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Sammanfattning
Abstract
I och med den ökade konkurrensen och de minskade avstånden i omvärlden
blir fler och fler företag internationella. Den traditionella forskningen
fokuserar främst på stora och tillverkande företag. Internationaliseringen kan
emellertid anses skilja sig åt från den traditionella uppfattningen på grunde av
olika resursbegränsningar. Vidare kan det även antas att hög- teknologiska
företag avviker från den traditionella bilden av företags internationella
verksamhet, främst beroende på produkternas servicekaraktär och på graden
av kompetens som finns i dessa företag. Därför uppstår intresset att i den här
uppsatsen undersöka hur högteknologiska småföretag inter- nationaliserar sin
verksamhet.

The purpose of this essay is to describe the internationalization process in
small high-tech companies. There is reason to assume that there are
differenses in the way small and high-tech companies internationalize their
business.
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1 Inledning
Kapitlet inleds med en bakgrund och diskussion till det problem som skall
studeras i denna uppsats. Bakgrunden och diskussionen mynnar sedermera ut i
uppsatsens frågeställningar och syfte. Inledningskapitlet avslutas med de
avgränsningar och definitioner som ställts upp samt en disposition över
uppsatsens upplägg.

1.1 Problembakgrund

öretags internationalisering har under de senaste årtiondena ökat betydligt på
grund av snabbare kommunikationer, transporter och finansiella flöden (Kotler,
1997). Bradley (1991) menar att potentiella möjligheter och ökad konkurrens på
internationella marknader är ytterligare en orsak till att dagens omvärld är
avsevärt internationaliserad.

Forskningen kring företags internationalisering har traditionellt utgjorts av ett
flertal olika teoretiska tankegångar. Författare som Caves och Dunning (ur
Coviello & Martin, 1999) har försökt förklara internationalisering med hjälp av
utländsk investeringsteori, främst ur ett transaktionskostnadsperspektiv.
Grundstommen i resonemanget är att företag väljer marknader och
etableringssätt som minimerar transaktionskostnaderna. Transaktionskostnader
innefattar främst kostnader för risk och kontroll, men tidsaspekten har tagits upp
av bland annat Doole m.fl. (1999).

Vidare har olika process- eller etappmodeller diskuterats, bland annat av
Johansson & Wiedersheim-Paul (1975). Internationaliseringen i ett företag
beskrivs i dessa modeller som en process där företaget förflyttar sig mellan olika
internationaliseringsstadier. Internationalisering börjar enligt detta synsätt av en
internationalisering som karaktäriseras av en låg risk, följt av indirekt export till
länder som ligger geografiskt nära samt till kulturellt liknande marknader. Efter
denna fas utökar företaget dess internationalisering till marknader och länder
som inte är nära eller kulturellt lika. Det slutgiltiga internationaliseringssteget
består av produktion och investeringar i hela omvärlden. Det som genomsyrar
varje steg i modellen är att företag ökar sitt lärande och sin kunskap om
internationella marknader för att kunna expandera internationellt. (Johansson &
Wiedersheim-Paul, 1975)

Forskningen har även kommit fram till att internationalisering kan beskrivas
med hjälp av nätverksmodeller. Internationaliseringen beror enligt detta

F
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perspektiv av sociala nätverksrelationer och ömsesidiga beroenden mellan olika
parter. Relationerna kan vara både formella och informella. (Johansson &
Mattsson ur Sharma, 1991)

En stor del av ovanstående forskning har kretsat kring stora och traditionellt
tillverkande företag. Det som generellt skiljer småföretag från stora företag är
enligt Robbins (1990) graden av differentiering och kontroll, samt mängden av
resurser. Ett litet företag har vanligen låg grad av horisontell, vertikal och spatial
differentiering, främst beroende på platta strukturer och en låg spridning på
aktiviteterna inom organisationen. Kontrollen är emellertid relativt hög eftersom
ledaren ofta har ett stort beslutsutrymme. (Robbins, 1990) Småföretag kan även
sägas ha problem med att generera resurser i form av kapital och material, vilket
i sin tur leder till resursbrister i eventuella marknadssatsningar (Ramström,
1971). Därmed kan det antas vara vanligt att småföretag internationaliserar sin
verksamhet till geografiskt nära marknader, som i sin tur leder till lägre risker
och kostnader (Doole m.fl., 1999).

Trots småföretagens begränsningar spelar de en stor roll inom den
internationella handeln, ett exempel är att småföretag utgör en stor och ökande
andel av de totala företagen i Sverige. (www.scb.se) Mindre företag kan se
internationalisering som ett sätt att växa - nya marknader och nya kunder kan
leda till ekonomiska framgångar och tillväxt.

Under senare år har det presenterats ett antal studier om internationalisering i
småföretag. Coviello & Martin (1999) har i sin forskning av små- och
medelstora serviceföretag funnit stöd för att förut nämnda internationaliserings-
modeller tillsammans bidrar till förståelsen av denna typ av företags
internationalisering. Även forskare som Holmlund & Kock (1998) har utrett
internationaliseringen i små- och medelstora företag och kommit fram till att
sociala nätverk är mycket viktiga och att valet av utländsk marknad ofta
begränsas av de finansiella restriktioner som finns i företag av denna storlek.
Småföretag möter också andra begränsningar, främst med avseende på
produktion, bristfällig kunskap om internationella marknader samt otillräckliga
språkliga färdigheter (Hultman & Sanner, 1999). Det kan även vara så att
företaget egentligen enbart vill verka på den inhemska marknaden men att
nationella makrofaktorer i form av ekonomisk tillväxt och ett begränsat
kundunderlag leder till att en internationalisering blir svår att undvika (Rao ur
Kotler, 1999).

Högteknologiska småföretag möter liknande problem som traditionella
småföretag, främst med avseende på finansiella begränsningar och tillväxt-
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problem. Grundaren av en verksamhet har ofta en stark position inom
småföretag, men i högteknologiska företag är det vanligt att det är grundarens
tilltro och kunskap om teknologi som är den primära drivkraften. (Oakey &
Mukhtar, 1999) Detta innebär att de ekonomiska och affärsmässiga kunskaperna
kan tänkas vara bristfälliga. Personalen i små högteknologiska företag har ofta
goda akademiska kunskaper, vilket kan skilja sig något från det traditionella
småföretaget. Engagemanget till företaget och verksamheten är således ofta
expertisbaserat och därmed är det vanligt att grundaren/grundarna vill bevara
kontrollen och självständigheten i verksamheten. Det innebär att investeringar
ofta finansieras via interna medel eftersom externa medel kan inverka på graden
av kontroll över verksamheten. Oakey (1993) menar att den oberoende
kontrollen över verksamheten kan ses som en slags psykologisk tillgång för
företaget.

Små högteknologiska företag kan inte heller utnyttja skalfördelar på samma sätt
som större tillverkningsföretag. Det är även svårt att standardisera produkterna,
ett exempel är högteknisk konsultverksamhet. (Oakey, 1984) Flera små
högteknologiska företag spenderar en liten del av sina finansiella resurser på
marknadsföring, kapitalet läggs istället ofta på forskning och utveckling (FoU).
Interna konflikter mellan marknadsföringsavdelningen och forsknings-
avdelningen är ytterligare ett marknadsproblem. Konflikterna kan uppstå då
målen mellan den tekniska delen av verksamheten skiljer sig åt från
marknadsavdelningens mål. Det kan tilläggas att dessa problem är vanligare i
medelstora företag eftersom småföretag ofta inte har en marknadsavdelning.
(Oakey & Mukhtar, 1999)

Avslutningsvis kan det således vara så att det som karaktäriserar traditionella
småföretag skiljer sig från högteknologiska företag i samma storleksklass,
främst med avseende på fokuseringen på teknologin före marknaden, den
högutbildade personalen och produkter som kan vara svåra att standardisera.
Små högteknologiska företag arbetar ofta i projekt och via nätverk för att driva
forskning och innovation framåt. Sådana projektformer kan vara svårare att
erhålla i större organisationer, vilket innebär ytterligare en skillnad mot större
företag. Vidare är högteknologiska företag ofta lokaliserade i geografiskt
avgränsade områden, som exempelvis Mjärdevi Science Park i Linköping.
Sådana forskarbyar kan ge fördelar i form av material- och kunskapsöverföring
och grundas på ett ömsesidigt samarbete mellan de involverade parterna.
(Oakey, 1993) Därmed kan det vara intressant att undersöka hur
högteknologiska småföretag internationaliserar sin verksamhet.
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1.2 Problemdiskussion

Den tidigare forskningen som presenterats behandlar internationalisering
antingen uppdelad på företagets storlek eller på produktens karaktär, det vill
säga om det är en vara eller tjänst som skall säljas internationellt. Studierna
kring det högteknologiska företaget fokuserar främst på dess organisatoriska
särart och inriktas sällan på dessa företags möjligheter och begränsningar för att
internationalisera sin verksamhet.

Det finns emellertid studier som behandlar internationalisering av service i små-
och medelstora företag. Reuber & Fischer (1997) har behandlat
internationalisering i små- och medelstora företag med fokus på ledningens
internationella erfarenheter och O’Farrell m.fl. (1998) samt Coviello & Martin
(1999) har undersökt internationaliseringen i små- och medelstora
serviceföretag. Erramilli m.fl. (1993) har behandlat små- och medelstora
serviceföretags etableringssätt vid internationalisering och Li (1994) har skrivit
om strategier för internationella serviceföretag. Dessa studier inriktas främst mot
olika aspekter av internationalisering i små- och medelstora serviceföretag,
forskningen kring internationaliseringen i högteknologiska småföretag verkar
däremot vara relativt begränsad, vilket innebär att detta är ett ämne som kräver
fortsatt forskning.

Relevansen för den här undersökningen ligger dels i ökad kunskap om
småföretag då dessa utgör en stor andel av de svenska företagen. Den
högteknologiska branschen är i en tillväxtfas och kommer troligtvis att växa
även i framtiden. Detta, i kombination med den ökade internationaliseringen i
omvärlden, gör det intressant att undersöka internationalisering i
högteknologiska företag med en storlek som kan klassas som litet. Med andra
ord ställs frågan: Varför väljer högteknologiska företag att internationalisera?

Anställda i högteknologiska företag kan tänkas ha goda akademiska kunskaper
vilket kan innebära att dessa företag inte är lika språk- och kulturmässigt
begränsade som traditionella småföretag. Det kan innebära att högteknologiska
småföretag inte möter samma begränsningar som traditionella småföretag vid en
internationell expansion. Produkterna i högteknologiska företag inte är helt
standardiserade och är ofta av servicekaraktär, vilket kan innebära att det
geografiska läget inte har en stor inverkan vid dessa företags
internationalisering. Därmed skulle det kunna tänkas att processmodellen inte är
helt applicerbar på högteknologiska småföretag. En fråga som då kan vara
intressant är: Vad påverkar det internationella marknadsvalet i högteknologiska
småföretag?
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Som tidigare nämnts verkar det som att högteknologiska småföretaget önskar
behålla en stor intern kontroll via intern finansiering. Detta gör det, enligt min
åsikt, intressant att studera dessa företags internationalisering eftersom valet av
internationellt etableringssätt ofta teoretiskt bestäms av företagets önskade grad
av kontroll och risk. Kan det vara så att högteknologiska företag enbart väljer
etableringsstrategier med hög grad av kontroll eller kännetecknas
etableringsvalet även av kostnadsfrågor? Därmed ställs den övergripande frågan:
Vilka etableringssätt är vanliga i högteknologiska småföretag?

Utifrån ovanstående resonemang kan det vara intressant att studera om
internationaliseringen i små högteknologiska företag kan förstås utifrån redan
existerande teoribildningar kring internationalisering eller om det krävs nya eller
modifierade teoretiska ramar och begrepp för att öka förståelsen kring
högteknologiska småföretag och dess internationalisering. Frågeställningen blir
därför att undersöka vad som kännetecknar högteknologiska småföretags
internationalisering. Nedanstående frågeställningar har ställts upp för att
klargöra vilka aspekter av internationaliseringen som uppsatsen avser att
beskriva. Frågeställningarna kommer att behandlas utifrån transaktionskostnads-
perspektivet, processperspektivet och nätverksperspektivet. Dessa tre
forskningsinriktningar kommer vidare sammanställas i en integrerad modell för
att beskriva internationaliseringen i högteknologiska småföretag.

1.3 Frågeställningar

•  Varför väljer högteknologiska småföretag att internationalisera?
•  Vad påverkar det internationella marknadsvalet i högteknologiska

småföretag?
•  Vilka etableringssätt är vanliga i högteknologiska småföretag?

1.4 Syfte

1.5 Avgränsningar

Den empiriska undersökningen avgränsas geografiskt till högteknologiska små
företag lokaliserade i Linköping. Undersökningen avser svenska företag som är

Syftet med uppsatsen är att beskriva vad som karaktäriserar
högteknologiska småföretags internationalisering.
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verksamma i andra länder och därmed avgränsas uppsatsen från undersökningar
av utländska högteknologiska småföretag som är verksamma i Sverige. Ett av de
undersökta företagen är ett svenskt företag med ägare i utlandet. Dock kan
företaget benämnas som ett svenskt företag då det har grundats och
verksamheten har hela tiden bedrivits med utgångspunkt i Sverige.

1.6 Definitioner

Med småföretag avses företag med mindre än 50 anställda. En viss del av
litteraturen fokuserar på små- och medelstora företags internationalisering. Jag
har dock valt att använda även denna litteratur för att illustrera småföretag,
eftersom den i relativt stor utsträckning tar upp den problematik och de
förutsättningar som vanligen förknippas med småföretag.

Ett högteknologiskt företag är ett företag som har en produktion som
karaktäriseras av högteknologiska beståndsdelar. Högteknologiska företag har
ofta en stor andel högutbildad personal med teknisk inriktning. Företagen har
även ofta en betydande andel forskning och utveckling. Slutligen karaktäriseras
ofta produkterna av service och kundanpassning.

Ett företag är internationellt om det har aktiviteter med aktörer utanför
företagets nationella gränser.
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1.7 Disposition

För att läsaren skall kunna skapa sig en bild av hur den fortsatta läsningen är
upplagd presenteras följande bild över uppsatsens disposition.

Figur 1   Uppsatsens disposition

Uppsatsen är upplagd så att den börjar
med en inledning till ämnet, följt av ett
kapitel om vetenskapliga förhållnings-
sätt och metoder, vilket är ett kapitel
som inverkar på samtliga av de
nästföljande kapitlena. Kapitel tre och
fyra utgör uppsatsens teoretiska
referensram. Denna ram inkluderar dels
ett avsnitt om de tre perspektiven för
internationalisering samt en integrerad
modell där de tre sammanförs. Dels
innehåller referensramen ett avsnitt om
internationalisering i högteknologiska
småföretag. Avsnittet tar hänsyn till
både internationalisering i små företag
och internationalisering i högteknolog-
iska företag. Kapitel fem utgör en
presentation av informationen från den
empiriska undersökningen, baserat på
referensramens tankar. Detta följs av en
analys och de resultat som uppsatsen
ämnar diskutera. Uppsatsen avslutas
med en slutdiskussion kring ämnet med
uppsatsens slutsatser och förslag på
fortsatt forskning.

