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The purpose of this study is to identify a successful way of expanding a business on a global 

market, focusing on innovation products. An analysis was also made to see how 

internationalization theories are useful in businesses with innovation products. Four 

companies have been interviewed where two of them have innovation products (Proline AB

and Q-Med AB) and the others are widely successful in exporting to a global market (Safegate 

Group and Weda Poolcleaners AB).  Furthermore four interviews have been made with 

support organizations that have great experience in helping companies in this area (Svenska 

Uppfinnareföreningen, Almi Företagspartner AB, Exportrådet and The Swedish-American 

Chambers of Commerce).  

One of the results that can be identified is the diverse view and will to expand the business. 

The inventor often has a born global strategy in mind whereas the helping organizations rather 

expand step by step and only to one country at a time. Hence a cleft arises and the inventor 

does not get the right support to launch the innovation. Moreover, successful strategies for 

inventors to establish a market position abroad have been identified. Depending on the 

monetary strength and the will to cooperate with others and then loose control over the 

company, the inventor can choose exporting, licensing or joint venture agreements.  Common 

for all of the forms is the importance of building a network, which is a useful source for 

information and experience on a new market. 
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Denna studie undersöker tillvägagångssätt för innovationsföretag att etablera sig 

internationellt. I studien undersöks också hur internationaliseringsteorier är användbara för 

innovationsföretag i praktiken. Studien baseras på intervjuer samt enkätundersökningar med 

utvalda företag, två är innovationsföretag (Proline AB samt Q-Med AB) och två är 

internationella företag (Safegate Group samt Weda Poolcleaners AB). För att få ytterligare 

information inom internationalisering och innovationer har även fyra erfarna aktörer från 

stödorganisationer (Svenska Uppfinnareföreningen, Almi Företagspartner AB, Exportrådet

samt The Swedish- American Chambers of Commerce) intervjuats. 

I studien framkom det att många innovationsföretag väljer en born global strategi på grund av 

innovatörernas kreativa tänkande samt viljan till snabb expansion. Detta avviker från vad som 

rekommenderas av flera stödorganisationer. De rekommenderar istället en stegvis 

internationalisering som baseras på en väl fungerande och etablerad hemmamarknad. För 

innovationsföretag, som antas vara relativt kapitalsvaga, har det även identifierats tre lämpliga 

alternativ vid en internationalisering, export, licensiering eller joint venture. Dessa väljs 

utefter innovatörens kapitalstyrka och vilja att släppa in andra aktörer och därmed förlora 

kontroll över företaget. En viktig framgångsfaktor som framkom under studiens gång är 

nätverks betydelse. Genom att bygga ett nätverk kan tid och kapital sparas eftersom företaget 

får ta del av viktig information och erfarenhet från andra aktörer, vilket kan vara avgörande 

för framgång i många fall. 
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1. INTRODUKTION 

Introduktionen inleds i 1.1 med en beskrivning av bakgrunden till studiens problem. I 1.2 

diskuteras sedan problemet med utgångspunkt i tidigare forskning. Detta följs i 1.3 studiens 

syfte, samt frågeställningar i 1.4. Introduktionen avslutas i 1.5 med en förklaring av de 

begrepp som används i studien.

1.1 Problembakgrund

Sverige är i proportion till sin befolkningsmängd det land som frambringat flest berömda 

uppfinningar i världen. Många av Sveriges idag ledande företag har byggts upp kring en 

vinnande innovation. Ett patent ger möjlighet till att förbättra och stärka sin 

marknadsposition. Patentet är en immateriell tillgång som skyddar innovationen och 

rättigheterna till patentet kan köpas, säljas eller licensieras. På marknader där företaget kan 

hävda sin ensamrätt kan priskonkurrens undgås. Patentansökningarna i Sverige har dock 

minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. (www.prv.se). 

Trots denna minskning av patent är Sverige fortfarande bland de mest framgångsrika länderna 

i världen gällande innovationskapacitet. Varje år publicerar UNCTAD (United Nations 

Conference on Trade and Development) en internationell rapport över innovationskapacitet i 

olika länder, kallat Innovation Capability Index. Ett stort antal länder rankas efter faktorer 

som mäter bland annat aktiviteter inom teknologi och humankapital. År 2006 hamnade 

Sverige på andra plats, efter Finland (www.isa.se).

Vinnova är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i Sverige.  

I september 2007 skrev de en rapport som behandlade att just innovativa små och medelstora 

företag (SMF) är Sveriges framtid. Sverige behöver fler nya och växande företag som satsar 

på innovationer för att möta internationell konkurrens. Idag är små och medelstora företag 

underrepresenterade inom forskning och utveckling (FoU) och många av dessa mindre företag 

hindras på grund av tidsbrist och svårigheter att få finansiering. I rapporten beskrivs också att 

det finns en stark koppling mellan ett företags tillväxt, innovation och försäljning på export 

(www.vinnova.se).
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I rapporten beskrivs även den vision, det mål och den strategi som Sverige bör ha gällande 

innovativa SMF. Visionen bör vara ”ett innovationsinriktat näringsklimat i världsklass med 

fler och växande företag”. Med målet att skapa ”internationellt konkurrenskraftiga små och 

medelstora företag i Sverige”. Detta bör realiseras med strategin, ”ökade statliga satsningar på 

innovationer i små och medelstora företag till internationella nivåer” (www.vinnova.se).

Idag gör många länder nationella strategiska satsningar för att gynna innovativa SMF. Detta 

bland annat genom statlig FoU-finansiering, exempelvis i Finland är de statliga FoU-bidragen 

fyra gånger högre än i Sverige. Många länder har också skatteavdrag för FoU, vilket inte finns 

i Sverige. Här får företag finansiera hela kostnaden för sin FoU-verksamhet. Detta kan 

jämföras med Italien där småföretag endast behöver betala strax över 55 % av kostnaden för 

FoU, i och med statliga skatteavdrag (www.vinnova.se).

För att underlätta för SMF att etablera sig på marknaden ger Vinnova flera förslag. Bland 

annat bör innovativa SMF få hjälp med statlig finansiering. Detta speciellt i innovationens 

tidiga skede då risken är svårbedömd och innovationen hela tiden omarbetas. Projekt får 

också högre ambitionsnivå och genomförs snabbare med statlig finansiering. SMF bör även få 

riktat stöd, skatteincitament som ger företag större rörelsefrihet samt hjälp med kontakter och 

att skapa nätverk med forskningsinstitut, universitet och högskolor. En annan viktig punkt 

som tas upp är att SMF måste få stöd för att nå ut internationellt (www.vinnova.se). 

Endast 15 % av Sveriges små innovativa företag har idag internationella samarbeten, jämfört 

med över 30 % av de medelstora företagen (www.vinnova.se). Statistik som Statistiska 

centralbyrån gjort på uppdrag av Exportrådet visar dock att exporten för småföretagen (0-49 

anställda) i genomsnitt ökade med 10,3 % per år under perioden 2002-2006. Småföretagen 

står trots den snabba tillväxten för en väldigt liten del av den totala svenska exporten. Enligt 

Exportrådet står tio av Sveriges största företag för hela 40 % av landets totala export, bland 

dessa ingår exempelvis Volvo och Hennes & Mauritz. Samtliga av dessa bolag har genomgått 

en framgångsrik internationalisering och är verksamma på en global marknad. 2007 var 

Sveriges totala export 52 % av landets bruttonationalprodukt (BNP) och 68 % av den svenska 

varuproduktionen exporterades (www.swedishtrade.se).
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1.2 Problemdiskussion

Att lansera innovationer är mycket komplext då det är många faktorer att ta hänsyn till. 

Innovatören måste ha en bred kunskap inom både teknologin och utvecklingen av produkten 

samtidigt som kunskap om en lansering krävs. För att en framgångsrik lansering ska vara 

möjlig krävs ett stort kunnande om marknaden (Cooper, 2005). Innovationen måste även 

planeras och implementeras väl. Det måste finnas ett tydligt samband mellan innovationens 

funktion och marknadsföring, att innovationen är svaret på kundernas behov (Zirger & 

Maidique, 1990).

När väl innovationen nått en lansering på hemmamarknaden är innovatörerna ofta inte nöjda. 

De har en global vision där de ser en internationell marknad i ett direkt eller tidigt stadium 

(Knight & Cavusgil, 2004). Majoriteten av forskarna bakom litteraturen är dock negativt 

inställda till detta (Reuber & Fischer, 1997). Även forskarna inom Uppsalaskolan anser att 

detta inte är att föredra utan anser att företag hellre ska etablera sig på utländska marknader 

gradvis. Även denna modell har dock kritiserats då den till viss del utesluter att företagsledare 

kan göra genomtänkta medvetna val (Melin, 1992).

Företag med en utvecklad strategi att snabbt etablera sig internationellt, born globals, vill 

starta sin internationaliseringsprocess i ett tidigt skede. Detta kan dock också innebära 

problem för företag (Moen, 2002). Vissa forskare hävdar att företag med små 

hemmamarknader har svårigheter med att inhämta tillräcklig kunskap om utlandsmarknaden. 

De kan då inte utveckla en framgångsrik produkt och denna blir inte heller internationellt 

gångbar. Andra studier har dock visat att företag med små eller svaga hemmamarknader ändå 

har möjlighet till kunskap om utlandsmarknaden genom ett nätverk med större aktörer på 

marknaden (Cornish, 1997).

Framgång vid internationalisering av företag varierar också kraftigt. Små företag anses inte 

bara brista i kunskap om internationella marknader utan även i resurser gällande expandering 

till och etablering på internationella marknader. Det är dock inte enbart företagets storlek och 

ålder som avgör utgången av företagets internationaliseringsprocess (Reuber & Fischer, 

1997). Många exempel har visat att framgångsrikt partnerskap som förbättrar 

innovationsprocessen kan bidra till snabbare internationalisering och vara nyckeln till ett 

lyckat resultat. Detta för att partnern bidrar med lokal kunskap som är ovärderlig för en snabb 
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framfart. Relationer mellan små företag och andra aktörer kan främja utbytet av information 

och mjuk kunskap (Cornish, 1997). 

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att identifiera tillvägagångssätt för innovationsföretag att etablera 

sig internationellt samt undersöka vilken hjälp som stödorganisationer erbjuder dessa företag 

under en sådan process.

1.4 Frågeställningar

 Hur kan innovationsföretag gå tillväga vid expansion internationellt?

 Finns det möjlighet till stöd och hjälp under internationaliseringsprocessen?

1.5 Definitioner

Begreppet innovation används i uppsatsen som synonym till produktinnovation, en för 

marknaden ny produkt. Innovationsföretag används som samlingsterm för nyetablerade 

företag som producerar och säljer en produktinnovation. Det handlar således inte om 

innovation inom företagets verksamhet och struktur utan om innovation av produkter. Dessa 

företag antas vara kapitalsvaga då de inte har någon tidigare försäljning och verksamhet.

Benämningen internationella företag används i uppsatsen för företag som har genomgått en 

internationaliseringsprocess, detta med start på den svenska marknaden.

Begreppet stödorganisation används som ett samlingsord för de olika organisationerna som 

hjälper till och stöder företag i innovations- alternativt internationaliseringsprocesser.
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2. METOD 

Metodavsnittet inleds i 2.1 med en beskrivning av urvalet av de företag och 

stödorganisationer som undersökts samt de avgränsningar som gjorts i studien, detta följs av 

val av metod samt en beskrivning av hur undersökningen genomfördes i 2.2. Metodavsnittet 

avslutas i 2.3 med kritik av metoden, källorna samt undersökningens generaliserbarhet.

2.1 Urval & avgränsningar

Urvalet är ett strategiskt urval, ett ej slumpmässigt urval, där de företag och 

stödorganisationer som ingår i undersökningen medvetet valts ut på grund av sina specifika 

karakteristika (Johannesen & Tufte, 2003, s. 84-85). Dock har tillgängligheten hos de utvalda 

företagen till viss del fått styra. De fyra företagen samt de fyra stödorganisationerna har valts 

utifrån undersökningens syfte, ”att identifiera ett tillvägagångssätt för innovationsföretag att 

etablera sig internationellt”.

Två av företagen är svenska innovationsföretag som producerar, en för marknaden, ny 

produkt. Innovationerna har valts ut från olika branscher så att branschspecifika 

marknadsföringsmetoder inte ska bli för framträdande i studien. Dessa två företag är Proline 

AB samt Q-Med AB. Proline arbetar med ett nytt alternativ till stambyten och Q-Med har tagit 

fram nya medicinska implantat. De andra två företagen är svenska företag som på ett 

framgångsrikt sätt lyckats med en expansion internationellt. Dessa två företag är Safegate 

Group som arbetar med flygplatssäkerhet och Weda Poolcleaner AB som arbetar med 

vattenteknik, båda företagen är verksamma globalt. De fyra fallstudierna av företag 

kompletteras med information från informanter på olika stödorganisationer. Dessa har 

erfarenhet med att antingen hjälpa innovatörer att få ut sin produkt på marknaden eller med att 

hjälpa till vid expansion utomlands. Stödorganisationerna är Svenska Uppfinnareföreningen 

(SUF), Almi Företagspartner AB (ALMI), Exportrådet samt The Swedish-American 

Chambers of Commerce (SACC).

Studien ämnar endast analysera innovations- och internationaliseringsföretags verksamhet 

under de senaste 15 åren. Detta för att den historiska kontexten inte ska påverka analysen av 

hur ett innovationsföretag kan etablera sig internationellt idag.
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2.2 Datainsamlingsmetod

Denna studie innefattar både primär- och sekundärdata. Data samlas främst in genom 

intervjuer med företag och stödorganisationer. Fokus kommer under intervjuerna att ligga på 

de processer som uppstår vid lanseringen av innovationer samt processerna under ett företags 

internationalisering.

Primärdata om företagen samlas in genom semistrukturerade personliga intervjuer eller via 

telefon. Intervjuer genomförs även med informanter på stödorganisationer utanför företagen, 

för kompletterande och fördjupande information om ämnet. Ett fåtal informanter svarar dock 

på intervjumallens frågor via e-mail, vilket då snarare kan ses som en enkätstudie. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom det ger flexibilitet och tillfällen till följdfrågor 

och uppmuntrar informanten att utveckla och nyansera svaren. Informanten har stor frihet att 

själv utforma svaren och till viss del styra intervjun. Intervjun sker dock kring ett förutbestämt 

ämne eller tema och kan till viss del standardiseras och jämföras (Johannesen & Tufte, 2003, 

s. 98). I denna studie grundas intervjuerna på en intervjumall, se bilaga 1-6, innehållande 

övergripande frågor och teman som bör diskuteras under intervjun. 

Även sekundärdata samlas in för att komplettera materialet från intervjuerna. Detta i form av

informationsmaterial från företagen och stödorganisationerna.

2.2.1 Tillvägagångssätt

De utvalda informanterna kontaktades via telefon eller e-mail för förfrågan om eventuell 

medverkan i en intervju. Före intervjuerna har information om företaget alternativt 

stödorganisationen tagits fram. Detta för att en insikt i och förförståelse för verksamheten 

skulle ge en djupare förståelse för det som diskuterades under intervjun samt ge en bättre 

möjlighet till att ställa följdfrågor.

Intervjuerna med ALMI, Exportrådet och SACC skedde vid personliga möten med 

informanterna. Tre av intervjuerna, de med informanter från Proline, Safegate Group och

Weda Poolcleaner skedde över telefon. Två av informanterna svarade endast på frågorna via 

e-mail, detta gällde informanterna från Q-Med och SUF. Att vissa kontakter skedde över 

telefon eller e-mail berodde på att de informanterna inte hade tid till en personlig intervju. 

Fyra av informanterna bodde dessutom inte i Stockholm vilket gjorde att telefonintervju 
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alternativt e-mailenkät var en nödvändighet. I de fall där intervjuerna gjordes vid personliga 

möten skedde dessa på informantens kontor. Under intervjuerna har båda författarna 

medverkat, en av författarna har ställt frågor och lett intervjun medan den andra har antecknat. 

Vid de intervjuer som skett över telefon har en högtalartelefon använts. De informanter där 

kontakten skett via e-mail har i ett första skede fått intervjumallen sänd till sig och besvarat de 

frågorna. Efter detta har följdfrågor mailats senare för kompletterande information.

Intervjuerna har inletts med att studiens syfte har presenterats för informanten. Informanten 

har sedan ombetts beskriva företagets alternativt stödorganisationens verksamhet. Efter detta 

har teman från intervjumallen diskuterats, se bilaga 1-6. Under intervjuernas gång har stort 

utrymme lämnats åt spontana frågor och följdfrågor vilket gett en djupare förståelse för och 

bredare kunskap om ämnet. Informanterna har även getts tillfälle att följa upp svar och ställa 

kompletterande frågor. Tiden för intervjuerna var mellan 30-70 minuter.

Efter intervjuerna har informationen som framkommit direkt renskrivits från anteckningarna 

för att sedan bearbetas. Information som är av intresse för studien har sedan urskilts och 

sammanställts. Efter detta har de sammanställda intervjuerna kompletterats med information 

från andra källor. 

