med sina kontakter istället för att återuppfinna hjulet hela 

tiden.” 

(Oskar, Mentimeters grundare, 9 april 2018) 

  

Oskar förklarar vidare att Mentimeter använt sig av personer från deras omgivning som gjort 

en liknande resa och startat upp ett företag med globala ambitioner. Företaget har även använt 

sig av mer seniora kontakter som varit i ledande positioner under en internationalisering och 

har mer erfarenhet inom området. Det för att kunna anskaffa kunskap utan att behöva gå igenom 

alla steg på egen hand.    
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4.2 Asket 

4.2.1 Kunskapskällor 

David säger att han fått erfarenhetsbaserad kunskap genom att växa upp i sex olika länder, men 

har svårt att peka ut något specifikt som var särskilt viktig när de startade företaget. Askets båda 

grundare har tidigare erfarenhet från att ha arbetat internationellt och studerat International 

Business på Handelshögskolan. David har dessutom arbetat på Klarna under tre år med 

internationaliseringsfrågor och var sedan ett år i Tyskland och arbetade med liknande uppgifter. 

Därmed har David fått en vana av att arbeta på världsmarknaden.  

  

Då företaget inte anställt personal förens vintern år 2017 har deras erfarenheter inte spelat någon 

roll för deras internationalisering enligt David och företaget har inte haft behov att anställa 

personal med specifik kunskap om internationalisering. Inför sin internationalisering skrev 

Askets grundare en affärsplan som beskrev i stora drag hur företaget skulle kommunicera och 

växa. Då företaget inte gör någon anpassning för olika marknader påverkas inte anskaffningen 

av kunskap beroende på marknad. 

4.2.2 Kunskapsinnehåll 

  

“[...] man inte hinner tänka på allt, så research i ett start-up blir behovsbaserat. Det handlar 

om att släcka de bränder som råder, man har sällan tid att göra förebyggande research.” 

(David, Askets grundare, 12 mars 2018) 

  

David säger att den snabba internationaliseringen har påverkat kunskapsanskaffningen, 

etablering och förberedelserna. I början stressade företaget fram saker vilket ledde till att de 

missade viktig kunskap då Asket vill göra mycket på kort tid. Konsekvensen blev att företaget 

ofta tog två steg fram och ett steg bak säger David. Samtidigt har en snabb internationalisering 

lett till att Asket i ett tidigt skede insåg på vilka marknader deras produkt var eftertraktade och 

kunde därmed marknadsföra sig mer på de marknaderna. David tycker var det viktig kunskap 

att erhålla för företaget, då det gav dem en indikation på hur verksamheten skulle kunna växa.  

  

Företagets research och kunskapsinnehållet företaget valt att anskaffa sig innehöll mestadels 

information om målgrupp, demografi, online-beteende och marknadsandelar. David säger dock 

att den större delen av researchen sker när behovet finns och är nödvändigt, researchen för de 
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flesta start-up företag blir behovsbaserad. David säger att den viktigaste lärdomen för grundarna 

till Asket handlar främst om att ha tålamod vilket troligtvis gett deras produkter högre kvalité 

och förbättrat lanseringen av deras produkter. 

4.2.3 Internationalisering 

David var i högsta grad involverad i Askets internationalisering då det var han och en partner 

som startade företaget år 2015. De valde att sälja globalt från och med dag ett som ett anonymt 

varumärke med öppna dörrar för omvärlden. Oskar och hans partner ansåg att så länge det fanns 

ett effektivt leveranssätt till den specifika marknaden var den marknaden tillgänglig, Asket har 

kunder från Grönland till Afghanistan. Det som är det stora hindret logistiskt är att vissa länder 

har tull på deras varor vilket kan motverka köpkraften på den marknaden. David förklarar att 

Norge är ett exempel på ett land som företaget har begränsad försäljning i, då tullkostnaderna 

anses vara höga. 

  

David säger att deras affärsmodell är att företaget säljer direkt till kunden via online-försäljning, 

där de skär bort alla mellanhänder. Asket arbetar med ett centraliserat lager och inte med flera 

decentraliserade lager på olika kontinenter, även om det hade gett deras kunder en optimal 

upplevelse. Om företagets strategi säger David att företaget arbetar med försäljning direkt till 

konsument och med väl tillgängliga marknader. 

  

David förklarar ytterligare att han tror att grundarnas visioner har varit en betydande 

beståndsdel för Askets internationalisering. 

  

“Som ett litet företag med globala ambitioner, så handlar det om att ganska snabbt få 

avkastning på det du investerar i, för att kunna återinvestera det. Så då väljer vi att fokusera 

på det som ger mest bang for the buck eller mest effekt [...]” 

(David, Askets grundare, 12 mars 2018) 

  

Företaget väljer de lösningar som är mest globalt anpassade, då visionen är att vara globalt 

kompatibla förklarar David. De använder sig exempelvis av internationell media när företaget 

vill nå ut till sina kunder, istället för att använda svensk media som är begränsad sett till 

internationell uppmärksamhet.  David anser att deras strategi vid marknadsföring bygger på att 

exempelvis marknadsföra sig i en tidning som människor över hela världen läser, som The 

Guardian, därmed är det av intresse att synas just där. Alla delar inom företaget anpassas för att 
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vara så globalt kompatibla som möjligt, för Born Globals är världsmarknaden den spelplan 

företaget vill spela på. Att endast segmentera sig på hemmamarknaden är inte av intresse för 

Born Globals-företag. 

  

Asket har globala ambitioner men kan däremot inte erbjuda optimal service över hela världen. 

Därmed har de valt att ”streamlinea” sin produkt, det innebär att det valt att använda ett språk 

och ett fraktsätt för hela marknaden. För Asket var det viktigt att prioritera service och sedan 

ett tag tillbaka erbjuder de fler betalsätt och fler valutor, för att bli mer globalt kompatibla 

förklarar David. 

4.2.4 Nätverk 

David menar att en stor del av kunskapen kommer från de arbetslivserfarenheter grundarna 

erhållit och det breda nätverk som erhållits under tiden utomlands och i anställningar. Davids 

anställning på Klarna gav företaget en möjlighet att vara pilotföretag när Klarna lanserade sina 

betaltjänster utomlands. Deras nätverk möjliggjorde även företagsstarten, då Asket använde sig 

utav en kickstarter kampanj.  

  

De barriärer och hinder Asket stöter på under arbetet med internationaliseringen ser David som 

omöjliga att förutsäga oavsett förberedelser, utbildning eller nätverk. David säger dock att 

företaget ofta bollar idéer med vänner som även dem driver och är involverade i start-up företag. 

Genom dessa nätverk och kontakter kan företaget anskaffa sig kunskap på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt. Asket utnyttjar och förlitar sig på sitt nätverk och deras erfarenheter från 

utlandsexpandering, internationella affärer och marknadskunskap. På det sätt kan de lära sig av 

andras framgång och misslyckanden. Med de nätverk som de har haft hjälp av innebar det att 

de inte alltid behövde söka efter lösningar på de problem som uppstod, utan deras nätverk kunde 

erbjuda färdiga lösningar.  
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4.3 Sqore  

4.3.1 Kunskapskällor  

“Det var en liten strategi från vår sida att vi ska ha anställda som reflekterar våra kunder och 

i och med att vi har kunder från hela världen så måste vi ha anställda från hela världen.” 

(Patrik, Sqores grundare, 9 april 2018) 

  

Patrik tycker att grundarnas utbildning på Handelshögskolan och KTH gav en bra bas, de fick 

även hjälp av Stockholm School of Entrepreneurship, SSES. Patrik förklarar att Sqore från 

början verkat i en internationell miljö. En av grundarna är från Kina vilket automatiskt gav 

kunskap om den marknaden enligt Patrik. I övrigt säger han att företaget inte hade en ordentlig 

förberedelse inför internationaliseringen, utan de har lärt sig i den takt som problem uppstått. 

Enligt Patrik har de läst mycket online media som skriver om start-up företag för att få kunskap 

om internationaliseringen som de företagen gått igenom.  

  

Patrik förklarar att företaget idag har 40 anställda med 20 olika nationaliteter vilket Patrik tycker 

ger dem stor kunskap om deras olika marknader. Patrik förklarar att marknaden vanligen är 

uttagen med hänsyn till företagets interna resurser där kunskap och kompetens om marknaden 

erhålls från individer som exempelvis bott på den utländska marknaden, kommer därifrån eller 

har andra tidigare erfarenheter från den. Det var något av en strategi av Sqore att anställa 

personer som reflekterar deras kundbas enligt Patrik. Språk har enligt Patrik varit viktigt för att 

företaget ska kunna tillgodogöra sig på olika marknader. Den indirekta erfarenheten kommer 

från personalens erfarenhet från arbete och studier utomlands, vilket gett dem kunskap om hur 

företaget bäst agerar på dessa marknader. 

  

Företaget tog även hjälp av en PR-konsult i Storbritannien då de såg behov av att få press 

internationellt och har gjort det i fler omgångar. Konsulter ansågs dock i ett tidigt stadie av 

företaget vara för dyrt enligt Patrik, men har använts för väldigt specifika arbetsuppgifter. Enligt 

Patrik gick Sqore in med stor opportunism och drevs av idealism, därmed blev ofta resultatet 

att det blev som det blev. Strukturen har vuxit fram över åren, såväl research som kundhantering 

har utvecklats till att nu vara mer strukturerade system enligt Patrik.   
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4.3.2 Kunskapsinnehåll 

Patrik beskriver det som att Sqore till en början var för breda, de stressade fram saker utan 

tillräcklig planering. Han tycker att de inte fick till ett djupt avtryck på någon marknad då de 

spred sig över hela världen. Eftersom de spred sig väldigt brett uppstod olika problem på olika 

marknader samtidigt, vilket ledde till att problemlösningen blev ofokuserat. 

  

Etableringsprocessen har ändrats med tiden och blivit mer geografiskt marknadsbunden enligt 

Patrik, Sqore har förstått värdet av att göra avtryck på en marknad. De försöker inte etablera sig 

på marknader utan att veta att det verkligen finns en efterfrågan. Företaget sprider sig inte lika 

brett längre och har en mer strategisk approach. Patrik säger att all sorts kunskap om 

internationalisering och kulturella skillnader har varit nyttig att tillhandahålla i en allt mer 

globaliserad värld. Patrik säger att många lärdomar är viktiga vid arbete i en internationell 

organisation, som exempelvis hur ett möte hålls med olika nationaliteter. Han har även lärt sig 

om hur det ekonomiska ekosystemet är uppbyggt och att skillnaden mellan små och stora bolag 

inte är särskilt stor i slutändan.  

  

[…] när vi skulle köra en kampanj i Sydkorea, med fem svenska universitet 

för att rekrytera sydkoreanska studenter till svenska skolor. Var det en 

kulturell barriär att sydkoreaner är extremt tävlingsinriktad i val av skola. 

Koreanska studenter går väldigt mycket på rankingar på universitet. Så 

behövdes en förståelse om hur ska vi kommunicera ut det så att det blir 

attraktivt för koreanska studenter. Även om svenska universitet inte ligger i 

topp internationellt. Vi fick lyfta fram varför de ska komma till Sverige; Alla 

pratar engelska i Sverige, ett väldigt tryggt land och bättre omständigheter för 

kvinnor. Det är många gånger föräldrarna som tar beslut om vart de ska skicka 

sina barn. ” 

(Patrik, Sqores grundare, 9 april 2018) 

  

Patrik förklarade hur viktigt det är att förstå kulturen i det land företaget jobbar emot. Inte endast 

företagskulturen, utan de sociala värderingar och normer som landet har. Patrik förklarar att hur 

människor tycker och värderar är väldigt olika beroende från vart man är. Det är viktigt att ha i 

åtanke som ett internationellt företag. Patrik förklarar vidare att en av företagets grundare är 

från Kina, det gav Sqore automatisk kunskap om den kinesiska marknaden enligt honom. 

Företaget erhöll kunskap om marknaden, företagskulturen och sociala värderingar.  
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Till en början var alla marknader aktuella marknader enligt Patrik, men nu tas 

internationaliseringsbeslut av styrelsen baserat på erhållen kunskap. Sqore har valt att anpassa 

sin produkt genom att erbjuda flera språk, om en anpassning av produkten fungerar på en 

marknad görs det en ekonomisk avvägning ifall det är lönsamt att implementera produkten. 

Omständigheterna som påverkar val av marknader enligt Patrik är främst att det ses som enkelt, 

varje marknad analyseras och jämförs mot varandra och sedan ser företaget till det ekonomiska 

som varje marknad kan erbjuda. Kunskap om dessa förutsättningar skaffar företaget sig under 

tidens gång och de använder sig av research om behov finns, exempelvis som möten med 

kunder. 

4.3.3 Internationalisering 

Patrik är medgrundare till Sqore och var som affärsutvecklingschef väldigt delaktig kring 

företagets internationalisering då han arbetade med försäljning till företag och organisationer. 

Internationaliseringen kom naturligt då deras kunder var baserade utomlands. Patrik säger att 

då deras specialisering var tävlingar fanns det ingen begränsning för var i världen tävlingen var 

arrangerad. Deras internationalisering koncentrerades främst till Europa och USA då de 

köpstarka kunderna var lokaliserade där. Patrik säger att det som drev internationaliseringen 

framåt var att grundarna såg vissa marknader som extra spännande kombinerat med att det fanns 

en stark betalningsvilja på dessa. Patrik säger att Sqore var väldigt opportunistiska i sin 

internationaliseringsapproach. Företaget segmenterade marknaden efter produkten, däremot 

tillägger Patrik att de kan ha spridit sig för stort till en början. 

  

“[...] negativ effekt av det är om man sprider sig på många marknader samtidigt så stöter 

man på väldigt många olika problem samtidigt, så fokuset i problemlösningen blir också 

väldigt brett.” 

(Patrik, Sqores grundare, 9 april 2018) 

  

Hur företaget går tillväga i internationaliseringen beror på hur marknaden definieras enligt 

Patrik. Sqore har sedan sin start förändrat sitt tillvägagångssätt genom att smalna av 

verksamheten och tar idag marknad för marknad. Patrik förklarar att en person inom företaget 

är ansvarig för en specifik marknad vilket ger ett tydligare fokus genom hela verksamheten. 

Sqore har insett att den breda internationaliseringen är rolig men inte effektiv, därför läggs idag 

ett stort fokus på deras huvudmarknader enligt Patrik.  
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4.3.4 Nätverk 

Patrik säger att de har fått kunskap genom att själva delta i diverse tävlingar, där har de också 

fått kontakt med både kunder och investerare. På det sättet har de utvecklat ett bredare 

kontaktnät som hjälper företaget i deras framtida samarbeten. Patrik tillägger att events, mässor 

och konferenser är har varit ett bra sätt att tillskansa sig kunskap och bygga nätverk. Mer än att 

få kunskap genom dessa nätverk har de även kunnat utföra internships, utbyten och fellowships. 

  

Att ha anställda från olika länder ger Sqore kunskap om olika marknader enligt Patrik. Det har 

gett Sqore ett brett nätverk som sträcker sig från Kina till USA, vilket har hjälpt företaget i 

kontakten med andra företag och universitet.  

  

Patrik förklarar vidare att företaget har lagt stor fokus på att bygga nätverk och använda sig av 

kontakter. Han nämner bland annat St. Gallen Leaders of Tomorrow Network och Atlantic 

Council. De har även använt sig av de svenska handelskamrarna runt om i världen exempelvis 

i San Francisco, New York och Bangalore i Indien. Patrik säger att Sqore även har använt sig 

av många statliga institutioner vars uppdrag är att främja och marknadsföra svenskt näringsliv 

samt andra ideella organisationer. Det har hjälpt företaget i sin expansion på världsmarknaden, 

delvis genom att snabba på processen men också genom att erbjuda kunskap. Patrik tycker att 

de personliga nätverken också har spelat in då de kunnat fråga bekanta som driver start-up 

företag. 

  

4.4 Sammanfattning av empirin  

4.4.1 Kunskapskällor 

Alla tre undersökta företag i studien har mer eller mindre använt sig av erfarenhetsbaserad 

kunskap inför internationaliseringen. I Sqore var exempelvis en av grundarna från Kina vilket 

gav kunskap om marknaden. Oskar på Mentimeter säger att tidigare erfarenheter har gett 

förståelse för olika länders företagskulturer. David från Asket säger att han fått 

erfarenhetsbaserad kunskap genom att levt i olika länder. Därmed har grundarna gemensamt att 

de har tidigare erfarenhet från att ha levt utomlands och arbetat internationellt. De tre företagen 

har även valt att anställa personal med erfarenheter och kunskap om olika marknader, då det 

märkt att det underlättar det internationella arbetet.  
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Företagen har även inhämtat kunskap om internationaliseringen, Sqore har exempelvis läst 

artiklar, deltagit i tävlingar och besökt mässor och konferenser. Mentimeter ägnade sig mycket 

åt externt sökande, för att se hur andra globala företag gått tillväga. Företagen har inhämtat 

inspiration och vägledning genom att betrakta andra.  