1. Inledning

2. Vetenskapligt
angreppssätt &

metod

3 & 4. Teoretisk
referensram

5. Empiri

6. Analys &
resultat

7. Slut-
diskussion
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2 Vetenskapligt förhållningssätt och metod
Kapitlet inleds med en diskussion kring det vetenskapliga förhållningssätt som
präglar uppsatsen. Vidare presenteras den metod som använts för att samla in
och bearbeta data. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om reflektioner kring
den valda metoden.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

“Att utreda är tillräckligt svårt utan metodböcker. När man tar
hjälp av metodböcker blir det praktiskt taget omöjligt.”

(Lundahl & Skärvad, 1982, sidan 7)

ppsatsskrivande kan för en utomstående person uppfattas som enbart en
sammanställning av information. Begrepp som metod och förhållningssätt
kanske inte är det första denna person kommer att tänka på. Men i en
vetenskaplig uppsats eller rapport är valet av metod och det förhållningssätt som
forskaren har till det som studeras viktiga ingredienser. En forskarens
förhållningssätt avser ofta synen på abstrakta begrepp som verklighet, vetenskap
och kunskap.

2.1.1 Verklighetssyn

“För att överhuvudtaget kunna undersöka, förklara och förstå
verkligheten måste man göra vissa antaganden om hur den är
beskaffad och ser ut.”

(Arbnor & Bjerke, 1994, sidan 21)

Den verklighet som människan lever i kan ses som en social konstruktion, vilket
innebär att den verklighet och det samhälle vi lever i är aktivt skapat av
människor. Varje enskild individ eller aktör har en egen uppfattning, tolkning
och förståelse av sin verklighet. Eftersom en individs verklighet påverkas av
uppfattningar och tolkningar sker en process där människors förhållningssätt till
verkligheten ständigt utvecklas. Således påverkas den verklighet människan
möter av tolkningar och uppfattningar som kontinuerligt revideras till förmån för
nya förhållningssätt. (Arbnor & Bjerke, 1994) Det som ansågs vara verklighet
för femtio år sedan är inte den verklighet vi lever i idag. Resonemanget kan
illustreras med det ämne som den här uppsatsen inriktar sig på, nämligen
internationalisering. Under 1970-talet grundlades en av de främsta teori-

U
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bildningarna kring internationalisering av den så kallade Uppsala-skolan. Den
verklighet de baserade sina undersökningar på utgick i mångt och mycket från
traditionella, tillverkande storföretag. Under tidens gång har samhället, och
därmed verkligheten, förändrats och efterfrågan på ny kunskap har genererats
för att öka förståelsen kring de företag som präglar vår verklighet idag,
exempelvis högteknologiska företag.

I enlighet med förhållningssättet som presenteras ovan är människan en
subjektiv varelse eftersom verkligheten präglas av värderingar och tolkningar av
densamma (Myrdal, 1968). Forskaren är en del i samhället vilket har en
inverkan på det vetenskapliga arbetet. Därmed är en helt objektiv forskning svår,
eller närmare omöjlig, att uppnå (Holme & Solvang, 1991). Det som
kännetecknar en subjektiv forskning är att forskaren är “en människa som alla
andra” och hon ständigt gör tolkningar, bedömningar och reflektioner kring
händelser och företeelser. Med detta blir det viktigt att klargöra vilka
värderingar och bedömningar som görs i ett arbete, det vill säga att “lyfta fram
värderingarna i fullt dagsljus, göra dem medvetna, specifika och explicita och
öppet klarlägga hur de bestämmer den teoretiska forskningen”. (Myrdal, 1968,
sidan 52)

Människors olika subjektiva verkligheter kan formas till vad Arbnor & Bjerke
(1994) kallar en objektiverad verklighet. En objektiverad verklighet uppstår när
olika aktörers verkligheter liknar varandra, de skapar tillsammans en enhetlig
verklighetsuppfattning. För att klargöra resonemanget presenteras figur 2. Det är
viktigt att poängtera att det inte finns en objektiverad verklighet utan människor
med liknande verklighetsuppfattningar skapar som grupp en egen objektiverad
verklighet.

Figur 2   Den objektiverade verkligheten

Källa: Arbnor & Bjerke (1994) sidan 200

Den
sociala
verklig-

heten

Subjektiv verklighet

Objektiverad verklighet

Någon aktörs
verklighetsbild
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Det centrala i figurens ellipser utgör de verklighetsbilder som är gemensamma
för ett flertal människor. En tolkning av resonemanget är användandet av källor
och referenser i vetenskapliga arbeten. En referensram innefattar ofta flera
människors syn på ett ämne och det är inte ovanligt att det finns ett antal olika
tankar och idéer kring samma ämne, det finns ett antal olika objektiverade
verkligheter. Med andra ord delar anhängare av en forskningsinriktning en
liknande verklighetsbild av ett ämne och tillsammans bildar anhängarna en
objektiverad verklighet. För att knyta an till den här uppsatsen så finns det flera
olika sätt att se på internationalisering, det finns alltså olika verklighets-
uppfattningar kring ämnet. Även uppsatsens empiriska del utgörs av aktörer med
varierande uppfattningar. Vidare har även jag som författare en egen bild av
verkligheten som även den har en, ofta omedveten, inverkan på arbetet.
Kontentan är att den teori och empiri som presenteras i den här uppsatsen kan
sägas utgöra ett antal objektiverade uppfattningar kring ämnet
internationalisering. Det intressanta blir att försöka förstå relationerna och
sambanden mellan dessa olika aktörers verklighetsbilder.

2.1.2 Vetenskap och kunskap

“Det som kännetecknar den vetenskapliga processen är att den
ständigt visar på djupare liggande strukturer av verkligheten.”

(Holme & Solvang, 1991, sidan 32)

Vetenskap handlar i mångt och mycket om att tydliggöra företeelser i samhället
på ett systematiskt, strukturerat och metodiskt sätt (Holme & Solvang, 1991). Ett
annat sätt att se på vetenskap är att den är “en explicit relation mellan idéer och
empiriska observationer” (Arbnor & Bjerke, 1994). Enligt dessa definitioner
präglas ett vetenskapligt arbete av både teoretiska och empiriska inslag som
karaktäriseras av systematik, metodik och struktur.

Dessutom kännetecknas vetenskaplighet av att medvetet formulerade regler
tillämpas (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta kan gälla de metoder som används för
att insamla, tolka och dra slutsatser om ett problemområde. Dessa metoder
presenteras mer i detalj i kapitel 2.2 och 2.3.

Vidare kan vetenskap ses som en kunskapsprocess. Det som skiljer vetenskap
och kunskap åt är på vilket sätt kunskapen erhålls. (Holme & Solvang, 1991)
Distinktionen mellan kunskap och vetenskap är att ett vetenskapligt arbete
redovisar metoder och resultat så att de kan ifrågasättas och kritiseras av andra
(Arbnor & Bjerke, 1994). Uttryckt på ett annat sätt skall den vetenskapliga
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kunskapen vara systematiskt beprövbar och meddelbar (Starrin & Svensson,
1994). Eftersom uppsatser, via kommentarer och kritik, offentligt diskuteras kan
föreliggande arbete anses ha vetenskapliga drag. En annan synpunkt är att
uppsatsen kommer finnas tillgänglig på bibliotek. Därmed kan ett stort antal
människor ta del av den.

Frågan om hur kunskap skapas kan generellt sett delas upp i två inriktningar.
Den ena söker efter att mäta och registrera objektiv data för att kunna dra
generella slutsatser (positivism). Den andra inriktningen söker kunskap genom
tolkning och förståelse (hermeneutik). Ett ställningstagande mellan de båda är
enligt min mening inte nödvändigtvis intressant, det som är intressant är hur de
olika inriktningarna inverkar på forskningsarbetet. De resultat som kommer
presenteras i denna uppsats syftar inte att ge generell kunskap. Den kunskap som
genereras kommer att karaktäriseras av tolkningar och reflektioner av det
teoretiska och empiriska materialet. Då den empiriska basen i uppsatsen enbart
utgörs av en handfull företag är en generalisering i allmän mening omöjlig och
rentav olämplig. De resultat och slutsatser som presenteras kan i viss mån visa
på vissa drag eller tendenser i högteknologiska småföretags internationalisering,
men de kan inte sägas gälla alla högteknologiska småföretag. (Diskussionen
kring generaliserbarhet vid fallstudier presenteras ytterligare i kapitel 2.3.1)

Den hermeneutiska kunskapssynen kan beskrivas som en växelverkan mellan
teori och empiri och kan illustreras som figur 3 visar. Figuren utgår från Holme
& Solvangs (1991) resonemang kring den kognitiva hermeneutiska cirkeln.
Genom en initial kunskap kring teoretiska resonemang och forskarens tidigare
erfarenheter uppstår en förförståelse för det som skall studeras. För att öka
förståelsen undersöks vanligen forskningsproblemet empiriskt. En växelverkan
sker fortlöpande under hela forskningsprocessen, mellan olika stadier av
förståelse, för att slutligen nå en heltäckande tolkning av problemet.
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Figur 3   Det hermeneutiska samspelet

Källa: Holme & Solvang (1991) Egen bearbetning av text.

Den hermeneutiska kunskapssynen innebär ett komplext samspel och kräver en
dialog för att en djup förståelse skall erhållas. Kunskapen skapas genom att
kontinuerligt återgå till ursprungsproblemet för att varje gång ha en större
förståelse för problemet i fråga så att en komplett tolkning kan göras. Denna
forskningsprocedur innebär att forskaren till stor grad är involverad i det som
studeras. (Rudestam & Newton, 1992) I praktiken är det ofta svårt att helt och
hållet följa den hermeneutiska proceduren, den här uppsatsen strävar efter att
följa en process som har drag av hermeneutikens tankegångar.

Utifrån figuren ovan kan det tyckas vara så att angreppssättet i den här
uppsatsen är abduktivt, vilket innebär en växelverkan mellan teori och empiri.
Abduktion kan ses som en kombination av deduktion och induktion, vilket
innebär att forskningsprocessen växlar mellan empirisk och teoretisk kunskap.
(Alvesson & Sköldberg, 1994) I den här uppsatsen har den teoretiska
forskningen kring internationalisering legat som grund för syfte och
frågeställningar. En empirisk undersökning har genomförts för att se hur företag
i praktiken internationaliserar sin verksamhet. Utifrån detta har en analys gjorts,
där teori och empiri har jämförts och diskuterats. De resultat och de slutsatser
som genereras i den här uppsatsen kan enligt min uppfattning ses som en
produkt av ett abduktivt angreppssätt.

TEORI

EMPIRI

Tolkande
kunskap
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2.2 Undersökningsansats

“Kvalitativ forskning utgår från att det finns många verkligheter,
att världen inte är objektivt beskaffad utan är snarare en funktion
av varseblivning och samspel med andra människor.”

(Merriam,1994, sidan 31)

Valet av forskningsmetod, eller undersökningsansats, kan i stor utsträckning ses
en följd av de grundläggande föreställningar som forskaren har, exempel är
föreställningar kring verkligheten, kunskapen och vetenskapen. Metodvalet
avgörs även av uppsatsens problemområde. Den kvalitativa forskningen utgår
enligt Holme & Solvang (1991) från den förförståelse som forskaren har och
präglas av subjektiva tendenser eftersom forskaren är del av en socialt
konstruerad verklighet.

Ordet kvalitativ antyder att den data som skall samlas in, analyseras och tolkas
har formen av ord istället för siffror. Den kvalitativa metoden ställs ofta i en
motsatsställning till den kvantitativa metoden som söker data via statistiska och
matematiska undersökningar. (Starrin & Svensson, 1994) Eftersom jag ämnar
beskriva internationalisering i små högteknologiska företag har jag valt en
kvalitativ undersökningsansats. Valet grundas dels på syftesformuleringen som
sådan, dels på den vetenskapliga ansatsen som präglas av hermeneutiska inslag.

En kvalitativ forskning ställer höga krav på materialet som insamlas. Kriterier
som tillämplighet, pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet tas ofta upp i
samband med verbal informationsinhämtning. Tillämplighet handlar om att den
information som insamlas speglar den verklighet som informationskällorna
möter så att givande och meningsfylld kunskap kan förmedlas. Med andra ord
bör forskningen berika den som tar del av den. Pålitligheten i ett arbete avgörs
om resultaten är trovärdiga eller inte, det vill säga att de inte bygger på
inskränkta uppfattningar eller överdrivna slutsatser. Problematiken uppstår då
det kvalitativa undersökningsmaterialet bedöms via tolkningar. Jag har dock
försökt tackla dessa problem genom att exempelvis ge respondenterna tillfälle
att kommentera och korrigera det som sagts under intervjutillfällena. Ett arbete
är rimligt om resultaten överensstämmer med den verklighet som forskaren vill
fånga. Detta kan bedömas genom en reflektion över resultatens rimlighet.
Noggrannhet innebär en samvetsgran och ärlig forskning. Detta kan göras om
forskaren klargör de premisser som sätts i uppsatsen för exempelvis tolkning
och värdering av informationsmaterialet. (Patel & Tebelius, 1987)
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2.3 Insamlingsmetod och tillvägagångssätt

“Hur kan man välja bra metoder, när allt tycks bero på allting
annat?”

(Arbnor & Bjerke, 1994, sidan 27)

2.3.1 Fallstudieliknande metod

För att kunna insamla kvalitativ data har ett antal fallstudieliknande
undersökningar genomförts med hjälp av intervjuer. En fallstudie fokuserar
enligt Merriam (1994) på en viss situation, företeelse, grupp eller person. Vidare
har en fallstudie som mål att öka läsarens förståelse av det som studeras och den
grundas till stor del från en empirisk utgångspunkt, det vill säga den är induktiv.
Slutligen bör den beskrivning som görs vara djupgående och omfattande för att
kallas en fallstudie. Den undersökning som genomförs i den här uppsatsen
innefattar drag från ovanstående kriterier och därmed kan den empiriska studien
kallas fallstudieliknande. (Merriam, 1994)

Det som, enligt min uppfattning, mest skiljer en “riktig fallstudie” från den som
genomförs i den här uppsatsen är djupet och omfattningen av den information
som inhämtas. Med fem företag som bas, samt med en begränsad intervjutid på
varje företag, är det svårt att erhålla en sådan information. Därmed vill jag
ytterligare en gång poängtera generaliseringsproblematiken i arbeten av detta
slag. Jag anser att det inte är möjligt att göra utsagor om andra högteknologiska
småföretags internationalisering, det är inte ens möjligt att säga att svaren från
respektive företag är representativt för just det företaget. Jag tror emellertid att
resultaten från den här studien kan visa på vissa generella riktningar och
benägenheter bland de undersökta företagen, vilket i sin tur förhoppningsvis
bidrar till ökad kunskap.

2.3.2 Materialinsamlingsmetoder

Utifrån den fallstudieliknande ansatsen har jag valt intervjuer för insamling av
primärdata. De intervjuer som genomförts i det här arbetet har karaktäriserats av
en relativt låg grad av strukturering och standardisering. De frågor som ställts
till respondenterna har utgjort stödpunkter för en relativt bred diskussion så att
graden av styrning från intervjuarens sida lagts på en så låg nivå som möjligt.
Stödpunkterna har varit identiska för samtliga intervjuer, men eventuella
förtydligande eller kompletterande frågor har varit olika från intervju till
intervju. Basen för intervjufrågorna utgörs av den teoretiska referensramens
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tankar, resonemang och begrepp. En mall över intervjufrågorna skickades ut till
respondenterna före intervjutillfället, se bilaga 1.