2.3 Metodkritik

I denna del undersöks studiens reliabilitet, tillförlitlighet, studien ska alltså vara pålitlig i 

bemärkelsen att den är korrekt och noggrant genomförd. Även den ekologiska validiteten 

undersöks, detta handlar om hur forskarens närvaro påverkar informanten och 

intervjusituationen (Østbye et al., 2003, s. 40, 121).

Författarnas tidigare kunskap och kännedom om det studerade området kan ha lett till 

förutfattade meningar om vilka svar som kommer att erhållas. Risken finns således att de 

förbestämda frågorna och följdfrågorna i dessa fall inte varit tillräckligt uttömmande. 

Intervjuer är också väldigt tidskrävande vilket gjort att antalet intervjuer i denna studie är i 

minsta laget. Intervjuerna spelades inte in då båda författarna deltagit under intervjuerna och 

risken för att information missats eller feltolkats således bör vara mycket liten.
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Även urvalet kan kritiseras då det till viss del har styrts av tillgängligheten hos de avsedda 

informanterna. Urvalet av företagen och informanterna har i vissa fall valts ut efter de som har 

haft tid till att ställa upp på intervju. Detta är givetvis inte eftersträvansvärt, dock svårt att 

undvika. Hänsyn till detta kommer därför tas i analysen och det insamlade materialet från 

innovationsföretagen och de internationella företagen kommer att ses som enstaka fall och 

inte som generaliseringar. Att ett antal intervjuer skett över telefon eller via e-mail är inte 

heller optimalt. Intervjuerna över e-mail har också gett mindre information än de övriga 

intervjuerna. Svaren har tenderat att bli kortare och trots att följdfrågor mailats till 

informanterna har uttömmande information inte alltid kunnat uppnås. Det hade självfallet 

varit att föredra att dessa intervjuer skett vid ett personligt möte. I vissa fall har informanterna 

inte heller haft egen erfarenhet av alla delar i innovations- eller internationaliserings-

processen. Uttömmande information har även i dessa fall varit svårt att erhålla.

En annan brist kan anses vara att fallföretagens produkter inte säljs på samma typ av marknad. 

Detta var dock en nödvändighet då innovationer inte har en specifik tidigare marknad. Mindre 

olikheter bland fallföretagen kunde dock ha varit önskvärt och gett en tydligare bild av en viss 

typ av marknad. Tiden till och omfattningen av denna studie gjorde dessvärre inte detta 

möjligt då det skulle ta lång tid att hinna bli insatt i en viss marknad och hitta passande 

aktörer som hade tid att medverka.

2.3.1 Källkritik

Då empirin främst bygger på personliga intervjuer bör ett kritiskt ställningstagande tas till den 

information som ges. Personliga åsikter och uppfattningar hos informanterna som inte är 

representativa för företaget eller stödorganisationen kan framkomma. Informationen som 

framkommer under intervjuerna kan skilja sig från eller motsäga andra källor. 

En svaghet i studien är dels antalet och dels positionen hos de informanter som medverkat. 

Endast en informant från varje företag eller organisation har intervjuats, främst på grund av 

tidsbrist. Dessa har dessutom lämnat en subjektiv bild av sitt företag, alternativt sin 

stödorganisation, som kan antas vara till deras fördel. Djupare och eventuellt även mer 

objektiv information hade kunnat erhållas om det funnits tid till flera intervjuer med olika 

personer inom företagen eller stödorganisationerna. Att intervjua flertalet företag och 

stödorganisationer prioriterades dock för att få en mindre nyanserad bild av ämnet där 

företags- alternativt organisationsspecifika lösningar inte fick allt för stor tyngd. Risken för att 
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subjektiv information från informanterna skulle ta för stor plats har försökt att reduceras. 

Detta genom att mer objektiv information om företaget alternativt stödorganisationen använts 

från hemsidan tillhörande det företag alternativt den stödorganisation som informanten 

arbetade på. Den informationen är dock även den utformad för att vara till företagets eller 

stödorganisationens fördel. Också andra källor utanför företagen och stödorganisationerna har 

därför använts i den mån det varit möjligt, utbudet av objektiv information har dock varit 

begränsat.

2.3.2 Generaliserbarhet

För att en studie ska vara så generaliserbar som möjligt bör flera enstaka fall undersökas. 

Detta krav uppnår inte denna undersökning riktigt, den innefattar endast ett fåtal fallstudier 

vilket gör att studien inte kan sägas vara helt och fullt generaliserbar. Denna studie omfattar 

endast två etablerade innovationsföretag och två etablerade internationella företag vilket kan 

ses som ett litet antal, det är således befogat med viss kritik av de generaliseringar som 

kommer att göras. Trots att studien utgått från ett fåtal företag har en viss bredd erhållits tack 

vare informanter från relaterade stödorganisationer. Detta har på så sätt ökat studiens 

generaliserbarhet. 

För att kunna ta fram en mer generell modell för innovationsföretags internationella 

expansion har de företagsspecifika lösningarna som framkommit under intervjuerna inte getts 

allt för stort fokus. Dessa lösningar har istället vävts samman med information från relaterade 

stödorganisationer och för ämnet insatta personer. Genom detta kan de slutsatser som tas 

kring innovationsföretags möjligheter för internationell expansion anses vara tillämpbara på 

flera olika företag, en viss generaliserbarhet kan därför således finnas. 
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3. TEORI 

Teoriavsnittet har tre delar. Första delen, 3.1, beskriver en teori gällande innovation, 

innovationsresan. I den andra delen, 3.2, beskrivs teorier kring internationalisering, den 

delen avslutas också med en beskrivning av olika etableringsformer. I teoriavsnittets sista del, 

3.3, redogörs för uppsatsens teoretiska syntes som arbetats fram med hjälp av de tidigare 

teorierna. 

3.1 Innovation

En innovation kan beskrivas som en utveckling och implementering av en idé till en färdig 

produkt. Innovationen utgör en grund för transaktioner mellan två eller flera parter. Eftersom 

en innovation bygger på att transaktioner ska utföras måste ett intresse för idén finnas. Det 

ligger i människans natur att vara nyfiken och lockas av nya idéer, dock är det främst när vi 

stöter på problem och svårigheter som vi överväger att testa de nya idéerna. Innovationens 

medgång beror inte endast på själva idén utan även andra faktorer som exempelvis 

samarbetspartners och social kontext. I innovationsresan nedan beskrivs de teoretiska 

huvudstegen som de flesta innovationsföretag följer, varje företag på sitt sätt, innan de är redo 

för att lanseras på marknaden (Van de Ven, 2008, s. 22, 604).

3.1.1 Innovationsresan

Innovationsresan består av tre steg som inleds med initieringsfasen, sedan följer 

utvecklingsfasen och slutligen implementeringsfasen. Denna modell är utvecklad för 

innovation inom alla olika delar av ett företag, det vill säga inte enbart produktinnovation utan 

även innovation inom administration, kultur och teknologi (Van de Ven et al., 2008, s. 22). 

Den är dock även tillämpbar i ett enskilt innovationsföretags perspektiv.

3.1.1.1 Initiering

En innovations tillväxt sker vanligtvis under minst tre år med en rad olika tillfälligheter som 

utvecklar den ursprungliga idén. Ofta är flera människor inblandade och denna period jämnar 

till den spelplats där innovationen ska framträda. Sedan utlöser ”yttre chocker” koncentrerade 

försök att påbörja arbetet med innovationen. Planering startas för att kartlägga nödvändiga 

resurser för innovationens framväxt och beslut måste tas om projektet ska finansieras av 

innovatören eller av utomstående kapitalkällor (Van de Ven et al., 2008, s. 25-34).  

Planeringen måste även innehålla andra viktiga faktorer som utvecklings- och 
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produktionsmöjligheter, tidsram samt se över vilka regelverk som är aktuella. Identifieringen 

av dessa faktorer sker för att se om en utveckling av idén är av värde samt kan bringa 

lönsamhet (Cooper, 2005, s. 218).

3.1.1.2 Utveckling

När utvecklingen påbörjas splittras ofta den ursprungliga idén upp i flera diversifierade 

riktningar. Innovatörer måste utforska flera av dessa för att hitta den bästa. I denna fas är 

misstag vanliga då initieringsfasen ofta inte sett till omgivningsfaktorer vid planeringen. Ofta 

går inte den nödvändiga utvecklingstiden i linje med de tilldelade resurserna och uppfinnaren 

upplever ofta att många olika problem uppstår (Van de Ven et al., 2008, s. 35-53). Det är 

cirka hälften av fallen som inte klarar att hålla budgeten och planeringen faller. Tiden till 

dess att innovationen når marknaden är mycket varierande från fall till fall och beror till stor 

del på branschen samt typen av produkt som ska lanseras (Cooper, 2005, s. 37-38).

Samarbeten med andra organisationer inom relaterade områden inleds i vissa fall för att söka 

stöd och erfarenhet, dock slutar många fall med att innovatören känner sig inlåst och att 

oönskade riktningar tas. Det är viktigt att inleda samarbeten med nödvändiga myndigheter, 

handelsorganisationer samt konkurrenter i denna fas, för att få stöd till kommersialiseringen 

av innovationen (Van de Ven et al., 2008, s. 35-53). Produkten måste även testas på olika sätt 

för att se om ytterligare steg kan tas. Testresultaten ska ge en bild av produktions-

möjligheterna, kundernas reaktion, att hitta den potentiella marknaden samt se hur den 

ekonomiska bilden ser ut (Cooper, 2005, s. 224). 

3.1.1.3 Implementering

I implementeringsfasen anpassas innovationen till sociala kontexter för att smälta in med den 

redan existerande marknaden. Vissa innovationsresor slutar i denna fas, då oftast på grund av 

resursbrist. Andra anledningar kan även vara dålig respons på produkterna och att fortsatt 

lansering då känns meningslös. Evolution och integration, inte revolution och omdaning, 

tycks vara de viktiga framgångsfaktorerna (Van de Ven et al., 2008, s. 53-67). I kombination 

med en bra idé krävs även en bra strategi med ett tydligt fokus för hur innovationen ska 

lanseras. Innovationen länkas ihop med affärsinriktat tänkande och tydliga riktlinjer, såsom 

val av marknader. I implementeringen av innovationen måste produkten också anpassas till 

yttre omständigheter, innovationen måste för detta ha ett tydligt stöd för att lyckas. Hur 
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lanseringen av innovationen ska gå till måste därefter väljas efter företagets kunskap om 

marknaden samt teknologins nyvärde (Cooper, 2005, s. 45-48, 83). 

3.2 Internationalisering

Om företag fick välja skulle de flesta helst stanna på en nationell marknad, det är säkrare och 

enklare. I många fall är dock hemmamarknaden för liten vilket tvingar företagen ut på en 

internationell marknad där utländska marknader har högre lönsamhet (Kotler & Keller, 2006, 

s. 669).

3.2.1 Internationaliseringsteorier

Det finns flera olika modeller som berör hur företag kan etablera sig internationellt, nedan 

presenteras tre av dessa, Uppsalaskolan, nätverkssynsättet och born globals. De tre olika 

teorierna belyser internationalisering på olika sätt och bidrar med olika synvinklar på hur en 

expansion kan ske. Uppsalaskolan ser företags internationaliseringsprocess som en 

stegmodell, att företag gradvis internationaliseras. Nätverkssynsättet betonar företags 

relationer till andra aktörer i internationaliseringsprocessen. Detta hör samman med born 

globals, en teori gällande företag som etablerar sig globalt direkt utan att ha en fungerande 

hemmamarknad (Hollensen, 2007, s. 60-62, 77).

3.2.1.1 Uppsalaskolan

Uppsalaskolan är framtagen av Johanson, Vahlne och Wiedersheim-Paul under 1970-talet. 

Forskarna arbetade på Uppsala universitet med internationalisering och studerade svenska 

tillverkningsfirmor. De intresserade sig för företags val av marknad och tillvägagångssättet 

vid internationalisering (Hollensen, 2007, s. 63). Uppsalaskolan beskriver i flera olika 

modeller hur företags engagemang på den utländska marknaden växer i och med att deras 

erfarenhet ökar, osäkerheten reduceras i och med den ökade kunskapen. Internationell 

verksamhet kräver både allmän kunskap och kunskap specifik för marknaden, som vinns 

genom erfarenhet på denna (Johanson & Vahlne, 1977).

Inträdet på den utländska marknaden sker i sekventiella steg och går relativt långsamt. 

Forskarna kom fram till att företag först går ut på marknader nära hemmamarknaden för att 

sedan gradvis gå ut på marknader längre och längre bort. De kom även fram till att det 

vanligaste sättet att träda in på en ny marknad var genom export då detta inte innebär så stora 
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risker och inte kräver några stora investeringar. Egna återförsäljare var mer sällsynt och denna 

typ av etableringsform skedde vanligtvis senare, då företaget exporterat till marknaden under 

en längre tid (Johanson & Vahlne, 1977). Utvecklingen av internationaliseringen sker genom 

en växelverkan mellan utveckling av kunskap på den utländska marknaden samt de ökade 

resurser som binds till utlandet (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975).

Johanson och Wiedersheim-Paul upptäckte i sina studier ett mönster gällande företags 

engagemang i olika länder som de utformade en modell efter, etableringskedjan. Etableringen 

och inträdet på utlandsmarknaden sker i flera faser: 

1. Sporadisk export (icke regelbundna exportaktiviteter). 

2. Export via självständiga representanter (exempelvis distributör eller agent).

3. Försäljningsbolag i utlandet.

4. Produktions- alternativt tillverkningsbolag i utlandet.

Det första steget innebär att företaget inte har något regelbundet informationsflöde utan bara 

exporterar. I det andra steget använder sig företaget av en agent eller liknande och har en fast 

informationskanal. I det tredje steget, om företaget lyckas starta ett eget försäljningsbolag i 

utlandet, får de viktig insikt i och kunskap om utlandsmarknaden. Engagemanget för företaget 

är då också betydligt större än tidigare. Det sista steget är det mest resurskrävande, egen lokal 

produktion eller tillverkning (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975).

En annan viktig del i Uppsalaskolan är det så kallade ”psykiska avståndet” som kan kopplas 

ihop med etableringskedjan. Det psykiska avståndet mellan länder beror på bland annat 

utvecklingsnivå, utbildningsnivå, affärslagstiftning, affärsspråk, vardagsspråk och kultur. 

Dessa faktorer påverkar i vilka länder och på vilka utländska marknader som företag väljer att 

etablera sig (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Syftet med att mäta faktorerna för 

psykiskt avstånd är att se hur stora skillnader det finns mellan hemma- och utlandsmarknaden. 

På så sätt kan man hitta faktorer som komplicerar eller stoppar informationsflöden mellan 

länderna (Johanson et al., 2002, s. 46). Kunskap om och erfarenhet av den utländska 

marknaden spelar stor roll i val av utlandsmarknad att etablera sig på. I sin studie hittade 

Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) också en koppling som pekade på att det psykiska 

avståndet hade en koppling till i vilka länder företag valde att etablera sig. Svenska företag 

hade i första hand valt att etablera sig i andra nordiska länder för att sedan gå in i länder som 

Tyskland och Storbritannien. Först efter detta valde företagen att etablera sig på 

utomeuropeiska marknader (Johanson et al., 2002, s. 46).
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För att beskriva sambandet mellan etableringskedjan och psykiskt avstånd skapade Johanson 

och Vahlne (1977) internationaliseringsprocessmodellen, IP-modellen. Forskarna utgår i 

modellen från att företagets mål, som genomsyrar alla företagets nivåer, är att öka vinsten på 

lång sikt och uppnå tillväxt, med så liten risk som möjligt. Modellen visar på ett samspel 

mellan kunskapsutveckling och utlandsengagemang. IP-modellen har två utgångspunkter:

1. Det är främst små företag som internationaliseras och den globala 

utvecklingen beror på företagets tillväxt på den utländska marknaden.

2. Företags agerande och beslut går till stor del ut på att utveckla kunskaper, som 

från början är begränsade.

(Johanson et al., 2002, s. 50).

I IP-modellen finns fyra grundbegrepp kopplade till varandra som förklarar 

internationaliseringsprocessen. Två av dessa är förändringsaspekter som beskriver hur 

internationaliseringen går till, de är engagemangsbeslut samt löpande aktiviteter. De andra två 

är tillståndsaspekter som beskriver hur internationaliserat företaget är, de är marknadskunskap 

samt marknadsengagemang (Johanson et al., 2002, s. 51).

Internationaliseringsprocessmodellen, efter Johanson et al., 2002, s. 51

Löpande aktiviteter är successiva utvecklingar som sker i kontakter med kunder, leverantörer 

och andra vardagliga kontakter, genom dessa kan företaget skaffa sig erfarenheter och 

kunskap. Detta sätt att skaffa erfarenhet på tar dock lång tid, för att få tillgång till denna typ 

av kunskap måste företaget under en längre tid ha funnits på marknaden.  Det är kunskapen 

kring dessa löpande aktiviteter som företaget tjänar pengar på (Johanson et al., 2002, s 54).