4.4.2 Kunskapsinnehåll  

Det snabba internationaliseringstempot anses till stor del vara något positivt. Företagen har 

utfört sina affärer i stor skala vilket har gett en hög tillväxt. En snabb internationalisering gör 

att företagen i tidigt skede får kunskap om vilka marknader de skulle rikta sig till, då företagen 

tydligt kunde se vart det största intresset för produkten fanns. Mentimeter lade fokus på att 

anskaffa kunskap som visade vad kunden ville ha. För Sqore var det viktigt att inneha kunskap 

olika kulturer och de sociala värderingar och normer som existerar. Asket valde att anskaffa 

kunskapsinnehåll om målgrupp, demografi, online-beteende och marknadsandelar.  

  

Däremot kan det uppstå problem när man expanderar på flera olika marknader samtidigt. 

Därmed blir den större delen av researchen blir behovsbaserad. David säger att den viktigaste 

lärdomen för grundarna främst handlar om att ha tålamod. 

4.4.3 Internationalisering  

Born Globals är kort sammanfattat småföretag som tidigt internationaliserar sig. Därmed har 

grundarnas visioner och tankebanor haft en stor påverkan på verksamheten. De har valt att rikta 

sig till världsmarknaden. Oskar på Mentimeter förklarar att internationaliseringen var en 

fundamental del i produkten. Redan från start har de haft en global kundgrupp och deras 

hemsida har därmed alltid varit tillgänglig i hela världen. Även Asket valde att sälja globalt från 

start. Deras vision är att vara globalt kompatibla och därmed väljer företaget de mest globala 

lösningarna. Sqore såg att då deras kunder var baserade utomlands och fokuserade därför på en 

utländsk expansion. 

  

För Born Globals är den globala visionen fundamental redan från start. Företaget arbetar efter 

en internationell målsättningen och därmed sker internationaliseringen likt en självklarhet. 
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4.4.4 Nätverk 

Mycket kunskap och erfarenheter kommer från ett arbetsliv på den internationella marknaden. 

Det har även gett grundarna ett nätverk globalt. De utnyttjar sina nätverk och kan då sätt lära 

sig av varandras framgång och misslyckanden. Tidigare erfarenheter ses som viktigt för 

grundarna delvis på grund av att det innebär ett mer utspritt nätverk. Exempelvis fick Sqore ett 

nätverk i Kina i och med att en av grundarna är från Kina och Asket som var en av pionjärerna 

när Klarna lanserade globala betalningslösningar på grund av deras erhållna nätverk. Att 

anskaffa kunskap genom nätverk anser grundarna är ett bra sätt att underlätta 

internationaliseringen. 
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5. Analys 

Kapitlet presenterar studiens analys. Analysen har sin grund i den teoretiska referensramen 

och den empiriska data som presenterats. Analysen inleds med att göra kopplingar kring 

kunskapskällor. Sedan analyseras kunskapsinnehåll, internationaliseringen och nätverken. I 

kapitlet kopplas teorierna samman med empirisk data.  

5.1 Kunskapskällor 

Sqore har enligt Patrik arbetat mycket med erfarenhetsbaserad kunskap men även haft hjälp av 

objektiv kunskap. För kunskapsanskaffningen och dess källor beskriver Patrik deras 

tillvägagångssätt där de först använde sig utav deras egen erfarenhetsbaserade kunskap för att 

sedan anskaffa sig ytterligare kunskap genom att delta i tävlingar och events. Huber (1991) 

menar att kunskapen som existerar inom företaget vid starten har en stor påverkan på hur 

företagets internationalisering kommer ske. Mejri och Umemoto (2010) för vidare 

resonemanget med att förklara att externa sökningar är ett viktigt komplement till den 

erfarenhetsbaserade kunskapen. För Sqore innebar mässor och tävlingar att de kunde möta 

investerare och kontakter med objektiv kunskap som de överförde till företaget. För Asket har 

mässor och tävlingar inte haft stor betydelse, de har tillskansat sig extern kunskap genom 

marknadsundersökningar och rapporter, Forsgren (2002, s. 260) beskriver den typen av 

informationssökning som ett fokuserat externt sökande och företag genomför likande sökningar 

när det finns specifik information som företaget vill ha (Chander & Lyon, 2009). För 

Mentimeter sker informationssökning bland annat genom att intervjua sina konsumenter för att 

få mer kunskap om deras affärsområde. Patrik anser även att Sqore fått en bra bas genom deras 

utbildningar och det kan konstateras att våra respondenter alla studerat på KTH eller 

Handelshögskolan i Stockholm. 

  

Internationaliseringskunskapen hos företag är huvudsakligen relaterat till företagets kapacitet 

att utnyttja företagets existerande och faktiska resurser (Eriksson et al., 1997). Anskaffandet av 

kunskap inför internationaliseringen hämtas bland annat från kunskap om marknad och 

teknologi, här är det viktigt att företaget kan sammanställa och kombinera för en lyckad 

internationalisering (Fletcher & Harris, 2012, ss. 632–633). Internationaliseringen hos 

respektive företag har stimulerats av deras interna resurser samt deras kunskap och erfarenheter, 

därmed har dessa personer fått stort fokus. Många gånger inhämtas kunskapen via en 
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kombination av direkt erfarenhet, indirekt erfarenhet och intern kunskap. I exempelvis Sqore 

har de anställdas olika bakgrunder och ursprung haft ett stort inflytande över potentiella 

utländska marknader, då det anses mindre riskfyllt att välja en utländsk marknad som det finns 

kunskap om och erfarenheter från. På det sättet kan vissa delar av Uppsalamodellens process 

återfinnas i företagens internationalisering, då det psykiska avståndet som beskrivs av Johanson 

och Vahlne (1977) tas i åtanke vid etablering. Däremot så utnyttjas grundarnas direkta 

erfarenhet i Born Globals, erfarenheterna kan komma från tidigare affärsverksamhet och måste 

inte vara direkt kopplade till företagets affärer (Knight, Madsen & Servais, 2003)). Det är fallet 

i Uppsalamodellen, där alla steg ska tas systematiskt (Johanson & Vahlne, 1977).  

  

Kunskapen som företagen besitter i form utav grundare, medarbetare eller externa källor ligger 

till stor grund bakom de beslut företagen tar. Det kan handla om marknadsanpassningar, val av 

marknader eller etablering. Mentimeter och Asket är företag som inte anpassar sin produkt 

utefter geografiska marknader. Enligt David anpassar sig inte Asket alls utan företaget har en 

produkt och ett koncept som fungerar över hela världen. Mentimeter gör vissa anpassningar, 

däremot säger Oskar att företaget anpassar sig efter vilken yrkesgrupp som ska använda 

produkten och inte utefter vilket land de etablerar sig i. 

  

De söker ständigt ny information men inte om de olika aspekterna vid internationalisering. Det 

är en motsägelse till Eriksson, Johanson, Majkgård och Sharma (1997) som förklarar att 

kunskapen innefattar information om storlek på marknad och övrig viktig information som är 

klassisk för internationalisering. Samt till Majri och Umemoto (2010) där kulturell kunskap 

diskuteras som något av betydelse för ett företag som internationaliseras, något som både Asket 

och Mentimeter delvis förbiser. Asket gjorde däremot en marknadsundersökning innan de 

etablerade sig vilket överensstämmer bättre med Eriksson, Johanson, Majkgård och Sharma 

(1997). De använder sig av en kunskapsinhämtning som liknar den Fletcher och Harris (2012) 

beskriver som förlitar sig på erfarenhetsbaserad kunskap och personliga erfarenheter som de 

applicerar på företaget när problem uppstår. David nämner dock att de också använt sig utav 

den objektiva kunskapen som kommer från marknadsundersökningar och rapporter. 

Kunskapsinhämtningen har till stor del varit behovsanpassad. 

  

Typerna av kunskapskällor som Casillas et al. (2009) beskriver och som även styrks av Fletcher 

och Harris (2012), om interna och externa kunskapskällor, går att implementera för Sqore. Det 

gör det även för Mentimeter och Asket. De två sistnämnda företagen arbetar inte lika tydligt 
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kring mässor och andra evenemang, däremot har de använt sig av den externa informationen 

som Casillas et al. (2009) nämner. När Mentimeter intervjuar potentiella kunder får de en högre 

förståelse för vad som efterfrågas. De har också använt sig utav den externa informationen då 

de använt sig utav konsulter för specifika uppgifter. Asket har använt sig av 

marknadsundersökningar i olika behovsanpassade syften och även Sqore har använt sig av 

konsulter för att få en djupare kunskap om en specifik marknad. Vilket överensstämmer med 

Forsgren (2002, s. 260) som beskriver externt sökande där företagen gör en fokuserad sökning 

av information och att det görs för att få svar på specifika problem (Chander & Lyon, 2009). 

5.2 Kunskapsinnehåll 

Företagen har använt sig av olika hjälpmedel för att underlätta internationaliseringsprocessen. 

Mentimeter valde att utveckla sin webbtjänst på engelska för att kunna nå fler kunder. De 

införskaffade även ett internationellt betalsystem på grund av deras globala ambitioner. Även 

företaget Asket har ett internationellt betalsystem, med fler betalsätt för fler valutor. De valde 

att endast använda engelska som språk och använda sig av ett fraktsätt för hela världen. Sqore 

har däremot valt att erbjuda flertalet språk på sin produkt för att nå ut till olika marknader. Sqore 

har även anställt individer med olika nationaliteter, att anställa personer som reflekterar Sqores 

kundbas var något av en strategi enligt Patrik. Det går även i linje med Chetty och Campbell-

Hunt (2004) samt Knight et al. (2003) som anser att egna erfarenheter och egenskapen att 

sammankoppla olika typer av resurser och information är en viktig del i internationaliseringen. 

Företagen har som resultat av det kunnat internationalisera sina verksamheter relativt snabbt 

efter deras grundande. Det kan liknas vid en dopad variant av Uppsalamodellen, men utan 

lokala representanter på den specifika marknaden. Istället finns representanterna på kontoret i 

Stockholm, men de besitter stor kunskap om de lokala marknaderna som försäljning sker mot. 

  

Enligt Huber (1991, s. 91) erhåller företag kunskap och erfarenhet genom experiment som att 

testa utseendet eller funktionen av en tjänst. Patrik diskuterar kring hur de använder sig utav 

olika tester för att kunna anpassa sin produkt till det som deras kunder eftersöker. Då alla tre 

företag är digitala kan verksamheten använda sig utav data från deras webbsida för att få 

kunskap om marknaderna som företagen har och hur deras konsumenter beter sig. Det kan ses 

som indirekt erfarenhet som beskrivs av Fletcher och Harris (2012) då det är erfarenhet som 

företagen inte hade innan anskaffningen. Gällande den indirekta kunskapen beskriver Huber 

(1991) det som att den inhämtas antingen via att granska sina konkurrenter och liknande företag 
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eller genom att rekrytera personer med erfarenheter som breddar kunskapen hos företaget. 

Asket har inte haft behov av den senare typen av indirekt erfarenhet medan Sqore och 

Mentimeter använt sig utav rekrytering för att få kunskap och tillgång till nya marknader. 

  

Intervjupersonerna från respektive Born Globals-företag menar på att de ofta har kombinerat 

företagets interna resurser för att kunna utveckla internationalisering. Oskar på Mentimeter 

förklarar att de anställdas globala marknadssyn är viktig för företaget. Han lägger också till att 

på senare tid har mångfald blivit viktigt för företaget, då den hjälper Mentimeter att se behov 

från fler människors perspektiv vilket kan förbättra företagets produkt. Huber (1991, s. 100) 

nämner att företagen inte alltid är medvetna om kunskapen som finns inom företaget. Våra 

respondenter har haft en medvetenhet i att deras rekryteringar ger företaget ytterligare kunskap 

om kulturer och marknader vilket även Slater och Naver (1995) skriver om. Sqore såg 

rekryteringen av personal med mångfald som något av en strategi, då mångfalden reflekterade 

företagets kundbas. Knight & Cavusgil (2014, s. 126) skriver om hur det internationella tänket 

är grundläggande för Born Globals-företag då det stimulerar företaget att förbättra sina 

internationella affärer och det leds oftast av innovativ ledning som kan se hur företaget kan 

expandera på världsmarknaden. 

  

Alla tre företag talar om ett naturligt internationellt tänk, grundarnas syn på internationalisering 

har enligt Rasmussen et al. (2001) stor påverkan på hur företaget kommer gå till väga. Två av 

respondenterna har sedan tidigare arbetat internationellt och har medfört den kunskapen in i 

företaget. Sqores grundare Patrik har däremot inte arbetat utomlands, men Rasmussen et al. 

(2001) skriver att grundaren kan komplettera det med ett brett internationellt nätverk och en 

internationell synvinkel, vilket Patrik besitter och har utvecklat. 

5.3 Internationalisering 

Born Globals karaktäriseras såsom företag som inleder sin internationaliseringsprocess i ett 

tidigt skede efter företagsstart, som samtliga av de undersökta företagen har gjort. På grund av 

det är informations- och kommunikationsteknologin betydelsefulla faktorer vid organisationens 

internationalisering. För att Born Globals ska kunna, på ett lyckat sätt, verkställa sina affärer 

internationellt krävs det att dessa teknologier är avancerade och välutvecklade. (Chetty & 

Campbell-Hunt, 2004, s. 63; Knight, Madsen & Servais, 2003) 
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“[...]för Sqore kom internationaliseringen som en naturlig process, vi såg inga 

begränsningar på vart kunderna befann sig i världen, endast möjligheter.” 

(Patrik, Sqores grundare, 9 april 2018) 

  

Born Globals-företag väljer ofta att internationalisera sig på flertalet marknader parallellt, då 

de betraktar den internationella marknaden som gränslös (Chetty & Campbell-Hunt, 2004, s. 

59). Mentimeter etablerades på världsmarknaden tidigt, de hade kunder från 20 olika länder 

redan första året efter grundandet. För dem har internationaliseringen aldrig setts som ett separat 

projekt. Mentimeter har sökt sig till marknader där företaget märkt att en hög efterfrågan 

finns.  Även Asket valde att öppna upp verksamheten internationellt från dag ett. På det sättet 

kunde företaget nå fler kunder och arbeta på tillgängliga marknader. Sqore hade också en bred 

approach på internationalisering tidigt efter företagsstarten. Marknaderna som Sqore valde att 

fokusera på var de marknader där köpkraften var stark och en hög efterfrågan fanns. De olika 

företagens internationalisering har därmed karaktäriseras av ett fokus på försäljning och 

efterfrågan för att generera intäkter och för att föra företaget framåt.  

  

Det tillvägagångssättet som alla tre företag har för internationaliseringen skiljer sig mycket från 

Uppsalamodellen som förespråkar en stegvis etablering med lågt psykiskt avstånd (Johanson & 

Vahlne, 1977). Istället för att starta med en lokal representant väljer företagen att genast 

möjliggöra en tillgång för konsumenter till deras produkter och tjänster. Det möjliggörs till stor 

del av att deras tjänster är software-baserade och inte produktionsbaserade. Asket är fortfarande 

producerande men har en uttalad strategi att inte använda sig utav decentraliserade lager, vilket 

hade varit fallet om internationaliseringen skett enligt Uppsalamodellen. 

  

Företagen har som resultat av det kunnat internationalisera sina verksamheter relativt snabbt 

efter deras grundande. Det kan liknas vid en dopad variant av Uppsalamodellen, men utan 

lokala representanter på den specifika marknaden. Istället finns representanterna på kontoret i 

Stockholm, men företagets anställda besitter stor kunskap om de lokala marknader som 

försäljning sker mot. 

  

Chetty och Campbell-Hunt (2004) diskuterar även grundarnas erfarenheter som en avgörande 

faktor för en lyckad etablering på världsmarknaden. Det är grundarnas visioner, nätverk och 

erfarenhet som kommer avgöra hur internationaliseringen kommer gå till (Johanson & 
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Mattsson, 1988, ss. 198–199). För Mentimeter förklarade Oskar att grundarnas vision och 

internationella tänk har påverkat företagets sätt att agera vilket har varit viktigt för 

internationalisering, det stämmer även överens med Halldin (2012, s. 27) som säger att den 

internationella expansionen för Born Globals drivs av grundarna. Internationaliseringen är en 

del av företagets DNA enligt Oskar, det gäller att samtliga i företaget delar vision och 

företagskultur. Oskar beskriver företagets strategi som ett tillvägagångssätt där produkten är det 

viktigaste, vilket även är deras strategi för tillväxt, därmed är innovation en viktig faktor för 

Mentimeter. I enlighet med Chetty och Campbell-Hunt (2004, s. 63) som menar att en lyckad 

etablering på världsmarknaden beror på företagets unika innovation samt nytänk. Knight och 

Cavusgil (2004, s. 124) bekräftar även det, då dem anser att nytänk styr utvecklingen framåt 

vilket underlättar för Born Globals internationella expandering. I Asket erhålls drivkraften 

främst från Oskar och det andra grundarna, vilket också beskrivs teoretiskt av Halldin (2012, s. 