Samtliga intervjuer utom en genomfördes med en bandspelare för att kunna
fånga upp så mycket information som möjligt från intervjutillfället. En fördel
med en sådan intervju är att intervjuaren kan koncentrera sig på själva intervjun
och de frågor som ställs. Risken för att missa relevant information begränsas
även, det som uppfattas vid intervjutillfället kan skilja sig åt från det som
uppfattas vid en genomlyssning vid ett senare tillfälle. Sammanställningar av
intervjuerna skickas till respondenterna för kommentarer och eventuella
korrigeringar. Intervjuernas längd varierade mellan 20 till 40 minuter, bland
annat beroende på de enskilda respondenternas tidsram och talförhet. I flertalet
av de genomförda intervjuerna uppstod dock en relativt omfattande diskussion
kring ämnet.

Orsaken till att en intervju genomfördes utan bandspelare var att respondenten
kände ett visst obehag vid att använda detta verktyg. Därför antecknades
samtalet under intervjuns gång. Ett problem med detta är att det inte har varit
möjligt att fullt ut återreferera det som sades under samtalet med respondenten.
Emellertid sammanställdes materialet så snart som möjligt efter intervjutillfället
för att begränsa eventuella framtida minnesluckor. Sammanställningen
skickades till respondenten för kommentarer och godkännande. Därmed har de
citat som presenteras i empirikapitlet möjliggjorts. Utöver dessa intervjutillfällen
har uppföljningsintervjuer gjorts med tre av respondenterna via e-mail för att
klargöra eller kontrollera svaren på vissa frågor, se även bilaga 2.

Sekundärdata har insamlats via böcker och vetenskapliga artiklar från
universitetsbiblioteket i Linköping, kurslitteratur samt ekonomiska databaser
såsom ABI/INFORM. Sökord har bland annat varit ”internationalisering”,
”småföretag”, ”små- och medelstora företag”, ”nätverk”, ”högteknologi”, ”hög-
teknologiska företag” och ”transaktionskostnader” samt samma sökord på det
engelska språket. Dessa sökord och urvalet av informationen som erhållits via
sökningen har präglats av den kunskaps- och verklighetssyn som jag som
uppsatsskrivare hade före uppsatsskrivandet. Under uppsatsens gång har min
kunskap ökat och därmed har nya sökord och sökvägar öppnat sig för att skapa
en så omfattande beskrivning och förståelse av ämnet som möjligt.
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2.3.3 Mitt tillvägagångssätt

Mitt tillvägagångssätt kan illustreras i figur 4.

Figur 4   Praktiskt tillvägagångssätt

Uppsatsarbetet började med en insamling av allmän information om
internationalisering för att se vilka aspekter den tidigare forskningen behandlat
och vilka ämnesområden som verkade vara intressanta. I den processen föddes
idén om att undersöka internationalisering i högteknologiska småföretag, vilket
mynnade ut i mitt syfte. Sedan började en mer omfattande insamling av
sekundärdata för att öka kunskapen om ämnet ytterligare och för att se vilka
teoretiska implikationer som medföljer ämnet. Parallellt med detta kontaktades
företag för empirisk materialinsamling. Fem företag var intresserade och
intervjutillfällen bestämdes. När både teoretiskt och empiriskt material insamlats
och sammanställts fördes en diskussion och tolkning kring materialet för att
komma fram till tendenser och allmänna drag vad gäller internationalisering i
små högteknologiska företag.

2.4 Kritiska reflektioner

”En dominerande tanke i vår tid är att sanningen är relativ och
att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning
av verkligheten.”

(Starrin & Svensson, 1994, sidan 165)

Ämnesområde Teoretiskt
problem Empiri

Analys
&

resultat
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Först och främst är det viktigt att påpeka att mina egna uppfattningar präglar
arbetet, inte minst de avslutande kapitlena där analyser och resultat presenteras.
Jag har givetvis påverkats av de personer som jag har intervjuat och det är
viktigt att framhäva detta. Exempelvis har de intervjuade antytt starka positiva
respektive negativa åsikter om olika företeelser. Eftersom jag är medveten om
att diverse kraftiga uttryck bör tas med en nypa salt hoppas jag att de inte har
påverkat min framställning av empiri och analys på ett påtagligt sätt. Det är dock
svårt att säga hur samt i vilken grad jag har påverkats då detta till stor del sker
på ett omedvetet plan. Min förhoppning är givetvis att presentera så korrekt
information som möjligt.

Vidare kan företagsurvalet diskuteras. Den ursprungliga orsaken till att jag valde
företag enbart i Linköping var att de skulle vara lokaliserade i forskningsbyn
Mjärdevi Science Park, främst för att kunna se om den lokala miljön och lokala
nätverk kunde ha någon betydelse för företagens internationalisering. Det har
dock visat sig att två av företagen numera inte är lokaliserade inom detta område
utan har varit lokaliserade i andra geografiska delar av Linköping. Därmed har
denna aspekt av företagens internationalisering lagts på is.

Av alla de företag jag kontaktade var sex företag initialt intresserade och
intervjutider fastställdes. Ett av företagen visade sig inte passa in i
undersökningen beroende på den avgränsning som gjorts till svenska företag
som är verksamma internationellt, företaget var nämligen av utländsk härkomst
med verksamhet i Sverige. Vidare kan det diskuteras om Sicons lämplighet att
deltaga i undersökningen. Företaget har sedan två år tillbaka en kanadensisk
ägare, men all verksamhet bedrivs i Sverige, vilket enligt min bedömning
innebär att företaget var intressant att undersöka i den här uppsatsen.

Företag valdes dels ut efter antalet anställda, maximum var 50 stycken, och dels
efter förekomsten av internationell verksamhet. Givetvis var det en förutsättning
att de kontaktade företagen kunde klassificeras som högteknologiska. Detta
kontrollerades bland annat via information från respektive företags hemsida
samt vid samtalen med respondenterna.

De personer som har intervjuats har ledande befattningar inom respektive
organisation. Således visar intervjusvaren respondenternas bild av företagets
inter-nationalisering. Då beslut om så pass stora beslut som internationalisering
är det ofta flera personer som är delaktiga och det hade givetvis varit givande att
intervjua fler personer på varje företag. Jag anser emellertid att jag har samtalat
med de personer som har en god kunskap om företagets internationalisering.
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3 Olika perspektiv på internationalisering
Kapitlet innehåller de modeller som vanligtvis behandlas vid forskning av
internationalisering. Först presenteras en introduktion till ämnet, följt av
internationalisering beskriven utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv. Vidare
diskuteras internationalisering som en process, en inriktning som ofta
sammankopplas med Uppsala-skolan. Ytterligare en inriktning är nätverks-
modellen för internationalisering. Kapitlet avslutas med ett integrerat perspektiv
på internationalisering där de tre perspektiven sammanförs och diskuteras.

3.1 Introduktion till ämnet internationalisering

“An international business enterprise is an enterprise connecting
business relationships in several countries”

(Andersson & Johansson från Björkman & Forsgren, 1997, sidan 40)

en något enkla definitionen från citatet ovan antyder att ett internationellt
företag är involverat i relationer med aktörer som finns utanför det egna landets
gränser. För att ett företag skall anses vara internationellt krävs det vidare ett
utbyte över olika nationella gränser samt ett ömsesidigt engagemang mellan de
inhemska och de utländska aktörerna. Utbytet kan utgöras av material, kunskap
eller andra resurser. (Andersson & Björkman från Björkman & Forsgren, 1997)
För att vidare öka kunskapen kring internationalisering presenteras nedan
orsaker och motiv för utländsk verksamhet. Olika etableringssätt och
marknadsval presenteras för att ge läsaren en uppfattning om hur en
internationalisering kan se ut.

Det finns flertalet motiv bakom att inleda ett internationellt affärsutbyte. En
drivkraft som ofta nämns är att företag kan utforska nya marknader, en annan är
att företaget kan erhålla fördelar jämfört med de konkurrenter som enbart är
inhemska. Andra vanliga argument för internationalisering är kapacitets-
överskott, tillväxtbehov, skalfördelar, riskspridning, konkurrensfördelar, ökat
kundunderlag, stärkt varumärke samt ökad prestige (Moberg, 1990). Rundh
(1995) tar även upp motiv som långsiktig tillväxt och framtida vinstmöjligheter.
Utöver ovanstående motiv tar Bradley (1991) upp skäl som utnyttjande av
resurser som specialkompetens och specialiserad arbetskraft. Samtliga motiv för
internationalisering byggs på tanken att en internationalisering skapar en
konkurrensmässig fördel som kan utnyttjas på den internationella marknaden.

D
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De konkurrensmässiga fördelarna kan ligga i produkt, marknad, teknologi,
resurser eller kunskap. En internationalisering av verksamheten kan möjliggöra
en långsiktig tillväxt för företaget och kan ha en stor inverkan på företagets
långsiktiga utveckling. (Moberg, 1990)

Sammanfattningsvis kan ett företags internationalisering ses som en verksamhet
som har kopplingar till aktörer utanför det inhemska landets gränser. Orsakerna
bakom valet att vara ett internationellt företag sporras av möjligheter och hot i
företagets inhemska och utländska omgivning.

Valet av etableringssätt för internationaliseringen avgör hur företaget skall
etablera sin verksamhet utomlands och kan sägas formas av företags interna
önskemål om grad av kontroll, risk och kostnader. Det är viktigt att företaget
väljer en etableringsstrategi som stämmer väl överens med företagets mål och
förutsättningar. (Doole m.fl., 1999) Figur 5 tar upp fyra huvudkategorier av
möjliga etableringssätt baserat på graden av risk och kontroll.

Figur 5   Val av etableringsstrategi

Källa: Doole m.fl., 1999, sidan 314

Indirekt export innebär kortfattat att produkten/tjänsten säljs utomlands av andra
aktörer, exempelvis exporthus, handelsföretag och piggybacking. Piggybacking
innebär att ett företag följer med ett annat företag utomlands och utnyttjar på
detta sätt fördelar i form av redan etablerade kontaktnät och marknader.
Fördelarna med indirekt export är att kostnaderna och riskerna är låga, dock är
kontrollmöjligheterna ytterst begränsade. Direkt export innebär en högre
kontrollnivå men medför även ökade kostnader och ett större risktagande.
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Etablering via direkt export kan ske via agent, distributör och franchisingavtal.
Samarbetsstrategier är vanligen joint ventures (JV’s) och strategiska allianser.
Joint ventures används ofta då företag vill etablera sig på svåra eller reglerade
marknader, strategiska allianser innebär samarbeten där båda parterna erhåller
konkurrensmässiga fördelar. Dessa etableringssätt kräver stora mängder resurser
och risken är relativt omfattande. Det positiva är att kontrollen kan anses som
relativt hög. De etableringssätt som kräver störst internationellt engagemang är
tillverkning utomlands. Via dotterbolag, förvärv eller egen tillverkning
utomlands skapas goda kontrollmöjligheter av verksamheten. (Doole m.fl.,
1999)

Val av marknad innebär var företaget ämnar vara internationellt verksamt.
Traditionellt bestäms detta som ett relativt rationellt val av de möjligheter och
hot som finns i omvärlden kombinerat med de styrkor och svagheter som finns
inom företaget, det vill säga en SWOT- analys (Moberg, 1990; Kotler, 1996).
Omvärldsfaktorer kan vara politiska, ekonomiska, sociala/kulturella samt
teknologiska. En utvärdering och analys av olika marknaders karaktäristika leder
fram till ett internationellt marknadsval. (Segal-Horn, 1994)

Bradley (1991) tar upp fem faktorer som kan ha en inverkan på företags
internationalisering. Först och främst är det viktigt att företaget har mål och
riktlinjer för både den inhemska och den internationella verksamheten. Vidare
kan teknologin i företaget påverka internationaliseringen, främst eftersom
teknologisk specialkompetens kan skapa konkurrensmässiga fördelar.
Lokaliseringen av företaget kan också spela en roll i det här sammanhanget.
Företag gör ofta affärer med företag på marknader som ligger nära den egna för
att hålla kostnaderna nere. Produktlinjen är ytterligare en faktor som är viktig att
ta hänsyn till. Beroende på om produkten är standardiserad och komplex eller
inte påverkar den internationella försäljningen. Slutligen kan storleken på
företaget ses som en internationaliseringsfaktor. Små företag har enligt Bradley
(1991) ofta en låg medvetenhet om olika internationaliseringsmöjligheter. De
har en begränsad tilltro till möjligheterna att internationalisera och en begränsad
kunskap om internationella marknader och tillvägagångssätt.

Ovanstående avsnitt har ämnat ge en grundläggande uppfattning om olika
begrepp och tillvägagångssätt för internationalisering. Forskningen kring
företags internationalisering kan generellt sett uppdelas i tre inriktningar, vilka
presenteras i figur 6. Dessa olika synsätt ger mer detaljerade åsikter och
förklaringar till varför, hur och på vilket sätt företag är verksamma utanför det
egna landets gränser. Efter presentationen av de tre inriktningarna så förs en
diskussion kring en integrerad modell för att beskriva internationalisering. Den
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integrerade modellen består till viss del av den forskning som redan har gjorts
från ett integrerat perspektiv, men är till störst del en sammanställning av de
likheter och skillnader som jag själv ser mellan de olika modellerna.

Figur 6   Översiktsbild över de tre synsätten på internationalisering

Källa: Egen bearbetning

En inriktning är synen på internationalisering beskrivet ur ett transaktions-
kostnadsperspektiv. Ett annat synsätt behandlar företags internationalisering som
en process där företaget genomgår olika steg eller faser. Slutligen kan
internationalisering beskrivas ur ett nätverksperspektiv.

3.2 Internationalisering ur ett transaktionskostnadsperspektiv

”Firms choose the organizational form and location for which
overall transaction costs are minimized.”

(Coviello & Martin, 1999, sidan 43)

Formen och mönstret i företags internationalisering kan enligt följande
forskningsinriktning förklaras ur ett transaktionskostnadsperspektiv. Grund-
tanken i resonemanget är att företag ägnar sig åt internationella verksamheter på
grund av de fördelar som en sådan verksamhet för med sig. Företag väljer
internationaliseringsform och marknader genom en utvärdering av
transaktionskostnader och väljer den marknad och det etableringssätt där
transaktionskostnaderna är lägst. (Coviello & Martin, 1999)

Begreppet transaktionskostnad presenterades av Coase (1937) för över 60 år
sedan och avser de kostnader som uppstår vid utbyte av transaktioner på
marknader. Kostnaderna kan uppstå vid kontraktering, organisering och
förhandlingar med aktörer på marknaden. Williamsson (1988) har utvecklat
resonemanget med att inkludera begreppen opportunism, begränsad rationalitet
och osäkerhet i diskussionen. Opportunism innebär kort att människan utnyttjar
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situationer till sin egen fördel och begränsad rationalitet kan förklaras som de
begränsningar människan har att formulera och lösa komplexa problem (Douma
& Shreuder, 1992). Osäkerhet uppstår när det är svårt att avgöra om en
människa kommer att agera opportunistiskt. Vidare kan osäkerhet enligt min
mening kopplas till en begränsad förståelse av komplexa marknader och
branscher.