Marknadsengagemang

Löpande aktiviteterMarknadskunskap

Engagemangsbeslut

Tillståndsaspekter Förändringsaspekter
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Marknadskunskap är kunskap som företaget erhållit på den särskilda marknaden och som rör 

kunder, leverantörer, mellanhänder och myndigheter samt relationerna dem emellan. 

Resurserna och engagemanget till marknaden blir starkare ju längre företaget befinner sig på 

den. Marknadskunskap kan dock bara användas på den marknad där den skaffades (Johanson 

et al., 2002, s. 52-53).

Marknadsengagemang handlar om hur företagets resurser är bundna till marknaden. Ju mer 

resurserna är bundna till en specifik marknad desto högre blir företagets engagemang på den 

marknaden. Marknadsengagemanget beror dock inte bara på företagets resurser utan även på 

specifika kunskaper om marknaden och kunderna på marknaden. Vid ett högt 

marknadsengagemang har företaget mycket att förlora om problem skulle uppstå, exempelvis 

partners som backar ur (Johanson et al., 2002, s. 55-56).

Engagemangsbeslut tas utifrån de hot och möjligheter som finns på marknaden. Sådana beslut 

baseras på erfarenhet vilket gör att företag ofta försöker stärka verksamheten på marknader de 

har kunskap om. Företag försöker således främst att etablera sig på de marknader de har 

kopplingar till, men där de ännu inte etablerat sig. Det är erfarenheterna från befintliga 

marknader som gör att företaget hittar nya affärsmöjligheter (Johanson et al., 2002, s. 55).

Johanson och Vahlne har senare beskrivit tre fall där Uppsalaskolans teorier inte är 

applicerbara. Det första undantaget berör resurser, om företaget har stort kapital kan 

modellerna inte användas. Det andra undantaget är när förutsättningarna på marknaden är 

homogena och stabila. Det sista undantaget berör erfarenhet, om företaget har lång erfarenhet 

på en marknad som liknar den marknad man ämnar träda in på kan modellerna inte heller 

användas (Johanson & Vahlne, 1990).

3.2.1.2 Nätverkssynsättet 

Det väsentligaste antagandet i nätverkssynsättet är att om ett företag är en del av ett nätverk 

kan det underlätta en etablering på marknaden. Företag är beroende av andra aktörers resurser, 

dessa är väsentliga för att företaget ska lyckas på marknaden. I interaktionen mellan aktörer 

lär de sig av varandras erfarenheter och de kan dela med sig av sin kompetens. Det finns flera 

olika typer av nätverk, bland annat tekniska, sociala, ekonomiska eller juridiska. Aktörerna 

som ingår i nätverket kan vara bland annat konkurrerande företag, distributörer, leverantörer 

eller slutkonsumenter (Gummesson, 2002, s.17-18, 293-294). Nätverk är inte hierarkiska, 
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istället är aktörerna självständiga. De beroendeförhållanden som finns mellan aktörerna är 

ömsesidiga, nätverk bygger på att aktörerna inom det vill delta. På grund av att nätverk inte är 

hierarkiska kan aktörerna inom det snabbare och lättare omorganisera sig vid förändringar på 

marknaden. Genom att vara med i ett nätverk kan ett företag också lättare etablera sig globalt, 

internationaliseringsprocessen går snabbare (Hollensen, 2001, s. 60-62).

Då ett företag ingår i ett nätverk av stabila relationer kan det således vinna fördelar vid en 

utlandsetablering. Nätverk är viktiga även över nationsgränser, internationella nätverk har 

också ofta sitt ursprung i ett nätverk på hemmamarknaden med liknande aktörer och struktur. 

Ett företag i ett internationellt nätverk kan etablera sig på nya marknader med hjälp av 

kunskap om och erfarenhet från redan etablerade aktörer (Hollensen, 2007, s. 70-71). Således 

har företag i internationella nätverk bäst möjligheter att etablera sig på en utländsk marknad 

(Johanson et al., 2002, s. 69). Hur snabbt och enkelt ett företags internationalisering går beror 

på kvaliteten av nätverket. Ju större, starkare och kunnigare nätverk desto mindre problem får 

företaget vid etableringen på utlandsmarknaden (Lloyd-Reason & Mughan, 2002).

Ett nätverk har inga tydliga gränser, alla förbindelser ett företag har till andra aktörer kan 

kopplas till ytterligare förbindelser. Nätverket kan således inte heller avgränsas till en specifik 

marknad, industri eller bransch. Alla företag är centrum i sitt eget nätverk, företagets nätverk 

kopplas sedan ihop med andra företags nätverk (Johanson et al., 2002, s. 85). Det centrala i 

nätverkssynsättet är att förstå rollen som ett visst företag har i nätverksstrukturen. Hur ett 

enskilt företags aktiviteter kopplas ihop med och påverkar andra aktörers aktiviteter samt hur 

dessa andra aktörer i sin tur påverkar det enskilda företaget. Utvecklingen av och i ett nätverk 

kan beskrivas med tre delar; aktörer, aktiviteter och resurser. Mellan aktörer, aktiviteter och 

resurser skapas relationer, de tre delarna är således beroende av varandra. Aktörer kontrollerar 

resurser och värdet på dessa resurser bestäms av aktiviteterna som resurserna används i. 

Aktörerna utför också aktiviteter som gör av med vissa resurser för att andra resurser ska 

förbättras. Det är dessa relationer som skapar strukturer vilka kan beskrivas som nätverk 

(Gadde & Håkansson, 1998, s. 111-112). 

3.2.1.3 Born globals

Företag som inte följer de traditionella mönstrena i internationaliseringsprocessen 

(exempelvis som i Uppsalaskolan) utan istället genom nätverkskontakter går direkt ut på 

internationella marknader kallas born globals. Forskning visar att det på senare år blivit allt 
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vanligare med denna typ av internationalisering. Hollensen beskriver flera anledningar till 

denna ökning av born globals. Några av dessa är att nischade produkter fått en allt viktigare 

roll på marknaden, att det skett avancerade förändringar i produktionsteknologi samt att det 

skett en snabb utveckling av informationsteknologi (Hollensen, 2007, s. 77, 80).

Det mest utmärkande för majoriteten av born globals är att de drivs av entreprenörer med en 

tydlig vision. Ofta ser ledningen i ett born global-företag världen som en gränslös marknad 

(Hollensen, 2007, s. 78). Born globals arbetar redan från starten hårt med sin etablering på 

utländska marknader. För detta krävs ett internationellt nätverk med kännedom om den 

utländska marknaden som underlättar etableringen. Born globals startas också ofta av 

personer som har tidigare erfarenhet av den utländska marknaden och som har arbetat 

internationellt. Erfarenheter från utländska marknader gynnar företaget och gör det billigare 

och mindre riskfyllt att etablera sig globalt (Johanson et al., 2002, s. 139).

Det är dock relativt svårt att starta ett företag med en direkt global tanke. Det uppstår flera 

problem vid en snabb internationalisering och global etablering, bland annat att få igång 

produktionen och ett fungerande distributionssystem samt att rekrytera personal. Tillgång till 

kapital och möjligheten att behålla kontrollen över företaget är också centralt för born globals. 

Ofta leds och ägs born globals av en och samma person och behovet av kapital från externa 

källor är således stort. Svårigheten är att genom att få tillgång till detta kapital förloras ofta en 

del av kontrollen i företaget till den externa partnern (Moen, 2002).

För att lyckas med en born global-strategi krävs en god kunskap om internationell 

marknadsföring inom områdena kundkännedom, kulturskillnader samt produktutveckling. 

Eftersom resurserna är mycket begränsade i initialskedet är företaget beroende av effektiva 

strategiska beslut som leder till snabb och god lönsamhet. Det krävs kunskap om globala 

teknologier och internationella distributionsnät, unik produktutveckling samt kvalitetsfokus. 

Dessa faktorer leder ofta in born globals på nischade marknader där de erbjuder något unikt. 

De unika produkterna kan i många fall leda till en liknande monopolistisk fördel som bidrar 

till internationell medgång. Nya innovativa företag har en tendens att tänka mer globalt då de 

inte är fast i traditionsbundna rutiner. De har en förmåga att tänka flexibelt och fatta snabba 

beslut vilket är goda egenskaper för en snabb internationalisering (Knight & Cavusgil, 2004).
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3.2.2 Etableringsformer 

Vid inträde på en marknad finns många olika alternativ. Kotler & Keller redogör för fem av 

dessa rangordnade efter hur stort engagemang, risk, kontroll och vinstpotential som 

etableringen innebär, detta ökar från indirekt export till direktinvestering. 

Modell över etableringsformer, efter Kotler & Keller, 2006, s. 674

Företag som vill etablera sig internationellt börjar ofta med indirekt export vilket innebär att 

de exporterar genom mellanhänder. Om denna export lyckas övergår de flesta företag till 

direkt export. Detta innebär att företaget utesluter ett led av mellanhänder och exporterar 

direkt till marknaden. (Kotler & Keller, 2006, s. 674-675). Den direkta exporten kan ske 

genom antingen distributörer eller agenter. Distributörer är oftast den enda importören av ett 

företags produkter och är exklusiva representanter på den utländska marknaden. Den 

viktigaste skillnaden mellan distributörer och agenter är att distributörer agerar självständigt 

från det internationella företaget och verksamheten görs i distributörens namn. Distributörer 

köper varorna från det internationella företaget och säljer dem för egen räkning till lokala 

kunder. Agenten representerar istället det internationella företagets produkter och säljer dessa 

vidare till andra återförsäljare på utlandsmarknaden (Hollensen, 2007, s. 318-319). 

Licensering innebär att ett företag ger ett annat företag på den utländska marknaden licens för 

att tillverka och sälja deras produkter samt använda företagets eller produktens namn och 

varumärke. Detta sker i utbyte mot en avgift eller royalty, exempelvis franchising (Kotler & 
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Keller, 2006, s. 676). Avtalet är tidsbegränsat och gäller ofta för en längre period vilket 

betyder att företaget på den utländska marknaden måste ha ett stort engagemang (Hollensen, 

2007, s. 332). Genom licensering får företaget relativt riskfri tillgång till den utländska 

marknaden och behöver inte arbeta fram marknadsspecifika strategier. Det finns dock vissa 

nackdelar, exempelvis får företaget mindre kontroll över produktionen, produktstandarden 

och marknadsföringen än om de hade arbetat med export (Kotler & Keller, 2006, s. 676).

Joint venture innebär att två eller fler företag i olika länder samarbetar i produktionen eller 

marknadsföringen av en produkt. Företagen delar på ägarskapet och kontrollen och företaget 

som vill träda in på utlandsmarknaden får tillgång till expertis och kontakter på denna (Kotler 

& Keller, 2006, s. 676). Det är dock svårt att samarbeta i ett joint venture och cirka 80 % av 

alla joint ventures slutar i att den ena partnern köper upp den andra (Hollensen, 2007, s. 339). 

Direktinvestering innebär att ett företag startar produktion på en marknad utanför 

hemmamarknaden genom att starta ett nytt dotterbolag eller köpa upp ett annat existerande 

företag på den marknaden (Kotler & Keller, 2006, s. 677). Direktinvestering i form av uppköp 

av ett befintligt företag innebär många fördelar. Företaget får snabb tillgång till marknaden 

med ofta redan etablerade distributionskanaler och en kundbas. Företaget får också tillgång 

till marknadsspecifika kunskaper vilket underlättar om företaget har lite kunskap om 

marknaden de träder in på. En svårighet är dock koordinationen mellan det uppköpande 

företaget och ledningen i företaget som köps upp (Hollensen, 2007, s. 364).

3.3 Teoretisk syntes

Utifrån teorierna kring innovation och internationalisering har en teoretisk syntes 

innehållande båda dessa områden arbetats fram, se bilaga 7. Denna kommer att fungera som 

en grund för att hantera det empiriska materialet i uppsatsens analys.

Modellen sammanfattar uppsatsen centrala begrepp och består av två delar. Den ena fokuserar 

på innovation och applicerar innovationsstegen på de undersökta innovationsföretagen och 

stödorganisationerna. Den andra följer innovationsdelen och fokuserar på internationalisering, 

där appliceras internationaliseringsteorierna samt etableringsformerna på de undersökta 

internationella företagen och stödorganisationerna. Koherensen mellan dessa två delar 

analyseras för att komma fram till hur innovationsföretag kan etablera sig internationellt.
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4. EMPIRI 

Empiriavsnittet inleds i 4.1 med en sammanfattning av intervjuerna med innovationsföretag 

och internationella företag. Detta följs i 4.2 av en sammanfattning av intervjuerna med 

stödorganisationer med insikt i innovations- och internationaliseringsprocessen.

4.1 Intervjuer med företag

Intervjuer har skett med fyra olika företag. Två av dessa företag är innovationsföretag, Proline

och Q-Med. De andra två företagen är internationella företag, Safegate Group och Weda 

Poolcleaners.

4.1.1 Innovationsföretag

Det de två innovationsföretagen har gemensamt är att de framställt en innovation som de idag 

producerar och säljer. Proline arbetar med en alternativ form av stambyte och Q-Med är 

verksamma inom läkemedelsbranschen.

4.1.1.1 Proline AB – Sten Edström 

Sten Edström är grundaren till Proline vars idé föddes 1989. Proline-metoden används som ett 

alternativ till traditionellt stambyte. 1995 kom det första uppdraget och året därefter blev de 

första patenten klara. Proline-metoden är idag patenterad i Sverige, USA samt i de flesta 

europeiska länderna. 2001 blev Atle delägare i Proline och strax därefter bildades 

dotterbolaget Proline Entreprenad, 2004 blev dock Atle uppköpt (www.prolineab.se).

Proline ägs idag av Lifco AB som hade en omsättning år 2006 på 2 600 Mkr och har 1 350 

anställda i 15 länder. Lifco AB är ett helägt dotterbolag till Carl Bennet AB och koncernen 

innefattar flera tekniska områden. Proline hade år 2006 en omsättning på cirka 122 Mkr och 

110 anställda. VD för företaget är Asbjörn Auslid och styrelsen består av fyra personer varav 

Sten Edström är en av medlemmarna (www.ad.se).

Proline-metoden innebär att istället för att byta ut avloppssystemet repareras de befintliga 

rören. Rören filmas med videokamera där det kontrolleras hur skadade de gamla rören är. 

Sedan repareras de skadade delarna av rören genom plastgjutning. De nya rören gjuts direkt 

på plats med de gamla rören som formar. Denna metod kan användas i gamla gjutjärns-, plast-
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eller betongrör. Arbetsinsatsen är klart mindre med Proline-metoden då ett stambyte kan 

göras på några dagar i jämförelse med ett konventionellt stambyte som tar flera veckor eller 

månader. Även kostnaderna blir betydligt lägre. Boende i byggnaden kan utan störningar bo 

kvar i sina lägenheter under arbetets gång. Inga rivningar behövs heller för att tillverka de nya 

rören (www.prolineab.se). 

Sten Edström jobbade som energikonsult under 80-talet. Under den tiden var det mycket 

diskussioner kring att spara energi. Konkurrensen om fastighetsägarnas pengar var stor. Sten 

Edström närvarade vid en konferens i Stockholms skärgård år 1989 där den stora 

diskussionen var kring de byggnader som varit del i miljonprojektet. En stor mängd 

byggnader skulle behöva stambyten före slutet av 90-talet. Edström berättar att han blev fast 

beslutsam om att finna en lösning på problemet. I skärgårdsmiljön blev han inspirerad och 

med sitt stora intresse för båtar kom han på idén att spruta rören med plast inifrån, precis 

samma teknik som man använder på båtar.  

Nästa steg för Edström var att finna lämpliga samarbetspartners som kunde förse honom med 

det nödvändiga materialet och som kunde hjälpa till att utveckla en hållbar plast och en 

funktionell teknik. Samtidigt som han drev sin konsultfirma med fem anställda, jobbade 

Edström på sidan av med detta projekt. Han hade varken tid eller ekonomi att jobba med sin 

uppfinning på heltid. Först fem år senare var tekniken löst och det första arbetet utfördes 

berättar Edström. 

Edström fick minimal hjälp vid uppstartandet av sin uppfinning. Almi Företagspartner AB

(ALMI) var inte någon självklar samarbetspartner i detta fall då de lån som erbjöds hade 

väsentligt högre ränta än vad Edström var beredd att betala. Deras erbjudande om att ansöka 

om projektpengar ansåg Edström tog för lång tid mot vad det var värt, det krävdes många 

timmar med ansökningarna för att få chansen till pengarna. Alternativinkomsten från 

konsultfirman gav en större inkomst till finansieringen av projektet. Nutek hjälpte också till att 

finansiera vid starten av produktionen. När Edström bildat bolaget vände han sig till banker 

för hjälp med finansiering. De var, ett flertal gånger, till stor besvikelse. De krävde personlig 

borgen, något som inte var aktuellt för Edström, han har därför under projektet bidragit med 

som mest 50 000 kr.
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När Edström sökte patent var ambitionen att nå den amerikanska marknaden och därför söktes 

även patent där. Någon USA-lansering av Proline-metoden har dock ännu inte skett. Det är 

svårt att ta sig in i ett nytt land hävdar Edström, speciellt när det rör sig om en tjänst. Att 

exportera tjänster blir mera komplext då man måste finna bra personal till både försäljning 

och utförandet, till exempel hantverkare. Andra komplikationer kan vara det nya landets 

fastighetsmarknad som ofta ser mycket annorlunda ut än hemlandets och kan vara svårt att 

anpassa sig till. Lagstiftningen måste också ses över och kan vara ett hinder vid export av 

tjänster enligt Edström. 