27). I början av Askets internationalisering var det endast grundarna som medverkade i. Därmed 

var det grundarna som drev expansionen och utvecklingen. Asket visade även prov på nytänk , 

då företaget valde att tillämpa sig av ett unikt storlekssystem med 15 olika storlekar. David 

menar att Askets ambitioner är att vara globalt kompatibla, redan sedan start har företaget haft 

ett internationellt tänk som genomsyrar hela företaget. För Sqore var internationaliseringen en 

naturlig process, de såg inga begränsningar på vart kunderna befann sig i världen endast 

möjligheter. Den internationella approachen i företaget märks även av i de anställda, då Sqore 

avsiktligt har personal av många kulturer och nationaliteter. 

  

Erfarenheterna hos de olika företagens grundare är avgörande då deras vision ligger till grund 

för uppbyggnaden av företagen. Det är med utgångspunkt i grundarnas vision som 

företagskulturen härstammar, vilket är genomgående för företagen. Även de unika produkterna 

och innovativa nytänkandet har varit viktiga faktorer för att gynna internationaliseringen hos 

de olika företagen. 

  

Den snabba internationaliseringen som alla tre företag upplevt har setts som positiv i sin helhet. 

Alla tre företag har sett världen som sin primära marknad och inte sett några direkta hinder för 

etablering utomlands. Den direkta etableringen har lett till insikter om var företagens tjänster 

och produkter är mest eftertraktade och hjälpt företagen att rikta sin marknadsföring och fokus 

i rätt riktning. Den snabba internationaliseringen har gjorts möjlig av att produkterna som 

företagen erbjuder går att konsumera via digitala tjänster. En anledning till att det har 
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möjliggjorts är att företagen och dess grundare har haft tidigare erfarenheter från arbete och 

studier, vilket även Odorici och Presutt (2013) understryker. 

  

Utmaningarna som företagen mött har främst handlat om bristfällig planering och ofokuserad 

problemlösning, det har till stor del orsakats av en stress att etablera sig brett. Patrik nämner 

just bredden som ett problem i ett tidigt stadie då Sqore inte kunde få en tillräcklig etablering 

på någon marknad. David säger att Asket var snabba i deras globala expansion men hade 

bristfällig planering som ledde till att företaget ofta tog två steg fram men slutade med att även 

ta ett steg bakåt. Knight och Cavusgil (2004, s. 125) säger att problemen som uppstår då ett 

företag etablerar sig på flera parallella marknader kan lösas med en internationell 

marknadsorientering. Det är något som Sqore har insett att de behöver göra för att få en bättre 

marknadspenetration. 

  

Det höga internationaliseringstempot påverkar hur företagen arbetar med kunskapsinhämtning, 

både Asket och Sqore beskriver att de använt sig utav behovsanpassad research på grund av 

bristfällig planering. Det går att knyta samman med resonemang som Chetty & Campbell-Hunt 

(2004) för om den snabba kunskapsanskaffningen som Born Globals är tvungna att manövrera. 

De säger att det leder till felsteg och dilemman som de måste hitta lösningar på. David jämför 

Asket som är ett modeföretag med teknologiföretag och säger att de under etableringsprocessen 

har lärt sig att ha större tålamod, men att teknologiföretag som är start-ups inte har den 

möjligheten då tempot är mycket högre för den branschen. Med tiden har 

kunskapsinhämtningen förändrats i och med att internationaliseringen stagnerar och tid för 

planering och struktur ges. För Sqore har etableringsprocessen ändrats under arbetets gång, 

Patrik säger att de inte sprider sig lika brett längre och försöker få tydliga avtryck på specifika 

marknader som de vet har större intresse för deras produkt. 

5.4 Nätverk 

För Sqore har deras tidigare verksamhet med studenttävlingar gett dem ett brett nätverk över 

hela världen och medlemskap i olika internationella sammanhang som St. Gallen Leaders of 

Tomorrow Network och Atlantic Council, därifrån kan de inhämta kunskap som de saknar. Det 

är ett mönster som Forsgren (2002, s. 275) även beskriver och det utbytet gör det möjligt att 

expandera i ett högre tempo (Coviello & Munro, 1997). Även Asket har använt sig utav nätverk 

för att göra strategiska beslut, de nätverk som de främst utnyttjat är personliga, dessa nätverk 
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har hjälpt dem att få kunskap om marknader, vad som fungerar och inte. På det sättet har de 

kunnat undvika den stegvisa etableringen och det är det som Forsgren (2002, s. 275) och Melén 

och Nordman (2007, ss.215–216) förklarar i deras texter kring nätverk för Born Globals-

företag. Samtidigt säger David att de stött på problem som var helt oförutsedda och inga 

nätverk, förberedelser eller utbildning kunde förberett dem på den typen av problem. 

  

”[...] i alla hänseenden har vi använt oss av personer i vår omgivning som kanske redan har 

gjort något liknande eller mer erfarenheter inom vissa specifika områden.” 

(David, Askets grundare, 12 mars 2018) 

  

Born Globals förlitar sig ofta på kunskapen som grundarna besitter och deras erfarenheter enligt 

Chetty och Campbell-Hunt (2004). Respondenterna har i stor utsträckning en god internationell 

erfarenhet där de säkerligen etablerat nätverk i de länder där de varit yrkesverksamma. För 

David och Asket innebar hans tidigare anställning på Klarna att företaget blev en av de första 

företagen att använda deras betalningstjänst för utlandet. Sqore använde de tidigare nämnda 

nätverken som Atlantic Council för att hitta investerare i företaget och även etablera kontakt 

med fler universitet, företag och organisationer. Sqore hade även fördelen att en av 

medgrundarna är från Kina och Patrik beskriver det som att de på så sätt erhöll ett typ av nätverk 

som underlättade företagsverksamhet i just Kina. Det är ett bra användande av företagets interna 

nätverk, som behövs för att förenkla internationaliseringen (Karlsen et al., 2003). Oskars 

erfarenhet från att ha arbetat i länder som Tanzania, Island, Indien och Bolivia har gett 

Mentimeter ett utspritt nätverk på flertalet kontinenter enligt Oskar själv. Oskar menar att deras 

nätverk har breddats då de anställda på Mentimeter har 20 olika nationaliteter. Johansson och 

Mattsson (1988, ss. 198–199) förklarar att det inte bara är fysiska resurser som krävs vid 

etablering på nya marknader utan att kunskap är en viktig resurs och att det kan erhållas genom 

just nätverk. När företagens nätverk utnyttjas så kommer företaget att spendera mindre kapital 

och tid för att nå en framgångsrik etablering enligt (Chetty & Campbell-Hunt, 2004) och 

Mtigwe (2006, s. 6). 
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6. Slutsats 

I studiens sista kapitel presenteras slutsatserna för studien genom att besvara studiens tre 

delfrågor, svaren mynnar ut i svar för huvudfrågan. Därefter presenteras kritik mot det egna 

arbetet och förslag på vidare forskning. 

6.1 Delfrågor 

6.1.1 Delfråga 1 

Syftet med studien är att skapa en djupare insikt angående kunskapsanskaffningen inför en 

snabb internationalisering. Studien menade bland annat att ge svar på hur Born Globals 

sammankopplar olika kunskapskällor vid deras kunskapsanskaffning inför 

internationaliseringen. Resultatet för den första delfrågan är att kunskapsanskaffningen under 

internationaliseringen sker genom en kombination och en sammanställning av olika 

kunskapskällor, vilka är; direkt erfarenhet, indirekt erfarenhet, externt sökande, och intern 

kunskap. Däremot varierar kombinationerna beroende på situationen samt kunskapsinnehållet. 

Uppsatsens slutsats visar på att den direkta erfarenheten hos företagets personal är den mest 

väsentliga kunskapskällan. Resultatet för studien visar att kunskapsanskaffningen styrs av de 

interna erfarenheterna och den indirekta kunskapen, som företagets personal innehar. Då 

kunskapen är lätt att tillgå eftersom den finns internt inom företagen. 

  

Studiens resultat visar på att kunskapen som finns tillgänglig vid företagsstarten har viss 

inverkan på internationaliseringsprocessen. Grundarnas kunskap, färdigheter och nätverk anses 

som viktiga kunskapskällor, likväl även grundarnas visioner och mål för företagen är viktig 

inför internationaliseringen. Indirekt erfarenhet genom rekrytering beskrivs som betydande för 

internationaliseringen. Indirekt erfarenhet genom rekrytering tillämpas när behov har uppstått 

och företagen inte besitter den nödvändiga kunskapen genom de interna resurserna. Slutsatsen 

som kan tas av det är att externt sökande som kunskapskälla är av mindre relevans, däremot 

undersöks och hämtas vägledning och inspiration i viss mån från likasinnade företag. Slutligen 

visar resultatet att företagen utnyttjar interna kunskapskällorna i större grad än de externa vid 

internationaliseringen. 
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Syftet med undersökningen var delvis att se hur det snabba tempot påverkade 

kunskapsanskaffningen. Slutsatsen är att tempot på internationaliseringen i viss mån påverkar 

kunskapsinnehållet samt kunskapskällorna. Det höga tempot på internationaliseringsprocessen 

har inneburit att företagen fokuserat på en primär kunskapskälla. Den huvudsakliga 

kunskapskällan anses vara den direkta erfarenheten.  

  

Kunskapen om marknader och kultur har setts som viktigt kunskapsinnehåll inför 

internationaliseringen. Då stor del av kunskapen om internationalisering och produkterna 

utvecklades vid företagsstarten, har fokus legat på anskaffningen av kunskap om marknaden 

och etablering av välfungerande nätverk. De undersökta företagen har även i stor utsträckning 

tillämpat behovsbaserad kunskapsanskaffning, tagit tag i problemen då det uppstått. Däremot 

har de hög internationaliseringstempot lett till att företagen stött på flertalet problem parallellt 

på olika marknader. Likt Melén (2010) beskriver är kunskapsinhämtningen vid 

internationalisering en utmaning för Born Globals då tempot hindrar företagen att få tillräcklig 

kunskap om de marknader som de bedriver verksamhet i. Då företagen som undersökts har 

öppnat sig för omvärlden uppstår ofta problemet att det är svårt att få en ordentlig 

marknadspenetration på någon marknad, enligt dem själva. 

 

6.1.2 Delfråga 2 

I studiens undersöktes hur olika kunskapskällor används vid anskaffningen av kunskap inför 

internationaliseringen. Slutsatsen är att de undersökta företagen inhämtar kunskap genom en 

kombination av externt sökande, indirekt erfarenhet, direkt erfarenhet och intern kunskap, vid 

grundandet av företagen och dess internationalisering. Studien visar att företagen har olika 

metoder för att anskaffa kunskap. Den största kunskapskällan för Born Globals är den direkta 

erfarenheten, i form av grundarnas erfarenhet och kunskap. I de flesta fallen kombineras det 

med indirekt erfarenhet, det vill säga nätverk och personal som anställs för att förbättra den 

interna kunskapen samt öppna upp för nya marknader och kontakter. 

De undersökta företagen beskriver en begränsad användning av externt sökande. När det 

används är det oftast behovsanpassat. För ett nystartat företag kan konsulttjänster vara dyra. 

Företagen har använt sig utav samtliga typer av kunskapskällor vid något tillfälle. Källorna som 

används är de som är mer lättillgängliga för företagen som exempelvis personalrekrytering som 

är en del av den indirekta erfarenheten. Studiens slutsats är att kunskapsinhämtningen utförs 
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genom en kombination av metoder men att det främsta verktyget är direkt erfarenhet från 

grundare och indirekt erfarenhet från medarbetare och nätverk. 

 

6.1.3 Delfråga 3 

För att närma och besvara studiens syfte undersöktes skillnader i internationaliseringsprocessen 

för Born Globals i jämförelse mot Uppsalamodellens strategier. I Uppsalamodellen är det 

organisationen som bygger upp och samlar in kunskap om utländska marknader, företagen 

internationaliseras i takt med insamlandet. Det är verksamheten som erfordrar kunskap och 

allting sker stegvis.  Företagen utökar sina affärer genom “learning-by-doing”, alla steg testas 

grundligt på en närbelägen marknad innan företagen kan går vidare till nästa steg i processen. I 

modellen ser företagen inte till individens bidrag inför en internationalisering. Studien indikerar 

att för Born Globals är kunskapsanskaffningen inför internationaliseringen mer 

individcentrerad. I Born Globals ses individerna som en viktig kunskapskälla, där företagen 

utnyttjar deras färdigheter, nätverk, erfarenheter och kunnande om exempelvis 

internationalisering, marknader och försäljning. I Born Globals är det inte nödvändigt för 

företaget att stegvis utöka sig till nya marknader för att få kunskap om den internationella 

verksamheten. I Born Globals ligger fokus på nätverk och de anställdas färdigheter. Genom att 

dra nytta av dessa kan företagen utnyttja kunskap om världsmarknaden som anskaffats inom 

nätverket och av företagens anställda. På det sättet förkortas processen för 

internationaliseringen avsevärt. Nätverk ger Born Globals kunskap om omvärlden på ett 

billigare och effektivare sätt än Uppsalamodellen. 

  

Av studien kan även slutsatsen om att det skett en förändring i internationaliseringen från 

Uppsalamodellen till Born Globals fastställas.  I Uppsalamodellen är företag organisatoriskt 

bundna, det är företagets närvaro och affärer på världsmarknaden som ligger till grund för 

internationaliseringen. I Uppsalamodellen är det företagens egna deltagande och erfarenheter 

från världsmarknaden som internationaliseringen baseras på. För Born Globals är det 

grundarnas och andra individer inom företaget som ligger till grund för 

internationaliseringen.  Born Globals är mer individfokuserad, det är grundarnas och andra 

individers erfarenheter, färdigheter, kunnande och nätverk som ligger till grund för 

internationaliseringen.  
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Därmed är skillnaden mellan Uppsalamodellen och Born Globals den att internationaliseringen 

är i den gammalmodiga Uppsalamodellen organisatoriskt förankrad medan den i Born Globals 

är individbaserad och fri. 

6.2 Huvudfråga 

För att ge svar på studiens syfte utformades en huvudfråga. Huvudfrågan hade som fokus att se 

hur Born Globals anskaffar kunskap inför deras internationaliseringsprocess. Slutsatsen som 

kan dras av uppsatsens resultat är att Born Globals-företag inför internationaliseringsprocessen 

anskaffar kunskap genom att kombinera direkt erfarenhet, indirekt erfarenhet, externt sökande 

och intern kunskap. Däremot kan det fastställas enligt studiens resultat att somliga 

kunskapskällor och visst kunskapsinnehåll anses som mer användbart än andra. Born Globals 

har ofta begränsade resurser inför deras internationalisering vilket gör att de i hög grad försöker 

utnyttja källor och kunskapsinnehåll som finns tillgängligt inom företaget. Därmed utnyttjas 

grundarnas tidigare erfarenheter samt nätverk i stor utsträckning, enligt undersökningen.   

  

Slutsatsen som framkommit i uppsatsen kan ge bidrag till att understödja det empiriska gapet 

som Melén (2010) och Eriksson, Majkgård och Sharma (2000) menar existerar vad det gäller 

Born Globals och dess kunskapsanskaffning. Enligt resultatet kunde det även konstateras att 

Born Globals-företag möter utmaningar och prövningar i deras kunskapsanskaffning i 

överensstämmelse med Melén (2010). Eftersom Born Globals-företag har en kortare period att 

anskaffa och anpassa kunskap till företagets internaliseringsprocess. Studiens resultat visar 

även i överensstämmelse med Fletcher och Harris (2012) samt Huber (1991) diskussioner att 

Born Globals tillämpar sig av olika typer av kunskapskällor inför internationaliseringen. 

  

Enligt resultatet kan det konstateras att vissa kunskapskällor och kunskapsinnehåll används i 

större omfattning än andra. Vissa kunskapskällor och kunskapsinnehåll anses ha större 

betydelse inför Born Globals internationalisering. De kunskapskällor som visas ha större 

betydelse enligt studien är den direkta erfarenheten, därmed grundarnas erfarenheter och 

nätverk. Studiens visar på att Born Globals väljer att anskaffa kunskap om marknaden och 

kultur då det ger kunskap om företagens kunder. Studiens resultat har gett en fördjupad 

förståelse för Born Globals och deras kunskapsanskaffning inför internationalisering, som 

syftet ansåg.  

 



55 
 

6.3 Kritik till det egna arbetet 

Då studien endast är baserad på undersökningar från tre olika Born Globals-företag kan 

generaliseringen av studiens resultat tyckas vara limiterad, vilket är en nackdel för studien. I 

studien valdes även grundare ut som respondenter, vilket kan anses ge ett vinklat och snedvridet 

resultat. I och med att Born Globals ofta är småföretag, innebär det att företagen ofta inte har 

anställd någon personal inför internationaliseringen. I studien valdes därför grundare ut som 

respondenter då det är dem som har medverkat i kunskapsanskaffningen inför 

internationaliseringsprocessen.   

  

Uppsatsen tar inte speciellt hänseende till branscher, därmed kan inte några generella slutsatser 

dras vad gäller kunskapsanskaffningen för Born Globals inom specifika branscher. Vidare 

begränsningar är även att de undersökta företagen inte har undersökts under deras 

internationaliseringsprocesser. Information om dessa processer har anskaffats genom intervjuer 

av personer på respektive företag samt vad dessa nyckelpersoner anser har varit viktigt vid och 

inför internationaliseringen. Studiens resultat stärks även av tidigare forskning och deras 

slutsatser.   