Sammanfattningsvis påverkas transaktionskostnader av osäkerhet, begränsad
rationalitet och opportunism. På internationella marknader kan det vara svårt för
företag att bedöma vilka aktörer som är ärliga och vilka förutsättningar som
verkligen råder på en utländsk marknad. Detta innebär att transaktions-
kostnaderna initialt är relativt höga vid internationell handel.

När transaktionskostnaderna når en viss storlek lönar det sig att internalisera
verksamheten, det vill säga att genomföra vissa transaktioner inom den egna
organisationen (Carlton & Perloff, 1994). Ett företag med högteknologisk
produktion kan få fungera som illustrerande exempel. I företag med tekniskt
komplicerade produkter är transaktionskostnaderna ofta höga och därmed har
företag med sådana produkter en större benägenhet att internalisera
verksamheten. Detta kan göras i en egen internationell försäljningsorganisation
för att minska osäkerheten. När osäkerheten successivt har minskat till en viss
nivå finns det möjligheter att externalisera verksamheten. (Dunning, 1988)
Uttryckt på ett annat sätt, när osäkerheten är liten är det möjligt att sköta
verksamheten externt, till exempel via agenter eller andra representanter
(Johansson & Vahlne, 1990). Således kan det antas att företag som möter höga
transaktionskostnader väljer internationella etableringssätt som ger en hög grad
av kontroll, till exempel utländskt dotterbolag eller egen tillverkning utomlands.
Av denna orsak sammankopplas transaktionsinriktningen med FDI-teori, en
engelsk förkortning av Foreign Direct Investment.

Dunning (1988) har i det här sammanhanget identifierat tre fördelar för att
beskriva företags internationalisering. Dessa fördelar kategoriseras som
ägandespecifika, internaliserade och lokala fördelar, en överblick presenteras i
figur 7.
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Figur 7   Motiv för internationalisering ur ett
transaktionskostnadsperspektiv

Källa: Egen textbearbetning av Dunning (1988)

Den första fördelen kan sägas vara ägandespecifik. Fördelarna uppstår av
marknadsimperfektioner som antingen är strukturella eller transaktionella. En
strukturell marknadsimperfektion kan enligt Dunning (1988) exempelvis vara att
ett företag har överlägsen teknologi. Ett ytterligare exempel är företag som har
en multinationell karaktär. Yttryckt i andra ord så är dessa strukturella fördelar
orsakade av skillnader i företags interna marknadsförutsättningar, exempelvis
med avseende på teknologi eller internationellt klimat. De transaktionella
imperfektionerna leder till fördelar som en multinationell organisation kan
medföra. Ett företag med en multinationell organisation kan möta lägre
transaktionskostnader eftersom företaget redan har kunskaper och erfarenheter
på grund av sin internationella karaktär, vilket minskar osäkerheten och därmed
transaktionskostnaderna. Sammanfattningsvis uppstår de strukturella fördelarna
när ett företag besitter en ägandespecifik tillgång, exempelvis överlägsen
teknologi eller multinationalitet. De transaktionella fördelarna uppstår i samband
med användandet av en internationell organisation, transaktionskostnaderna är
då lägre inom den egna multinationella organisationen än om den externa
marknaden hade använts.

För det andra finns det internaliserade fördelar vid internationalisering. Denna
fördel innebär att ett internationellt företag kan överföra ägarspecifika fördelar
inom den egna organisationen över de nationella gränserna, utan att utnyttja
externa kanaler. Även här är det imperfektioner på marknaden som ger upphov
till denna fördel. Är marknaden perfekt så är kostnaden för en överföring
densamma internt som externt (Dunning, 1988) och därmed finns det inga
incitament till att internalisera verksamheten.
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De transaktionella och de internaliserade fördelarna kan upplevas som relativt
lika. Dunning (1988) menar emellertid att skillnaden mellan transaktionella och
internaliserade fördelar ligger i att internalisering förklarar varför den interna
hierarkin används, medan transaktionsfördelen uppstår beroende på det sätt som
företaget utnyttjar fördelen med att kunna internalisera verksamheten (Dunning,
1988).

För det tredje finns det lokala fördelar som kan förklara företags
internationalisering och även dessa kan uppdelas i strukturella och
transaktionella fördelar. Lokala strukturella fördelar kan exempelvis vara
internationella skillnader i faktorkostnader. Lokala transaktionsfördelar kan
innefatta relativt starkare valutahandel och hävstångseffekter (Dunning, 1988).

Sammanfattningsvis beror företags val av marknad och etableringssätt på de
kostnader som företaget möter vid utländska transaktioner. Är osäkerheten om
den internationella markanden hög väljs marknader med höga
kontrollmöjligheter, t.ex. investeringar och egen tillverkning utomlands (Doole,
1999).

3.2.1 Invändningar mot transaktionskostnadsmodellen

Det är viktigt att understryka att ovanstående modell är uppbyggd på ett antal
antaganden. En förutsättning är exempelvis att den internationella produktionen
sker på den marknad där störst mängd fördelar kan utnyttjas (Dunning, 1988).
Den kritik som riktats mot att förklara internationalisering ur ett transaktions-
kostnadsresonemang gäller synen på beslutsfattande som en relativt rationell
handling. Kritikerna menar att det exempelvis är mer troligt att globala företag,
som redan har internationell erfarenhet, kan fatta beslut som är grundade på
perfekt information än företag som är i början av internationaliseringsfasen.
(Johansson & Vahlne, 1990; Bell & Young från Hooley m.fl., 1998)
Förespråkare av beslutsfattande som en relativt irrationell process anser att
transaktionsmodellen är alltför statisk och att den utgår från att beslutsfattare är
rationella och välinformerade redan vid de första internationaliseringstillfällena
(Johansson & Vahlne, 1990). Utifrån dessa invändningar kan det vara intressant
att beskriva internationalisering som en process, där den internationella
kunskapen och erfarenheten successivt ökar över tiden.
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3.3 Internationalisering som en process

“The internationalization of the firm is seen as a process in
which the enterprise gradually increases its international
involvement”.

(Johansson & Vahlne, 1990, sidan 11)

Under 1970-talet utvecklade Johansson & Wiedersheim-Paul (1975) och andra
forskare, bland annat i Uppsala, internationaliseringsmodeller som har varit
omskrivna i ett flertal forskningssammanhang sedan dess (Coviello & Martin,
1999; Hooley m.fl., 1998; Andersen, 1993; Edvardsson & Edvinsson, 1993).
Internationaliseringsprocessen karaktäriseras enligt den här forsknings-
inriktningen av en stegvis förflyttning mot en ökad involvering på
internationella marknader. Med andra ord är ett företag först internationellt
verksamt i begränsad skala för att sedermera öka engagemanget till större
internationella marknader. Processen sker i ett samspel mellan ökad kunskap,
ökat internationellt engagemang och ökande resursåtaganden i utlandet.
(Johansson & Vahlne, 1990) Det kan vara intressant att notera att
Uppsalaskolans modeller ofta bygger sina modeller på empiriska studier av
traditionella storföretag, exempelvis grundas Johansson & Wiedersheim-Pauls
(1975) modell på fyra fallstudier av de svenska storföretagen Sandvik, Atlas
Copco, Facit och Volvo.

Enligt Johansson & Wiedersheim-Paul (1975) kan fyra stadier särskiljas för ett
företags internationaliseringsprocess. Dessa stadier bildar den etableringskedja
som presenteras i figur 8. Var i kedjan ett företag befinner sig beror på graden
av resursbindning och kontroll, vilket enligt min uppfattning kan jämföras med
figur 5.
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Figur 8   Etableringskedjan

Källa: Egen bearbetning av Johansson & Wiedersheim-Paul (1975) sidan 307

Först sker export utan regelbundenhet. Orsaken till att företag först är verksamt
på den inhemska marknaden beror på bristande kunskap om utländska
marknader. När den nationella marknaden blir för begränsad börjar företaget
fundera på internationella marknader. För att minimera osäkerheten sker den
första internationella kontakten via export till geografiskt och kulturellt nära
marknader. Export är inte, i relation till andra etableringssätt, särskilt
kostnadskrävande och eftersom resurserna i det här stadiet kan vara begränsade
utgör export en lämplig etableringsform. (Johansson & Wiedersheim-Paul,
1975)

I nästa steg exporterar företaget via oberoende representanter, ofta i form av
agenter. Via den initiala internationaliseringen i form av export ökar företagens
kunskap om internationella marknader och nya satsningar är inte längre
förknippade med samma osäkerhet och risk som förut. Kontrollbehovet minskar
i och med att kunskapen om de utländska marknaderna ökar. (Johansson &
Wiedersheim-Paul, 1975)

Företag i det tredje stadiet väljer andra etableringsformer för sin internationella
verksamhet, till exempel ett eget försäljningsbolag eller egen tillverkning
utomlands via dotterbolag. I och med att företaget satsar mer resurser och vill ha
större kontroll över dessa så ökar kunskapen inom företaget ytterligare.
(Johansson & Wiedersheim-Paul, 1975) Processen avslutas med tillverkning och
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produktion utomlands. Detta etableringssätt är det mest kostnadskrävande, men
möjligheterna till kontroll över verksamheten är istället goda (Doole m.fl.,
1999).

De fyra stadierna innebär successivt större resursåtaganden och leder till ökad
kunskap om marknader och till nya informationskällor för företaget. Det
poängteras dock att alla företag inte följer hela internationaliseringsprocessen.
Har företaget tidigare erfarenhet av internationell handel så kan det tänkas att de
första stegen i processen kan undvikas. Det kan också vara så att vissa
marknader inte är tillräckligt stora för att ett företag skall kunna fullfölja alla
steg i processen, med andra ord kan en tillverkning utomlands vara omöjlig för
ett företag som verkar på en mycket liten marknad. (Johansson & Wiedersheim-
Paul, 1975)

Ett undantag från processmodellen är om företaget har omfattande resurser och
antas därmed kunna förflytta sig med större steg än vad modellen beskriver. Ett
annat undantag uppstår när marknadsförhållandena är stabila och homogena,
vilket innebär att kunskap kan erhållas på andra sätt än enbart genom
erfarenheter. Ett tredje undantag infaller om företaget har en omfattande
internationell erfarenhet från andra marknader, något som kan innebära att de
internationella kunskaperna till viss del kan generaliseras till andra marknader.
(Johansson & Vahlne, 1990) Framgång och benägenhet för export kan
exempelvis påverkas av ledningens deltaganden i utländska resor, graden av
språkkunskaper och ledningens internationella bakgrund. Dessa variabler kan
inverka på företagets strategiska relationer, något som är extra viktigt i små
företag med små hemmamarknader. En förkunskap om internationella kulturer
och marknader kan vidare inverka på internationaliseringsprocessens snabbhet,
det vill säga processen sker i ett högre tempo än i företag där de internationella
kunskaperna är låga. (Reuber & Fischer, 1997)

Under internationaliseringsprocessens gång minskar den uppfattade risken för
utländska marknadsinvesteringar eftersom kunskapen ökar. En fortsatt
internationalisering stimuleras av ökade förfrågningar och efterfrågan på
företagets produkter. Det antas även att företag börjar exportera till grannländer
eller till liknande som är välkända eller liknande det exporterande företagets,
främst på grund av kunskapsbrister och låga riskpreferenser. (Johansson &
Wiedersheim-Paul, 1975) Johansson & Vahlne (1990) skådar två mönster
baserat på Johansson & Wiedersheim-Pauls modell. Dels utvecklar företag
gradvis ett internationellt engagemang i etableringskedjan, dels etablerar sig
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företag successivt på marknader som har större psykologiskt avstånd1. Detta
avstånd kan inkludera variabler såsom kultur, språk och politik, det vill säga
faktorer som kan hindra eller störa informationsflödet mellan företag och
marknad (Andersen, 1993). Kärnan i resonemanget är att ett företags initiala
internationalisering riktar sig till marknader som är lätta att förstå, där
marknadsmöjligheterna är lättförståliga och där riskerna kan identifieras. Över
tiden ökar företagets kunskaper och erfarenheter, vilket leder till ett ökat
engagemang och en expansion till marknader med större psykologiska avstånd.
(Coviello & Martin, 1999; Calof & Viviers, 1995)

Diskussionen kring internationalisering till kulturellt och psykologiskt liknande
marknader kan enligt min uppfattning kopplas till transaktionskostnadssynsättet.
Den initiala osäkerheten om utländska marknader gör att transaktions-
kostnaderna blir lägre i länder som upplevs som kulturellt och språkligt liknande
den inhemska. Under tiden ökar kunskaperna och erfarenheterna med minskad
osäkerhet som följd. Resultatet blir att företaget söker sig till mer avlägsna
marknader eftersom kostnaderna för att minimera osäkerheten är lägre än
tidigare. Således kan jag se en viss koppling mellan transaktionskostnads-
modellen och processmodellen.

Ytterligare en tolkning av processmodellen är att internationaliseringsprocessen
kan delas upp i två delar kallade tillstånd2 och förändring3. Tillståndsaspekterna
inkluderar marknadsengagemang och marknadskunskap medan förändrings-
aspekterna inkluderar nuvarande affärsaktiviteter och beslut om internationella
engagemang och åtaganden. (Johansson & Vahlne, 1990) För att klargöra
resonemanget presenteras figur 9.

                                          
1 Fri översättning av det engelska begreppet psychic distance.
2 Fri översättning av engelskans state.
3 Fri översättning av engelskans change.
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Figur 9   Internationalisering uppdelad i tillstånd och förändring

Källa: Johansson & Vahlne (1990) sidan 12

Marknadskunskapen och marknadsengagemanget antas påverka besluten
angående internationella åtaganden och tillvägagångssättet i de internationella
operationerna. I sin tur påverkas marknadskunskapen och engagemanget av de
beslut som fattas. (Andersen, 1993) Ett företags internationaliseringsprocess kan
då ses som kausala cykler mellan tillstånd och förändring (Johansson & Vahlne,
1990).

Johansson & Vahlne (1990) utvidgar Johansson & Wiedersheim-Pauls modell
ytterligare med att inkludera två olika sorters kunskaper, objektiv och
erfarenhetsbaserad. Skillnaden mellan de båda är att den objektiva kunskapen
kan läras in och att den erfarenhetsbaserade måste praktiseras för att inläras. Det
är den erfarenhetsbaserade kunskapen som möjliggör affärsmöjligheter och är
därmed en drivande kraft i internationaliseringsprocessen. Den erfarenhets-
baserade kunskapen antas reducera osäkerheten om internationella marknader.
Därmed kan företaget öka kunskapen om ett specifikt lands marknad och
gradvis öka resursåtagandena på denna marknad. Det bör noteras att den
erfarenhetsbaserade kunskapen ofta är kopplad till ett specifikt land eller en
specifik marknad. Den är således inte alltid generaliserbar för all
internationalisering. (Johansson & Vahlne, 1990)

Med andra ord ändrar företag etableringssätt, länder eller marknader då de
erhåller praktisk och experimentell kunskap och erfarenhet om en viss utländsk
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marknad eller om internationell handel. Den ökade kunskapen påverkar
beslutfattares uppfattningar av bland annat intäkter och kostnader vid
internationell marknadsinvolvering, vilket kan leda till en förändring (Calof &
Viviers, 1995). Detta kan kopplas till de variabler som Doole m.fl. (1999) tar
upp för val av etableringssätt, det vill säga kontroll, kostnader och risk. Den
ökade kunskapen via praktisk erfarenhet minskar enligt min uppfattning
osäkerheten och därmed riskgraden för den internationella verksamheten.
Företagets preferenser för risk och kostnader förändras och skapar möjligheter
till nya etablerings- och marknadsalternativ.