Prolines marknadsföring har från början varit riktad till fastighetsägare. En speciell avdelning 

på företaget ringer runt till fastighetsägare och bjuder in till träffar. Varje vecka året om 

anordnas två informationsträffar med cirka 50 personer berättar Edström. Resultatet av dessa 

träffar är i snitt tio intressenter som hör av sig inom en kort tid. Då sker ett besök av Proline

hos fastighetsägaren där byggnaden inventeras och en offert skickas ut. 

Proline använder sig även av byggmässor där de är väl synliga. De annonserar också i 

tidningar, dock används just den delen av marknadsföringen sparsamt. Detta eftersom det 

finns en uppsjö med fastighetstidningar och det är svårt att nå många potentiella kunder med 

dessa annonser, som inte är värda priset enligt Edström. Istället använder Proline sig mycket 

av direktreklam som de skickar ut regelbundet. De har ett register med 10 000 fastighetsägare 

som förses med direktreklam från Proline regelbundet. De har också på hemsidan referenser 

från tidigare jobb som nya kunder lätt kan kontakta. 

Edström upplever att han har blivit väl bemött med sin idé. Många har sett det som spännande 

och exotiskt med uppfinningen. Det har varit en mycket rolig resa anser Edström, även om 

han tillägger att han inte hade räknat med den arbetsmängd och tid som det tagit. Han anser 

även att det blir svårare och svårare att uppfinna och få patent på sina idéer. Även om Sverige 

har många framgångsrika uppfinnare så blir klimatet hårdare, det har blivit mycket mer 

komplext. Idag finns fler kompletta regelverk som man måste ta hänsyn till och uppfinnaren 

måste idag vara insatt i alla detaljer kring regelverken. 

Även med allt hårt jobb och den långa tid det tagit anser Edström att det varit mycket roligt 

och givande. Trots detta sålde Edström Proline sommaren 2007 och sitter idag endast kvar i 
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styrelsen. Istället för att ägna all sin tid åt företaget jobbar han nu på nya uppfinningar som 

snart ska patenteras.

4.1.1.2 Q-Med AB – Bengt Ågerup 

Q-Med är ett börsnoterat företag som tillverkar och utvecklar medicinska implantat. Företaget 

startade 1987 då grundaren Bengt Ågerup beslutade sig för att kommersialisera den forskning 

han hade bedrivit kring hyaluronsyra. Huvuddelen av produkterna är baserade på företagets 

patenterade teknologi, Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid (NASHA) för framställning 

av stabiliserad icke-animalisk hyaluronsyra. Företaget, i sin nuvarande form, bildades 1995 

och har idag runt 700 medarbetare, varav cirka 500 arbetar vid företagets huvudkontor och 

produktionsanläggning i Uppsala. De har försäljning i över 70 länder genom egna dotterbolag 

och distributörer (www.q-med.se). Företaget omsatte över 1 317 Mkr under 2007 och Ågerup 

äger själv 47,9 % av bolaget genom Agerup Holding (www.ad.se). 

Hyaluronsyra är ett naturligt socker som finns i kroppens samtliga organ. Det är en av 

kroppens viktigaste byggstenar och fyller många funktioner, till exempel som smörjmedel i 

leder och muskler. Idag erbjuder Q-Med tre huvudprodukter; RESTYLANE, DUROLANE 

och DEFLUX. Dessa produkter täcker användningsområden som skönhetsoperationer, 

behandling av höft- och knäledsartros samt behandling av vesikoureteral reflux (missbildning 

i urinblåsan). Grundpatentet meddelades i USA 1998 och har sedan också beviljats i de länder 

där Q-Med antas ha en betydande marknad (www.q-med.se). 

Bengt Ågerup studerade biomedicin vid Uppsala universitet och har bland annat arbetat som 

njurexpert på Pharmacia AB. När Ågerup beslutat sig för att kommersialisera sin forskning 

var första steget att planera projektet väl. Han startade kliniska prövningar på de mest 

närliggande användningarna. Klinikresultaten var viktiga att ha i ryggen berättar Ågerup. 

Utifrån dem kunde han välja den mest sannolika användningen utifrån snabbhet till marknad, 

konkurrensläge, priskänslighet och tillväxtpotential. 

När Ågerup väl hade bestämt sig för att kommersialisera sin forskning bildade han ett eget 

företag som bedrev diversehandel och allt-i-allo inom läkemedelsindustrin. Enstaka 

konsultuppdrag varvades med att sälja tabletter till andra företag och tillverka hyaluronsyra i 

köket. För att ha råd med utvecklingen av sitt huvudprojekt började han sälja andras produkter 
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för att tjäna in för kostnaderna. Ågerup hade alltså inga samarbetspartners vid initialskedet av 

processen. 

Marknadsföringen inom läkemedelsbranschen är speciell då kunderna är kliniker och inte den 

slutgiltiga konsumenten menar Ågerup. Eftersom ett led hoppas över blir det försäljning från 

B till B, från säljare till säljare. För att nå ut med sin idé valde Q-Med att först gå ut på 

mässor. Där kunde viktiga kontakter knytas hävdar Ågerup. Därefter gällde det att kontraktera 

distributörer och slutligen sälja själva. De har också tillsammans med kunden lite 

konsumentaktiviteter där de slutgiltiga konsumenterna informeras om produkterna. 

Ågerup berättar att den amerikanska estetikmarknaden är världens största, dessutom med en 

betydande tillväxt, den marknaden har därför varit mycket attraktiv för Q-Med att nå. Det 

krävdes dock omfattande erfarenhet och tester innan företaget var redo för en expansion i 

USA. Q-Med har använt sig av olika strategier för olika marknader, till exempel dotterbolag 

med fullt ansvar för försäljning och marknadsföring. Gällande den amerikanska marknaden 

valde Q-Med dock istället att använda sig av en partner i ett joint venture, berättar Ågerup. 

Ågerup upplever att Sverige är mycket generösa mot uppfinnare i det att de kan behålla dem 

själva. Det tror han stimulerar. Men han poängterar också att i Italien föds det fler småföretag 

än barn. Vidare hävdar han att svenskar i allmänhet inte så bra på att exploatera sina 

uppfinningar. 

4.1.2 Internationella företag

Det de två internationella företagen har gemensamt är att de genomgått en 

internationaliseringsprocess. Safegate Group har etablerat sig internationellt med sin teknik 

för flygplatssäkerhet och Weda Poolcleaner arbetar på flera internationella marknader med 

undervattensteknik.

4.1.2.1 Safegate Group – Patric Hammarlund

Safegate Group grundades 1973 och är en grupp av företag som säkerställer flygplatsers 

prestation över hela världen samt förbereder flygplatsen för en ökad efterfrågan. De är 

verksamma i 86 länder på över 170 flygplatser. Huvudkontoret är placerat i Malmö och de har 

även kontor i Östersund och Stockholm. Utanför Sverige har de idag dotterbolag i Dubai, 
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Danmark och USA. Safegate Group har 50 anställda samt 50 representanter världen över i ett 

etablerat nätverk som vuxit fram genom åren (www.safegate.com). 

Patric Hammarlund arbetar som Marketing/Sales Assistant hos Safegate Group på 

huvudkontoret i Malmö. Han berättar att företagets mål är att öka effektiviteten och 

säkerheten av operation, kontroll och hantering av flygplan på marken, men även för 

inkommande plan och markfordon på flygplatsen. Målen fullbordas genom användandet av 

nya, sofistikerade och tekniska lösningar för guidning och dockningssystem. Safegate Group

investerar mycket i produktutveckling genom egna resurser samt i nätverk med högskolor och 

industrin. Detta har gjort dem till teknologiledare inom sitt segment hävdar Hammarlund. Han 

berättar vidare att i en värld där miljön får en allt större påverkan på människors liv ses 

flygplansresande som en av de största och mest omdiskuterade ”bovarna”. Där bidrar 

Safegate Group, som en av få i branschen, genom att effektivisera hanterandet av flygplan på 

marken, för att minska utsläppen av stillastående plan. 

Företaget har exporterat produkter globalt sedan 25 år tillbaka. Detta berodde på att antalet 

flygplatser (kunder) är begränsat här i Sverige. De hade tidigt som mål att bli 

marknadsledande och därför var export ett självklart alternativ. Då export var det minst 

riskfyllda alternativet samt minst kapitalkrävande inleddes internationaliseringen med denna 

strategi. Eftersom företaget säljer högteknologiska produkter ansåg de att licensiering inte var 

att föredra utan föredrog en direktinvestering då kapital fanns tillgängligt och de behövde ha 

kunniga representanter på marknaden. USA var det första landet Safegate Group 

direktinvesterade i berättar Hammarlund, de valde då att köpa upp ett företag. Idag har de en 

ledande position på den amerikanska marknaden och de har ett kontor i Minneapolis. I USA 

består deras marknadsföring mestadels av mässor, bransch events och direkt marknadsföring 

berättar Hammarlund. Denna typ av marknadsföring är dock inte unik för just USA utan 

används av Safegate Group på hela den globala marknaden. 

Hammarlund berättar att Safegate Group använt sig av olika strategier för sin export av 

produkter och tjänster. De har bland annat köpt upp företag, exempelvis Thorn Airfield 

Lighting i november 2006. De har också etablerat säljkontor i Europa och Asien och använder 

sig även av agenter. Anledningen till deras kontor i de olika länderna är att det är omöjligt för 

dem att ha kännedom om alla olika marknader. Det krävs kunskap om vilka regelverk som 
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gäller, vilka preferenser som finns, vem som bestämmer, vem som är kunden et cetera. Då ska 

de ansvariga för de olika länderna stå för den kunskapen menar Hammarlund.

4.1.2.2 Weda Poolcleaner AB – Klas Lange

Weda Poolcleaner har en lång historik och grundades redan 1919, företaget var ursprungligen 

ett industriföretag inom metallbranschen. Idag ägs företaget av fyra personer, varav Klas 

Lange är en av dem. Produkterna är numera inriktade på undervattensteknik med fokus på 

rengöring av till exempel pooler och vattenbehållare. Företaget är uppdelat i tre bolag, 

moderbolaget Weda Poolcleaner AB samt dotterbolagen Weda Vatten AB och Weda Vatten 

Service AB (www.weda.se). 

Lange är delägare och styrelseordförande i Weda Poolcleaner och har tidigare arbetat i USA i 

sju år. Han berättar att företagets vision är att bli störst, bäst och vackrast. Weda Poolcleaner 

har endast 415 kunder i Sverige så export var en självklar strategi för att uppnå ökade 

marknadsandelar. Weda Poolcleaner har exporterat sina produkter i över fyrtio år och 90 % 

av deras produkter går på export över hela världen. De började sin internationalisering med de 

närliggande länderna i Norden, sedan Tyskland för att slutligen sikta in sig på USA. De valde 

i den tidiga exporten att gå in i ett land i taget medan de idag, med internets hjälp, etablerar 

sig i flera länder samtidigt. 

Weda Poolcleaner har ett avtal med ett företag i USA som de har bestämt sig för att arbeta 

med i tre år. Om detta samarbete är lyckosamt för båda parterna ska dessa ingå ett joint 

venture. Licensiering ansåg inte Weda Poolcleaner var ett, för dem, bra alternativ då kapital 

fanns till att göra en direktinvestering. De har istället ett dotterbolag sedan lång tid tillbaka i 

USA. Detta bolag startade de själva utan att köpa upp ett existerande bolag på den 

amerikanska marknaden. Vid den senaste exportsatsningen valde de därför att gå genom ett 

distributionsbolag med ett mer väletablerat kontaktnät än det som dotterbolaget har. 

Företaget har även distributörer i andra länder, samtliga av dessa stöttas av Weda 

Poolcleaners egna ”Sales and Service support”. De har alltså egna stödpersoner som hjälper 

distributionsbolagen runt om i världen. Det har varit nödvändigt med dessa stödpersoner då 

deras produkter är cirka fyra gånger dyrare än liknande produkter. Det har varit ett gediget 

arbete att först övertyga distributörer och sedan få dem att övertyga kunderna om att 

produkterna är överlägsna. Distributörerna använder sig av olika marknadsföringskanaler, 
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exempelvis kataloger. De gör årliga utskick till 70 000 publika bad. De har även 

representanter som åker runt i alla delstater och visar produkterna. 

Svenska produkter har ett mycket gott rykte internationellt menar Lange. Det är höga 

förväntningar på kvalitén och brukbarheten. Detta ställer även krav på produkterna som 

levereras. Lange hävdar vidare att amerikanarna har ett helt annat sätt att bruka produkterna 

på, än vad vi har i Europa. I Europa tar man väl hand om maskiner och service sker 

regelbundet, något han upplever är tvärtom i USA. Där låter man ofta collegestudenter sköta 

dyra maskiner och service sker inte alls i samma utsträckning. Därför måste produkterna vara 

betydligt tåligare och hålla för användare som inte har vana eller utbildning. Weda 

Poolcleaners produkter till den amerikanska marknaden är därför mycket mer tåliga än de 

som levereras till den europeiska marknaden. 

4.2 Intervjuer med stödorganisationer

Intervjuer har gjorts med fyra stödorganisationer. Två av dessa, Svenska Uppfinnare-

föreningen (SUF) och ALMI, hjälper innovationsföretag att lansera sin innovation. De andra 

två stödorganisationerna, Exportrådet och The Swedish-American Chambers of Commerce

(SACC), hjälper företag i internationaliseringsprocessen (Exportrådet) samt att etablera sig i 

USA (SACC).

4.2.1 Svenska Uppfinnareföreningen – Malin Mohr

SUF bildades 1886 av patentingenjören Salomon August Andrée och är världens äldsta 

uppfinnarförening. SUF:s uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i 

samhället. De driver uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och 

lobbyverksamhet. De är en remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och 

påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt. De är uppdelade i lokalkontor på 40 platser runt 

om i Sverige. Verksamheten finansieras av bland annat ALMI, Vinnova och Innovationsbron

(www.uppfinnare.se).  

Malin Mohr arbetar som informationsansvarig på SUF:s kontor i Stockholm. Hon berättar att 

SUF samlar en bred uppfinnarkår och det nätverket ger medlemmar möjligheter att träffa 

likasinnade och utbyta idéer, tips och få hjälp med problemlösning. Eftersom SUF har 

lokalföreningar på så pass många platser runt om i landet, är det aldrig långt till närmaste 
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förening. SUF hjälper också innovatörer att nå varandra genom en nätverksbas. SUF samlar 

Sveriges innovatörer och arbetar ständigt för ett bättre innovationsklimat genom att erbjuda 

medlemmarna många förmåner och erbjudanden. Innovatörerna kan få hjälp med allt som har 

med innovationer att göra, vare sig de är på idéstadiet eller redan i produktion. Det går att vara 

antingen enskild medlem eller företagsmedlem.

Mohr berättar att SUF kan hjälpa innovatörer med finansiering till viss mån. Deras ambition 

är att förmedla information om stipendier, fonder och tävlingar som riktar sig till uppfinnare. 

Det finns en möjlighet att söka medel ur stipendier och fonder som de tipsar om, vilka kan 

vara ett sätt att få ekonomiskt tillskott för att förverkliga sin idé. Likaså uppmuntrar de 

uppfinnarna att tävla med sin idé. 

Enligt Mohr kan riskkapital i form av ”affärsänglar” eller riskkapitalister vara ett bra 

alternativ för att finna finansiering. En affärsängel är oftast en privatperson, eller ett mindre 

antal personer, som kliver in i ett tidigare skede än en riskkapitalist. För att finna affärsänglar 

eller riskkapitalister kan uppfinnare få hjälp genom SUF där de har ett register för 

företagsmedlemmar. Vidare berättar Mohr att SUF har en annonsplats på sin hemsida med 

uppfinningar till salu där kan köpare och säljare finna varandra. Affärerna rör alltifrån patent 

till att finna finansiärer. De har även ett ”Uppfinnarnas Showroom” där medlemmar erbjuds 

att annonsera sina innovationer som är redo att nå en marknad.

Marknadsföringen är A och O för att en uppfinning ska lyckas hävdar Mohr. Att lita på att 

innovationen hittar ut till köparna utan någon sorts reklam är våghalsigt och slöseri med 

investerade resurser menar hon. Den effektivaste vägen att identifiera målgruppen för 

produkten är genom en marknadsundersökning. Utifrån varje specifikt fall får man sedan 

anpassa marknadsföringen. Att kontakta aktuella tidningar för att knyta kontakter med 

journalister kan vara en bra idé menar Mohr. Hon hävdar att man kan ta experter till hjälp för 

att få ut sin idé i media då det finns ett intresse för att skriva om ny teknik, nya produkter och 

tjänster. Mohr hävdar också att delta på mässor är ett effektivt sätt att nå intresserade. SUF har 

återkommande erbjudanden till medlemmar att ställa ut på olika mässor. De erbjuder också 

andra former av mötesplatser och matchmakingaktiviteter. 