  

Med det som utgångspunkt anses det att inga generella rekommendationer kan dras beträffande 

kunskapsanskaffningen för Born Globals-företag. Däremot med analyserande och utredande 

generaliseringar som bas anses det att uppsatsens resultat och slutsats kan vara användbar för 

företag som är i en likartad position. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då studien är gjord med endast tre Born Globals-företag skulle vidare forskning som är mer 

omfattande och innefattar mer data från ett större antal företag och nyckelpersoner kunna ge 

mer empiri och i och med det öka generaliserbarheten. Det skulle även bidra till att täcka det 

empiriska gap som har identifierats. Då studien undersöker olika typer av branscher skulle 

vidare forskning ha möjlighet att gå djupare och betrakta ifall det skiljer sig bland olika 

branscher för Born Globals kunskapsanskaffning. Forskning skulle även kunna göras med 

inkubatorer, för att se vilka deras åsikter, affärsråd och vanliga tyngdpunkter är när det kommer 

till att underlätta samt stödja Born Globals internationalisering och deras tillväxt. Vidare är det 

möjligt undersöka vilka de vanligaste fallgroparna och problemen är som Born Globals stöter 

på i och med deras internationaliseringsprocess. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Intervjuguide 

A. Bakgrund 

1. Vad är din position i företaget? 

2. Din erfarenhet av företagets internationalisering, var du involverad i denna? 

3. Hur såg internationaliseringsprocessen ut? Hur lång tid efter etablering startade den? 

4. Använde ni er av några etablerade metoder eller strategier? 

5. Anser du att det finns olika tillvägagångssätt för etableringen beroende på marknaden? 

6. Har ni förändrat ert tillvägagångssätt vid internationalisering? 

  

B. Kunskap 

1. Var det någon kunskap som du kände var viktig att anskaffa sig innan ni påbörjade 

internationaliseringen av företaget? 

2. Varifrån har ni skaffat denna kunskap ifrån? Specifik källa? 

  

C. Direkt kunskap 

1. Hur stor roll har de anställdas erfarenheter av internationalisering spelat vid er 

internationalisering? 

2. Hur stor roll har de anställdas erfarenheter av internationella marknader spelat vid er 

internationalisering? 

3. Har tidigare erfarenhet varit till hjälp? 

4. Hur har ni använt er av den erfarenhet som ni fått utav de första internationaliseringsstegen 

vid vidare internationalisering? 

5. Hur har företaget utnyttjat de erfarenheter som de anställda har? 

  

D. Indirekt erfarenhet 

1. Har ni känt behov av att anställa personal med specifik erfarenhet och kompetens inom 

internationalisering? (om ja, vilken typ av kunskap och erfarenhet?) 

2. Har företaget använt sig av utomstående hjälp såsom kontakter eller nätverk? 

  

E. Externt sökande 
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1. Vilken typ av research gjorde ni innan er första internationalisering? Inhämtades kunskap 

från externa källor? Vilka? 

  

  

F. Intern kunskap 

1. Hur använder ni av redan existerande kunskap inom företaget i internationaliseringen? 

(rapporter eller styrdokument) 

  

G. Kunskapsinnehåll 

1. Har ni valt att anpassa produkterna utefter marknad? Vilka anpassningar har ni gjort? Varför 

valde ni att göra det? 

2. Vilka omständigheter påverkar val av marknader vid internationalisering? 

3. Hur får ni kunskap om dessa omständigheter? Sker kunskapsinhämtningen innan eller under 

etableringen? 

4. Påverkas anskaffningen av kunskap av marknadens kultur? Anpassar ni er efter kulturen? 

Var får ni kunskap om dessa kulturskillnader? 

5. Anser ni att er internationaliseringsprocess påverkas av den erfarenhet och kunskap ni fått 

genom era nätverk? 

  

H. Internationaliseringstempo 

1. Har det snabba tempot för er internationalisering påverkat er etablering, förberedelse och 

kunskapsinhämtning på ett positivt/negativt sätt? 

2.Har er etableringsprocess på en ny marknad förändrats med tiden? Har er förberedelse 

ändrats? 

3.Vilka lärdomar och kunskap har ni fått med er under tiden? 
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Förtydligande av respondenter i datahantering. 

  

Namn Företag Akronym 

David Asket A 

Patrik Sqore S 

Oskar Mentimeter M 

  

Namn Roll Akronym 

Linnéa Forsén Intervjuare L 

Jesper Garpenhag Intervjuare J 

  

Intervju med Asket 12 mars 
Erfarenhet 

J: Vår första fråga till dig är då om din erfarenhet om er internationalisering och hur du var 

involverad i den. 

  

A: Engagemanget och i allra högsta grad involverad i det eftersom vi var två personer som 

startade det och vi valde att sälja globalt från dag ett egentligen som ett anonymt eller icke 

befintligt varumärke egentligen på nätet. Med en globalarena från dag ett så vi öppnade dörrarna 

för världen första dagen när vi lanserade. 

  

J: Ja precis för jag såg på er hemsida att ni har alla länder där. 

  

A: Ja men exakt, så du kan så länge DHL express eller ups kan ta sig fram så har vi haft orders 

från Chile till Grönland till Afghanistan i princip. Men i allra högsta grad var jag involverad i 

den och precis vår erfarenhet av internationalisering. Vi började med att vi egentligen sa att vi 

skulle vara globala från starten så vi öppnade dörrarna eftersom som vi har tagit fram en 
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affärsmodell som bygger på att vi enbart är tillgängliga och säljer direkt till kunder, direct to 

consumer. Där vi skär bort mellanhänder, wholesales, distributörer, allt det där och med enbart 

onlineförsäljning så har vi möjligheten att rikta oss mot hela världen. Då är det bara logistiskt 

som tull och sådant som gör det bökigt för kunder att köpa från vissa länder där man åker på 

tull och avgifter och sådär. Så vi har inte, det var från början var att vi inte jobbar med en super 

lokalisering med decentraliserade lager i Sydamerika, Asien, Nordamerika för att ge en optimal 

upplevelse över hela världen utan lågt hängande frukter, EU lätt det är en marknad, en tull så 

absolut hela EU också USA eftersom det är en tull frigräns på 1000 dollar Australien lika så 

och resten av världen åker på tull. 

  

J: Okej är det något land som är speciellt svårt att i det hänseendet? 

  

A: Nej det är olika, Norge är det som är mest förvånande, det är ett grannland men vi har knappt 

någon försäljning för att det är så dyrt. Alltså är det över 300 NKR så är det tull och moms på 

det. Vilket gör att alla svenska e-handlare, de har lager och egen filial i Norge för annars går 

det inte. Men vi hade en ganska enkel approach med lågt hängande frukt där det är lätt att 

erbjuda en riktig bra service så erbjuder vi riktigt bra service. Vi riktar oss till hela världen från 

dag ett möjliggör det i alla fall men sen hade vi en, one vad ska man kalla det, en hemsida, ett 

språk, ett betalsätt, ett fraktsätt. Väldigt streamlineat och det vi fokuserar på är produkten och 

marknadsföringen och när det kom till hela den logistiska set-upen så var en lösning för allt 

som då skulle vara så bra som möjligt för så många som möjligt och vi startade det med en 

kickstarter kampanj, som är en crowdfunding plattform, kickstarter. Och som såklart öppnar 

upp för hela världen eftersom den är främst i USA men den är en väldigt internationellplattform. 

  

J: Hur gick den crowdfundingen då? 

  

A: Den gick väldigt bra, vi hade ett mål på 10 000 euro som vi behövde för att starta upp 

produktionen och det motsvarar ungefär 300 t-shirts. Det lyckades vi faktiskt nå på 24h och så 

kom vi upp i 1500 t-shirts eller en halv miljon kronor i omsättning på ungefär tre veckor och på 

det sättet lyckades vi ju nå ut till 600–700 kunder över hela världen från dag ett egentligen och 

det räckte väl för att få någonting igång. Men det är inte så att du får igång världens 

snöbollseffekt i word of mouth i det. Därifrån jobbar vi mycket med press och influencers och 

även där, det går ju inte att ha en lösning för press och influencers men i alla fall gå på så 80–

20 effekt, vi går på de stora som kanske inspirerar dem andra, vi gick inte på Kalmar 
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lokaltidning utan snarare Vogue och The Guardian etcetera för de kommer andra snappa upp 

också. 

  

J: Det är ju jättebra och jag tänkte just på crowdfundingen vad var motprestationen från er sida? 

  

A: Man fick köpa en T-shirt i förväg, så det var som en förskottsbetalning/försäljning. Förköp 

helt enkelt. 

  

J: Då har vi fått lite svar på första delarna, vi kan väl bara gå lite djupare på metod i strategi du 

pratade lite om de strategier och metoder ni använder er utav. Kan du gå igenom de igen bara 

så vi har lite djupare. 

  

A: Mm, alltså rörande vad? Marknadsföring eller? 

  

J: Internationaliseringen i sig, alltså hur ni tänkte ni. Approachen mot att bara starta det 

internationellt, just att ni valde att start internationellt direkt. 

  

A: Just precis det var ju där jag började, vi har globala ambitioner från början men inte resurser 

att erbjuda super grym lokal service från början, lokal kundtjänst, språk, hemsidor, lokala 

betalningssätt, lokalt fraktsätt, över hela världen såklart det är ju ett enormt åbäke att göra det 

så vi valde att göra det så enkelt för oss som möjligt samtidigt som vi öppnar upp för så många 

som möjligt att testa oss. Det innebär då att vi körde engelska på allt, ett betalsätt, ett fraktsätt 

men som är kompatibelt med hela världen och på det sättet kunde vi tillgodose på ett bra sätt 

behoven i vår närhet inom EU men även inom vissa andra marknader där det var väldigt bra 

service med fria returer och ingen tull såklart medan andra i andra länder inte fick en precis så 

bra upplevelse eller en idag. 

  

J: Men har ni ändrat tillvägagångssätt under tiden? 

  

A: Lite grann så har vi flera betalsätt, flera valutor beroende på var man handlar ifrån så vi 

anpassar oss så gott vi kan men även där försöker vi ju som ett litet företag med globala 

ambitioner, så handlar det om att ganska snabbt få avkastning på det du investerar i för att kunna 

återinvestera det. Så då väljer vi att fokusera på det som ger mest bang for the buck eller mest 

effekt, t.ex. när det kommer till betalsätt kommer vi inte att välja, alltså då väljer den 
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betallösningen som är så global som möjligt det är ett krav egentligen att det är globalt 

kompatibelt. Vi kommer inte stänga ner så det gjorde det också att när Klarna lanserade globala 

betalningslösningar så var vi en av dem pionjärerna en av de första som erbjuder dem för då 

blir vi en pilotkund åt Klarna. 

  

J: Ja men vad bra. 

  

Kunskap 

L: Men kunskap var det någon kunskap som var viktig att skaffa innan ni började allt i hopa? 

  

A: Hm, det är så svårt att säga alltså. Det är klart att det är flera färdigheter som är fördelaktiga 

vid att starta ett företag som försöker eller vill sälja internationellt men kunskaper eller 

färdigheter i sig är väl ganska brett. Vi båda har jobbat internationellt, jobbat utomland i flera 

olika länder innan vi startade det här, vi har läst och pluggat internationellt, jag är uppvuxen i 

sex olika länder så det är klart att en viss internationell bakgrund, både privat, 

utbildningsmässigt och professionellt ger lite mer perspektiv till vad man måste kunna ta hänsyn 

till. Sen också rent affärsmässigt att man stöter på många barriärer som  man inte har en aning 

oavsett hur förberedd man är eller hur berest man är. Men detta har bidiragit till nätverk, 

kontakter och kanske en global syn. Båda har läst handels fem år kandidat och master och jobbat 

men det blir väldigt konkret när du ska starta ett företag okej vi ska skeppa produkter över hela 

världen och hur ska vi få ut dem här okej vi behöver kartonger fraktsedlar ett fraktsätt någon 

som skickar det här, det blir väldigt konkreta utmaningar. 

  

J: vad skulle du säga är det största hindret i den delen? 

  

A: I vilken del? 

  

J: Ja men alltså hela frakten, och vad blir det stora hindret om man säger så? 

  

A: Det stora hindret för vad? 

  

J: Alltså för er att kunna göra det ni vill göra det ni vill göra i stort? 
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A: Aa okej, nej men alltså logistiken i sig är nog en av de största utmaningarna för 

internationalisering eller jobba globalt. När du jobbar med fysiska produkter, du ska ju 

transportera varor och de ska oftast till alltså logistiken i sig är väl om vi pratar 

internationalisering av den typ av bolag som vi är, så är det klart det ena är marknadsföring att 

faktiskt kunna skala upp den globalt och det andra är logistiken. Och inom logistiken om du 

verkligen vill satsa globalt och internationellt så är det flera olika utmaningar du måste ju för 

att kunna ha så bra service som möjligt kommer du behöva ha lager på flera olika platser, för 

att kunna undvika tullar och undvika tullgränser. Ha snabbare frakt, frakten börjar i Hong Kong 

när du fraktar till en kund i Kina istället för att den börjar i Estland och för att kunna ha det så 

behöver du ha ganska stora volymer, du måste kunna ha ett lager som ska hålla och inte ta slut 

på flera olika platser så du splittrar upp ditt varulager. Det kräver såklart kapitalbindning 

bindning i varulager, man måste investera mer och mer pengar som ligger bundet i fler och fler 

varulager så det är för e handel lagerbindning och logistik nog de logistiska begräsningarna sen 

finns såklart begräsningar inom marknadsföring och kommunikation, hur väljer man då att nå 

ut till vilken grad, att anpassa sitt budskap för att det ska svara så bra som möjligt givet lokala 

omständigheter och det är där som sagt vi valde att gå den enklare vägen som innebär att vi får 

en mindre träffyta då vi har ett språk för allt. Sen lägger vi inte vår marknadsföringsbudget på 

alla 300 länder i världen utan vi fokuserar på våra huvudmarknader och sen så händer det lite 

av sig självt i resterande 350 länder. 

  

J: Vi fick ju lite svar på varifrån ni fick er kunskap ifrån, men kan du vara lite mer specifik 

kanske var du har jobbar, i vilka länder och sådär. 

  

A: Jag har uppvuxen i flera olika länder Österrike, Tyskland, USA, Sverige och så har jag jobbat 

eller primärt jobbat med e-handel och betaltjänster eller management Consulting så jag jobbade 

på Klarna i 3,5 år, faktiskt även där med internationalisering och marknadsföring. Så jobbade 

jag som managementkonsult i Tyskland ett tag och jobbade med olika projekt där, affärsstrategi 

och internationalisering och marknadsföring i princip. 

  

J: Så då har ändå marknadsföringsdelen komma tillanvändning även nu. 

A: Ja precis, säkerligen. Man har en rätt så bra grund inom kommunikation och marknadsföring, 

men sen så är det ju, man är aldrig riktigt förberedd för det man ska göra. Vi kom relativt 

nybakade från plugget när vi startade det här men hade jobbat på sidan om och jobbat där 
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emellan. Så det var inte så att vi hade ett recept på hur man startar ett globalt direct to consumer 

varumärke som bara finns online. Det var rätt mycket learning by doing. 

  

J: Då går vi in på direktkunskapen 

  

Indirekt kunskap 

L: Fast den har vi gått igenom ganska mycket, så ska vi köra indirekt kunskap, känner ni behov 

av att anställa personal med specifik kunskap om internationalisering? 

  

A: Nej, alltså inte att anställa någon. Det är klart det är lite beroende på vart du är i företagsresan 

så kan det finnas ett behov att ta in någon som är specifikt ansvarig för internationalisering och 

göra den snabbare på ett standardiserat sätt och hitta formler för hur man skalar upp och en 

utrullningsplan men i vårt fall handlar det om där vi är just nu om att tillgodose mer 

grundläggande behov. För ungefär 9 månader eller så började vi bygga ett team som var utöver 

mig, Jakob och kundtjänst i princip. Så då har vi först byggt produkt och produktions, sourcing 

och inköp och nu bygger vi marknadsföring och marknadsföring är såklart en del av 

internationaliseringen i alla fall på det kommunikativa planet men vi ser om man då bortser från 

de faktum att vi inte fokuserar att optimalt tillgodose behov över hela världen, vi är globala men 

som sagt vi möjliggör att kunder kan handla oss över hela världen men vi fokuserar egentligen 

bara på att det händer i fem, sex, sju länder där vi satsar och sen får det bli ringar på vattnet från 

det. Så utifrån det så betraktar vi de marknaderna som ganska så, vår kund är i princip, vår 

målkund och målgrupp är i princip samma typ av person oavsett marknad egentligen. En ganska 

välutbildad person med medelhög till höginkomst, relativt köpkraftig, intresserad, den personen 

kommer tilltalas av ungefär samma budskap oavsett var den är, den personen kanske är i 

Tyskland men läser The Guardian. Så vi har aldrig riktigt betraktar landsgränser som ett hinder 

för kommunikation eller för internationalisering. Vi ser det ganska mycket som en marknad 

nästan. 