3.3.1 Utvecklingar av processmodellen

Även om flera av de empiriska studierna kring processmodellen baseras på
svenska företag så har den visat sig vara tillämplig i flera andra länder. Den
empiriska forskningen stödjer tesen att engagemang och erfarenhet är viktiga
faktorer för att förklara företags internationella beteenden. (Johansson &
Vahlne, 1990) Senare forskning har funnit stöd för den så kallade
Uppsalamodellen, bl.a. av Cavusgil, Bilkey & Tesar och Czinkota (från Bell &
Young från Hooley m.fl., 1998). Det som är gemensamt för samtliga
processmodeller är att de identifierar ett antal steg som företag förflyttar sig
mellan på vägen mot ökad internationalisering. Skillnaderna i modellerna ligger
främst i olika begrepp och termer för de olika faserna och inte så mycket på det
innehållsmässiga planet. (Bell & Young från Hooley m.fl., 1998)

Sammanfattningsvis kan ett företags internationalisering ses som en process där
företaget genom olika steg ökar sin erfarenhetsbaserade kunskap om
internationella marknader och kan således ses som en lärandeprocess. Val av
marknad avgörs av det psykologiska och geografiska avståndet mellan olika
länder. Internationaliseringen kan försvåras på grund av bristande resurser och
internationella kunskaper, men under tidens gång lär sig företaget genom att
praktiskt vara delaktig i internationella affärer.

3.3.2 Invändningar mot processmodellen

Processmodellen bygger på ett antal antaganden som kan vara intressanta att
behandla. Ett antagande är att företag startar sin verksamhet på den inhemska
marknaden och att internationaliseringen är en konsekvens av en serie olika
beslut inom företaget. Vidare antas det att de viktigaste hindren för
internationalisering är begränsad kunskaper och resurser och att dessa hinder
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kan reduceras med hjälp av ett stegvist beslutsfattande och ökad kunskap och
inlärning om utländska marknader och verksamheter. (Johansson &
Wiedersheim-Paul, 1975)

Under tidens gång har det riktats viss kritik mot processmodellerna. En
anmärkning är att Uppsalaskolan och andra processmodeller inte tar upp olika
konkurrensfaktorer som en orsak till val av marknad och val av etableringssätt.
Då modellen är baserad på rådande konkurrensmönster tar den inte hänsyn till
att konkurrensmönster även förändras över tiden. (Johansson & Vahlne, 1990)

Vidare poängteras att konkurrensen i dagens samhälle är global och att
konkurrensen i ett land är beroende av konkurrensen i andra länder. Därmed
måste företag ta hänsyn till den internationella konkurrensen även på den
inhemska marknaden. På mogna eller på hårt konkurrensutsatta marknader kan
det även vara så att företag redan vid starten använder sig av en
direktinvesteringar eller av dotterbolag eftersom det inte finns tid för att följa
den traditionella etableringskedjan. (Moberg, 1990; Rundh 1995)

Världen har blivit mer homogen och således kan det antas att de psykologiska
avstånden minskar i betydelse (Vahlne & Nordström från Hood och Vahlne,
1988; Holmlund & Kock, 1998). Detta innebär att företag kan etablera sig på
mer avlägsna marknader direkt. Andra faktorer som utbudet av information och
effektivare informationsöverföring påverkar internationalisering, vilket inte
explicit behandlas i processmodellerna. (Vahlne & Nordström från Hood och
Vahlne, 1988)

Det har även framförts kritik om att processmodellerna är alltför deterministiska
(Holmlund & Kock, 1998). Med detta menas att modellens steg är mer eller
mindre förutbestämda och att det kan vara svårt att bryta processen. Kritikerna
menar att företag, via strategiska beslut, aktivt kan välja etableringssätt och
marknader för internationalisering (Johansson & Vahlne, 1990; Andersen,
1993). En egen tolkning av modellen är att så snart företaget har börjat
internationalisera verksamheten så ökar kunskaperna om vilka möjligheter och
hot som finns på marknaden och att företaget agerar efter detta. Kärnpunkten i
kritiken ligger sammanfattningsvis i att företag kan fatta strategiska beslut om
internationalisering.

Med ovanstående invändningar mot processmodellen i åtanke presenteras
ytterligare en modell som syftar till att öka förståelsen kring företags
internationalisering.
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3.4 Nätverksmodeller för internationalisering

”Internationalisation is to a large extent a matter of establishing
relationships in foreign markets.”

(Johansson & Vahlne, 1990, sidan 21)

” A simple definition of a network is a set of linkages which
either directly or indirectly connects every member of a group to
every other member of the group.”

(Casson, 1995, sidan 47)

Som de båda citaten låter förstå kan ett företags internationalisering påverkas av
utländska relationer i form av nätverk. Dessa nätverk karaktäriseras av direkta
eller indirekta kopplingar till olika aktörer inom nätverket. (Casson, 1995)

Empiriska studier visar att företag på industriella marknader etablerar, utvecklar
och bibehåller varaktiga relationer med andra affärsaktörer (Johansson &
Vahlne, 1990; Korhoren m.fl., 1996; Holmlund & Kock, 1998). Som det övre
citatet antyder gäller detta även för internationella relationer som etableras
genom nätverk. Nätverksmodeller för internationalisering är vanligen baserade
på Johansson & Vahlnes (1975) modell för internationalisering som en gradvis
process (Moberg, 1990). Coviello & Martin (1999) menar att nätverksmodellen
utgår från teorier om socialt utbyte och resursberoende samt att formella och
informella nätverksaktörer kan bidra till att ett företag söker sig utomlands.

Affärsrelationer utvecklas via en interaktion i vilken parterna ömsesidigt bygger
upp förtroende och kunskap. Interaktionen innebär ett starkt engagemang inför
relationerna. Relationen uppstår via nätverk och skapas i interaktion mellan
olika företag. Nätverket kan inkludera kunder, kunders kunder, konkurrenter,
leverantörer, underleverantörer, distributörer, agenter, konsulter samt reglerande
och statliga organisationer. (Johansson & Vahlne, 1990) Aktörer med
internationella anknytningar utgör en potentiell länk till internationalisering
(Korhonen m.fl., 1996).

Koordination och kommunikation är viktiga beståndsdelar för att erhålla
framgångsrika nätverksrelationer. Olika aktörer besitter olika källor till
information och genom att agera inom ett nätverk kan företag utbyta relevant
information med ett syfte att erhålla konkurrensmässiga fördelar på lång sikt. Är
graden av tillit stor mellan parterna så är sannolikheten större att samtliga parter
gynnas av samarbetet. Ägarförhållandena påverkar även informationsflödet
mellan de olika aktörerna. Vid koncernförhållanden kan dotterbolag missa viktig
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information om koncernledningen väljer att enbart meddela om vissa händelser
och situationer. Kontentan av resonemanget är att nätverk kan uppstå både inom
och mellan företag. I en organisation där tilliten är låg, som i koncern-
förhållandet ovan, kan det vara lämpligt att vara delaktig i ett externt nätverk
med andra företag. Är tilliten stark inom organisationen finns det inte lika stora
incitament att använda sig av externa nätverk, i stället utformas interna nätverk i
dessa organisationer. (Johansson & Vahlne, 1990)

Finns det en hög grad av tillit i nätverket, oavsett om det är internt eller externt,
reduceras informationskostnaderna för internationaliseringen. Detta kan enligt
min uppfattning ses som en begränsning av transaktionskostnaderna via en
nätverksinteraktion. Nätverk kan således ses som ett incitament för att
expandera internationellt, förutsatt att tilliten är hög inom nätverket. Val av
etableringssätt, marknad eller produkt för internationalisering kan således
påverkas av de nätverk som företaget är verksamt inom. (Johansson & Vahlne,
1990)

Nätverk kan generellt sett delas upp i sociala och affärsmässiga nätverk. Det
affärsmässiga nätverket skapas via formella kontakter till skillnad från sociala
nätverk där det viktiga är att skapa förtroende mellan parterna, vilket resulterar
till att parterna inte uppmuntras till att agera opportunistiskt. Via sociala nätverk
kan företag erhålla unik information som inte kan erhållas på andra sätt.
(Holmlund & Kock, 1998) Min tolkning är att ett socialt nätverk kan bidra till
sänkta transaktionskostnader.

Nätverksmodellen menar att ett internationaliserat företag initialt är engagerat i
ett nätverk som primärt är inhemskt. Internationalisering innebär således att
företaget utvecklar affärsrelationer i nätverk med internationella aktörer. Detta
kan åstadkommas på tre sätt. En metod är att genom etablering av relationer i
utländska nätverk som är nya för företaget, det vill säga internationell
utvidgning. En annan metod är att utveckla relationer i redan etablerade nätverk,
en så kallad nätverkspenetrering. Slutligen kan företaget, via nätverks-
anknytningar i olika länder, integrera internationellt. Relationerna kan användas
som bryggor till andra nätverk. (Axelsson & Johansson från Axelsson & Easton,
1992)

Företags internationalisering kan se olika ut beroende på graden av
internationalisering i företaget och på marknaden. Kategorierna, som
ursprungligen är formulerade på engelska, har egenhändigt översatts till tidiga
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startare4, den ensamme internationelle5, sena startare6 och internationella bland
flera7, se figur 10.

Figur 10   Internationalisering beroende på marknadens och företagets
grad av internationalisering

Källa: Axelsson & Johansson (1992) sidan 219

Tidiga startare är enbart engagerade i inhemska nätverk och de internationella
relationerna ses som oviktiga. Företaget har en liten kunskap om utländska
marknader och kan inte räkna med att utnyttja nätverket för att erhålla
internationell kunskap. För att erhålla den internationella kunskapen måste
företaget investera i resurser för att förbättra kunskaperna om utländska
marknader, kunder och nätverk. Således är storleken på företaget och dess
resursomfång viktiga för att företaget ska bli internationellt. (Sharma, 1991)

Företag som är ensamma internationellt är mycket internationaliserade, men
nätverket är inte särskilt internationellt. Företaget har kunskaper om och
erfarenheter av utländska marknader. Dessa företag har inte särskilt stora
problem att etablera sig i internationella nätverk, jämfört med tidigare startare.
Sena startare är verksamma i internationella nätverk, deras kunder och
leverantörer är redan aktiva på den internationella marknaden. Företagets
internationella kunskap kan dock vara bristande eftersom företaget är
internationellt på grund av att de andra aktörerna i nätverket är internationella.
Företag som är internationella bland andra är internationaliserat och nätverket
det är en del av är även det internationaliserat. Företaget kan utnyttja sin position
i nuvarande nätverk för att etablera sig i andra nätverk. Storleken på företaget
och nätverket samt hur länge företaget har varit internationellt spelar en stor roll

                                          
4 Egen översättning av engelskans early starter.
5 Egen översättning av engelskans lonely international.
6 Egen översättning av engelskans late starters.
7 Egen översättning av engelskans international among others.
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för en fortsatt god internationell ställning. Företagets internationella framgång är
nätverksspecifikt och inte företagsspecifikt. (Sharma, 1991)

Nätverksmodellen kan anses vara mer mångsidig än till exempel
processmodellen eftersom ett internationellt engagemang via nätverksmodellen
inkluderar variabler som engagemang, kunskap, nuvarande aktiviteter och
beslutsfattande. Vidare tar nätverksmodellen upp relationer mellan
organisationer och inom den egna organisationen. (Johansson & Vahlne, 1990)
Internationalisering kan således beskrivas som en relativt komplex och
mångsidig process, vilket illustreras i figur 11.

Figur 11   Internationalisering som en mångsidig process

Källa: Johansson & Vahlne (1990) Egen översättning och bearbetning, sidan 19

Nätverk kan vara mer eller mindre internationella beroende på i vilken
utsträckning parterna i nätverket är internationella. För en utomstående kan det
vara svårt att observera dessa nätverk. Orsaken till detta är att ett antal olika
kopplingar mellan aktörerna kan vara tekniska, sociala, kognitiva,
administrativa, juridiska eller ekonomiska i sin natur. En utomstående
observatör kan möta svårigheter med att identifiera dessa förbindelser, de ser
bara de ytliga kopplingarna i nätverket. (Johansson & Vahlne, 1990)

Relationerna och nätverken kan bara studeras via praktisk erfarenhet inom
nätverket, vilket enligt min tolkning kan kopplas till processmodellens
kunskapsutvecklande tankegångar. Enligt nätverksmodellen kan marknaden ses
som ett nätverk och kunskapen om marknaden baseras på erfarenhet från
nuvarande affärsaktiviteter eller nuvarande affärsinteraktioner, vilket kan
kopplas till figur 9 om tillstånd och förändring. Det finns således vissa
gemensamma drag mellan process- och nätverksmodellerna. (Johansson &
Vahlne, 1990)
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3.4.1 Invändningar mot nätverksmodellerna

Nätverksmodellen bygger, liksom alla modeller av verkligheten, på ett antal
antaganden. Först och främst förutsätts samtliga aktörer vara mer eller mindre
aktiva, det vill säga bildandet och utvecklingen av relationer är ett resultat av en
aktiv växelverkan mellan parterna. För att en utomstående skall komma in i eller
få insyn i nätverket krävs det motiverande faktorer från de som redan är med i
nätverket. Med andra ord måste den utomstående besitta egenskaper som kan
gynna de inomstående för att denna skall få inträde i nätverket. Resonemanget,
som kännetecknas av en slags ”insider och outsider”- problematik, kan utvidgas
i ett internationellt sammanhang. En utländsk marknads- eller nätverksetablering
kan vara resultatet av samarbetsinitiativ från utländska företag som är aktiva
inom nätverket. Sannolikheten är större för företag som redan är verksamma
inom nätverket att kunna utnyttja sådana samarbetsinitiativ. Vidare antar
modellen att det finns skillnader i olika internationella nätverk, det som
karaktäriserar ett nätverk i ett land kan skilja sig från ett annat. Nätverk kan även
skilja sig åt internationellt beroende på vilka produkter som respektive nätverk
handlar med. Nätverk för industriella varor kan antas skilja sig från tjänste- och
konsultverksamheter. (Johansson & Vahlne, 1990)

Ovanstående nätverksperspektiv utgår i stor drag från att företag, via relationer,
inleder utåtriktade internationella aktiviteter, det vill säga export, tillverkning
eller dotterbolag utomlands. Korhonen m.fl. (1996) menar att inåtriktade
aktiviteter såsom import lika väl kan vara en länk till framtida export. Börjar ett
företag sin internationella verksamhet med att importera varor eller tjänster
skapar det kontakter och relationer som kan vara värdefulla vid en framtida
export. Vidare kan en importaktivitet leda till resor utomlands, undersökningar
av utländska priser samt ökad kunskap om utländska förhandlingstekniker,
vilket skapar en ökad internationell kunskap och erfarenhet. (Korhonen m.fl.,
1996) Relationen mellan import och export kallas vanligen för inward/outward
och kan kopplas till processmodellens antagande om att företags
internationalisering inleds med en export till geografiskt nära länder. Min
tolkning av inward/ourward- resonemanget är att företag kan börja med import
som internationaliseringsform för att sedan övergå till export. Korhonens tankar
kan alltså, enligt min uppfattning, dels ses som en kritik mot processmodellen,
dels som ett komplement till densamma.