Mohr berättar att det inte är alla uppfinnare som lyckas. SUF:s roll är att inspirera till att göra 

verklighet av sin idé, de försöker dock att förmedla en viss realism. Det tar fyra gånger så 
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lång tid, blir fyra gånger så dyrt och tar mer kraft än man kan tro att förverkliga sin idé, 

hävdar Mohr. Att kommersialisera sin produkt är idag det svåraste i hela innovations-

processen. Det svenska samhället och företagen skulle behöva vara betydligt mer öppna för 

att ta in uppfinningar utifrån. Likaså saknas fungerande kanaler för att få ut en produkt på 

marknaden. Kapital till uppfinnare är också en brist. De som lyckas har tagit mycket hjälp och 

har kompetenta och effektiva nätverk. 

4.2.2 Almi Företagspartner AB – Thomas Isaksson

ALMI ägs av den svenska staten och är moderbolag i en koncern med 21 dotterbolag 

(regionkontor) som ägs till 51 procent av moderbolaget. Andra ägare är landstingen, regionala 

styrelseorgan och kommunala samverkansorgan. De har cirka 450 anställda. Dotterbolagens 

styrelser består av politiker, representanter från det regionala näringslivet och organisationer 

som har koppling till företagande. Den operativa verksamheten bedrivs vid de regionala 

kontoren. ALMI:s kreditverksamhet finansieras av deras konsultuppdrag medan drift och 

löpande verksamhet finansieras genom årliga anslag från ägarna (www.almi.se).

ALMI:s uppgift är att främja utveckling av konkurrenskraftiga SMF. De är även till för att 

stimulera nyföretagande och skapa tillväxt och nytänkande i svenskt näringsliv. De hjälper till 

i hela processen från idé till lönsamt företag. För att täcka in alla kundbehov har de 

organiserat verksamheten i tre affärsområden; innovation, nyföretagande samt etablerade 

företag. Inom dessa områden är det främst två viktiga komponenter som erbjuds, finansiering 

och affärsutveckling. ALMI vill öka andelen innovationer som blir kommersiellt 

framgångsrika samt öka företagsamhetens konkurrenskraft och lönsamhet (www.almi.se).

Thomas Isaksson arbetar på ALMI:s regionkontor i Visby och har erfarenhet ur näringslivet 

samt har undervisat i ekonomi. Isaksson berättar att organisationen har ett mycket starkt 

varumärke inom Sverige så när uppfinnare söker hjälp är ALMI ofta det första valet. De 

bedriver även viss uppsökande verksamhet för att nå alla typer av idéer. På Gotland startar 

250 nya företag varje år och av dem har cirka 80 % kontakt med ALMI. De hjälper både 

nystartade och etablerade företag som varit verksamma i mer än tre år. 

ALMI har en specifik innovationsavdelning med ett så kallat innovationsråd, medlemmarna 

kommer från både lokalkontoret samt näringslivet. Innovatörerna får lämna in beskrivningar 

av sina idéer som sedan behandlas av rådet som bestämmer vilka som får bidrag. Detta är 
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ALMI:s enda bidrag och är ämnat för framtagning av prototyper, resor et cetera. De har även 

andra typer av finansieringsmöjligheter. Dessa bygger till exempel på fördelaktiga lån som 

skrivs av om idén inte kommersialiseras eller insatser där innovatören också måste satsa lika 

stor summa. Varje år fastställs dessa typer av finansiering av staten. 

När ALMI hjälper företag eller innovatörer är det främst inom Sverige, annars lämnas ärendet 

över till Exportrådet. I och med de många lokalkontoren kan företagen få expertishjälp i alla 

län. Varje lokalkontor har god kännedom och breda nätverk inom alla branscher. Det är 

relativt många uppfinnare som söker sig till ALMI för att få hjälp att utveckla sin idé. De kan 

få tre till fyra timmar kostnadsfri hjälp innan ALMI:s tjänster debiteras. Isaksson menar att de 

har ett relativt standardiserat sätt att arbeta med uppfinningar då de första stegen ofta är 

desamma; utveckla och designa idén, göra upp en affärsplan, undersöka prisbilden, 

kundunderlaget samt se till kostnaderna. De hjälper även till att forma sekretessavtal så att 

innovatören vågar presentera sina idéer för andra företag utan att de utnyttjar den. 

Sekretessavtalet innebär att eventuell kopiering leder till böter. 

Isaksson hävdar att många innovatörer är personer som slutat på ett företag för att de kommit 

på en idé som de vill genomföra. Tyvärr är innovationsutveckling en komplex process och 

många misslyckas. Det är en tuffare marknad än vad många räknat med. Det finns olika typer 

av innovatörer enligt Isaksson, vissa anser att deras idé är den bästa och vill ”frälsa världen”. 

Denna typ vill inte lämna ifrån sig idén och söker heller inte samarbetspartner i någon fas utan 

anser att de klarar hela processen ensam. Andra innovatörer är endast ute efter att utveckla en 

idé och sedan sälja av i ett tidigt skede. Alla fall är unika menar Isaksson, men dessa är de två 

ytterligheterna. Det är dock många uppfinnare som inte ser innebörden av hur viktigt 

erfarenhet och kunskap inom försäljning är och de inser inte heller när de bör söka en partner, 

hävdar Isaksson. Nätverk är i många fall en vinnande faktor för att nå ut med produkten på ett 

effektivt och billigt sätt.

Isaksson hävdar att nästan alla idéer ändras under resans gång och tar olika vägar. Ju längre 

tiden går desto fler aspekter tas in och utvecklingsarbetet förlängs. Ofta ändras 

produktdesignen och förenkling av produkten sker för att möjliggöra billigare produktion. 

Isaksson har inte identifierat någon bransch som han anser är svårare att lansera innovationer i 

än andra. Han menar att alla branscher är relativt konservativa och har svårt att ta sig an 

innovationer.
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4.2.3 Exportrådet – Lennart Grandelius

Exportrådet bildades 1972 och verksamheten finansieras av staten och näringslivet 

gemensamt. De har idag cirka 500 anställda i över 50 länder. På de marknader där de inte 

själva finns representerade med ett kontor samarbetar de med svenska ambassader, konsulat 

och handelskammare. En stor del av tjänsterna är avgiftsfria tack vare statens uppdrag till 

Exportrådet. Bland annat ger de kostnadsfri information om allt som rör marknader och 

export. Övriga tjänster är samfinansierade mellan staten, Exportrådet och deltagande företag, 

alternativt är de helt företagsfinansierade. Tidigare finansierades Exportrådet med hjälp av 

medlemsavgifter från företag men detta är nu borttaget. Istället finansieras de till cirka en 

tredjedel av statliga medel och resterande del finansieras genom företag, i form av betalning 

för konsultuppdrag. Exportrådet är en organisation utan vinstintresse och eventuell vinst 

används senare i form av subventionerade tjänster (www.swedishtrade.se).

År 2007 uppgick Sveriges export till 1 140 724 Mkr, en ökning med fem procent mot 

föregående år. Sverige är en liten marknad och för många företag är export är ett måste. 

Sveriges export idag består till en större del av produktexport och till en mindre del av 

tjänsteexport. Dock ökar tjänsteexporten med tre gånger så mycket som produktexporten.

(www.swedishtrade.se). 

Lennart Grandelius jobbar på Exportrådet som regional exportrådgivare och har hand om 

företag inom Stockholm, Södermanland och Gotland. Han har kontor i samtliga län, men 

befinner sig mestadels på huvudkontoret vid Klarabergsviadukten. Exportrådet har även delat 

upp Sverige i tre stora huvudområden med varsin ansvarig, där Grandelius verkar som en av 

regioncheferna. 

Exportrådet vänder sig till både stora och små företag samt nyetablerade innovationsföretag. 

De erbjuder kostnadsfri rådgivning upp till sex halvdagar för företag under 50 anställda och 

med en omsättning på mindre än 100 Mkr. Många mindre företagare kommer i kontakt med 

Exportrådet genom deras hemsida hävdar Grandelius. Den innehåller väldetaljerad 

information om etablering utomlands. Många upptäcker också Exportrådet genom andra 

stödorganisationer, till exempel ALMI.

Enligt Grandelius kontaktar företagen ofta utlandskontoren direkt för konsultering av den 

tänkta exporten, de flesta hänvisas dock till de lokala kontoren i Sverige för att utarbeta en 
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mall för hur exporten skall ske. Vid ett sådant möte kartläggs exportstegen, en modell 

framarbetad av Exportrådet, med följande steg:

1. Nuläge – Företagarprofil, SWOT-analys på företaget samt 

Produkt/Marknad/Kundmatris.

2. Varför? – Exempel på exportmotiv, grundmotiv, lista över företagens 

exportprofil och exempel på exportstyrkor.

3. Vad? – Identifiera framgångsfaktorer på befintliga marknader, SWOT-

analyser på produkter och tjänster samt testa på marknader.

4. Vem? – Slutkund, samarbetspartners och andra intressenter.

5. Vart? – Vad styr marknadsval, marknadsprioritering, preliminärt marknadsval 

och markandscheck/marknadsundersökning.

6.  Hur? – Val av etableringsform, partnerkrav, representantundersökning och 

utveckling av representantnät.

7. När? – Intern kravanalys, etableringskalkyl samt handlings- och tidsplan.

8. Affärsplan – Export, uppföljning, expansion och fortsättning. 

(Exportstegen – en handbok för småföretagare, Exportrådet, 2007) 

Denna mall används som ett hjälpmedel vid konsulteringen, en simulering av ett tänkbart 

skede, för att identifiera vad företaget har för orsak till och mål med exportsatsningen. När 

detta kartlagts är det enligt Grandelius många företag som kommer till insikt om att export 

inte är något tänkbart alternativ. Det kan vara orsaker som till exempel planerad försäljning av 

företaget inom en snar framtid, dåligt fungerande hemmamarknad, för höga kostnader eller 

liknande som gör att de väljer att avbryta planerna. Grandelius poängterar att det är mycket 

viktigt att ha en fungerande hemmamarknad innan man överväger internationalisering. Han 

har upplevt många fall där företagen i fråga tror att export är lösningen när lönsamheten i 

Sverige sjunker. Det är då viktigt att identifiera varför lönsamheten minskat, ofta kan det bero 

på att man inte har en tillräckligt attraktiv produkt vilket kan leda till katastrof vid en 

internationell satsning. Det kan istället vara mera lönsamt att fokusera på att bygga upp 

varumärket.

Exportrådet kan hjälpa till med alla sorters tjänster och konsultering vid en utlandssatsning, 

med undantag för finansiering, affärsjuridisk hjälp samt tolkning/översättningstjänster. De har 

dock ett brett kontaktnät med till exempel bra juridisk hjälp i de olika länderna, men de 

handlägger inga fall själva. Kunderna kan även få hjälp med att finna partners och identifiera 
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kunder i olika länder. Många större företag använder sig även av Exportrådet för hjälp med 

köp av bolag i andra länder samt förflyttning eller utvidgning av produktion i utlandet.

Det är få företag som kan klassificeras som born globals enligt Grandelius. Han menar att 

detta beror på att denna typ av expansionsstrategi kräver en nischad produkt som fordrar 

globala kontakter i ett tidigt skede. Ofta bygger just innovatörer sina expansionsplaner på en 

direkt global tanke menar Grandelius. Sverige är också i vissa företags fall en för liten 

marknad och kundunderlaget är alltför litet, då krävs en born global-strategi. Även om det blir 

vanligare att företag har en born global-strategi arbetar de dock oftast med etablerade företag 

som vill nå ut på en global marknad successivt. 

Det är relativt vanligt att innovatörer kontaktar Exportrådet för konsultering enligt 

Grandelius. Han menar också att de hjälper för många innovatörer än vad de bör. Han hävdar 

att innovatörer ofta söker rådgivning för tidigt i processen och att välbehövliga strategier och 

finansiella medel saknas. På grund av bristande strategier för implementeringen av 

innovationen gör innovatören ofta kostsamma utsvävningar, exempelvis reser på mässor, 

innan man har en färdig produkt.

Grandelius påstår också att en existerande försäljning är ett måste innan en 

internationalisering kan övervägas. En övervägande majoritet av innovatörerna som försöker 

etablera sig internationellt misslyckas. Många innovatörer tror också att patent löser allt. 

Grandelius anser istället att det är bättre att antingen sälja idén, prototypen eller i vissa fall en 

liten serie prototyper. Längre än så borde inte innovatörer gå då patent inte är ett tillräckligt 

skydd, det krävs även kapital för eventuell rättstvist om plagiering sker menar han. 

Fortsättningsvis understryker han att innovatörer inte är försäljare, de är ofta duktiga på att 

lösa problem men inte lika skickliga affärsmän. 

Enligt Grandelius är det bättre för innovatören att istället, som ovan nämnts, sälja idén eller 

finna en affärsmodell som håller där man kan gå samman med en partner med god 

kapitalstyrka så att patentet kan skyddas. Det kan också användas andra former av 

samarbeten. Exempelvis är licensiering en lämplig etableringsform för innovationsföretag, 

hävdar Grandelius. Han anser dock att denna process kan vara problematisk eftersom

innovatörer ofta inte är villiga att släppa in en partner och han menar att det beror på fåfänga 

och girighet. Annars är det vanligt att små företag söker samarbetspartners till en 
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internationalisering, till skillnad från större företag som oftare är mer kapitalstarka och 

föredrar att göra en direktinvestering och köpa upp ett företag på utlandsmarknaden. 

4.2.4 The Swedish-American Chambers of Commerce – Per-Erik Persson

SACC grundades 1906, huvudkontoret är placerat i Washington DC i USA och organisationen 

innefattar tjugo lokala handelskammare. SACC har cirka 2 500 medlemmar som betalar en 

medlemsavgift baserat på företagens storlek. Finansieringen av SACC sker genom 

medlemmarnas avgifter samt stora sponsorer som till exempel SAS och SEB, arvoden tas även 

ut i förmedlingsprocessen. Organisationen har i uppdrag att förmedla kontakter och matcha 

amerikanska exploatörer med svenska uppfinningar eller befintliga företag. Framöver 

kommer SACC att satsa mycket på cleantech, det vill säga produkter som kan förbättra miljön 

(www.sacc-usa.org). 

Per-Erik Persson jobbar som konsult för SACC och har kontor både i Sverige och USA, han 

tillbringar lika mycket tid i båda länderna. Persson jobbar inom handelskammaren som 

förmedlar svenska kontakter till syd-centrala delstaterna i USA, dessa inkluderar Alabama, 

Arkansas, Louisiana, Mississippi och Tennessee. Denna handelskammare har sitt 

huvudkontor i Madison och var den första kammaren att innefatta fler än en delstat inom en 

region. 

Det är tre anställda som jobbar mot Sverige och svenska företag på det syd-centrala kontoret. 

Enligt Persson är SACC mycket välkänt bland företagare så de bedriver ingen större 

marknadsföringsinsats här i Sverige. Organisationens rykte har spridits främst genom mun till 

mun, men ibland genomförs utskick till företag för att belysa sin existens. Detta år görs även 

en satsning att locka fler innovationsföretag, därmed planeras ett utskick till 4 000 företag av 

den typen. Den främsta och mest effektiva marknadsföring som görs är två årliga 

entreprenörsdagar, en i Sverige och en i USA. Där exponeras företagen och många 

samarbeten inleds. 

Persson arbetar med att hjälpa svenska företag att finna amerikanska samarbetspartners och 

vice versa. Det är främst företag med innovationer och små etablerade företag som söker sig 

till SACC för att få hjälp med att hitta en samarbetspartner. Det är framför allt produkter som 

lanseras och endast ett fåtal tjänster. En orsak till detta tror Persson är svårigheterna med 
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arbetstillstånd i USA. För att genomföra tjänsterna på bästa sätt krävs ofta arbetskraft 

(ledning) från ursprungslandet, Sverige, däri ligger problematiken. 

När ett svenskt företag kontaktat SACC informeras konsulten väl om produkten samt målet 

med expansionen. Därefter börjar en sökning efter potentiella partners i USA. En 

marknadsundersökning genomförs för att identifiera lämpliga företag och därefter kontaktas 

dessa företag och de får information om det svenska företaget och dess produkt. Om intresse 

finns inleds en fortsatt process där den amerikanska parten förses med ytterligare information 

och ofta även prototyper. Det svenska företaget eller innovatören brukar sedan, tillsammans 

med förmedlaren från SACC, besöka de amerikanska samarbetspartnerna innan slutliga 

kontrakt undertecknas. Den svenska parten betalar samtliga kostnader till dess att produkten 

befinner sig på amerikansk mark. Där tar den amerikanska partnern över alla verksamheter 

som försäljning och marknadsföring. 

Inom SACC ingår även ett brett nätverk av jurister som hjälper till vid förmedlingen berättar 

Persson. Organisationen har även bra samarbeten med banker och nästan uteslutande används 

amerikanska banker vid samarbetena. Det sker ständiga utskick till amerikanska exploatörer, 

banker, investerare och politiska intressenter med information om svenska produkter. SACC

har mycket goda politiska kontakter enligt Persson, till exempel borgmästare och 

kongressmän, som är till stor hjälp i många fall. 