  

L: sen har ni använt er av någon utomstående hjälp som kontakter eller nätverk? 

A: Rörande just internationalisering eller vadå? 

  

J: Lite rörande start-upen också skulle jag säga. 

  

L: Ja eftersom ni ändå blev globals direkt. 
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A: Absolut, i alla hänseenden har vi använt os av personer i vår omgivning som kanske redan 

har gjort något liknande eller mer erfarenheter inom vissa specifika områden. Det kan vara allt 

från att vi har kompisar som startar upp ett företag med globala ambitioner samtidigt. Eller så 

kan det röra sig om mer seniora rådgivare som varit i ledande positioner här och var eller att 

man tar in en frilansare som hjälper oss att skissa en produkt eftersom vi inte hade de tekniska 

färdigheterna till att designa till en början. Så på alla olika plan så har vi tagit in hjälp så gott vi 

kunnat, informellt över kaffe eller lunch eller mer konkret i ett uppdrag eller betalt jobb eller 

rådgivarroll. 

  

Extern sökande 

L: Vilken typ av research gjorde ni innan er första internationalisering. 

  

A: Exakt, vi skrev en affärsplan som vi i princip innefattade de största bitarna av termer av hur 

vi skulle kommunicera och bygga det här. Hur vi skulle rulla ut produkten, vilken typ av 

varumärke vi skulle vara och hur det skulle fungera. Så den affärsplanen innehåller en del 

research i termer av målgrupp, demografi, beteende online, e-handel, internetköp, mobilt 

beteende. Köp av varor inom våra kategorier och marknadsandelar av olika aktörer. Så mycket 

den typen av research, som sagt så är det mer så att man gör research när behovet uppstår, du 

vet inte vilka utmaningar du har om du inte redan gjort den här resan vilket lede till att vi stod 

dör med 1500 t-shirts som skulle ut över hela världen men hade inte löst ett fraktsätt än, hur får 

vi ut de här. Då kan man ju försöka förutspå det lite tidigare, men någonstans att man inte hinner 

tänka på allt, så research i ett start-up blir behovsbaserat. Det handlar om att släcka de bränder 

som råder, man har sällan tid att göra förebyggande research. 

  

L: Hade ni några externa källor som ni använde lite extra mycket? 

  

A: För research? Väldigt olika beroende på databaser, marknadsdatabaser som typ… men alltså 

det finns marknadsdatabaser som har affärsdata och data på marknadsstorlekar inom olika 

varugrupper och industrier. Jag kommer inte ihåg vad det heter, det var så länge sedan vi gjorde 

den typen av research. Typ quora.com som ni kanske känner till, sen så här fråge forum där folk 

med olika bakgrund går in och hjälper varandra. Som sagt diverse rapporter och årsrapporter 

inom olika branscher. Ex Postnord gör en e-handelsrapport och motsvarande över hela världen, 
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e handels rapport i Tyskland, den typ av data. Betalsätt har ofta e handelsrapporter, sådan typ 

av data. 

  

Kunskapsinnnehåll 

J: Har ni valt att anpassa produkten utefter marknader och vilka anpassningar ni i sådana fall 

har gjort. 

  

A: inga anpassningar alls utan eftersom vi är inom detaljhandel och fysiska varor så det man 

eventuellt skulle kunna göra inom kläder att du kan ha care labels på olika språk. Där finns 

faktiskt olika krav men vi har struntat i dem och bara kört på engelska överallt även där för att 

hålla det enkelt. I övrigt med kläder kanske du har andra mått tabeller beroende på region, du 

kanske har lite mindre storlekar i Asien än var du har i norra Europa. Men eftersom vi har ett 

större storlekssystem från början så tar vi redan hänsyn till alla olika kroppsformer, så inga 

anpassningar överhuvudtaget. 

  

J: Vi har ju gått igenom mycket av frågorna om kunskapsinnehåll då ni är streamlineade och 

inte gör någon anpassning, många av frågorna handlar just om hur ni anpassar er. 

  

L: ja det är väl mer med marknadsföring, när ni har valt var ni ska och vilka influencers ni ska 

välja. Vilka omständigheter har påverkat det? 

  

A: Val av marknader? 

  

L: Ja, ni har ju hela världen som marknad men jag tänkte just hur ni tänkte med influencers och 

tidningar. 

  

A: Ja i vissa fall så har vi ju som sagt valt marknader, vi har ju 5,6,7 marknader som är våra 

fokusmarknader och det är olika faktorer, dels om vi säger barriärerna att erbjuda bra service, 

logistiska barriärer med tull, frakt, snabb leverans, möjlighet att erbjuda kostnadsfria returer allt 

det där beror på hur det enkelt det är rent logistiskt så det påverkar och sen så har du också olika 

köpkraft i olika länder, folk i Tyskland och UK har större köpkraft än folk i Spanien och Italien. 

Man har även olika stil och smak generellt sätt så det finns både marknadsfaktorer som 

individuell köpkraft men i princip kan man säga att det handlar om hur likasinnade befolkningen 

är, så norra Europa är ganska lika. Danskar, svenskar norrmän är intresserad av design och 
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kvalitet och hållbarhet och där blir faktorn i Norge den begränsade faktorn att vi inte kan erbjuda 

en bra service. Så då fokuserar vi på Danmark istället för Norge. Likaså UK och Tyskland har 

en ganska, man brukar prata om demografi och psychographic factors, vilken typ av värderingar 

och intressen som personer har eller grupper eller befolkning har. Det finns ju en närhet så den 

typen matchning med marknaden är ganska skilt ändå på identitets, intresse och 

värderingsplanet även på köpkraftsplanet även om vi inte skulle kunna rikta oss till ex. Spanien 

även om det hade varit en större köpkraft i Spanien så har de lite annan stil och intresserar sig 

för andra typer av märken, så då fokuserar vi inte lika mycket där. 

  

Internationaliseringstempo 

L: Sen internationaliseringstempot då, har det här snabba tempot påverkat er etablering och 

förberedelserna. 

  

A: Ja absolut, det är lite mer två steg fram, ett steg bak. Man hastar fram, man glömmer något 

eller struntar i det, men så är det såklart när man vill göra väldigt mycket under väldigt kort tid. 

  

L: Om du ser något positivt då, för det är ju mer negativt. 

  

A: Alltså, hastigheten inte varit med hänsyn till internationalisering eftersom vi öppnat upp från 

dag ett, det har inte varit att ta et land, sen ett land och sen nästa. Att vi erövrat eller haft någon 

form av sekventiell globaliseringsplan det har bara varit ganska låg effort. Vi öppnade bara upp, 

men kanske bara det faktum att vi gjorde det har gett upphov till ganska intressanta insikter som 

att vi kanske inte trodde att australien skulle vara en så intressant marknad men det visar sig att 

det är en väldigt bra marknad för oss och då har man ju från den från dag ett, att var säljer vi, 

så ser man ju på en gång var det finns grundläggande potentiell eftersom vi lyssnar till 

marknaderna från starten egentligen. 

  

J: Det är övriga lärdomar och kunskaper, slutfrågan. 

  

A: Bred fråga 

  

L: Ja precis släng in det du tycker är viktigt där. 
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A: Det finns några stycken och jag tror den största floskeln men som är en sanning är att bra 

saker tar tid, vi har ofta i början hetsat fram en lansering av en produkt, så kanske det inte blivit 

som man ville ha det. Någonting har gått snett längs vägen och hade man bara lutat sig tillbaka 

och haft mer is i magen, slipat på det i två veckor till, låtit det gå lite mer tid så hade det nog 

blivit bättre. Det är väl ofta den känslan man haft när man startat upp någonting och har väldigt 

höga ambitioner. Att ha is i magen och ha uthålligheten riktigt bra det brukar löna sig beroende 

på vilken bransch du är i såklart. Är du i teknologibranschen då är det kanske ett annat race men 

för oss som är i livsstilsbranschen där det inte handlare om vem som är snabbast fram så är det 

andra spelregler. 

  

J: Tack så mycket. 

  

Intervju med Sqore 9 april 
J: Det vore jättebra om du kunde berätta lite om Sqore först för att få en helhetsbild 

  

S: vi startades för 7 år sen någonting, i business labs på handels det var två KTH och två handels, 

vi var inte så bra i skolan någon av oss, men vi insåg att det finns en massa tävlingar och grejer 

som företag anordnar dels var vi med att tävla i de tävlingarna som L’oreal brand store, KPMG 

case competition. Sen insåg vi att det var en marknad, så att när vi startade så hette vi student 

competitions. Vi hade en listningssida för globala tävlingar så vi listade helt enkelt tävlingar 

och alla kategorier design, arkitektur, Case, programmeringstävlingar. Skapade en 

samlingsplats för dem, och affären i det blev att vi tänkte sälja marknadsföringen för tävlingar. 

Så vi ringde upp företag och sa hej kan vi hjälpa er att fixa fler deltagare till tävlingarna. Så 

började vi ta betalt för det. Sen började vi ta betalt för att anordna egna tävlingar. Det var nästa 

steg och sen på den vägen har det. 

  

L: Då var det till universitet ni gjorde det här. 

  

S: Både universitet och företag, så många större företag eller de flesta stora företag, typ Volvo, 

Ericsson, Saab sponsrar eller organiserar en eller flera tävlingar. Och de gör de ofta för 

rekrytering eller empolyer branding. Man vill attrahera de bästa och testa de lite i tävlingen och 

så utvärderar man deras kunskaper, dels attraherar man folk till företaget och så får man dem 
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att gå igenom en strukturerad process där man kan utbilda dem i företagsvärderingar men också 

mätta kunskaper så man kan ranka folk utifrån hur de gör ifrån sig på tävlingarna så vet man 

vilka man ska bjuda in på intervju och så där. Så i några år, de första tre åren då sålde vi tävlingar 

som konsultprojekt och så byggde vi och tog över tävlingar från företag, och sen de senaste, 

vad blir det, tre åren så har vi gått mer mot rekrytering. Så dås i för tre år sen tog vi in första 

rundan riskkapital. För att bygga en tjänst av den alltså en mer softwareservice tjänst av det där 

vi erbjöd små rekryteringstävlingar automatiserat till företag. Istället för att man har 

arbetsannonser så kör man tävlingar. Det har vi gjort de senaste tre åren, att vi har byggt den 

här produktföretaget Sqore. Så å ena sidan har vi byggt upp en global community med jag tror 

runt en miljon studenter, där i kring. Några tusen samarbetspartners över världen. Vi har 500-

600 kunder skulle jag gissa, från i princip hela världen. Idag jobbar vi mest med universitet för 

att rekrytera studenter till universitetsprogram. Det kan va typ: LSE behöver, de har ett 

sommarprogram och de behöver attrahera studenter som börjar där och betalar för sig. 

Internationella studenter, det är en stor intäktskälla för alla universitet, så det kostar ju 

hundratusentals kronor att plugga utomlands. Så det finns ett pris på huvudet på varje student 

som man kan locka dit. Så det är vår marknad idag. Idag har Sqore runt skulle jag gissa 40 

anställda kanske och jag jobbade där fram till september, men nu är jag inte operativ längre 

utan är kvar som ägare. Jag var affärsutvecklingschef i alla fall de första sju åren och jobbade 

mycket med grant funding alltså driva innovations och upphandlingsansökningar och 

försäljning till företag och så där 

  

Efarenhet 

J:Jättebra, då har vi en bakgrund också, det är skönt. Då kan vi sätta igång med våra frågor 

kanske då. Vi kan väl börja med din erfarenhet av företagets internationalisering,  om du var 

involverad i den, du pratade lite om det tidigare, hur du var med och hur såg 

internationaliseringsprocessen ut? 

  

S: För oss kom det ganska naturligt i och med att våra kunder fanns i utlandet, så vi, i och med 

att vår specialisering var tävlingar så kvittar det var i världen som folk befann sig egentligen, 

men det var lite lättare, själva affären, att vi såg att kunderna med störst köpkraft fanns i Europa 

och i USA. Sen fanns det väldigt många studenter som ville vara med och tävla i Asien och 

Afrika. Så att vi, vi hade väldigt många medlemmar från dem länderna, ”länderna”.   

  

J/L: Kontinenterna ja. 
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S: Ja, men så för Sqore kom internationaliseringen som en naturlig process, vi såg inga 

begränsningar på vart kunderna befann sig i världen, endast möjligheter med det. Vi har många 

kunder i Indonesien, Indien, Ghana, Sydafrika, inte så mycket Japan. I princip fördelat jämnt 

över hur befolkningen i världen ser ut. Så att så ser det ut på medlemssidan och på kundsidan 

så fokuserar vi framförallt på Europa och USA och ja det var lättare att sälja i Europa för att det 

är lättare att ta sig runt i Europa än vad det var i Sverige. Vi skötte i princip all försäljning från 

kontoret i Stockholm så vi satt och ringde, alltså hade möten på Skype. Vissa fall så åkte vi och 

träffa kunder, när det var spännande kunder, så det var lite också drivet av vad vi tyckte var 

coolt för tillfället. ”Nu kan vi åka och träffa The Economist och Rolex i Geneve” det är ju lite 

coolt så då gjorde vi det och nu har vi möjlighet att åka till London och hänga med 

investmentbankerna så nu fick vi dem som kunder också. Så det var också en drivkraft, 

internationalisering, vad vi tyckte var spännande kombinerat såklart med att vi kunde få betalt 

också, vi såg att det fanns en betalningsvilja. 

  

J: Hur, hade ni någon strategi eller liknande för just internationaliseringen eller var det just som 

du säger att den här skolan var häftig eller det här företaget är ganska häftigt och så kontaktar 

vi dem? 

  

S: Alltså vi var ju ganska opportunistiska, där vi såg möjlighet att sälja någonting så gjorde vi 

det. Vi hade ju en övergripande strategi och den var kopplad till tävlingarna, stora tävlingar, där 

de ändå plöjde ner några miljoner i själva tävlingen. Där såg vi att det finns en budget för 

marknadsföring i det. Så vi segmenterade på något sätt marknaden utefter produkten, det vi 

sålde. Marknadsföringspaket och sådär, men sen så vi var lite för breda i början och vi jobbade 

som sagt mot Europa och USA och det kanske var att spridda och lite för tungt och vi sålde vi 

sålde både till företag och universitet, i princip vem som helst som organiserade en tävling. Då 

insåg vi att tävlingar, man kan ha olika mål med en tävling, det kan vara så att man vill rekrytera 

till ett skolprogram, eller så rekryterar man till nisses bygg i Järfälla och det i helt olika leverans 

som krävs för att stor global tävlingen och en liten lokal tävling och det kunde vi gjort smartare, 

internationaliseringen drevs ju av att våra kunder fanns i Europa och i USA. Det var roligt att 

vara internationell vi såg inte framför oss att vi skulle sitta och sälja till kommuner i Sverige, 

som vi också gjorde sen i och för sig. 
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J: Anser du att det finns olika etableringssätt beroende på marknad, om du kan jämföra med 

USA och Europa i sådana fall. 

  

L: Eller med universitet och företag. 

  

S: Precis, det beror på hur vi definierar marknaden och i början så tänkte vi att tävlingar var vår 

marknad det är ju ganska brett sen segmenterade mer ju mer vi lärde vi oss, ju mer vi sålde, ju 

mer lyssnade vi till kunderna desto mer levererade vi. I det så lärde vi oss mer om marknaden 

och ju mer vi lärde oss om marknaden desto bättre kunde vi anpassa verksamheten efter det. 

Det blev att vi smalnade av mer och försökte se, var finns det lönsamhet, var kan vi få intäkter 

och lönsamhet och sen smalna av tävlingar till exempelvis universitetstävlingar i Sverige, 

Norge, Danmark, England, Holland och Frankrike. 

  

L: Och det är där ni har ert fokus nu? 

  

S: Nej det är det inte, det var ett exempel. Men ja. Mycket när man driver ett start-up, i alla fall 

ett tidigt start-up, till skillnad från om det är ett stort företag som går in på en ny marknad eller 

lanserar en ny produkt, så har de oftast allt uppbyggt och de har oftast en kassa i ryggen. Vi var 

tvungna att drivas av opportunism eftersom vi behövde betala ut löner, till oss och till de andra 

och det var därför. Jag tror att många tidiga start-ups, man går dit pengarna finns vart finns det 

kunder som kan betala för sig och var är det enklast att värva dem. De i sin tur driver vilken 

marknad och hur man smalnar av sin affär. 

  

Kunskap 

J: Som du sa är du inte operativ längre men frågan om ni har förändrat ert tillvägagångssätt vid 

internationalisering? 

  

S: Jo men det har vi, så nu är det mycket mer marknad för marknad, så mycket smalare, den här 

personen är den vi säljer till i den här organisationen av den här storleken, i de här länderna. 