Sammanfattningsvis kan en internationalisering beskrivas som internationella
nätverksinteraktioner där företagets kunskaper gradvis ökar. Under tiden erhålls
nya samarbetspartners och företaget kan i och med detta erhålla fördelar mot
konkurrenter. Nätverk kan även fungera som den initiala kontakten med en
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utländsk aktör, antingen via kontakter med ett nätverk som har blivit
internationellt eller via redan etablerade nätverkskontakter med aktörer som
redan är internationella. Nätverk kan även enligt min åsikt bidra till valet av
etableringssätt och marknad, främst i form av lägre transaktionskostnader för
information och koordination.

Nu när de tre olika modellerna för internationalisering har beskrivits kan det
vara intressant att sammanföra dem för att skapa en mer enhetlig bild av företags
internationalisering.

3.5 Internationalisering ur ett integrerat perspektiv

”FDI theory, the stage models and the network perspective
provide complementary rather than distinct views on the
internationalization concept”.

(Coviello & Martin, 1999, sidan 44)

Som citatet antyder bör de tre modellerna för internationalisering inte ses som
separata och fristående synsätt, utan snarare som kompletterande modeller för
att beskriva företags internationalisering. (Coviello & Martin, 1999) Modellerna
kan integreras för att beskriva företags motiv för internationalisering, val av
marknad och val av etableringssätt. Följande kapitel syftar till att framföra de
likheter som de tre olika modellerna har för att bygga upp en teoretisk modell
kring företags internationalisering. Denna modell kommer att fungera som bas
för förståelsen för små högteknologiska företags internationalisering som
presenteras längre fram i uppsatsen.

Bell & Young (från Hooley m.fl., 1998) menar att de tre ovan beskrivna
modellerna enskilt förenklar en komplex företeelse som internationalisering.
Transaktionsmodellen tar upp ägandespecifika och lokala faktorer och tar
därmed hänsyn till vikten av interna och externa variabler i beslut om
internationalisering. Emellertid säger modellen inte något om exempelvis
nätverkskontakter och internationella relationer, vilket är nätverksmodellens
bidrag till förståelsen av företags internationalisering. Det kan sägas att både
transaktionsinriktade och beteendemässiga modeller kan vara lämpliga under
enskilda förutsättningar.

Enligt min tolkning sker företags internationalisering ofta i någon form av
process där företaget förflyttar sig mellan olika steg avseende orsaker samt val
av etableringssätt och utländsk marknad. Utvecklingen mot en mer och mer
internationell verksamhet karaktäriseras av en process med förändringar över
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tiden. Över tiden ändras motiven för internationalisering, främst på grund av
ökade kunskaper och erfarenheter av internationell handel. Det kan exempelvis
handla om att företag lär sig av egna misstag eller att de via nätverk erhåller
kunskap via information och kontakter med andra internationella aktörer.
Kunskapen och erfarenheten leder till en minskad osäkerhet och därmed blir
riskerna för den internationella verksamheten lägre. Således minskar
transaktionskostnaderna, exempelvis i form av en större tillit inom nätverk som
leder till lägre kontrakts- och kontrollkostnader.

Då osäkerheten och transaktionskostnaderna förändras uppstår det incitament till
att förändra den internationella verksamheten, nätverk och andra internationella
kontakter kan tänkas ha en inverkan. Det kan till exempel handla om nya
marknader och nya etableringssätt som är bättre för de nya risk- och
kontrollpreferenserna som företaget kan tänkas möta. Således sker det enligt min
uppfattning och tolkning av de olika modellerna en kontinuerlig förändring i
företags internationalisering tills ett önskvärt tillstånd uppnås, som avgörs av
företagets interna och externa målsättningar.

Sammanfattningsvis kan ett företags internationalisering, enligt min uppfattning,
presenteras som en lärande process som sker i olika steg beroende på de resurser
och kostnader som företaget möter. Vidare spelar nätverk en viktig roll för att
stödja, skapa eller möjliggöra en internationalisering.

Detta kapitel utgör en grund för diskussionen kring företags internationalisering.
För att kunna öka förståelsen kring små högteknologiska företags
internationalisering presenteras i nästa kapitel dels en översikt över
internationalisering i småföretag, dels presenteras ett avsnitt om
internationalisering i högteknologiska företag. Detta upplägg har valts för att
sedan kunna presentera en så komplett modell som möjligt för att beskriva
internationalisering i högteknologiska småföretag.
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4 Internationalisering i högteknologiska
småföretag

Kapitlet inleds med en beskrivning av små företags internationalisering. Vidare
presenteras ett avsnitt om internationalisering i högteknologiska företag.
Avslutningsvis presenteras en egen modell över internationalisering i små hög-
teknologiska företag.

edanstående kapitel inleds med ett avsnitt om internationalisering i
småföretag för att se om de internationaliseringsmodeller som tidigare
presenteras även kan användas för att förstå små företag. Vidare presenteras ett
delavsnitt om internationalisering i högteknologiska företag för att se vad som
karaktäriserar företag som kan sägas ha en högteknologisk produktion.
Avslutningsvis sammanförs de olika avsnitten för att bilda en modell för
internationalisering i högteknologiska småföretag. En överblick presenteras i
figur 12.

Figur 12   Översikt över internationalisering i högteknologiska småföretag

Källa: Egen bearbetning

4.1 Internationalisering i småföretag

”Internationalization is part of and inseparable from the overall
growth and development process of small firms.”

(Jones, 1999, sidan 15)
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4.1.1 Resursproblematiken i småföretag

Forskningen kring småföretaget fokuserar ofta på begränsade interna resurser
och därmed behov av extern resurskomplettering för tillväxt och
konkurrenskraft (Lindmark, 1994). Holmlund & Kock (1998) urskönjer fyra
resurskällor som kan begränsa små företags internationalisering. Först och
främst är personalresurserna vikiga, främst eftersom beslut om
internationalisering ofta fokuserar kring en eller ett fåtal personer. Det är även
viktigt att företaget har kunskaper om teknologi och processer inom företaget.
Vidare krävs det kunskaper om maskiner och byggnader och sist men inte minst
bör företaget ha finansiella kunskaper. Är några eller flera av dessa
kunskapsresurser bristfälliga kan företaget möta problem vid sin
internationalisering (Holmlund & Kock, 1998). Vidare möter småföretag
begränsningar med avseende på produktion, kunskap om internationella
marknader samt språkliga begränsningar (Hultman & Sanner, 1999).

I små- och medelstora företag är de sociala nätverken extra viktiga eftersom
internationaliseringen ofta fokuserar kring en person och dennes kunskaper och
erfarenheter (Holmlund & Kock, 1998). Generellt sett är små företag
verksamma i nätverk för att kunna erhålla externa resurser, kunder,
produktområden och information. Relationerna skapar även möjligheter att
penetrera utländska marknader. (Holmlund & Kock, 1998) Informations-
insamlingen sker ofta experimentellt i småföretag och kan inte antas ske under
rationella antaganden. Det är ofta personliga kontakter och subjektiva
bedömningar av engagemang, förtroende, kunskaper och kompetens som är
centrala element i internationaliseringsprocessen. Småföretags exportbeteende är
mer reaktivt än proaktivt, det vill säga de reagerar på händelser i omvärlden utan
en egen initial aktiv inverkan. (Lindmark, 1994)

Då småföretag vanligen kan anses vara resursbegränsade är etableringssätten för
dessa företag ofta agenter eller egen export utomlands, det vill säga indirekt eller
direkt export (Doole m.fl., 1999). Dessa etableringsformer är inte särskilt
resurskrävande och företaget behöver inte besitta en stor kunskap om utländska
marknader eftersom exempelvis agenten sköter hela försäljningsförfarandet.
(Holmlund & Kock, 1998; Doole m.fl., 1999)
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4.1.2 Processmodellens tillämplighet i småföretag

Små företag börjar enligt Moberg (1990) internationalisera verksamheten då
utländska kunder och företag gör förfrågningar. Ofta sker de första
internationella kontakterna med länder som är geografiskt nära och
internationaliseringen sker i små steg under en relativt lång tidsperiod. När
kunskaperna ökar om internationaliseringen förflyttar sig företaget till
marknader som är mer avlägsna, vilket kan sägas överensstämma med
processmodellens etableringskedja och tankarna om geografiska avstånd. Små
företag har ofta färre resurser och väljer därmed ofta etableringssätt som inte
kräver omfattande resurser (Johansson & Wiedersheim-Paul, 1975).

Forskningen har visat att mindre företag inleder exportaktiviteter utan ingående
analyser och planering. Den initiala internationella kontakten sker ofta
slumpmässigt eller på initiativ från en extern part. För många småföretag saknas
även resurserna för att förflytta sig genom alla stegen - verksamhetens natur
lämpar sig inte för den process som modellen föreskriver. Det kan vara så att
företaget redan i uppstarten är tvungna att internationalisera verksamheten,
vilket exempelvis kan bero på att hemmamarknaden är begränsad. (Lindmark,
1994)

Som ett komplement till den traditionella processmodellen har Lindmark (1994)
tagit fram en modell som illustrerar internationaliseringsprocessen i småföretag,
se figur 13.
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Figur 13   Internationaliseringsprocessen i småföretag

Källa: Lindmark (1994) sidan 35

Den initiala exportaktiviteten innebär kontaktetablering och nätverks-
uppbyggnad. Kontakterna är i det här stadiet lösa och svaga och aktörernas olika
roller är ännu inte definierade eller bestämda. Småföretaget erhåller information
via kontakter och rena tillfälligheter. En eventuell expansion innebär en
etablering och fördjupning av nätverket på utvalda marknader. Lärandet inom
nätverket är ömsesidigt och samarbetet karaktäriseras av förtroende och
engagemang. Informationshanteringen är i den här fasen mer handlings- och
aktivitetsorienterad. Det som i figur 13 benämns som konsolidering innebär att
exportaktiviteterna blir mer formaliserade inom nätverken med avseende på
bland annat koordinering av exportaktiviteterna. Relationerna inom nätverket är
i den här fasen mer täta och starka. Rollerna är starkt definierade och
väletablerade. Det sista steget kallas initiering av nya exportmöjligheter och
innebär att företaget etablerar nya internationella kontakter, kanske med nya
produkter eller på nya marknader.

Det som kännetecknar småföretagets internationalisering är sammanfattningsvis
en nätverksinteraktion som utvecklas i en stegvis process. Det som kan vara
kännetecknande för småföretags internationalisering är att både de interna och
externa resurserna präglar beslutfattarnas kunskaper och erfarenheter. Då
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diskussionen kring processmodellen även tar upp nätverksrelationer kan det vara
intressant att fördjupa kunskapen om nätverksrelationer i småföretag.

4.1.3 Nätverksmodellens tillämplighet i småföretag

En fördel med nätverk är att småföretag får tillgång till information om
utländska marknader och nya teknologier. Vidare minskar transaktions-
kostnaderna eftersom kostnaderna för att skriva och driva igenom kontrakt
minskar då företaget är involverat i en nätverksoperation. Ett nätverk kan även
bidra till att företag reagerar på förändringar i omvärlden på ett snabbt och
flexibelt sätt på grund av kommunikation och koordinering i nätverket.
Nackdelar med nätverk är att det kan vara kostsamt att skapa och bibehålla
kontakterna inom nätverket, främst för småföretag med liten bemanning och
begränsade resurser. Andra nackdelar är att stelheter i relationerna kan
uppkomma samt att freerider- problem kan uppstå om inte alla parter i nätverket
bidrar med samma mängd information eller annat utbyte, problem som givetvis
kan uppstå oavsett storlek. (Echeverri-Carroll m.fl., 1998)

Den viktigaste interna resursen i småföretag är enligt Lindmark (1994) de
kunskaper och erfarenheter som företagsledningen har. Dessa resurser är mycket
viktiga för ett företags internationalisering men utgör en alltför begränsad
utgångspunkt för att separat förklara företags internationalisering, främst i
småföretag. Internationalisering bör därmed beskrivas som ett samspel mellan
interna och externa resurser. Lindmark (1994) har utarbetat en modell för
småföretags internationalisering. För att ge läsaren en överblick presenteras
modellen i figur 14 och förklaras sedan mer i detalj.
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Figur 14   Variabler som påverkar småföretagens internationalisering

Källa: Egen bearbetning av Lindmark (1994) sidan 40

Modellen bygger på följande antaganden. Förutsättningarna i en region påverkar
företagens möjligheter att utnyttja externa resurser som är av betydelse för
småföretagets internationalisering. Den lokala företagsmiljön är av betydelse för
småföretagens internationalisering och internationella konkurrenskraft. Det kan
handla om industriella distrikt med geografiskt avgränsade områden med ett
ensidigt näringsliv, exempelvis teknologi. Dessa områden karaktäriseras av en
utbredd arbetsfördelning och specialisering mellan företagen inom det
industriella distriktet. Interaktionen mellan mindre företag och mellan företagen
och den omgivande miljön har ofta stått i fokus vid tidigare studier. (Lindmark,
1994)

Företagens relationer till den lokala miljön inkluderar ett stort antal aspekter,
alltifrån arbetskraftens utbildning, kunskaper och erfarenheter, till tillgång till
FoU-organisationer, fysisk infrastruktur och offentliga stödprogram till
samarbete med företagen i regionen. Med en koncentration av en viss typ av
verksamhet skapas ett område där etablering och utveckling av exempelvis
specialiserade leverantörer, komponenter och företagsservice skapas. En positiv
cirkel uppstår för småföretag i sådana industriella distrikt eftersom företagen
samverkar med varandra för att erhålla fördelar. Produktionen i de geografiskt
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avgränsade områdena kännetecknas av flexibilitet och kräver koordination av
företagen. En slags erfarenhetsbaserad kunskap uppstår i interaktionen med
andra företag inom regionen, vilket enligt min uppfattning kan jämföras med
process- och nätverksmodellernas tankar om kunskap som utvecklande och
förändrande faktor för internationalisering. En fördel med att samarbeta i
nätverk är att enskilda företag kan synas internationellt via medlemskap i ett
nätverk som har internationella kontakter. (Lindmark, 1994)

Tidigare studier har negligerat betydelsen av utnyttjandet av nätverk i form av
externa resurser och den lokala företagsmiljön. Lindmark (1994) uttrycker
användandet av nätverk som följer:

”Genom nätverken får företagen tillgång till resurser och
kunskaper som annars är svåråtkomliga. Inslaget av förtroende i
relationerna är påtagligt, vilket leder till lägre transaktions-
kostnader.”