Svenska företag söker sig utomlands då den svenska marknaden, för många företag, snabbt 

blir för liten. När produkten i sig är en uppfinning blir arbetssättet lite annorlunda hävdar 

Persson. Eftersom ingen känner till produkten och det i vissa fall rör sig om en helt ny 

marknad måste tillvägagångssättet ske med en tydlig nisch. Det kontaktas färre företag istället 

för massutskick och informationen ut till de amerikanska företagen är mera specifik och 

detaljerad. Kontakterna är långt framskridna innan dess att någon resa bekostas så att det inte 

blir någon ekonomisk förlust för uppfinnaren. 

Enligt Persson kan samarbetet med en uppfinnare bli mycket komplext. De har oftast knappa 

finansiella resurser och eftersom utvecklingsarbetet med uppfinningen tagit lång tid finns en 

önskan till att få ut mycket kapital. Svårigheter uppstår eftersom uppfinnaren många gånger 

vill ta ut och ett högt pris och produkten är svår att värdera eftersom inga referenser finns. 
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Persson hävdar att Sverige är känt i USA för sina innovatörer och innovationer som är mycket 

respekterade och åtråvärda. Sverige anses ligga 10-15 år före i utvecklingen. Svenskarna blir 

alltid väl bemötta med sina idéer och produkter, men en svårighet som Persson stött på är 

amerikanarnas välvilja som inte alltid håller i längden. Ofta är de mycket entusiastiska när 

idéerna presenteras men när det väl gäller så är intresset svalare än vad svenskarna uppfattat. 

Detta är en kulturskillnad som Persson hävdar är svår att kontrollera och identifiera i tid. 

Ytterligare svårigheter som kan kopplas till kultur och tradition är svenskarnas försiktighet. 

De mindre företagen och uppfinnarna är ofta rädda och osäkra. De kan många gånger inleda 

samarbeten men när det väl börjar bli allvar och kapital ska satsas, drar en stor mängd sig ur. 

Persson upplever att detta beror på rädsla och att det har med svenskarnas försiktiga 

framtoning att göra. 



42

5. ANALYS 

Analysen inleds i 5.1 med en beskrivning av innovationsmöjligheterna i Sverige följt av 

svenska företags internationaliseringsmöjligheter i 5.2. Analysen avslutas i 5.3 med en 

diskussion kring internationaliseringsteoriers användbarhet i praktiken samt hur 

innovationsföretag kan gå tillväga vid sin expansion. 

5.1 Innovationsmöjligheter i Sverige

I många av intervjuerna, exempelvis med Per-Erik Persson på The Swedish-American 

Chambers of Commerce (SACC), har det framkommit att Sverige utomlands ses som ett 

innovativt land, med kreativa människor. Sverige ger ofta sken av att stå för kvalitet och 

utveckling. Även om kreativiteten flödar är det få innovationer som når hela vägen i 

innovationsresan som Van de Ven et al. (2008) beskriver. 

5.1.1 Initiering

Initieringsfasen består i stora drag av att hitta stöd för sin idé, använda yttre chocker på ett 

konstruktivt sätt, planera för innovationens framtida utveckling samt hitta finansiering till 

projektet (Van de Ven et al., 2008, s. 23). Innovatören bakom Q-Med, Bengt Ågerup, 

utvecklade sina idéer självständigt, han hade inga samarbetspartners när han arbetade fram 

produkten. Innovatören bakom Proline, Sten Edström, hade däremot teknisk hjälp vid 

framtagandet av material till produkten. Det finns dock mer hjälp för innovatörer att få. 

Thomas Isaksson på Almi Företagspartner AB (ALMI) berättar att de i initialskedet kan 

erbjuda flera viktiga tjänster, exempelvis sekretessavtal, vilket kan hjälpa innovatörer att våga 

börja söka partners. 

Drivkraften var något Ågerup och Edström hade gemensamt, utifrån yttre omständigheter 

utvecklades deras idé och motivation. I Ågerups fall var incitamentet för innovationen hans 

nystartade företag som var i stort behov av en ny och egen produkt. Edström inspirerades av 

miljödiskussionen under 80-talet och såg ett framtida behov av effektivare stambyten på 

marknaden. Miljonprojektets kommande stambyten blev den slutliga yttre chocken som 

gjorde Edström fast besluten att driva igenom projektet. Från dessa beslut att genomföra idén 

tog det dock båda flera år innan deras innovationer utvecklats färdigt och var klara för 

marknaden. Detta beskrev också Malin Mohr på Svenska Uppfinnareföreningen (SUF), hon 



43

menade att det ofta tar mycket längre tid och kostar mycket mer än många innovatörer räknar 

med.

De båda innovatörerna var fast beslutna att inte sälja sin idé utan valde att finansiera 

utvecklingen själva. Ågerup hade en existerande försäljning av andras produkter i sitt 

nystartade företag som finansierade framarbetandet och lanseringen av produkten. Edström 

valde också att själv i största möjliga mån finansiera utvecklingen av sin produkt genom 

intäkter från sin konsultfirma, men han tog även ett lån från Nutek. Eftersom båda två hade 

utomstående kapitalkällor som möjliggjorde egen finansiering användes inga 

stödorganisationer. De hade dock kunnat hjälpa till med problemlösningar och att hitta 

alternativa lösningar till finansieringen. 

Incitamenten bakom innovationer har således kunnat identifieras som en stor drivkraft och 

vilja hos innovatören att genomföra projektet. Det handlar inte alltid om att kommersialisera 

sin innovation utan om processen att se sin idé bli en verklig produkt som accepteras av 

samhället och marknaden. Det gemensamma för de flesta innovatörer är att de drivs av en 

vision att förbättra någonting. Detta är en av anledningarna till att de håller kvar vid sin 

innovation längre än de borde. Få säljer sin innovation i ett tidigt skede, kontrollen är 

viktigare än pengar.

I initialskedet underskattar ofta innovatörer den tid och de resurser som krävs för 

utvecklingsstadiet. Detta beror på att många innovatörer inte har någon tidigare erfarenhet av 

att lansera innovationer. Det är vanligt att en innovatör brinner för just en enda idé och arbetar 

i flera år med denna, inte att de utvecklar flera olika innovationer. I de flesta fall går heller 

inte utvecklingstid och resurser hand i hand. Då utvecklingstiden ofta blir längre än beräknat 

blir också behovet av resurser större än vad som budgeterats.

5.1.2 Utveckling

Utvecklingsfasen består i stora drag av att idén ofta splittras i flera riktningar där innovatören 

måste välja den bäst lämpade. I denna fas skapas nödvändiga nätverk som är användbara även 

i implementeringen av innovationen (Van de Ven et al., 2008, s. 23-24). I utvecklingsfasen 

för Ågerups innovation testades produkten för olika användningsområden, bland annat 

plastikkirurgi och behandling av höft- och knäledsartros. Läkemedelstester på de olika 

användningsområdena var effektiva och möjliggjorde för flera typer av produkter. Edströms 
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produkt hade inte en lika tydlig splittring av idén. Han undersökte dock möjligheterna att gå 

in på olika marknader med sin produkt som resulterade i ett USA-patent.

Både Ågerup och Edström använde sig av mässor för att skapa kontakter på marknaden. Då 

produkterna inte medför någon direkt kontakt med slutkunden innebär dessa kontakter extra 

mycket. På mässor exponerades produkterna och de byggde upp ett nätverk av intressenter. 

Lennart Grandelius på Exportrådet menar dock att innovatörer ofta ställer ut på mässor utan 

att ha en genomtänkt strategi, vilket egentligen bara innebär en belastning för budgeten. Mohr 

på SUF hävdar däremot att mässor är mycket givande just för att kunna skapa ett nätverk. 

Även i denna fas kan SUF vara till hjälp då de kan bidra till att hitta kontakter och skapa 

nätverk. Innovatören kan även genom organisationen få hjälp från andra uppfinnare med mer 

erfarenhet.

I de fall där kapital saknas kan en stödorganisation vara till hjälp då de har större erfarenhet av 

innovationslansering. Alla innovatörer har inte tillgång till de resurser som en produkt-

utveckling och lansering kräver. Med hjälp av stödorganisationer kan innovatören lättare 

komma i kontakt med kapitalkällor och på så sätt korta ner utvecklingsfasen. De kan hjälpa 

till att bygga ut ett nätverk med, för innovatören, viktiga kontakter. Ett alternativt sätt att bli 

del av ett nätverk är att gå ut på mässor i ett tidigt skede och där knyta kontakter.

I innovationsföretag kan en splittring av den ursprungliga produkten identifieras. Detta beror 

ofta på faktorer utanför innovatörens kontroll. Efterfrågan på marknaden och 

omvärldsfaktorer påverkar hur den slutgiltiga innovationen kommer att se ut. Det är därför 

viktigt med en gedigen kunskap om marknaden, något som innovatören ofta inte besitter. 

Även om de har kunskap om produkten och branschen saknar de kunskap om kundbehov.

5.1.3 Implementering

Implementeringsfasen är den fas där många innovatörer misslyckas, ofta på grund av 

bristande kapital. Denna fas består i stora drag av att sätta innovationen i ett sammanhang på 

marknaden. Att se till att produkten fastnar i människors medvetande och blir en naturlig del 

av marknaden (Van de Ven et al., 2008, s. 24). När Ågerup skulle lansera sin innovation hade 

han etablerade kontakter i branschen, vilket underlättade väsentligt. Då USA är den största 

marknaden för plastikkirurgi, enligt Ågerup, var det ett självklart val att nå den marknaden. 

Även i denna fas använde Q-Med mässor för att skapa ett medvetande om produkten. Där 



45

spelade klinikresultaten en stor roll för produktens trovärdighet. Mässorna hjälpte även till i 

valet av hur produkten skulle lanseras, på dessa fick Ågerup mer information om 

konkurrensläget, marknadspris och tillväxtpotential.

När Prolines produkt var redo för lansering använde de sig, liksom Q-Med, av mässor men 

även informationskvällar med fastighetsägare. Eftersom metoden är nydanande och med 

relativt komplicerad teknik krävdes mycket utförlig information för att produkten skulle 

etablera sig i kundernas medvetande. De använde sig också av den stundande 

miljödiskussionen för att framhäva produktens fördelar och sätta den i en aktuell kontext. När 

de första kunderna servats var det sedan lättare att nå ut till fler. Tidigare kunder används 

också som referenser vilket skapar ett förtroende för produkten hos potentiella kunder.

I implementeringsfasen spelar stödorganisationerna ofta en större roll än de tidigare faserna. 

Exempelvis SUF och ALMI kan hjälpa innovatörer att nå ut till potentiella samarbetspartners. 

De kan även underlätta kundernas medvetandeprocess genom att skapa kontakter med media. 

SACC och Exportrådet kan hjälpa till i implementeringen av innovationer då innovatören vill 

etablera sig globalt direkt. Detta hävdar Grandelius på Exportrådet att just innovatörer ofta 

har för avsikt att göra, de har ofta en direkt global tanke. SACC och Exportrådet kan i dessa 

fall hjälpa till med kontakter i utlandet som underlättar implementeringen av innovationen på 

den utländska marknaden. Enligt Persson måste innovationers marknadsföring i USA vara 

nischad för att effektivt nå rätt partners. Just eftersom utvecklingen av en innovation kostar 

mycket pengar menar Persson att innovatörer ofta försöker ta ett omotiverat högt pris för 

produkten, detta avskräcker potentiella partners och kunder. Är hemmamarknaden då inte 

tillräckligt stor för innovationen finns risken att produkten aldrig når längre och 

innovationsresan tar slut.

Det viktigaste och i många fall svåraste för en innovatör är att sätta produkten i ett 

sammanhang. Det tar tid för nya idéer att etablera sig i kundernas medvetande. Då en 

innovation inte har en självklar plats på marknaden bör mycket energi läggas på att hitta en 

fungerande marknadskanal. Det är viktigt att innovatören inte försöker betona sin innovation 

som revolutionär utan istället se den som en utveckling på en existerande marknad. Det är 

dock viktigt att det inte tar för lång tid att etablera sig på olika marknader efter det att 

innovationen patenterats. Detta då kopiering är tillåtet efter det att patenttiden tagit slut.
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På grund av innovatörens engagemang i sin produkt kan de ha svårt att se exempelvis 

prissättningen ur en objektiv synvinkel. Då inga referensprodukter för en innovation existerar 

är det svårt att motivera priset. Innovatören har ofta en kostsam initierings- och 

utvecklingsperiod och vill gärna se att pengarna kommer tillbaka direkt i implementerings-

fasen. Att ta hjälp av en partner i implementeringsfasen kan ge innovationen en bättre 

förutsättning för att etablera sig på marknaden. Det är då större chans att det kapital som 

innovatören lagt ut under initierings- och utvecklingsfasen återbetalas. Det är således främst i 

implementeringsfasen som kapitalstarka partners är viktiga. Då innovatörer dessutom ofta har 

en direkt global tanke är samarbetspartners med stort kapital särskilt avgörande.

5.2 Internationaliseringsmöjligheter för svenska företag

Sverige är ett relativt litet land och därför är internationalisering i ett tidigt skede ofta 

nödvändigt. Detta påtalar bland annat Grandelius på Exportrådet, han menar att det är vanligt 

att svenska företag ofta har siktet inställt på en expansion globalt redan då företaget startas. 

5.2.1 Internationaliseringsteorier

Grandelius på Exportrådet anser att det ofta är en brist på strategier hos nystartade företag. En 

plan för hur internationaliseringen ska genomföras saknas ofta. Dessa företag skulle gynnas 

av att sätta sig in i hur en internationaliseringsprocess utförs. Kunskap om marknaden är en 

avgörande framgångsfaktor. Denna kunskap kan införskaffas på olika sätt, antingen genom att 

själv befinna sig på marknaden, eller genom att lära sig av andra aktörer på marknaden.

5.2.1.1 Uppsalaskolan

Forskarna inom Uppsalaskolan menar att internationalisering sker stegvis. Ju mer kunskap ett 

företag har om en utlandsmarknad desto större engagemang får de till den marknaden 

(Johanson & Vahlne, 1977). Under intervjuerna med internationella företag kunde en viss 

likhet med Uppsalamodellen skönjas. Weda Poolcleaner etablerade sig exempelvis först i 

Norden, sedan i Tyskland och slutligen i USA. De började med att etablera sig i länder med 

litet psykiskt avstånd från Sverige för att sedan gå längre och längre bort. Detta följer 

Uppsalaskolans modell över i vilka länder svenska företag väljer att etablera sig. Ju mer 

kunskap företaget har om en marknad desto enklare är det att etablera sig på den.
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Även Safegate Group har till viss del följt Uppsalaskolans teori. Vid val av etableringsform 

har de följt etableringskedjan, från export till direktinvestering. De började sin 

internationalisering med att exportera sina produkter för att sedan upprätta säljkontor i Europa 

och Asien och göra en direktinvestering i USA, Dubai och Danmark. Safegate Group startade 

sin internationalisering först när de var väletablerade på den svenska marknaden, efter elva år, 

trots att de hade en internationellt hållbar produkt.

Grandelius på Exportrådet håller också med om att företag bör starta med en stark 

hemmamarknad för att successivt gå utomlands. Han hävdar också att detta är den vanligaste 

formen av expansion utomlands. Grandelius har generellt sett en positiv inställning till 

Uppsalaskolans modeller och menar att företag ofta försöker träda in på, för dem, okända 

marknader utan någon direkt strategi. Detta menar han är svårt och kunskap om marknaden är 

A och O.

Företagen som intervjuats var dock inte lika positiva till Uppsalaskolans modeller. En 

anledning till att företag idag inte använder sig av dessa modeller i lika stor utsträckning som 

tidigare är att det psykiska avståndet har minskat. Detta kan till stor del bero på det snabbare 

informationsflödet och spridningen av internetanvändningen. Om ett företag vill etablera sig 

internationellt är det idag viktigare att se på vilken marknad produkten kan bli potentiellt 

lönsam, inte på den marknad företaget har mest kunskap om. För att veta på vilken marknad 

som har potentiell lönsamhet krävs dock viss kunskap om den marknaden, vilket företag 

oftare har om marknader närmare hemmamarknaden. 

Under intervjuerna framkom tydligt att stödorganisationer, exempelvis Exportrådet och 

ALMI, arbetar med en stegmodell för företags lansering och internationalisering. Flera av 

företagen de arbetade med hade dock en annan strategi, detta gällde speciellt 

innovationsföretag som ofta ville etablera sig globalt direkt. Grandelius på Exportrådet 

menade att de ofta hjälper dessa företag även när de inte borde det, han ansåg att dessa företag 

egentligen har för stor risk att misslyckas.