Sen har vi personer i säljteamet som har ansvar för varsin marknad, så den här personen har 

ansvar för den här marknaden och då har de tvåhundra universitet kanske, som är deras 

universitet som de har ägarskap för, då är det dem tvåhundra du ska bearbeta och den här 

personen i organisationen som ni ska bearbeta. Vi är extremt mycket mer, vi vet mycket mer 

om affären idag och vi är inte lika hungriga på en bred internationalisering. Det är lättare att ta 
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det marknad för marknad än att gå ut i hundra länder samtidigt, det är i och för sig roligt men 

inte så effektivt. 

  

J: Precis, särskilt om man kanske säljer tjänster, det är väl annat om man säljer kanske kläder. 

Där man bara kan öppna en webbshop, sen kan du sälja överallt så länge DHL levererar dit. Det 

funkar kanske inte riktigt för service. 

  

S: Jo på ett sätt så gör det det, vi säljer ju mjukvara och det är som dropbox, dropbox har som 

eller gmail om man använder det. Men det är fortfarande om man ska in på ett ställe med ett 

nytt språk, där blir mycket språk en barriär, sen bara försäljning och marknadsföring. Man 

måste göra sig känd på en marknad, man måste ha långsiktig ambition med marknaden för att 

man ska kunna lyckas, för om man går och duttar lite och ringer några samtal i månaden så ser 

vi hur det går sen, det tar mer kraft att lära sig. För alla funkar olika alla människor funkar olika 

på olika marknader. Så om vi ringer folk i Tyskland så kan det vara helt annorlunda om vi ringer 

folk i Belgien. De kan ha olika organisationer, strukturen på universiteten och företagen, 

kulturellt, ska man prata länge ska man prata kort, vad? Så ju mindre sådana omställningar man 

har desto bättre. Desto lättare är det att vara effektiv. 

  

J: Därför kanske Nordamerika och Europa är lättare att ta sig in på för de kanske är mer lika 

svensk kultur i sig. 

  

S: Det är intressant för att Europa och även USA är 52 stater som är lika i sig och så i Europa 

har vi, jag vet inte hur många länder. Hur många länder har vi i Europa? 

  

L: Ja, ingen aning 

  

J: 48 

  

S: Det är en jäkla massa länder i alla fall, med olika språk, olika kultur, olika strukturer, olika 

företag. Det är betydligt mer homogent i USA än i Europa. Så när man säger att man ska in på 

den amerikanska marknaden så är det 380 miljoner människor, alla snackar engelska alla är 

vana vid samma, så att det är mycket mer homogent och det är därför USA har fler ”Unicorns” 

än vad Europa har. För det är mycket lättare, jag menar får man traction på den amerikanska 
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marknaden, då kan man bara ”swish” växa på ett homogent sätt. I Europa måste man växa på 

olika sätt och det tar mer kraft, energi och pengar. 

  

J: Sen kan vi gå in på lite kunskap, om det var någon kunskap ni skaffade er som du kände var 

viktig när ni påbörjade internationaliseringen. Om ni läste på lite innan eller? Och var ifrån ni 

skaffade den kunskapen? 

S: Ja vi hade ju en väldigt bra bas då från vår utbildning på handelshögskolan, business labs 

och SSES var väldigt bra, framför allt SSES Entreprenuership, så vi hängde ju i en internationell 

miljö från början. Det tror jag har hjälpt oss mycket, vi har varit på utbyten, fellowships, 

internships i olika länder och vi hade ganska mycket ett sådant mindset från början. Sen är en 

av grundarna också, alltså en av våra anställda  är kines så vi har alltid pratat engelska i 

företaget, det har varit naturligt och kunderna fanns internationellt så vi tvingades prata 

engelska från början. Då utvecklade vi hela tjänsten på engelska och hela materialet på 

engelska. Sen hur vi förberedde oss speciellt innan, nä alltså det blev lite som det blev, att vi 

tvingades lära oss i takt med att vi stötte på svårigheter. Vi stötte på svårigheter som vi inte 

hade en aning om, t.ex. skulle vi göra en tävling i Kina och ingen av våra hemsidor funkar i 

Kina p.g.a. den här brandväggen. Så det var ett exempel, då ville vi internationalisera i Kina, 

det fanns en kund som var villig att betala för det, men det var väldigt många praktiska problem 

som behövdes lösas. Så då var vi tvungna att lära oss att hur gör man för att organisera en 

online-tävling i Kina. Det är såhär, sätta upp servrar i Kina, sätta upp ett dotterbolag i Kina, 

sätta upp och anpassa regler omkring så det är ett exempel. KinaProcessen underlättades 

eftersom vi har en medarbetare från Kina. Ett annat exempel när vi skulle köra en kampanj i 

Sydkorea, med fem svenska universitet för att rekrytera sydkoreanska studenter till svenska 

skolor. Var det en kulturell barriär att sydkoreaner är extremt tävlingsinriktad  i val av skola. 

Koreanska studenter går väldigt mycket på rankingar på universitet. Så behövdes dels en 

förståelse om hur ska vi kommunicera ut det på ett sätt så att det blir attraktivt för koreanska 

studenter. Även om svenska universitet inte ligger i topp internationellt. Fick vi lyfta fram 

varför de ska komma till Sverige; Alla pratar engelska i Sverige, till skillnad från Tyskland och 

Holland, ett väldigt tryggt land, man kanske inte ska skicka sina barn till London, bättre 

omständigheter för kvinnor i Sverige. Det är många gånger föräldrarna som tar beslut om vart 

de ska skicka sina barn. ”Är det safe att skicka min dotter till det här universitetet utomlands?” 

är en viktig fråga för många föräldrar om de ska finansiera utbildningen och skickar sina barn 

till andra sidan världen. Och sen lyfta fram den saken vi har spets på här i Sverige, typ 

innovation, design och nära samarbete mellan näringsliv, myndighet och skolor. För det är 
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sådana saker som gör att man kan knö in det i beslutsspektrumet för de här studenterna. De var 

en liten sidostory men ja. 

  

J: Sen direkt kunskapen då.. 

  

Direkt kunskap 

S: Jo sen specifika källor, två källor som vi använt väldigt mycket, dels är det ju online media, 

Tech Crunch, venture beat, all start-up media man kan tänka sig, där man kan läsa att det här 

gör det här och det här företaget i Silicon valley. Och konferenser, mässor och events. Vi var 

med i väldigt mycket tävlingar vi också som gjorde att vi kom ut i världen och fick ett foothold, 

vi var i New York t.ex. och deltog i en tävling som New York City Economic Development 

Council, NYCEC organiserade för att locka utländska start-ups till USA. Så då fick vi åka dit, 

vi fick träffa massa investerare, en massa potentiella kunder, vi fick mentorer i New York som 

hjälpte oss att sätta upp en business i princip och ett foothold på den marknaden och lära känna 

folk och sådär. Vi var med i sådana program i San Diego, i Hong Kong, i New York, I Schweiz, 

i England, ja överallt i princip. Det var ett asbra sätt att både lära oss om marknaden och få 

kontakter och sen en massa andra sådana här som start-up nätverk, branschnätverk och när vi 

kommit in i dem där så har vi kontakter i alla städer och det har varit väldigt värdefullt. Både 

för att den här vibben att vi är ett start-up och vi är internationella men också för att väldigt 

konkret lära sig att om man ska förhandla med en amerikansk investerare, hur gör man, vi har 

ju ingen aning, vi har ju aldrig gjort det här innan. Det tänkte jag säga också, den tredje grejen 

för specifik kunskap är investerare och styrelsemedlemmar. Så initialt hade vi Mats Gabrielsson 

som, vi var med i draknästet och fick vår första investering på draknästet i tv och fick en av 

drakarna som investerat där, Mats Gabrielsson och han startade datorföretag på 80-talet, 

pluggade på Handels och kom på att det här med datorer är rätt spännande och var först i Sverige 

med att sälja datorer. Han lärde känna Bill Gates och Steve Jobs och började importera Apple, 

Microsoft, så han var norra Europas största datorleverantör ett tag. Tills han sålde för en massa 

miljarder och sen började han investera, så han har gjort resan en gång. Så han har varit väldigt 

mycket stöd när vi har satt upp företaget, men sen också NorthZone som investerade för tre år 

sedan som också är professionella investerare. De investerar i Spotify, i Avito.ru, så de har 

väldig stor erfarenhet, ser väldigt många företag och har gjort mycket av det här innan också. 

Så det är också kunskap därifrån, även anställda som kommer in vi hade runt 20 nationaliteter 

för ett par år sedan. De anställda för med sig väldigt mycket kunskap om olika marknader, om 

kultur och hur man säljer. Så det har vi också lärt oss mycket från. 
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J/L: Då fick vi lite svar på nästa också, precis. 

  

L: Hur har företaget utnyttjat de erfarenheter som de anställda har då? 

  

S: Mm, ja det var en liten strategi från vår sida att vi ska ha anställda som reflekterar våra kunder 

och i och med att vi har kunder från hela världen så måste vi ha anställda från hela världen för 

att kunna serva dem. Vi har vår marknadsföringsansvarige från Uzbekistan, tre eller fyra 

amerikaner, en britt, två fransmän, en tysk, vi har holländare, sydafrikan så verkligen all-over. 

Och rollen som det har spelat, dels har det varit för specifika marknader och kunder, så en 

amerikansk person som säljer till amerikanska företag och universitet. Så det är väldigt konkret 

så. Språkmässigt har det också gjort att vi kunnat tillgodogöra oss marknader som vi kanske 

inte kunnat om vi inte kunnat språket och nyanserna i språket. För det är mycket det att vi sitter 

i ett telefonmöte eller konferens med typ Oracles fem kontor över världen för att de ska 

koordinera en global tävling då måste man veta hur man kommunicerar på rätt sätt, man måste 

typ vara flytande, man måste höra nyanser, när en britt säger ”oh that’s very interesting” typ 

”interesting proposition” då vet man att man är fucked, så nyanserna klarar man av bättre med 

sådana anställda. 

  

J/L: aa juste den har vi haft där och den, aa 

  

Indirekt kunskap 

L: Men erfarenhet då, hade de någon erfarenhet ni kunde? 

  

S: Ja alltså vi har ju folk som har jobbat innan de pluggat MBA i Sverige t.ex. eller master i 

management på handels som vi rekryterat många ifrån. Så har de jobbat tre, fyra,fem år 

någonstans i världen, exempelvis vår förre produktchef jobbade i Brasilien i tre-fyra år som 

UX-ansvarig alltså interaktionsdesigner på någon byrå, kommer till Sverige, läser en master i 

management, kommer och jobbar hos oss och har med sig både erfarenheten av UX och 

interaktionsdesign och av att jobba i Brasilien och tar med sig båda de kunskaperna in i 

företaget. Kontakter och nätverk har vi (gått igenom?), vilken typ av kunskap och erfarenhet? 

Det har också varit rent tekniskt, för att sätta upp ett företag i Kina så är det mycket lättare, vi 

hade tackat nej till den kunden om vi inte hade Li och Wang i teamet som är från Kina. Det är 

väldigt konkret, vi skulle inte ha access till den marknaden om det inte vore för att vi hade 
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kinesiska anställda. Utomstående hjälp så som kontakter och nätverk, vi gjorde ett försök att ta 

in, vi ville få press i internationell media så vi tog hjälp av en PR-konsulter i Storbritannien för 

att hjälpa till så det har vi ju använt oss av i viss utsträckning. Vi har alltid varit försiktiga med 

att använda konsulter, dels för att vi inte har haft råd, det är dyrt och ett ganska sådär dumt sätt 

att tidigt i alla fall göra saker. Det är mycket bättre att anställa men ibland när det varit 

specialistkunskap för marknaden, alltså det var t.ex. ville vi göra en analys av väldigt specifikt 

marknadssegment i USA, då tog vi in en amerikansk konsultbyrå som tittade på hur vi skulle 

kunna göra det, så det var ganska specifikt. Men det är inte kontakter eller nätverk utan det är 

mer att vi köper en tjänst, men däremot de här nätverken som jag nämnt tidigare typ 

sandboxNetwork eller St.Gallen Leaders of tomorrow network eller Atlantic Council, 

Millenium fellowship network eller Handelskammaren. De svenska handelskamrarna har vi 

använt oss utav, otroligt bra. Svenska ambassaden, svenska handelskammaren i San Francisco, 

svenska handelskammaren i New York, Svenska ambassaden i Bangalore tror jag, ja Indien, 

har vi haft mycket samarbete med, Svenska Institutet deras uppdrag är att marknadsföra Sverige 

i utlandet Stockholm business region, exportrådet hette det förut nu heter det business Sweden, 

de är ganska kassa för småföretag för de är mer för storföretag och det tar väldigt bra betalt för 

sina tjänster och jag vet att de sen ett år tillbaka har försökt ändra på det, så de har ändrat den 

strategin men innan så var det att det kostade 10 000kr att få ett möte bokat någonstans. Så det 

var inte riktigt byggt för start-ups i alla fall inte på den tiden men nu tror jag det ändrats för nu 

har de en grym kille som är start-up ansvarig där. Så jag hoppas de vridit om det, så vi har inte 

använt oss av dem men vi har använt oss av de här andra. Alltså statliga institutioner som finns 

i utlandet helt enkelt och ideala organisationer. 

  

J: Det är ju jättebra, jag tänkte lite på SUP som vi, SUP46 ja hur fungerar det för det var där jag 

hittade er, på deras hemsida. 

  

S: Jaså oss? Coolt, vad gör vi där? 

  

J: Jag har inte en aning det är många företag som ligger där. De claimar mycket har jag märkt. 

  

S: Jo men de här start-up spacen som om man ska klumpa ihop dem så säger vi att SUP46, 

Norrsken, Epicenter, Entreprenörskyrkan, Enteprenörsslottet, start-up miljöer, Tech STHLM, 

Taylor Prowley som driver det och även de här internationella forumen som symposium som 

är ett privat initiativ som Spotify och Avicii gänget driver det. Så dem är miljöerna, det är ju så 
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att i början när man är lite tidig entreprenör, som kan och har gjort saker innan är grymt, så vi 

hängde mycket på start-up mingel, SSES kanske framförallt, men det var för att när vi började 

så fanns inte SUP46 eller Epicenter så vi hängde på det som fanns. Och det var mycket SSES 

aktiviteter det var lite sporadiska träffar med investerare och grejer som poppade upp här och 

där. Det var väl där igenom som och där fick vi de första kontakterna med investerare där 

igenom t.ex. möjlighet att testa pitchen och utveckla den hela vägen så det har varit bra som 

sparringpartner och nu har det exploderat i sådana här space och jag tror i grunden så är det 

asbra, det är som en miljö man kan landa in i. Där sitter andra som håller på med spännande 

projekt, man får ett socialt sammanhang och gemenskap. Lite som BusinessLabs fast i större 

skala. Olika branscher och mer diverse, olika typer av företag som man hänger med och jag tror 

också de är backade av Stockholm Business Region och några statliga så de har också ett 

offentligt uppdrag i att promota entreprenörskap i Sverige och en viktig brygga som de löser är 

bryggan mellan start-ups och stor företag. Stor företagen betalar SUP46 för att kunna ha event 

och grejer så de kan tillgodogöra sig kunskapen från start-upsen men också starta 

kundrelationer. Så ex. Ericsson kan snacka med SUP46 och betalar de SUP46 så kan de ha 

något event så kan de hitta bra idéer. För det är annars en gigantisk rift mellan storbolag och 

start-ups och det är synd för storbolagen är perfekta första kunder till småbolagen, det man vill 

ha som litet bolag är att man vill ha en betalande kund som man kan utveckla tjänsten med, så 

det är för dem miljöerna. Men sen har vi nyttjat många sådana miljöer i andra länder och så är 

det för SUP46 att utländska entreprenörer som kommer till Sverige de landar in där. Det är mer, 

vad finns det för start-up ställen i stan, sup46 swosh och sen är dem där. Så det har vi gjort fast 

åt andra hållet så vi har gjort det i New York, San Diego, Austin Texas, alla möjliga ställen där 

det var bra, vi har inget att göra, vad gör man, vi knallar iväg till lokala start-up stället och ser 

vad dem har referenser och träffa lite folk där och hänga. 

  

J: Men då är jag med, jag var lite intresserad för att jag, vi intervjuade ett annat företag och jag 

hittade dem också där och de sa ”men vi har inget med dem att göra” 

  

S: Det är väl mer så att vi har haft med dem att göra och de gillar att sätta upp loggor på sidan, 

men det är lite så ett start-up funkar också. Jag menar herregud vi ströslade med loggor det 

räckte med att någon sa att de tyckte om oss lite, så vi tryckte genast upp, kan vi citera det och 

tryckte upp loggan på sidan. Allt som bygger legitimitet kring och det är samma för dem, men 

dem har ju väldigt mycket stöd också. Det dem gör är att dem samlar ekosystemet så de ska ha 

alla investerarloggor, alla start-up loggor, sen kan man vara mer eller mindre knuten till den. 
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Man kan vara kund till dem, man kan vara rådgivare, man kan vara sponsor, finansiär, alltså är 

man någonting av det där så kommer loggan på väggen. 

  

Intern kunskap 

J: Då så, då är jag med intern kunskap har vi ju, men vi kan ändå ta den, hur ni använder er av 

redan existerande kunskap inom företaget i internationaliseringen, rapporter eller 

styrdokument? Om ni kan gå tillbaka och se så här gjorde vi på den här marknaden och då kan 

vi tillgodose oss den kunskapen för nästa marknad. 