(Lindmark, 1994, sidan 32)

Relationerna i nätverken kan kännetecknas av både starka och svaga bindningar,
båda typerna är av vikt vid småföretags internationella verksamhet. Småföretag
erhåller genom nätverk de personliga och finansiella resurser som krävs för
exempelvis en internationalisering. En stark bindning innebär en tät relation som
baseras på förtroende, vilket kan kopplas till tankarna om nätverksrelationer
med en hög grad av tillit (se kapitel 3.4). Svaga bindningar karaktäriseras å
andra sidan av ytliga och tillfälliga bindningar. Dessa kontakter kan exempelvis
vara värdefulla för att samla in information. (Lindmark, 1994)

Nätverk med starka och täta band kan, något överraskande, utgöra ett hinder för
utveckling och internationell etablering. Detta kan bero på att företagen enbart
har kontakter med de som ingår i nätverket och har begränsade kontakter med
externa parter, det vill säga aktörer utanför nätverket som kan vara värdefulla
vid en eventuell internationalisering. Slutenheten inom nätverket blir en
begränsning och ett internationaliseringshinder. De svaga länkarna kan
emellertid även vara en nödvändighet, exempelvis för att skapa bryggor mellan
olika aktörer eller för att lätt kunna byta nätverksrelationer. (Lindmark, 1994)

Småföretagens delaktighet i internationella nätverk kommenteras av Lindmark
(1994) i följande citat:

”Ju fler nätverkskontakter en region har med ett visst område
eller marknad i utlandet, desto större är möjligheterna att
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etablera ytterligare kontakter. Av detta följer att ju mindre och
svagare lokala nätverk företagen har tillgång till desto större
interna resurser måste de mobilisera för att nå ut
internationellt.”

(Lindmark, 1994, sidan 36)

Min tolkning av detta är att nätverk kan ersätta kravet på interna resurser.
Utifrån ovanstående citat är det naturligt att övergå diskussionen till företagets
interna resurser. Interna resurser kan exempelvis vara företagsledares kunskaper,
erfarenheter och kontaktnät. Det är emellertid kombinationen av interna och
externa resurser som Lindmark (1994) anser är viktig vid småföretags
internationaliseringsprocess. Användandet av lokala nätverk är i mångt och
mycket beroende på de enskilda företagens förmåga att identifiera och
koordinera relevanta resurser och samarbetspartners. Således kan ett företag som
är verksamt i en resursstark region, men som har en undermålig lednings-
kapacitet, inte utnyttja nätverket optimalt. Därmed kan även företagets
internationalisering hämmas. En slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att
det krävs både externa och interna resurser för att småföretag ska lyckas med en
internationalisering. (Lindmark, 1994)

Sammanfattningsvis är lokala nätverkskontakter viktiga i småföretag. Bland
aktörerna finns det kunskap om internationell verksamhet som småföretag kan
dra nytta av. Externa och interna faktorer inverkar på företagsledningens
kunskap och kompetens vilket i sin tur påverkar småföretagets international-
isering. De interna och externa resurserna kan i stor utsträckning erhållas i
lokala nätverk som har internationella kopplingar.

Diskussionen i ovanstående delkapitel har fokuserat på traditionella småföretags
internationalisering utan inritning mot specifika typer av företag. Därför
presenteras ett avsnitt om internationalisering i högteknologiska företag.
Presentationen fokuserar på internationalisering högteknologiska företag men
även generella egenskaper för små högteknologiska företag har vävts in i
diskussionen.
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4.2 Internationalisering i högteknologiska företag

”Technology transfer lies in the heart of the issue of the growth
of firms, domesically and internationally.”

(Sher m.fl. från Hooley m.fl., 1998, sidan 105)

4.2.1 Den ökade internationalisering i högteknologiska företag

”It is important to remember that firm internationalisation is
embedded in an ever-changing world.”

(Johansson & Vahlne, 1990, sidan 22)

Teknologibaserade verksamheter har under senare år ökat globalt. En förklaring
är att teknologisk utveckling och innovation har varit betydande drivkrafter
bakom den ökade internationella konkurrensen. Den teknologiska utvecklingen
har inneburit större möjligheter för teknologiska företag att utnyttja inter-
nationella marknadsmöjligheter, vilket i sin tur har ökat den teknologiska
förändringstakten. (Karagozoglu & Lindell, 1998)

Konkurrensförhållandet mellan små och stora företag har traditionellt
dominerats av stora företag. Det finns dock tendenser som tyder på att små och
stora företag närmar sig varandra och konkurrerar på samma marknader. Detta
beror till viss del på att konkurrenskraften inte numera enbart bestäms av
företagets storlek, utan på företagets specifika tillgångar. Således har det blivit
nödvändigt för små- och medelstora högteknologiska företag att bli
internationella. Internationella konkurrenskrafter och fördelar för kunskaps-
intensiva sektorer har inneburit att nya företag är internationella från start.
(Karagozoglu & Lindell, 1998)

Även Rao (från Kotler, 1999) diskuterar den ökade globaliseringen. På grund av
den ökade konkurrensen har många små- och medelstora företag börjat
internationalisera sin verksamhet. De småföretag som initialt har haft ett
inhemskt fokus har, på grund av ökad internationell konkurrens, tvingats inrikta
sig på internationella marknader för att kunna säkra en framgångsrik och
långsiktig tillväxt.

De vanligast motiven för internationalisering i högteknologiska små- och
medelstora företag är dels större strategiska möjligheter på den internationella
marknaden, dels förfrågningar från utländska kunder. Andra anledningar är
färrre restriktioner på utländska marknader, tillväxtpotential samt kostnads-
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mässiga fördelar med internationell tillverkning. Det kan även vara så att den
inhemska marknaden är otillräcklig, det vill säga marknaden är för liten för att
kunna bekosta forskningen och utvecklingen i företaget. (Karagozoglu &
Lindell, 1998)

4.2.2 Karaktäristika för små högteknologiska företag

Små företag möter speciella förutsättningar på den internationella spelplanen på
grund av begränsade resurser och utvecklingsmöjligheter, bristande administra-
tion samt lågt centraliserade och formaliserade planerings- och kontrollsystem
(Oakey & Mukhtar, 1999). Vidare har faktorer som begränsad tillverknings-
kunskap och tillgång till distributionskanaler tagits upp i detta sammanhang
(Karagozoglu & Lindell, 1998).

Små högteknologiska företag har vissa fördelar över stora företag. Variabler
som ofta behandlas är större flexibilitet, snabbhet och fördelssökande beteende.
Dessa fördelar är mest påtagliga vid produktutveckling och entreprenörskap
(Karagozoglu & Lindell, 1998). Andra fördelar är att personalen ofta har goda
akademiska kunskaper och engagemanget är ofta expertisbaserat. (Oakey, 1993)
Nackdelar i dessa företag är de resurs- och kapacitetsbegränsningar som
småföretag vanligen möter (Oakey, 1984). Det kan vara svårt för mindre företag
att uppnå internationella målsättningar, främst på grund av informella strukturer,
outvecklad administration samt osystematiska och irrationella beslutprocesser.
Vidare vill ofta grundaren eller grundarna behålla kontrollen internt. Problem
kan även uppstå vid delegering av ansvar till en ekonomiskt ansvarig, då den
tekniska kunskapen ofta är avgörande för verksamheten. Trots de möjligheter
och det teknologiska utbud som dessa företag besitter kan de ha svårt att växa
beroende på bristfälliga affärs- och ekonomikompetens. (Karagozoglu &
Lindell, 1998; Buckley, 1996) En stor del av resurserna läggs på forskning och
utveckling, vilket kan leda till att resurserna för marknadsföringen är begränsade
(Oakey & Mukhtar, 1999).

De etableringshinder som är vanligast i högteknologiska småföretag är problem
med att finna internationella samarbetspartners, begränsad erfarenheter för att
utnyttja internationella möjligheter, kulturella avstånd och begränsad informa-
tionsinhämtning. För att kunna övervaka och bearbeta information om utländska
marknader krävs det ofta omfattande operationer, vilka i stora företag görs av
marknadsavdelningar eller liknande. I små företag finns inte dessa resurser,
vilket innebär ytterligare ett hinder för dessa företags internationella framgångar.
(Karagozoglu & Lindell, 1998)
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4.2.3 Resursproblematiken i högteknologiska företag

Tsang (1997) har utvecklat en modell för att beskriva vilka etableringssätt som
är lämpliga för internationell överföring av teknologi. Modellen utgår från tre
övergripande områden, nämligen resursbegränsningar, resursanspråk och
resursskydd. Modellen presenteras initialt i figur 15 för att sedan beskrivas i mer
detalj. Modellen förutsätter att teknologi är inbäddat i ett företags fysiska,
humana och organisatoriska resurser. I högteknologiska företag är teknologisk
kunskap som bekant en vikig resurs.

Figur 15   Modell för internationella etableringssätt för teknologisk
överföring

Källa: Tsang (1997) sidan 155
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Resursbegränsningarna är som tidigare nämnts mest påtagliga i små företag,
främst med avseende på ledningskapacitet och finansiella resurser. Resurserna i
högteknologiska företag är ofta kunskapsbaserade. Kunskapen kan enligt
Chrisman (1999) kategoriseras som antingen öppen eller underförstådd. Den
underförstådda kunskapen är inte kodifierbar, med andra ord är det den kunskap
som finns ”i huvudet”. Vidare är det viktigt att ett aktivt samarbete sker mellan
överföraren och mottagaren av teknologin. Det utländska företaget, det vill säga
mottagaren, måste kunna ta till sig teknologin för att samarbetet skall lyckas, de
måste kunna göra anspråk på resurserna. Mottagarlandets ekonomi och
forskningsklimat är även avgörande för en framgångsrik teknologiöverföring.
Har det mottagande företagets land undermåliga nationella förutsättningar krävs
ett etableringssätt med extensiva resursåtaganden. (Tsang, 1997)

Slutligen bör de teknologiska resurserna skyddas. Beroende på det juridiska
systemet i mottagarlandet, med avseende på intellektuellt kapital, väljs
etableringsstrategi. Är det juridiska skyddet begränsat måste omfattande resurser
användas vid den utländska etableringen. Graden av teknologins betydelse för
det överförande företaget påverkar även etableringssättet. Ju mer beroende
företaget är av sin teknologi, desto större resursmängder måste satsas på den
internationella etableringen. (Tsang, 1997)

Genom upprepande internationella teknologiöverföringar ökar företagets
kunskaper och en lärprocess skapas, vilket enligt min uppfattning liknar den som
Johansson & Wiedersheim-Paul (1975) tar upp. Den ökade internationella
erfarenheten kan ge lägre kostnader vid framtida överföringar.

4.2.4 Det högteknologiska företaget som ett serviceföretag

Högteknologiska företag kännetecknas ofta av en hög grad av service kopplad
till sin produkt. Internationalisering i serviceföretag kan sägas karaktäriseras av
fyra stadier, nämligen sökning, introducering, konsolidering och omorientering.
Sökningen innebär en relativt öppen strategi och präglas av experimentell
inlärning. Introduktionen innebär en mer systematisk internationalisering, följt
av en konsolidering av marknadspositionen. Slutligen sker en omorientering för
att kunna anpassa verksamheten till förändringar i omvärlden. (Edwardsson
m.fl., 1993)

Sharma (1991) har behandlat internationalisering i teknologiska konsultföretag
vilka har en stor andel service i sin verksamhet. Det som kännetecknar ett
serviceföretag kan delas upp i olika kategorier. Den första kategorin kallas
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ogripbarhet8 och innebär att en service är en produkt som är svår att se, höra,
smaka eller känna. Det kan även vara så att servicen inte mentalt kan förstås,
definieras eller formuleras. Effekten av denna karaktäristika är att det kan vara
svårt att pantsätta och juridiskt skydda tjänster. Det bör poängteras att tjänster
har olika grad av ogripbarhet, vissa är mer konkreta än andra. (Sharma, 1991)
Detta kan enligt min tolkning kopplas till att kunder med olika nationella och
kulturella bakgrunder har skilda uppfattningar av vad som är god service och
vilka krav som ställs på tjänsten. Således kan det vara av vikt att anpassa
högteknologiska tjänster till olika marknader.

Den andra kategorin innefattar odelbarhet, heterogenitet och standardisering9.
Det som kännetecknar en tjänst är att den först säljs, för att sedan produceras
och konsumeras samtidigt. Detta innebär att servicen blir odelbar (Grönroos,
1992). Eftersom tjänster präglas av mänskliga handlingar och interaktioner
mellan kund och säljare är det svårt att standardisera en tjänst. Av samma
anledningar blir tjänster heterogena, det vill säga de skiljer sig från tillfälle till
tillfälle. Den kvalitet som kunden uppfattar en till en hög grad beroende på
producenten. Om det internationella avståndet är långt mellan tillverkaren och
kunden kan problem uppstå. (Sharma, 1991)

I ett professionellt företag utgörs verksamheten i stor utsträckning av välutbildad
arbetskraft. Produktionen av teknologiska tjänster kan inte skiljas från den som
producerar dem. Det blir extra svårt att standardisera produkter på en
internationell marknad. Skillnader i exempelvis smaker, kultur, klimat och
traditioner gör att de teknologiska lösningarna, det vill säga tjänsterna, varierar.
Ju större kunskap konsulten har om en utländsk marknad, desto bättre kan
tjänsten anpassas, med bättre kvalitet och prestationer som följd. För att kunna
garantera en god service internationellt är det viktigt att använda sig av
relationer, referenser, projekt och en nära interaktion med kunden, vilka
exempelvis kan erhållas via nätverksrelationer. Prissättningen kan även vara
problematisk eftersom kvaliteten inte kan avgöras på förhand. Ett sätt att komma
runt dessa problem är specialtillverkning. (Sharma, 1991)

                                          
8 Egen översättning av engelskans intangibility
9 Egen översättning av engelskans inseparabiltiy, heterogenity och standardization
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4.2.5 Vikten av nätverk och relationer i högteknologiska företags
internationalisering

Små högteknologiska företag kan erhålla fördelar i nätverk. Detta gäller främst
företag som är verksamma i geografiskt specifika områden, ett exempel är
Silicon Valley i USA. Fördelarna ligger dels i materiella resurser, dels i
informationsresurser. Det uppstår ofta en ömsesidig beroenderelation mellan
företagen i dessa geografiska nätverk där samtliga parter gynnas av nätverks-
relationen. (Oakey, 1993)

Personliga relationer och nätverk är enligt Johansson & Vahlne (1990) särskilt
viktiga i turbulenta och högteknologiska branscher. Företag i dessa branscher
genomför ofta den första internationella etableringen på relativt avlägsna
marknader och etablerar ofta snabbt egna dotterbolag (Johansson & Vahlne,
1990). Detta kan jämföras med processmodellen för internationalisering,
högteknologiska småföretag verkar bryta mot den traditionella etablerings-
kedjan vad gäller etableringssätt och val av marknad. En egen tanke är att dessa
företag är verksamma på mycket inriktade och ”nischade” marknader som
kräver en omedelbar internationalisering vid start på grund av en begränsad
hemmamarknad. Vidare kan det vara så att dessa företagstyper vill behålla den
teknologiska kompetensen inom organisationen varvid etableringssätt med hög
grad av kontroll används. (Johansson & Vahlne, 1990)

Internationalisering innebär i stor utsträckning att utnyttja de möjligheter som
nätverken erbjuder. (Johansson & Vahlne, 1990) Det är vanligt att de
internationella relationerna är stabila över en lång tid, vilket gynnar det
högteknologiska företagets förmåga att framgångsrikt verka på en internationell
marknad. Kostnader för kundsökning och kundutvärdering minskar, vilket med
egna ord kan uttryckas som att transaktionskostnaderna minskar via nätverk och
relationer. Internationaliseringen fokuserar istället på att skapa och vårda
utländska relationer. Relationerna tillåter parterna att utnyttja varandras resurser,
kompetens, information och andra fördelar för att hålla konkurrensen borta.
Inom nätverk av relationer skapas ett ”first mover advantage” vilket skapar
etableringshinder för externa parter. (Sharma, 1991)

De resurser som är viktiga i högteknologiska företag är som tidigare nämnts
teknologiska kunskaper samt kunskaper om marknader och arbetsuppgifter
vilket inkluderar information om kunder och marknader. Kunskaperna måste
ständigt revideras för att vara konkurrenskraftiga, något som kan ske via olika
nätverk. Nätverkens form varierar med storleken och åldern på det hög-
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teknologiska företaget. Små teknologiska företag specialiserar sig på en eller ett
litet antal områden och interagerar med en begränsad del av omvärlden.
(Sharma, 1991)

Stabila nätverk är ett sätt för ett högteknologiskt företag att erbjuda kunden en
utvärdering av prestationer, trovärdighet och kapacitet. Nätverk kan alltså
fungera som en referens för kvalitet och kan ses som ett sätt att undvika eller
begränsa de problem som serviceföretag möter. Därmed minskar kostnaderna
för att exempelvis uppsöka företaget eller för att kontrollera kvalitet. (Sharma,
1991) Med andra ord minskar transaktionskostnaderna via den kvalitetssäkring
som nätverken kan medföra.