Det finns således både för- och nackdelar med Uppsalaskolan. Stödorganisationerna som 

generellt sett har en mer praktisk hållning är mer positiva till skolan än innovationsföretag 

som snarare arbetar efter en vision. Fördelar för innovationsföretag att följa Uppsalaskolans 

modeller finns dock. Exempelvis är innovatörer kapitalsvaga och Uppsalaskolan innebär en 
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långsammare internationalisering där kapital kan samlas in efter hand, utan att företaget 

förlorar kontroll över verksamheten. Det krävs också mycket kunskap om de marknader som 

innovationsföretaget vill etablera sig på. Går företaget stegvis ut på marknaden hinner de få 

mer kunskap än om de försökt etablera sig direkt. 

Det finns dock även många nackdelar för innovationsföretag med att använda Uppsalaskolans 

modeller. Bland annat tar stegmodeller lång tid vilket kan innebära att patentet hinner gå ut. 

Konkurrenter kan då etablera sig på vissa marknader före innovationsföretaget. Ofta har 

innovationsföretag även en liten eller obefintlig hemmamarknad vilket gör att 

internationalisering krävs. Kunskap om och engagemang på utlandsmarknader hinner då inte 

skapas före internationaliseringen. Att börja med export, som etableringskedjan beskriver, är 

ofta inte heller den mest lämpliga strategin för innovationsföretag. Då innovatörer ofta har 

bristande affärskunskaper kan andra etableringsformer, som innebär samarbete med andra 

aktörer, vara att föredra.

5.2.1.2 Nätverkssynsättet 

Nätverkssynsättet betonar vikten av relationer med andra aktörer på marknaden. För att ett 

företags internationalisering ska lyckas måste det ha kontakter på den marknad de vill träda in 

på (Hollensen, 2001, s. 60-62). Under alla intervjuer framkom vikten av ett etablerat nätverk. 

Exempelvis Klas Lange på Weda Poolcleaner betonar vikten av kontakter på de utländska 

marknaderna. De har stödpersoner i de länder där de är etablerade som en länk mellan 

företaget i Sverige och distributionsbolagen. På så sätt är de utländska aktörerna 

sammankopplade med de svenska i ett internationellt nätverk.

Även Patric Hammarlund på Safegate Group hävdar att de idag har ett stort internationellt 

nätverk som hjälpt till i internationaliseringen. De rådande aktörerna i nätverket har länkat 

företaget till nya aktörer på nya marknader. På så sätt har den globala expansionen 

underlättats då aktörerna i nätverket delat med sig av sin kunskap. Safegate Group har även 

ett utvecklat nätverk med högskolor och andra aktörer som hjälper till med teknologisk 

utveckling. De har på grund av det lyckats bli världsledande inom teknologisk 

flygplatssäkerhet.

Både Grandelius på Exportrådet och Persson på SACC betonar hur viktigt det är för svenska 

företags internationaliseringsprocess att ha ett etablerat nätverk på den utländska marknaden. 
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Persson menar att hela SACC:s verksamhet bygger på att skapa nätverk på den amerikanska 

marknaden som svenska företag kan ta del av. Mycket av hans tid går åt till att stärka och 

expandera nätverket i USA, med aktörer i näringslivet, juridiken, politiken samt inom media. 

Svenska företag kan sedan bli en del av detta nätverk som hjälper dem att etablera sig på den 

amerikanska marknaden.

Väletablerade nätverk är den gemensamma faktorn för företag som lyckats internationellt. 

Genom nätverk får de svenska företagen tillgång till resurser som de inte har själva, det är 

således ett billigt sätt att få kunskap om den utländska marknaden. Vikten av nätverk är därför 

extra stor för resurssvaga företag. Det krävs antingen nätverk eller resurser för att klara en 

internationell expansion.

5.2.1.3 Born globals

Born globals är företag som från start etablerar sig internationellt. De har ingen etablerad 

hemmamarknad utan väljer istället att träda in på flera marknader samtidigt. För denna typ av 

företag är också internationella nätverk av största vikt (Johanson et al., 2002, s. 139). Lange 

på Weda Poolcleaner beskriver att de idag har en internationaliseringsprocess som kan liknas 

vid born globals. De etablerar sig idag mycket snabbare på utländska marknader och kan träda 

in på flera marknader samtidigt, Lange menar att detta till stor del beror på internet. Idag har 

de enklare och snabbare tillgång till hemsidor och distributionskanaler som ger dem mer 

kunskap om den utländska marknaden.

Grandelius på Exportrådet hävdar att det blir allt vanligare med företag som vill etablera sig 

globalt direkt. Detta handlar ofta om mindre innovationsföretag som söker en större marknad. 

Detta på grund av att de har nischade produkter och hemmamarknaden är för liten. Han menar 

dock att många av dessa företag inte har den kunskap om marknaden som behövs för en 

lyckad utlandsetablering. I dessa fall skulle ett mer utvecklat nätverk underlätta etableringen. 

Även om Grandelius är positiv till att bygga upp ett nätverk så menar han även att det inte kan 

lösa alla svårigheter för innovationsföretag som vill etablera sig internationellt. Persson på 

SACC är mer optimistisk och menar att ett starkt nätverk och en bra partner på 

utlandsmarknaden kan underlätta oerhört för innovationsföretags internationella satsningar. 

Att innovationsföretag ofta är born globals beror inte bara på att produkten är nischad och 

patentskyddad utan även på innovatörens synsätt och engagemang. Eftersom de inte är 
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renodlade affärsmän ser de inte svårigheterna med en innovationslansering, utan bara 

möjligheterna. Flera fördelar har framkommit med en born global-strategi för 

innovationsföretag. Den främsta är att det går i linje med innovationsföretags vision, denna 

typ av företag vill ofta etablera sig snabbt internationellt. Genom att använda sig av 

samarbetspartners får innovationsföretaget tillgång till den kunskap om och erfarenhet från 

marknaden som de saknar. De får även genom nätverk tillgång till den affärskunskap de ofta 

saknar. Att snabbare etablera sig internationellt kan också hjälp till att skydda patentet, genom 

att etablera sig på de önskvärda marknaderna innan patentet går ut försvårar företaget för 

eventuella konkurrenter.

Nackdelarna med att ha en born global-strategi är att innovationsföretaget förlorar mer 

kontroll. I och med att ta hjälp av samarbetspartners får fler aktörer insikt i företaget. Det är 

även mer komplext att styra företaget i flera länder samtidigt, på grund av försvårande 

kulturskillnader, vissa länder kräver dessutom stor närvaro. Det krävs även mycket 

finansiering, som innovationsföretaget oftast inte har utan måste skaffa sig genom partners, 

vilket innebär ytterligare förlorad kontroll.

5.2.2 Etableringsformer

Ett företags val av etableringsform handlar i grunden om två saker, resurser och kontroll. Ett 

internationellt företag måste göra en avvägning över hur mycket resurser de är i behov av 

samt hur mycket kontroll de är villiga att släppa. 

Grandelius på Exportrådet menar att det oftare är mindre företag och innovatörer som väljer 

export som etableringsform på den utländska marknaden vid sin internationalisering. Detta på 

grund av att de har mindre resurser och export är ett relativt billigt etableringsalternativ. Både 

Safegate Group och Weda Poolcleaner började också sin internationalisering med export. 

Safegate Group ansåg att det var ett relativt riskfritt alternativ som krävde lite kapital och 

kunde styras från svenska marknaden. De har valt att exportera sina varor till vissa utländska 

marknader genom agenter och har således lite större kontroll över exporten, 

marknadsföringen och finansieringen än om de hade arbetat med distributörer. Weda 

Poolcleaner använder däremot distributionsbolag till vissa av sina produkter. Anledningen till 

detta är för att få tillgång till distributionsbolagens nätverk på den utländska marknaden. 

Företaget har dock supportpersoner på den utländska marknaden som kopplar företaget i 
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Sverige till det utländska nätverket. Distributörerna hjälper även till med marknadsföringen 

och finansieringen av Weda Poolcleaners produkter.

De fördelar som har identifierats gällande export är att det är relativt riskfritt. Företag har i 

första fasen av internationaliseringen velat behålla så stor kontroll som möjligt och därför valt 

att börja med export. Företag som bara är etablerade på den svenska markanden, alternativt 

inte etablerade alls, har ofta inte heller stora resurser. Då är export som etableringsform 

lämpligt eftersom det är en av de minst kapitalkrävande etableringsformerna. 

Varken Safegate Group eller Weda Poolcleaner har valt licensiering som etableringsform. 

Inget av företagen såg denna etableringsform som ett alternativt. I de fall där de behövde en 

samarbetspartner med kunskap om marknaden valde de istället en direktinvestering. De hade 

resurser nog att göra direktinvestering och detta innebar för dem större kontroll och 

vinstpotential. För resurssvaga företag kan dock licensering vara ett lämpligt alternativt. 

Kostnaden är inte mycket högre än export och kontrollen kan till stor del behållas med hjälp 

av väl utarbetade licensavtal. Fördelen är då att det internationella företaget får tillgång till 

marknadskunskaper, utan att själva engagera sig på marknaden. Grandelius på Exportrådet

menar också att denna etableringsform är bra lämpad för innovationsföretag. Den typen av 

företag kräver ofta stora resurser från en samarbetspartner. 

Weda Poolcleaner har även kontakt med ett företag i USA och kommer inom en treårsperiod 

gå in i ett joint venture. Anledningen till att de valt att ingå ett joint venture först efter tre år är 

att ett joint venture innebär en stor investering och de vill säkerställa att samarbetet kommer 

att fungera och vara gynnsamt. Under denna treårsperiod kommer de dock ha flera olika 

mindre samarbeten med detta företag för att se om de är kompatibla. 

Grandelius på Exportrådet anser att även joint venture, liksom licensering, är ett bra 

etableringsalternativ för innovatörer. Detta för att få tillgång till ett annat företags resurser i 

lanseringen av produkten utomlands. Han menar dock att detta samarbete inte är så populärt 

bland innovatörer eftersom de förlorar relativt mycket kontroll över innovationen. Persson på 

SACC har också ofta märkt att innovatören vill ha mer pengar än vad den amerikanska 

partnern är villig att betala. Han menar dock att det amerikanska företaget kan hjälpa till med 

kapital, försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden som det svenska 

företaget inte har någon kunskap om. 
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De fördelar som kan identifieras med joint venture är främst den snabba tillgången till 

marknaden. I ett joint venture får företaget förutom tillgång till marknadskunskap även 

tillgång till affärskunskap, vilket kan vara till stor fördel för just innovationsföretag. Det är 

dock svårt att slå ihop två företag och statistik visar att denna etableringsform är väldigt 

osäker. Det är således viktigt att ha stor insikt i partnerns verksamhet och affärskultur för att 

vara säker på att företagen kan hålla ihop under motgångar.

Både Weda Poolcleaner och Safegate Group har även gjort direkta investeringar på utländska 

marknader. Safegate Group har valt att starta dotterbolag i tre länder. Detta genom att köpa 

upp redan etablerade företag på de utländska marknaderna. De har även startat säljkontor på 

flera marknader med lokalt anställda för att få del av den nationella kunskapen om regelverk 

et cetera. Weda Poolcleaner har även de ett dotterbolag i USA. Eftersom de valt att starta upp 

ett eget bolag har de inte ännu ett väletablerat nätverk. I vissa fall väljer de således att arbeta 

med andra amerikanska partners för att få tillgång till deras nätverk. I de fall där dotterbolaget 

inte har de lämpliga kontakterna för att sälja en produkt har de istället valt att samarbeta med 

ett distributionsbolag.

Grandelius på Exportrådet hävdar att det oftast är större företag med mer resurser som vill 

göra en direktinvestering. Både Weda Poolcleaner och Safegate Group hade väletablerad 

verksamhet då de gjorde sina direkta investeringar. De hade ett tillräckligt stort kapital för att 

göra det nödvändiga engagemanget och hantera risken som en direktinvestering medför. 

Mindre företag som inte är etablerade på marknaden har ofta inte den möjligheten. 

5.3 Diskussion 

5.3.1 Internationaliseringsteorier i praktiken

Det internationaliseringsteorierna har gemensamt är att de fokuserar på engagemang och 

kunskap om marknaden. Uppsalaskolan ser det som att detta ska skapas inom företaget och 

nätverkssynsättet och born global-teorin menar att det kan skapas utanför företaget. 

Då nyetablerade innovationsföretag ofta leds av företagsovana uppfinnare finns i många fall 

inte kunskapen om internationalisering och engagemanget till marknaden inom företaget. I 

dessa fall är därför inte heller Uppsalaskolans modeller tillämpbara. För innovationsföretag är 

det exempelvis ofta svårt att börja sin internationalisering med export, som Uppsalaskolan 
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rekommenderar. Innovationsföretag verkar i många fall kräva en samarbetspartner för att 

lyckas då de inte själva har den affärskunskap som krävs. De kan således inte följa 

Uppsalaskolans stegmodeller där företagets internationalisering sker gradvis. De kräver 

istället ofta en snabb internationalisering för att hinna etablera sig på många marknader och 

skydda sitt patent. Denna snabba och ”utspridda” typ av internationaliseringsprocess är inte 

förenlig med Uppsalaskolan. Det psykiska avståndet mellan olika länder har idag också 

minskat jämfört med då Uppsalaskolan utvecklades. Det verkar idag därför vara lättare för 

innovationsföretag att ha en snabb internationaliseringsprocess och etablera sig på marknader 

med stort psykiskt avstånd från Sverige.

Det finns, som tidigare beskrivits i analysen, både för- och nackdelar med de olika teorierna. 

Det mest intressanta är dock att det verkar som att innovationsföretag och de 

stödorganisationer som ska hjälpa dem arbetar åt olika håll. Exempelvis Exportrådet, som på 

statens uppdrag ska underlätta och stödja företag i sin internationalisering, arbetar till stor del 

utifrån Uppsalaskolans modeller. De har en ganska negativ inställning till innovationsföretag 

som vill etablera sig internationellt på egen hand. Istället för att hjälpa företagen att nå sina 

mål avskräcker de dem genom att måla upp en bild där en sådan expansion inte är möjlig, att 

innovationsföretag och internationalisering inte är en möjlig kombination. För att främja 

svensk export framkommer snarare bilden av att de vill underlätta för ”säkra kort”. 

Innovationsföretag har å sin sida oftare en mer riskfylld syn på sin internationalisering, som 

bygger på nätverk och born global-strategier.

Frågan är då vilka som har rätt, om statliga organ ska ändra sig eller om innovationsföretag 

ska rätta sig efter statliga organ med i många fall mer erfarenhet. Om målet är att skapa ökad 

export borde nya sätt hittas som tillfredsställer båda sidor. Självklart vore det, rent finansiellt 

sett, vara att föredra om innovationer köptes upp av större företag med mer erfarenhet och 

kapital. Då detta i praktiken, i många innovatörers fall, inte är ett alternativ måste ett 

samarbete arbetas fram som fungerar för alla parter. Genom större stöd från staten och ett mer 

tillmötesgående arbetssätt mot innovationsföretag skulle dessa ha möjlighet att lyckas 

internationellt. 

Istället för att staten ska satsa pengar på stabila företag med egna kapitalresurser borde mindre 

och innovativa företag hjälpas fram för att skapa en bredare svensk företagsverksamhet som 

gynnar Sveriges framtida export. Den ganska konservativa hållning som statliga 
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stödorganisationer har idag borde följa de förändringar som sker i företagsvärlden och 

tillmötesgå dessa, inte arbeta efter gamla mål. Det är idag istället fristående organisationer, 

exempelvis SACC, som hjälper innovationsföretag genom att skapa nätverk och hitta 

samarbetspartners. Nackdelen är dock att innovationsföretaget i och med utländska 

samarbetspartners riskerar att förlora mycket kontroll, eller bli uppköpta. SACC delar dock i 

mycket större utsträckning innovationsföretags visioner än vad Exportrådet gör, de arbetar 

mer efter vad företag vill ha hjälp med, inte vad staten vill åstadkomma. Om statliga 

organisationer hade en vision som mer liknade denna typ av stödorganisationers skulle 

innovationsföretag kunna hjälpas i större utsträckning. Detta skulle möjligen kunna ske utan 

att utländska intressenter får för mycket kontroll över innovationsföretagen och Sverige 

behåller sina konkurrenskraftiga innovationer.

5.3.2 Strategier för innovationsföretags internationalisering

Innovationsföretag är speciella då de ska etablera sig internationellt eftersom företaget är 

uppbyggt kring en ny idé, okänd för den globala marknaden. Det är svårt nog att etablera en 

innovation på hemmamarknaden. Vid en internationalisering tillkommer dessutom svårigheter 

som begränsad kunskap om marknaden, kulturskillnader, andra regelverk samt tillgång till 

resurser. 

Innovationer tar lång tid att etablera sig i människors medvetande, tidig närvaro på marknaden 

är således viktigt, inte bara på hemmamarknaden utan även internationellt. Detta är en av 

anledningarna till att innovationsföretag ofta har en born global-strategi. För att skapa ett 

medvetande om sin innovation och integrera den på marknaden måste de tidigt expandera på 

flera marknader för att lyckas med sin etablering.

Det vore som tidigare beskrivits att föredra att innovationsföretag till viss del får statlig hjälp 

och finansiering för att etablera sig internationellt. På så sätt har innovationsföretag möjlighet 

att etablera sig utomlands och expandera till ett framgångsrikt företag utan att förlora kontroll 

till utländska samarbetspartners. Idag är dock tillgången till denna hjälp minimal och all 

finansiering måste ske på egen bekostnad.