  

S: Ja, absolut, det har vuxit fram lite över åren så i början så hade vi ingenting, inga mallar, vi 

visste ingenting. Allt var jätterörigt men sen över åren så har vi byggt upp formella system, 

alltså dokumenthantering dropbox, gbox eller vad det heter, kundhanteringssystem, CRM 

system, där man lägger in alla kontakter som alla tar hela tiden så man kan följa upp vem har 

ringt till vem, vem äger vilken kund och vad har sagts till den här kunden innan. Sen i leverans 

så har man någon leveransmjukvara där man kan tracka och följa vad man har gjort och alla 

sådana där grejer har vuxit fram lite under åren. Sen bokföringsmässigt, med kunder över hela 

världen behöver man tillgång till valutakonton, ta in pengar i Dollar, Pund, Yuen eller vad vi 

nu får betalt i. Legalfunktion, det är en sådan grej vi tagit in externt då, så vi har aldrig haft en 

egen legal sån. För det har hänt att vi behövt, alltså kontrakt ser olika ut mellan olika länder. 

Ett amerikanskt kontrakt är 200 sidor med liten text medan ett svenskt kontrakt är två sidor, vi 

har olika system så att det är också en sådan barriär för att ta sig in på en marknad. Ska man in 

på den amerikanska marknaden kanske man får lägga en halv miljon eller en miljon på legala 

kostnader bara för att börja jobba där, så det är inte, det är också en sådan bra grej att. Sen har 

vi plockat mycket kanske från andra start-ups, fråga en kompis på ett annat start-up, har ni en 

mall för hur man gör det här? Ja det har vi, grymt. Styrdokument kan jag bara säga en sak om 

också och det är att de formella besluten i företaget om vilka marknader vi riktar oss mot sådär, 

i början var det ju bara vi som grundade det så då var det ganska lätt, då det är korta beslutsvägar 

och ville vi sälja tjotahejti så gjorde vi det. Men nu så är det mer formellt, styrelsen bestämmer, 

styrelsen är nu mest externa människor, men styrelsen bestämmer vilken marknad vi ska rikta 

in oss på eller operativa organisationen typ VD:n Niklas min kollega lägger fram en plan som 

är formad av ledningsgruppen och säger vi tror det här. Styrelsen säger okej, det här och det här 

kanske. I styrelsen bestämmer man kör på det här. När man väl har bestämt det då är det det 

som rinner ner i organisationen, så då är de de marknaderna vi säljer till och vi får inte sälja, vi 

bör inte sälja till andra än vad styrdokumentet säger. Så har man styrelsemöten varje kvartal där 
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man stämmer av och ser att man följer planen. Så det har blivit mycket mer, det har gått från 

att vara ostrukturerat till att bli strukturerat så kan man säga. Mer informellt till formellt. 

Kunskapsinnehåll 

L: Ja nästa fråga är ju, ganska självklar att ni har, anpassar det ni gör utefter marknaden men ja 

mer specifikt hur gör ni? 

  

S: Jo i och med att det är en digital tjänst så anpassar vi språk, vi anpassar numera med GDPR, 

det här nya som kommit, datahantering och datalagring. Var vi lagrar data är jätteviktig nu och 

det var det i och för sig tidigare också men nu är det än mer viktigt. Så vi har koll på data, hur 

känslig är data och var lagrar vi den det är olika från marknad till marknad. Harmoniserat är det 

ju men fortfarande olika. Olika företag kan ha olika krav också så det är en hel vetenskap att 

hålla reda på allt det där och det smittar av sig på typ användarvillkor, användaravtal. Varför vi 

har valt att göra det är legala krav som har format det men också vad som har gjort det lättare 

att sälja, ser vi att en förändring av produkten blir bättre på en viss marknad då gör vi den 

förändringen och så är det en balans för att anpassning kostar pengar. Det är också viktigt att 

varje anpassning man gör kostar pengar, så att göra en affärsavvägning, är den här anpassningen 

värt det. Prioritera, ha en lista på det här är alla anpassningar vi skulle kunna göra och de kostar 

så här mycket, vad ska vi göra och i vilken ordning. Alltså prioritering det här kostar 10 000 

det här kostar 100 000 men har en hög impact då gör vi det här. Så det är affärskrav framförallt 

och legala krav som driver hur vi anpassar produkter utefter marknaden. 

  

J: Är det då även omständigheter som påverkar ert val av marknad? 

  

S: Jo men det är det, absolut. Det är en analys av, för i grund och botten handlar ett företag i 

princip bara om att välja, är det enkelt och billigt och sälja, då säljer vi. Är det dyrt och svårt 

att sälja då säljer vi inte. Sen analyserar man det per marknad, jämför, prioriterar och lite 

magkänsla, vad tror vi på. Vart kan vi tjäna pengar? Här tror vi att vi kan känna pengar och då 

gör vi det. 

  

J: Då tar vi nästa då, hur ni får kunskapen om dessa omständigheter vid etablering men det var 

väl lite som du sa i början där att det gått lite från inte så mycket kunskap när ni gick in i det till 

att ni nu har styrdokument och liknande. 
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S: Ja precis det är mer strukturerat, men man kan se allt det här, det var en process, alltså man 

är ute och åter i sin båt och floden flyter, man ska styra lite till höger, man ska styra lite till 

vänster, en del är planering, en del är sjökort, en del är hur havet ligger och en del är magkänslan 

från erfarenheten av det man gjort tidigare. Ibland går man på ett grund och man bara fan vad 

gör vi nu, men så bara börjar man laga båten och så kränger man av den och så seglar man 

vidare och så går man förhoppningsvis inte på samma grund igen. Så försöker man hålla sig 

flytande hela tiden, det är faktiskt de första åren det är bara hålla sig flytande, det är såhär tjäna 

tillräckligt mycket för att ha råd med att leverera, betala löner. 

  

L: Hur anpassar ni er utefter kulturen, men det har du lite gått in på att ni har anställda, men du 

kanske kan. 

  

S: Alltså, precis och kunskap om kulturskillnader det får vi också i mötet med kunden, prata 

med tillräckligt många kunder. Att varje säljare men också på marknadsföringssidan så har 

varje person som har kontakt med en person från vilken marknad som helst, det är en 

datainsamlare kan man säga och sen när man sitter i ett rum och pratar om Indien, hur funkar 

Indien, hur funkar indier, alltså det är intressant för att många diskussioner är inte alltid så PK 

alla gånger. Alltså indier är såhär, men sen är det klart att det är jätteskillnad mellan regioner 

också vi behöver ju komma fram till någonting som funkar för att vi ska kunna förstå hur 

marknaden fungerar. Jo kunskapen, kulturskillnader också kommer från data från tjänsten, 

extremt viktigt, när vi kom upp i så stora volymer att vi hade hjälpsam data om besökarna på 

sidan, vilka sidor de besöker, vad har dem för devices, alltså surfar man på dator eller telefon 

kan göra jätteskillnad. Det är också en förändring som har skett med tiden, vi har blivit mer 

datadrivna i våra beslut, det är svårt att argumentera mot ett datadrivet beslut med magkänsla. 

Början var det väldigt mycket debatt där folk jag tycker det här, men jag tror det här, jag känner 

det här, men jag känner en kille i Indien. Han är så här så då måste alla indier vara såhär, men 

när vi har mer data så kan vi titta på data och se att det här beteendet finns inom den här gruppen. 

Så på ett sätt blir det en övergång till datadrivenhet och då är det så att man behöver nya verktyg 

för det så då lyfter t.ex. in ett verktyg som heter mixpanel. Finns sådana här business intelligence 

verktyg där man analyserar data från tjänster så kopplar man på den på tjänsten, så kan man se 

dem som besöker den här sidan, hur många är det som gör den här handlingen, sen jobbar man 

mycket med sådan här konvertering, hur kan vi öka det här antalet från 10% till vad händer o 

vii gör den här tweeken på sidan, det är sådan här AB testning som dem pratar om man tar fram 

två versioner av en site, tänk er Spotify t.ex. när Spotify började så var det bara en lång lista 
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med musik och inget mer typ man kunde göra lite spellistor men då har Spotify testat så här har 

vi en grön knapp eller en röd knapp gör det att fler signar upp sig på tjänsten och det är en 

hypotes och man kan testa hypotesen, då satte man upp en version med röd och en med grön så 

kör man tusen användare genom det här under en veckas tid och så ser man okej den röda 

knappen ger 30% fler besökare än den gröna knappen. Hypotesen godkänt check, vi inför en 

röd knapp. Man sätter upp hundra sådana hypoteser för olika nyckeltal då som är viktiga. Sen 

så testar man, testa utvärdera, funkar inte, testa, utvärdera, funkar, funkar inte, det driver 

tjänsten till att bli lite bättre, lite mer persuavive om man säger och det är därför Cambridge 

analytica sitter i skiten nu, de blev väldigt bra på det där, har ni läst den där skandalen? 

  

J: Ja 

  

L: Nej inte jag 

  

S: Det här företaget, amerikanskt företag, dataföretag, som har använt Facebookdata för att 

påverka valresultatet i Amerika, så att det är saker kring Trump-kampanjen och Brexit 

kampanjen att det är ett företag som heter Cambridge analytica, dem har använt 

personlighetsprofiler, de har samlat in data på 80 miljoner amerikaner genom Facebook, 

“scrapat” alla Facebookprofiler stoppat in det i Excel, räknat ut vilken personlighet personen 

har baserat på data och det är det man kan göra. De digitala spåren som vi lämnar efter oss det 

är helt insane och det är det här jag håller på att doktorera på nu, jag har nördat jävligt mycket 

i det här så stoppa mig om det blir för tråkigt, men på Facebook och alla digitala tjänster så 

sitter det 100 beteende designers som är UX och interaktionsdesignens som är specialiserade 

på datadriven påverkan av människor, för om jag vet tillräckligt mycket om dig, då vet jag hur 

jag ska påverka dig för att få dig att göra som jag vill. Det är det EBay gör för att vi ska köpa 

mer prylar, det är därför vi kollar på kattvideo, på kattvideo, på kattvideo … För att de vet vad 

vi går igång på, även om man inte vet exakt vad en person går igång på så vet man aggregerat 

så gör jag det här så kommer 50% procent klicka och gör man det tillräckligt bra med tillräckligt 

många interaktioner så får man en otroligt träffsäker bild, man kan driva ett beteende framför 

sig, det är därför Amazon kan växa så mycket, därför Google växer så mycket, Facebook växer 

så mycket för dem har knäckt koden hur man programmerar människor medelst teknik och 

beteendeframkallning. Sidospår, också ett spännande spår för kommande projekt. 

  

Internationaliseringstempo 
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J: Då är vi inne på internationaliseringstempo, aa men eftersom ni körde direkt internationellt, 

hur har de påverkat etableringen 

  

S: Jo men dels så blev vi för bredda från början, vi sprang lite för snabbt och planerade lite för 

litet, det gjorde att vi fick intäkter snabbt, vilket var bra, det gjorde att vi kom ut i världen vilket 

var bra. Det gjorde oss att vi spred oss för tunt som gjorde att vi inte fick djup traction i någon 

marknad. Så det är väl de positiva och negativa delarna av det. En annan negativ effekt av det 

är om man sprider sig på många marknader samtidigt så stöter man på väldigt många olika 

problem samtidigt, så fokuset i problemlösningen blir också väldigt brett. 

  

J: Vi kan ta den, vi har varit inne på den men vi kan nästa ta den bara för att ta den, har er 

etableringsprocess på nya marknader förändrats med tiden och har er förberedelse ändrats. 

  

S: Ja, den har ändrats med tiden och nu så är det mycket mer geografiskt marknadsbundet än 

var det var från början och vi har förstått värdet att förstå en marknad på djupet, förstå 

personerna vi säljer till, deras personligheter och var de är för några, förstå kultur hos de vi 

säljer till bättre och inte lägga pengar på att satsa att gå in på en marknad utan att i princip veta 

att det finns en efterfrågan på produkten, alltså eller att vi har insett nu att varje ny marknad är 

en satsning i pengar och det är en avvägning i prioritet och pengar vi behöver göra. Det är 

mycket mer strategiskt nu, vi väljer mer strategiskt nu än vad vi gjorde i början, det har gått 

från opportunism till strategiska val. 

  

J: och sista då vilka lärdomar och kunskaper har ni fått med er under tiden? 

  

S: Ja hur många som helst, det är den coolaste resan, självförtroendet man får när man har byggt 

ett företag från grunden, insikten i alla processer i ett företag gör att, jag tror dem lärdomarna 

och den kunskapen är helt ovärderliga för i princip av skalning av vilket företag som helst eller 

vilken organisations om helst. Och lärdomarna om internationalisering i sig, jag tror senaste sju 

åren eller under min tid i Sqore så besökte jag kanske 40 länder, 40-50 länder, några mer än 

andra. Vi jobbade med folk från kanske 50 länder på Sqore som börjat och slutat börjat och 

slutat, gått igenom företaget. Och vi har haft medlemmar från princip alla länder i världen, det 

här tror jag också kommer bli viktigare och viktigare eftersom vi går mot en globaliserad värld 

och det är ovärderligt, det perspektivet har vi fått med oss genom det här och jag tror våra 

anställda också har fått den bilden. Också lärdom och kunskap om hur man jobbar i en 
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internationell organisation, det är också en hel vetenskap som ja men typ när våra kineser och 

amerikaner, fransmän och så vi konflikträdda svenskar sitter i ett möte och ska diskutera hur vi 

ska göra någonting så det är inte helt uppenbart hur man fixar det, eller problem bara en sån 

grej, vissa kulturer så vill man att chefen ska säga hur man ska göra, så gör man det och så är 

man glad och nöjd andra kulturer är mer så jag vill vara fri att göra vad jag vill, chefen ska 

coacha, väldigt lärorikt om hur de funkar och också att sälja till olika marknader såklart, olika 

kunder och olika människor från all walks of life. Askul, kan varmt rekommendera, asjobbigt 

och askul. Jag vill båda säga starta aldrig ett företag och starta ett men när ni har gjort det då 

kan ni göra i princip vad som helst efter det finns det ingenting i ett bolag som ni inte gjort inom 

ett företag. Det man också kan tänka på är att många managementkonsultbolag och banker finns 

för att serva företag, de finns för att serva företag som gör saker på riktigt, nä men som har en 

verksamhet som är uppbyggd och sådär så om man har. All den förståelsen man har som konsult 

eller bank osv om man inte är as specialiserad får man genom att jobba med företag och sen 

kan man göra det i ett start-up eller i ett stort bolag det har jag också märkt. Det är egentligen 

inga skillnader, eller jo det är jättestora skillnader men tidigare har jag tänkt, jag skulle aldrig 

kunna jobba för ett storbolag, jag ska vara independent och så. Men nu har jag också insett hur 

det är ihopvävt att vi har vår lilla del i ett ekosystem, alla storbolagen är också del av det här 

ekosystemet och alla företag funkar likadant i grunden man säljer saker, producerar saker, 

försöker sprida sig så mycket som möjligt över hela världen det är inte så stor skillnad mellan 

företag i Kina och ett företag i Sverige eller ett företag i Amerika, same same. Hitta på en 

produkt, sälj produkten, leverera produkten. Sen är det ju vad man gör om man vill göra skillnad 

i världen det är det som är det svåraste, särskilt med er utbildning så kan ni få jobb var som 

helst i vilken organisation som helst. Varsomhelst i världen i princip med att lösa vilka problem 

som helst. Det är jävligt coolt men jävligt stressande. Haha. 

  

J: Ja men tack så jättemycket. 

  

S: Tack ni. 

Intervju med Mentimeter 9 april 
Erfarenhet 

J: Vi kan börja med en liten kort presentation av företaget och dig som person med lite 

bakgrund. 
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M: Absolut, jag heter Oskar och har pluggat elektroteknik på KTH och är VD och medgrundare 

till Mentimeter. Bakgrunden är att jag och tre stycken vänner från KTH efter några år ute i 

karriären tyckte att de jobben vi hade då hade väldigt många tråkiga och oengagerade möten 

och presentationer. Samtidigt hade vi en dröm att vi på kvällar och helger skulle kunna hacka 

ihop någonting tillsammans. De här frustrationerna tillsammans med idéen om att vi ville starta 

något eget projekt, resultatet av de två blev Mentimeter. Så det var ett roligt helgprojekt från 

början som vi sen tog med oss till jobbet. Vi visade våra chefer och kollegor, där reaktionen var 

väldigt positiv vilket triggade oss att utveckla produkten. Ungefär 1,5–2 år som ett helgprojekt 

så bestämde vi att vi faktiskt skulle arbeta heltid med det och att det var ett riktigt företag som 

vi från början såg som ett sidoprojekt. Produkten idag är en interaktiv presentation, vår kund är 

en presentatör i olika situationer det kan vara en föreläsare på universitetet eller en konsult-

workshop ute hos en kund eller en produktchef som vill skapa engagemang hos sina utvecklare 

eller en linjechef som vill förstå vad sina medarbetare tycker och tänker om saker. Publik kan 

på ett enkelt sätt plocka upp sin telefon och svara på frågor eller ta ställningen till olika 

frågeställningar som presentatören eller ledaren ställer och allt visas då i realtid. Så det är lite 

likt en PowerPoint fast man skapar connection med presentatören och publiken. 

  

J: Jättebra då har vi även en bakgrund på er, jag har såklart läst lite om er också men det är 

skönt att få det direkt från källan. Då kan vi sätta igång med internationaliseringsfrågorna och 

vårt ämne. 

  

M: Ja, jag har läst igenom frågorna. Kring internationaliseringen så är ju tjänsten en 

softwareservice tjänst så att vi levererar ju produkten genom att våra användare använder sin 

egen browser, det är en helt webbaserad tjänst och redan från början så utvecklade vi den på 

engelska så vi har alltid haft engelska som först språk. Det gjorde att redan när vi jobbade med 

det här på kvällar och helger så hade vi kunder över tjugo länder, så att väldigt tidigt så jobbade 

vi aktivt att se att vi hade en global kundgrupp. Vi har egentligen aldrig sett internationalisering 

som ett projekt i sig utan det är en djupt fundamental egenskap i produkten. Att den är tillgänglig 

i hela världen för vem som helst som skulle vilja använda den. 

  

J: Okej och då använder ni er inte utav några speciella metoder eller strategier utan planen var 

att lägga ut det för allmänheten och så kan de som vill använda tjänsten. 
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M: Ja vår metodik eller strategi för marknader är exakt samma som vår metodik och strategi för 

vår tillväxt och den är att vi har en product first, viral strategi. Så när våra användare använder 

produkten själva utan inverka från oss och använder den inför publik, på rätt sätt. Då får vi 

publiken och även presentatörens kollegor som han/hon pratar med om sin upplevelse, att också 

använda Mentimeter. Det där har ingen landsgräns, folk åker på konferenser i alla länder, de 

har conference calls mellan olika kontor i stora internationella företag. Så att vi just har en viral 

go to market strategi och att den är product first gör att vi ser aldrig länder. Det är ingen faktor 

i vår go to market utan det är en produktanvändning och produktinternamatrix. Att våra 

användare blir framgångsrika i användandet av produkten som är det absolut viktigaste. 

  

J: Okej, då jobbar ni inte med kringförsäljning kring produkten eller med marknadsföring av 

produkten heller? 

  

M: Jo till viss del, den största delen av omsättningen sker också genom extra service, då en viss 

del av användare betalar med kreditkort för att få tillgång till andra premium delar av produkten, 

så du kan använda produkten helt gratis och om du vill ha någon av betaldelarna som är 

branding, eller mer avancerade funktioner i tjänsten så kan du betala dig till det och det är ju 

också helt oberoende av vilket land du är, idag har vi betalande kunder i över hundra länder. De 

betalar ju med sitt kreditkort oavsett vilket land de är i. Vi har byggt produkten, vi har byggt 

betalflödet, vi har byggt alla delar så att de ska vara tillgängliga över hela världen. Det är inte 

implementerat Swish betalning för det finns bara i Sverige, utan vi har implementerat betalsätt 

så att det går att köpa var som helst i världen. 

  

Kunskap 

J: Kände ni att det var någon specifik kunskap ni behövde för att kunna öppna upp det för hela 

världen eller var det bara. 

  

  

M: Vi bestämde oss för, det finns fundamentala val vi gjort med produkten och ett val är vem 

som är vår kund. Vi har sagt att vår kund eller användare är ledare eller presentatören som leder 

möten av vardaglig typ. Sen har vi ingen mer begränsning, det är allt från konsulten som leder 

en workshop, till läraren som leder en föreläsning, till linjechefen som leder en måndags 

reflektion, till produktchefen som leder en produktorganisation, men någon som leder ett 

realtidsmöte eller en realtidspresentation som har behov utav att engagera sin publik, med det 
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valet kommer det massa egenskaper som produkten och affärsmodellen måste uppfylla. 

Eftersom målgruppen är flera hundra miljoner människor så innebär det att om vi ska klara det 

så måste vi skapa en produkt som är self service annars måste vi vara 10 000 människor på 

företaget och det vägrar vi vara. Så då behövs en self-serviceprodukt. Det måste vara en 

affärsmodell, en kostnadsbild som vem som helst kan köpa med ett kreditkort, då sätter det en 

övre gräns vad priset kan vara. Det gör också att vår go to market måste nästan vara 

automatisera, eller viralt på något sätt eftersom det blir så många människor så all annan teknik 

skulle vara för dyr. För att lösa och sen måste då betalsättet vara globalt och internationellt. 

Utöver de som köper online så säljer vi också till större företag, men det kommer från att 

företagen redan har skapat ett beteende att använda Mentimeter för sig själva utan att vi har 

påverkat dem. När de väl skapat det beteendet så börjar vi prata med dem, det spelar heller 

ingen roll vart i världen de befinner sig. Där har vi kunder i över 40 länder, allt från USA som 

är vår största marknad och det är ingen som sitter och säljer i USA utan produkten används i 

hela världen. Vi får adoption utifrån vissa bolag var adoption sker handlar egentligen inte om 

vilket land de är i utan hur mogna de är i sin digitaliseringsprocess eller vem som fått upp 

ögonen för Mentimeter och hur väl inspirerade de blivit, vid precis rätt tillfälle och när den 

adoption sker så tar vi kontakt med dem som etablerar en större enterprise relation men det 

handlar egentligen om att det kanske är 50–100 personer som samtidigt ska börja använda 

Mentimeter. 

  

Direkt kunskap 

J: Då kanske vi kan hoppa till direkt kunskapen om det är okej, vår fråga är hur stor roll de 

anställdas erfarenhet av internationalisering har spelat roll för er internationalisering, men för 

er kanske om den överhuvudtaget spelat roll? Erfarenhet av internationalisering och liknande? 

  

M: Ja vi väljer ju människor, nya kollegor som vi väljer att anställa, blir anställda för att en 

egenskap hos dem är att de ser en global marknad. Exempelvis om vi intervjuar en säljare och 

vi frågor; hur skulle du sälja din första kund hos Mentimeter? Om den säljaren säger att den 

skulle knacka dörr i Stockholm eller ringa alla företag som finns i Stockholm, boka in möten 

och besöka dem. Då har man misslyckats, för det är inte baserat på att vi är en 

internationalisering som har en jättestor adoption? Och ur den den databasen av användare som 

vi ska hitta våra potentiella stora kunder, så vi väljer människor som har vad vi kallar ”global 

mindset.” Det låter klyschigt men det handlar om det att det inte spelar någon roll vart i världen 
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organisationerna befinner sig som är bäst lämpade som Mentimeter kunder utan vi ser andra 

egenskaper som berättar för oss om de är Mentimeter kunder eller inte. 

  

J: Vi starten av företaget fanns det någon erfarenhet av internationalisering som kom till hjälp 

eller körde ni bara igång? 

  

M: Nej, det var att bygga. Det här är vår första online-produkt. Jag har jobbat väldigt 

internationellt, jag har jobbat i allt från Tanzania till Island, Indien, till Bolivia. Så har jag har 

jobbat väldigt internationellt men ingen har byggt en online betalprodukt tidigare, men vi har 

ett global mindset så att säga. Men vi har inte applicerat det i en produkt för en vi gjorde det i 

Mentimeter. 

  

J: Har du känt att du haft hjälp av att du har arbetat utomlands, har du kunnat anamma någonting 

kring företaget? 

  

M: Absolut, det är jättemycket, det handlar ju om att förstå andra företagskulturer och förstå en 

diversity till att använda Mentimeter beroende på vem man är och vad man jobbar med. Det är 

en av de största anledningarna till att vi har diversity som en av de viktigaste delarna nu när vi 

anställer människor, både kön, kulturell bakgrund, vilket land man kommer ifrån och vilka 

språk man pratar. Vi är ett bolag som säljer i hundra länder, majoriteten av våra kunder är 

kvinnor och då måste vi bygga ett bolag som, vi är ett som är för litet för att ha alla komponenter 

i Mentimeter men där vi skapar en divers arbetsplats så kommer fler sidor upp till ytan och vi 

kan börja ifrågasätta oss själva internt istället för att skapa en unison självklar bild så ifrågasätts 

den. Det är olika typer av människor med olika bakgrund så det är både viktigt viktig från början 

men framförallt nu när vi bygger vidare och är över 20 personer och vi har möjlighet att ha en 

divers arbetsplats. 

  

J: På vilket sätt har ni som företag utnyttjat de erfarenheter som de anställda har nu? 

  

M: Alla i produktutvecklingsmöten och i de interna idéprocesserna, när vi bestämmer vad vi 

ska göra så är det naturligt och medvetet olika människor med i de processerna. Förutom att vi 

går ut till kunder och frågar och testar. Som när vi bestämmer vad och hur saker ska göras så 

har vi en blandning av människor som tar de besluten. Det gör ju också att vi förhoppningsvis 
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får en bättre produkt som kan nå rätt för fler människor där ute och inte bara samma grupp som 

vi är på Mentimeter. 

  

Indirekt erfarenhet 

J: Har ni som företag känt behov av att anställa personer med erfarenhet av internationalisering 

specifikt  för att kunna spridda er internationellt, har ni haft det behöver? 

  

M: Alltså erfarenhet av den typen av internationalisering som vi har, den är så djupt rotad i vårt 

DNA. Vi har inte någon som är chef över internationalisering, internationalisering är en 

inbyggd egenskap i hela vårt företag. Med det sagt så absolut är det ett krav på våra nyanställda, 

vi ser att de förstår hur vi växer, att vi växer på en global marknad osv. Så på ett sätt så är det 

superviktigt. 

  

J: Har ni använt er av utomstående hjälp som kontakter eller nätverk? 

  

M: Nej, vi har testat med lokala partners på olika marknader i olika experiment. Varför jag sa 

nej är för att vi märker att det inte fungerar, utan det som fungerar är att vi själva löser det. Olika 

distributionssätt och partner typer för vår typ av produkt när det är en viral själv spridd produkt 

så måste vi internt dem som äger det har vi märkt. Angående med partners har vi märkt att vi 

själva kan det här bäst och det är vi som ska leda den internationaliseringen. Men kontakter som 

har gjort liknande resor har vi självklart utnyttjat. Man byter erfarenheter med dem istället för 

att återuppfinna hjulet hela tiden. 

  

J: Jag vet att många företag har kontor på olika start-up hubar och liknande och tar hjälp av 

sådana för att bygga företaget på så sätt också. 

  

M: För oss spelar det ingen roll, Tyskland och Frankrike för oss är samma marknad, det spelar 

mer roll hur du är som ledare. Är du konsult eller lärare och då kommunicerar vi på olika sätt 

med olika budskap till dig. Men det spelar ingen roll vart du är i världen därför finns det inget 

behov för oss att ha kontor i Tyskland eller Frankrike, det är samma land för oss. Det är det 

stora landet världen. Sen finns det språkliga saker, att vi vill översätta vår hemsida till flera 

språk men det behövs inget kontor för det utan då köper vi den tjänsten när vi är redo för det. 

Externt sökande 
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J: Om ni gjorde och vilken typ av research ni gjorde innan er första internationalisering, om ni 

hämtade information från externa källor eller liknande? 

  

M: Jo det gjorde vi mycket, vi läste på redan då men fortfarande hur globala produkt företag 

online har byggts från best practice. När man kollar på hur LinkedIN och Intercom har byggt 

sina globala företag som är product first. Så har vi lärt oss och applicerat vissa av de reglerna 

på Mentimeter. 

  

J: Så ni har tagit inspiration från andra företag? 

  

M: Ja, men inget är ju one fit eller one solution byggt. 

  

Intern kunskap 

J: Då går vi över till intern kunskap och hur ni använder er av redan existerande kunskap inom 

företaget i internationalisering, nu är det ju en hel marknad, men om ni har rapporter och 

styrdokument för hur marknaden fungerar i USA. Hur era kunder agerar där osv? 

  

M: Ja och nej, det är mer åt en annan skärning, det är mer utifrån kundtyper. Lärare beter sig 

annorlunda gentemot konsulter. Men konsulter i Tyskland och USA är exakt samma person så 

det är mer vem som är kunden än vart dem är. 

  

Kunskapsinnehåll 

J: Då kan vi se om ni valt att anpassa produkten utefter marknad men det har ni ju inte gjort, då 

är det mer att ni anpassar det efter vilken person som ska använda produkten. Då finns det 

kanske inga omständigheter som påverkar val av marknad vid internationalisering, det blir ju 

också samma personer. Jag måste bara gå igenom frågorna lite snabbt för att se. 

M: Ja men vi har ju en speciell go to market, det är ganska få bolag som har en så pass produkt 

orienterad och marknadsoberoende go to market och den är vi. Vi har märkt att det är vår styrka 

och då bygger vi på den styrkan. Vi kan absolut gå marknad för marknad men det är en svagare 

strategi än att gå till hela världen samtidigt. 

  

J: Hur får ni kunskap om omständigheterna vid val av marknader? 
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M: Ja omständigheterna är ju för oss kunder och vilka krav de har. Ingen av oss på företaget är 

ju lärare men lärare är en stor kundgrupp för oss och då gäller det att förstå kunden, att intervjua 

dem, att läsa facklitteratur för att kunna skapa content och kunna prata på ett sätt så att de ser 

och läser att produkten är för dem. Produkten i sig om man kollar funktionen i produkten så är 

de i exakt samma. Man kan se det som en horisontell produkt alltså att vi är en produkt för alla 

våra användare, de använder samma produkt. Men vi pratar i vertikaler, vi pratar med lärare på 

lärares språk, men de använder samma produkt och vi pratar med konsulter på konsulters språk 

men de använder samma produkt. De är en horisontell produkt men vertikal marknadsföring. 

  

J: Kunskapsinhämtningen sker den då innan eller under etablering? 

  

M: Det är väldigt interaktivt, vi lär oss ju fortfarande väldigt mycket om våra användare. Under 

tiden vi utvecklar produkten så ändrar vi budskap, vi lägger till sektioner som blivit populära 

så det är ett väldigt rörligt bolag. Vi använder oss av mycket iterativa utvecklings och 

företagsutvecklingsprocesser och då gäller det att inte skriva något i sten utan vara rörlig och 

se vad vår kundgrupp efterfrågar. 

  

Internationaliseringstempo 

J: De sista frågorna är ju lite det du gått in på. Då kan vi gå in på den sista delen här, 

internationaliseringstempot. Har det snabba tempot för er internationalisering påverkat er 

etablering, förberedelse och kunskapsinhämtning på ett positivt eller negativt sätt? 

  

M: Det måste ju vara positivt, det finns ingenting med vår internationalisering som varit 

negativt. Eftersom vi tänker hela världen hela tiden så tänker vi i väldigt stor skala och skala 

och tillväxt är fundamentalt för ett start-up. Därför så är det bara positivt att vi inte tänker per 

marknad utan globalt och tänker per kundgrupp och då tänker vi i en annan skala. Så bara 

positivt. 

  

J: Har er etableringsprocess på en ny marknad förändrats med tiden? 

  

M: Vi har ju gjort experiment, de första året gjorde vi såklart experiment med att sälja direkt 

till konsumenter i Stockholm, där de inte visste om Mentimeter från början. Där trodde vi att 

de skulle vara intresserade av det, men vi märkte att de var dem kunderna som oavsett var de 

var i världen som använt Mentimeter själva som var mest intresserade och förstod värdet i 
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produkten för att vi sen kunde ha en bra dialog när de vill köpa tjänster från Mentimeter versus 

att hitta den perfekta kunden som inte visste om verktyget när vi prata med dem. När vi förstod 

det, det förstod vi tidigt i bolags byggandet. Att man måste ha använt produkten tidigare för att 

förstå och inse storheten med produkten och därifrån kan man ta en dialog och det förstod vi 

tidigt och vi fick tidigt en stor skala som använde produkten själv och som vi har tagit för att få 

större kunder. 

  

J: Sist men inte minst vilka lärdomar och kunskaper har du fått med dig under tiden? 

  

M: Det är ju väldigt mycket om att bygga en product first, det blev tydligare och tydligare i 

modellerna vilka kunder vi vill ha och vilka kunder vi inte vill ha. Vilken go to market modell 

som är bäst för oss, hur den blir effektiv. Vi har ju tredubblat företaget tre år i rad nu, förra året 

omsatte vi 17,5 miljoner kronor, året innan 6 och året innan det 2 miljoner. Att kunna göra det 

löpande, samtidigt som vi gått från 10 anställda till 20 anställda men 20 dubblat bolaget. Det 

har vi kunnat göra för att vi har lärt oss hur vi kan skala och bli mer effektiva och låta produkten 

jobba mer åt oss, även fast vi växer så snabbt i omsättningen så där är väl en stor lärdom att vi 

blir mer tydliga vilka modeller vi ska använda och hur vi utvecklar produkten, vad väljer bort 

och vad vi väljer att fokusera på. 

  

J: Jättebra då har vi fått svar på det vi vill få svar på, tack så mycket. 

  

 