Det är således främst tre faktorer som idag komplicerar ett innovationsföretags lansering och 

internationalisering. Dessa är kapital, kontroll och snabb tillgång till utlandsmarknaden. 

Innovationsföretag har ofta litet kapital men kräver mycket kontroll över företaget och snabb 
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tillgång till utlandsmarknaden. Att ha stor kontroll över företaget krävs för att inte 

utomstående aktörer ska få för stor insikt i produktionen av innovationen och senare bli 

potentiella konkurrenter. Snabb tillgång till marknaden krävs eftersom en innovation bara 

skyddas av ett internationellt patent under ett visst antal år. När patentet går ut är det fritt fram 

för andra aktörer att kopiera innovationen. I och med dagens snabba informationsflöde är 

risken då stor att idén redan spridit sig globalt. Företaget måste således vara etablerat på de 

marknader de vill expandera till innan patentet går ut, för att ha first mover-fördel. Annars är 

risken att andra mer kapitalstarka aktörer hinner före med att etablera sig på marknaden. 

För att behålla kontroll över företaget och etablera sig snabbt på flera marknader krävs dock 

väldigt stort kapital. Kapital som de flesta innovationsföretag inte har. För att få tillgång till 

resurserna som krävs för en snabb etablering på flera marknader, innan patentet går ut, krävs 

samarbetspartners. Att samarbeta med en annan aktör på marknaden innebär dock förlorad 

kontroll. Får samarbetspartnern också stor insikt i företaget och produktionen av innovationen 

är även denna en potentiell framtida konkurrent. Innovationsföretaget måste således göra en 

avvägning av vad som är viktigast:

1. Inte ta hjälp av någon kapitalstark aktör och behålla all kontroll över företaget, 

men då riskera att inte hinna etablera sig på alla önskvärda utlandsmarknader 

innan patentet går ut. Dessa marknader kommer då troligen gå förlorade till 

mer kapitalstarka aktörer.

2. Ta hjälp av en marknadskunnig aktör på utlandsmarknaden för relativt snabb 

etablering, men då förlora viss kontroll över företaget och riskera att 

samarbetspartnern får för mycket insikt i företaget och blir en stark konkurrent 

i framtiden.

3. Ingå ett samarbete med en kapitalstark och marknadskunnig aktör på 

utlandsmarknaden och väldigt snabbt etablera sig på utlandsmarknaden, med 

risken att bli den svagare partnern i samarbetet och bli uppköpt av 

samarbetspartnern.

I det första fallet är export den etableringsform som är lämpligast. Företaget kan då behålla 

kontrollen av företaget och styra internationaliseringen från hemmamarknaden. Att använda 

en distributör istället för en agent ger även företaget tillgång till vissa specifika 

marknadskunskaper som underlättar marknadsföringen och försäljningen av innovationen. 

Export har dock sämst vinstpotential av alla etableringsformer, att finansiera en etablering på 



56

flera marknader tar således tid. Dessutom krävs det stort kapital för att skydda innovationens 

patent i en eventuell rättstvist. Då export ger en jämförelsevis långsam tillväxt tar det tid 

innan ett kapital byggs upp som kan skydda patentet.

I det andra fallet är licensiering ett bra alternativ. Detta eftersom innovationsföretaget är 

villiga att ta in en partner för att snabbt kunna etablera sig på utlandsmarknader, men 

fortfarande vill behålla relativt mycket kontroll. Det är vid ett licenssamarbete viktigt att inte 

dela med sig av för många delar av företagets verksamhet, så att företaget på den utländska 

marknaden inte kan kopiera innovationsföretaget och bli en konkurrent då avtalet, eller 

patentet, går ut. 

I det tredje fallet, där snabb tillgång till marknaden prioriteras över kontrollen över företaget 

är joint venture den bästa etableringsformen. Krävs stora resurser för utlandsetableringen är 

joint venture också ett måste, om eget kapital inte finns. Fördelen med denna etableringsform 

är att innovationsföretaget inte behöver ha någon kunskap om utlandsmarknaden och att de 

får ett tillskott av kunniga affärsmän. Ett joint venture kan även ge tillgång till mycket kapital 

som kan skydda innovationens patent. Denna etableringsform är dock ett väldigt risktagande 

för innovationsföretag eftersom det är väldigt vanligt att en part i samarbetet bli uppköpt, då 

troligen det kapitalsvagare innovationsföretaget. 

Att etablera ett stort internationellt nätverk är det bästa alternativet för kapitalsvaga 

innovationsföretag som inte vill förlora för mycket kontroll över sitt företag samtidigt som de 

vill etablera sig på en internationell marknad snabbt. För att etablera ett nätverk krävs 

branschkunskap och att innovatören tidigare varit aktiv på marknaden, annars är kontakt med 

stödorganisationer ett måste. Genom hjälp från stödorganisationer kan man hoppa över ett 

steg och ansluta sig till ett redan etablerat nätverk. För en internationalisering krävs således 

antingen resurser eller ett internationellt nätverk. Då innovationsföretag inte har tillgång till 

resurser är ett väletablerat nätverk en kritisk faktor i internationaliseringen.
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6. SAMMANFATTNING 

Sammanfattningen inleds i 6.1 med slutsatserna som framkommit i analysen. Sedan ges 

förslag till fördjupande och breddande forskning inom ämnet i 6.2.

6.1 Slutsats

För innovationsföretag är Uppsalaskolans modeller i många fall inte tillämpbara. Det är ofta 

inte lämpligt att följa Uppsalaskolans stegmodeller där företagets internationalisering sker 

gradvis. Innovationsföretag kräver istället en snabb internationaliseringsprocess, många av 

dessa företag är därför born globals. Detta eftersom en snabb internationalisering kan skydda 

innovationen mot kopiering när patenttiden tar slut. En snabb internationalisering är dock 

problematiskt eftersom innovatörer ofta inte har den erfarenhet som krävs av internationell 

expansion eller kunskap om hur företag kan etablera sig på utländska marknader. Samarbeten 

med andra aktörer på utlandsmarknaden är därför ofta av största vikt. Ett sådant tidigt 

samarbete med andra parter, genom exempelvis licensavtal eller joint venture, är inte heller 

det förenligt med Uppsalaskolans modeller.

Idag arbetar inte innovationsföretag och statliga stödorganisationer mot samma mål. 

Innovationsföretag har oftast en born global-strategi och vill snabbt etablera sig på den 

internationella marknaden medan statliga stödorganisationer har en mer återhållsam strategi 

för internationalisering. Istället för att underlätta för innovationsföretag att etablera sig 

internationellt avskräcker de dem i många fall och anser att det är bättre att sälja sin 

innovation till ett större företag med mer resurser. Tillgången till hjälp och finansiellt stöd 

från statliga organisationer är för innovationsföretag väldigt litet. Det är istället fristående 

organisationer, som SACC, som bistår med denna typ av hjälp genom att skapa nätverk och 

hitta samarbetspartners till innovationsföretag. Detta innebär dock en större risk för att 

innovationsföretag blir uppköpta och att den svenska innovationens eventuella 

konkurrenskraft går förlorad till ett utländskt företag.

För innovationsföretag finns det idag tre alternativ vid en internationalisering, export, 

licensiering eller joint venture. Export är att föredra då innovationsföretaget vill ha maximal 

kontroll. Risken är dock att det tar lång tid att etablera sig på flera marknader och flera starka 

konkurrenter kan hinna före. Innovationsföretaget förlorar således sin first mover-fördel. 
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Licensiering är det bästa alternativet för de innovationsföretag som är villiga att förlora viss 

kontroll i utbyte mot marknadserfarenhet. Risken med den etableringsformen är att 

samarbetspartnern få för mycket insikt i verksamheten och blir en framtida konkurrent. Joint 

venture är den etableringsform som innovationsföretag med stort kapitalbehov bör välja, 

alternativt innovationsföretag som snabbt vill etablera sig på utlandsmarknaden. Risken är 

dock att företaget blir uppköpt om det utländska företaget är mer kapitalstarkt.

För en internationalisering krävs antingen resurser eller ett internationellt nätverk. För 

kapitalsvaga innovationsföretag är ett väletablerat nätverk det bästa alternativet om de vill 

etablera sig på en internationell marknad snabbt utan att förlora kontroll över företaget. Att 

etablera ett nätverk kan göras genom tidigare aktivitet på marknaden eller kontakt med 

stödorganisationer. Eftersom innovationsföretag kan anses ha liten tillgång till resurser är ett 

väletablerat nätverk ett måste för internationaliseringen.

6.2 Framtida forskning

En vidare studie inom samma ämne, men med olika metodologiska angreppssätt, hade varit 

intressant att genomföra. Det hade antingen kunnat ske genom en bredare studie med 

exempelvis surveyundersökningar eller en djupare studie med mera uttömmande intervjuer 

för att öka förståelsen. 

I denna studie har det även framkommit flera intressanta aspekter gällande innovationer och 

kommersialisering och internationalisering av dessa. I studien har framkommit att många 

innovationer aldrig går så långt som till en färdig produkt. Av de som lyckas är det dessutom 

få som lyckas etablera sig internationellt. Det vore intressant att undersöka var i denna 

process det misslyckas, i innovationskommersialiseringen eller internationaliseringen. Detta 

då både innovations- och internationaliseringsklimatet ofta beskrivs som gynnande i Sverige.

En annan aspekt som framkommit är att Uppsalaskolan inte är applicerbar på 

innovationsföretag idag. I och med den förändrade globala marknaden med snabbare och ny 

teknologi och informationsflöde är stegmodeller i många fall inte användbara. Om detta gäller 

enbart innovationsföretag eller om det gäller även andra typer av företag skulle vara en 

intressant studie. Att undersöka om Uppsalaskolan har blivit för gammal i ett ständigt 

föränderligt internationellt affärsklimat.
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Hammarlund Patric, Safegate Group, 2008-04-17, kl. 10:00

Isaksson Thomas, Almi Företagspartner AB, 2008-05-07, kl. 09:30

Lange Klas, Weda Poolcleaner AB,  2008-04-29, kl. 11:30

Mohr Malin, Svenska uppfinnareföreningen, 2008-04-21, kl. 15:30

Persson Per-Erik, The Swedish-American Chambers of Commerce, 2008-04-10, kl. 14:00

Ågerup Bengt, Q-Med AB, 2008-04-16, kl. 10:45



BILAGA 1

Intervjumall – Innovationsföretag

 Företagets grundidé, vision och strategi.

 När idén kläcktes, vad var det första steget Ni tog?

 Tog Ni kontakt med några stödorganisationer (exempelvis ALMI, Nutek, SUF eller 

Exportrådet)?

 I de fall Ni kontaktat organisationerna, blev Ni bemötta positivt av dessa?

 I Er kontakt med stödorganisationerna, har Ni märkt ett standardiserat sätt att arbeta 

med just uppfinningar?

 Hur har Ni fått hjälp i lanseringen av innovationer internationellt?

 Vilka marknadsföringskanaler har Ni använt under Er expansion?

 ”Sverige är i proportion till sin befolkningsmängd det land som frambringat flest 

berömda uppfinningar i världen” och varje år lämnas ett par tusen patentansökningar 

in. Har Ni märkt av detta klimat?



BILAGA 2

Intervjumall – Internationella företag

 Företagets grundidé, vision och strategi.

 När valde Ni att börja internationalisera Era produkter?

 Varför valde Ni att gå utanför den svenska marknaden?

 Vilket/vilka var de första länderna Ni valde att etablera Er på och hur många 

marknader valde Ni att gå ut på samtidigt?

 Hur gick Ni tillväga när Ni väl bestämt Er för att börja internationaliseringen?

 Vilka var Era första samarbetspartners?

 Vilken etableringsform valde Ni? Har Ni använt strategier som export, licensiering, 

joint venture, uppköp av andra företag, starta dotterbolag eller liknande?

 Varför valde Ni den etableringsformen?

 Vad använder Ni för typ av marknadsföringskanaler globalt?

 Har Ni märkt av kulturella skillnader eller andra typer av svårigheter med att lansera 

Era produkter internationellt?



BILAGA 3

Intervjumall – Svenska Uppfinnareföreningen

 Organisationens arbetsuppgifter.

 Blir Ni kontaktade av företag eller kontaktar Ni dem (eventuellt indirekt genom till 

exempel era finansiärer)?

 Hur hjälper Ni till när en uppfinnare kontakter Er med en idé?

 Finns möjlighet till ekonomisk hjälp genom Er, antingen direkt från Er alternativt har 

Ni ett brett kontaktnät med potentiella finansiärer till uppfinnare?

 Hjälper Ni till i lanseringen eller marknadsföringen (planering) av innovationer? Vilka 

kanaler används?

 Är det endast individer (uppfinnare) som kontakta Er eller är det även etablerade 

företag?

 Är det många som Ni har kontakt med som inte orkar genomföra hela processen, det 

vill säga utveckla idén till produktion?

 Är det någon bransch som är svårare att lansera innovationer i än andra?



BILAGA 4

Intervjumall – Almi Företagspartner AB

 Organisationens arbetsuppgifter.

 Blir Ni kontaktade av företag eller kontaktar Ni dem?

 Märker Ni om uppfinnare söker samarbetspartners i något visst skede?

 Kan Ni hjälpa till med finansiering av projekt?

 Hur kan Ni hjälpa till i marknadsföringen eller lanseringen  (planering) av 

innovationer internationellt?

 Vilka kontakter har Ni som underlättar en svensk utomlandssatsning?

 Hur stor andel av företagen ni hjälper har innovationsprodukter?

 När ett litet företag med en ny produkt tar kontakt med Er, har Ni ett annorlunda 

arbetssätt jämfört med ett mer etablerat företag eller en befintlig prövad produkt?

 Har Ni ett standardiserat sätt att arbeta med just uppfinningar? 

 Är det någon bransch som är svårare att lansera innovationer i än andra?

 Märker Ni om innovationen ändras under resans gång? Har Ni uppfattningen om ifall 

många innovationer avslutas innan de blivit färdiga produkter och nått marknaden?



BILAGA 5

Intervjumall – Exportrådet

 Organisationens arbetsuppgifter.

 Blir Ni kontaktade av företag eller kontaktar Ni dem (eventuellt indirekt genom 

exempelvis ALMI)?

 Hur kan Ni hjälpa till i lanseringen (planering) av produkter internationellt? Har ni 

möjlighet att hjälpa till med finansiering?

 Vilka etableringsformer används av svenska företag i deras internationalisering?

 Hjälper Ni till i marknadsföringen vid försäljning? Vilka kanaler används?

 Vilka kontakter har Era utlandskontor som underlättar en svensk utomlandssatsning?

 Hur stor andel av företagen Ni hjälper har innovationsprodukter?

 När ett litet företag med en ny produkt tar kontakt med Er, har Ni ett annorlunda 

arbetssätt jämfört med ett mer etablerat företag eller en befintlig prövad produkt?

 Har Ni ett standardiserat sätt att arbeta med just uppfinningar?

 Är det någon bransch som är svårare att lansera innovationer i än andra?

 ”Sverige är i proportion till sin befolkningsmängd det land som frambringat flest 

berömda uppfinningar i världen” och varje år lämnas ett par tusen patentansökningar 

in. Märker Ni av detta klimat?



BILAGA 6

Intervjumall – The Swedish-American Chambers of Commerce

 Organisationens arbetsuppgifter.

 Blir Ni kontaktade av företag eller kontaktar Ni dem (eventuellt indirekt genom 

exempelvis ALMI)?

 Hur kan Ni hjälpa till i lanseringen (planering) av innovationer i USA?

 Hjälper Ni till i marknadsföringen vid försäljning? Vilka kanaler används?

 Vilka kontakter har Era amerikanska kontor som underlättar en svensk 

utomlandssatsning?

 Hur stor andel av företagen Ni hjälper har innovationsprodukter?

 När ett litet företag med en ny produkt tar kontakt med Er, har Ni ett annorlunda 

arbetssätt jämfört med ett mer etablerat företag eller en befintlig prövad produkt?

 Har Ni ett standardiserat sätt att arbeta med just uppfinningar?

 Är det någon bransch som är svårare att lansera innovationer i än andra?

 ”Sverige är i proportion till sin befolkningsmängd det land som frambringat flest 

berömda uppfinningar i världen” och varje år lämnas ett par tusen patentansökningar 

in. Märker Ni av detta klimat? 

 Hur tas de svenska uppfinningarna emot i USA? 



BILAGA 7

Modell over teoretisk syntes

Innovationsföretags internationalisering

Internationaliseringsteorier
Etableringsformer

Safegate Group 
Weda Poolcleaner

Internationalisering

Stödorganisationer

Internationaliseringsteorier
Etableringsformer

Safegate Group 
Weda Poolcleaner

Internationalisering

Stödorganisationer

K
oh

er
en

s

Initiering
Utveckling 

Implementering

Stödorganisationer

Innovation

Proline
Q-Med

Initiering
Utveckling 

Implementering

Stödorganisationer

Innovation

Proline
Q-Med