Högteknologiska företag reagerar inte bara på kundens behov, de omgestaltar
ofta behoven aktivt. Framgång för teknologiska företag handlar i mångt och
mycket om att skräddarsy service till kunden, de måste inse att varje kund är
unik. Det är dock resurskrävande att skräddarsy tjänster till varje kund eftersom
kunden kan stöta på problem med att identifiera det som krävs för att uppdraget
skall bli lyckosamt och företaget kan ha svårt att definiera behov och omfånget
av arbetet. Detta skapar en osäkerhet som ett nätverk kan reducera genom
utnyttjandet av de kunskaper som nätverket kan tänkas ha angående en kund och
dennes behov. (Sharma, 1991)

Sammanfattningsvis anser jag att nätverk är viktiga då de hjälper det
teknologiska företaget att identifiera kundernas behov och hjälper kunden att
utvärdera företaget. Informationsflödet förbättras och eventuella störningar
reduceras. Dessa störningar kan vara påtagliga vid kontakter med länder som är
geografiskt, kulturellt och psykologiskt avlägsna. För att minska dessa
störningar krävs en utvidgning av nätverket till ett mer internationellt. Problem
med kommunikation och utbyte leder till att internationella nätverk allmänt sett
är svåra att åstadkomma (Sharma, 1991).

4.3 Modell för internationalisering i högteknologiska småföretag

”Prior research has tended to examine internationalization in
the context of a single theoretical framework, and as a result, the
internationalization concept often is discussed from a unilateral
and perhaps myopic perspective.”

(Coviello & Martin, 1999, sidan 42)

Som citatet låter förstå har enbart en liten del av den vetenskapliga forskningen
kring internationalisering genomförts utifrån ett integrerat perspektiv. Jones
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(1999) är dock en författare som har anammat detta perspektiv på sin forskning
kring internationalisering. Jones (1999) menar att internationalisering är en
oskiljaktig del av ett småföretags övergripande tillväxt och utveckling, främst i
den tidiga internationaliseringsfasen. Kunskapen om småföretags international-
isering har präglats av uppfattningen att de har begränsade resurser som utgör
hinder för internationell expansion. Små företag internationaliserar i en gradvis
exportprocess som eventuellt övergår i andra etableringsformer. Direkt-
investeringar i utlandet kan hämmas av företagens begränsningar av ledningens
tid, ledningens kompetens, naiv omvärldsövervakning och problem med över-
gången från ett fåtal grundare till ett ledningskontrollerat företag. (Jones, 1999)

Den allmänna diskussionen är att småföretag börjar sin internationella
verksamhet med låg risk och låga kostnader, de väljer marknader som ger låga
transaktionskostnader. Emellertid kan produktens natur, branschen och
riktningen och erfarenheten av grundaren påverkar internationaliseringens
hastighet och beskaffenhet. Kortare produktlivscykler, teknologisk expansion
och den snabba utvecklingen av informationsteknologi och globala tele-
kommunikationer har haft en inverkan på de högteknologiska småföretagens
ökade internationalisering. Vidare blir nätverk allt viktigare för de hög-
teknologiska småföretagens internationalisering. (Jones, 1999)

Små högteknologiska företag är verksamma på marknader som är föränderliga
och konkurrensutsatta eller underutvecklade. Konkurrensmässiga fördelar kan
erhållas med en förmåga att utveckla och utnyttja nya innovationer,
marknadsnischer samt en snabb anpassning till förändringar. Små hög-
teknologiska företag har visat sig internationalisera verksamheten snabbare än
exempelvis stora tillverkande företag och har inriktat sig mot investeringar i
forskning och utveckling. (Jones, 1999)

Jones (1999) har tagit fram ett internationaliseringsmönster för högteknologiska
småföretag. Beroende på graden av internationalisering så finns det fem typer av
företag. Den första typen är företag som är enbart inhemska, det vill säga de har
ingen internationell verksamhet. En annan företagstyp kan kallas för tvekande
utvecklare och är på många sätt exportspecialister. Dessa företag etablerar en
internationell länk med en utländsk aktör och använder sig sedan enbart av
denna länken. Med andra ord så genomförs exporten med samma partner under
hela internationaliseringstiden. Den tredje typen är konventionella utvecklare
och ägnar sig om vartannat av import och export. Vidare finns det snabba
utvecklare och använder sig av mer komplexa etableringssätt vid de första
internationella kontakterna. Dessa företag har redan den erfarenhet och
kompetens som krävs för en mer komplex form av internationalisering. Slutligen
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finns det en företagskategori som kallas internationella entreprenörer och är
internationella redan från start. Internationaliseringen i dessa företag känne-
tecknas av både interna och externa länkar och internationella värdekedjor.
(Jones, 1999)

Tre faktorer är enligt Karagozoglu & Lindell (1998) nödvändiga för att ett
högteknologiskt små- eller medelstort företag skall kunna lyckas internationellt.
Starka och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer anges vanligen
som de starkaste anledningarna till internationell framgång. Det är även viktigt
att ha en förståelse för kundbehov. Högteknologiska småföretag vill minska den
upplevda osäkerheten via samarbeten och nätverksinteraktioner. Företagets
interna förutsättningar är också viktiga för en internationell verksamhet.
Utveckling av teknologiska strategier och innovativ kapacitet, i form av
forskning och utveckling, kan ses som viktiga interna variabler. Avläsning och
övervakning av internationella marknader ses även de som viktiga variabler för
dessa företags internationalisering. Detta är dock ett av de största problemen för
småföretag med begränsade resurser. Ledningens anskaffning av nya kunskaper,
beteenden, färdigheter, attityder och motiv är viktiga eftersom en
internationalisering i en omvärld som är i ständig förändring kräver flexibla
strategier med möjligheter att utvecklas. (Karagozoglu & Lindell, 1998)

Sammanfattningsvis kan internationaliseringen i högteknologiska småföretag ha
sin utgångspunkt i vad som presenteras i figur 6 och har således drag av
samtliga tre internationaliseringsmodeller.

Ur ett transaktionskostnadsperspektiv väljer högteknologiska småföretag
marknader och etableringssätt som minimerar kostnader för kvalitetskontroll och
överföring av teknologi. Detta kan göras via en internationalisering till
marknader som har relativt välutvecklad teknologisk infrastruktur, en relativt
hög teknologisk kompetens samt till kulturer som har anammat delar av vad som
kan kallas ett teknologiinriktat samhälle. Således riktas internationaliseringen
inte nödvändigtvis till geografiskt eller psykologiskt nära marknader, utan till
marknader där efterfrågan på högteknologiska produkter är stor. Vidare väljs
etableringssätt som ger en hög grad av kontroll såsom eget dotterbolag. Detta
förutsätter att de interna resurserna i form av kompetens och kapital möjliggör
detta. Annars kan det antas vara vanligt att högteknologiska företag använder sig
av export, distributörer eller agenter då resurser och marknadskunskaper kan
vara begränsade.
Internationaliseringen i högteknologiska företag kan sägas följa olika stadier,
men dessa tycks skilja sig något från den sammanställning som presenteras i
kapitel 3.5. Processen sker ofta i ett relativt snabbt tempo då dessa företag, på
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grund av storleken och produkterna, kan vara flexibla och anpassningsbara för
förändringar i den internationella omvärlden. Det som talar mot detta är att
resursrestriktioner kan verka hämmande för en internationell expansion. Vidare
kan högteknologiska företag vara internationella från start, vilket strider något
mot den traditionella modellen. Internationalisering som en lärande process
verkar gälla även för högteknologiska småföretags internationalisering.

Slutligen verkar högteknologiska småföretag använda sig av nätverk i en relativt
stor utsträckning. Via nätverkskontakter erhålls kunskaper och information som
snabbar på internationaliseringsprocessen och som sänker transaktions-
kostnaderna för bland annat informationsinhämtning och kontraktskrivning.
Nätverken kan även fungera som en länk till internationella marknader, det vill
säga valet av marknad kan sägas vara marknadsspecifikt.

De olika modellerna är sammanställda i figur 16 på nästföljande sida. De tre
perspektiven syftar, enligt min uppfattning, att tillsammans besvara de
frågeställningar som ställts upp för arbetet, vilka kan återfinnas på sidan 11.
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Figur 16   Sammanställning av internationalisering i högteknologiska
småföretag

Källa: Egen bearbetning
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kan tänkas ha haft på företagets internationalisering. I denna diskussion har även
problem och möjligheter med internationaliseringen behandlats. Slutligen har
användandet av nätverk och internationella nätverk tagits upp.

För en mer konkret presentation av intervjuunderlaget kan läsaren att ta del av
intervjumallarna i bilaga 1 och 2 före läsningen av det empiriska materialet som
följer näst. Dessa övergripande teman har behandlats med syfte att i
analyskapitlet kunna reflektera och diskutera kring vilka av de tre modellerna
som är tillämpbara att applicera på högteknologiska småföretag eller om
samtliga modeller kan bidra till förståelsen av dessa företag. Då de olika
modellerna i grund och botten till stor del kretsar kring att beskriva eller förklara
motiv, marknadsval och etableringsval presenteras empirin utifrån dessa
hållpunkter.
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5 Internationalisering i högteknologiska
småföretag – fem företag berättar

Nedanstående kapitel inleds med en introduktion till kapitlet. Vidare presenteras
de fem företagen kort för att skapa en bild av företagens verksamhet. Sedan
presenteras informationen från de intervjuer som genomförts.

5.1 Introduktion

”I kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan
när det gäller att få fram de kvalitativa data som behövs för att
skapa en förståelse av den företeelse man studerar.”

(Merriam, 1994, sidan 100)

öljande kapitel utgör uppsatsens empiriska underlag och ligger till grund för
kommande analyser, slutsatser och reflektioner. Fem intervjuer har genomförts
med högteknologiska företag och informationen från dessa intervjuer kommer
att presenteras i kombination med övergripande och relativt kortfattade
företagspresentationer. För att komplettera den information som intervjuerna har
gett har jag även valt att använda information från företagens hemsidor då detta
har varit lämpligt eller nödvändigt. Vidare har kompletterande frågor ställts till
några av företagen via e-mail. Materialet som presenteras grundas till största del
på de huvudsakliga intervjutillfällena och därför är det den källan som gäller,
förutsatt att inget annat anges.

I resterande delar av empiriavsnittet integreras de olika företagens åsikter och
erfarenhet av den internationella verksamheten. Denna presentationsform har
valts eftersom det då är möjligt att ställa olika kommentarer i relation till
varandra. Efter varje delkapitel följer en kort sammanställning av det
presenterade materialet.

Den information som varje respondent har givit kan sägas representera dennes
verklighetssyn och avsikten blir i den efterföljande analysen och diskussionen
att sammanväga och försöka urskilja om det finns vissa liknande och åtskiljande
drag mellan de intervjuades verklighetssyner och hur dessa således är
beskaffade. Företagsrepresentanternas verklighetsuppfattningar kommer även
sammanvägas med de som den teoretiska referensramen står för, samt den
verklighetsuppfattning jag som författare har.

F
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5.2 Presentation av företagen

För att ge läsaren ett perspektiv på de olika företagens internationalisering
presenteras figur 17 som visar ett tidsperspektiv på respektive företags
internationalisering. Då företagen varit internationella under olika tidsperioder
kan det vara intressant att redan före företagspresentationerna erhålla en bild av
under hur lång tid de olika företagen har varit internationella.

Figur 17   Tidsperspektiv på företagens internationalisering

Källa: Intervjuer med respektive företag

Presentationen följer den ordning som presenteras i figur 17, vilket innebär att
det företag som varit internationellt längst startar redogörelsen, det vill säga
Dataton AB. Denna företagsordning kommer karaktärisera den resterande
presentationen av empirimaterialet.

Dataton
AB

Integraded
Vision

Products AB

Image
Systems

AB

Kreatel
Communi-
cations AB

Sicon AB

   1973             1988                1990                   1992                   1996

Tid
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5.2.1 Presentation av Dataton AB

Källa: Intervju med Björn Sandlund 2000-04-25

Dataton är det äldsta företaget av de som intervjuats och har varit internationellt
sedan starten 1973. En anledning till detta kan sägas vara:

”Det är i form av hård- och mjukvaruprodukter som vi säljer
över hela jordklotet, vi har en global försäljning. Tillverkningen
är så pass nischartat så att för att få upp den volymen som krävs
för att det skall vara lönsamt så är det helt enkelt nödvändigt
med att nå ut med vår försäljning internationellt.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Företagets verksamhet har haft en internationell inriktning redan från början
eftersom produkterna kräver den omsättning som bara är möjlig på en
internationell marknad. I och med att företaget har en hög grad av
internationalisering så är produkterna anpassade till detta. Respondenten
kommenterar hur företagets produkter är beskaffade med följande klargörande:

”Vi strävar efter att sälja produkter som kräver lite service
därför att då är det lättare att exportera dem och nå ut
internationellt. Man ska kunna ta upp en kartong och kunna läsa
sig till i bruksanvisningen hur man använder produkten.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Grundades år: 1973
Verksamhet: Utvecklar samt säljer styrteknik för visuell teknik. Produkterna riktar
sig till exempelvis museum, utställningar och konserthallar. Försöker tillverka
produkter som kräver så lite service som möjligt.
Affärsidé: ”Att berika upplevelser i offentliga rum med hjälp av visuell teknik.”
Antal anställda: 10 stycken.
Anställdas utbildning: En blandning av högskoleutbildade och självlärda.
Företagets grad av internationalisering: ca. 95% av total försäljning. Har varit
internationella från start.
Marknadens grad av internationalisering: Upplevs som hög.
Är verksamma i följande länder: USA, England, Frankrike, Spanien, Italien,
Tyskland, Danmark, Sydostasien och Australien
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Respondenten anser att Dataton är ett högteknologiskt företag eftersom
produkterna kräver en komplex teknisk kunskap. Därmed är de anställdas
kompetens och kunskaper viktiga för företaget. De anställda på företaget har
emellertid varierande bakgrund, vissa är högutbildade och vissa har lärt sig
under årens lopp. Den intervjuade kommenterar de anställdas utbildning med
att:

”All personal är väldigt kompetent och kan också fler en ett yrke.
Varje person måste kunna flera saker och ibland är det
högutbildad personal och en del har lärt sig själva. Vi jobbar
sida vid sida, utbildade och självlärda.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Respondenten kommenterar det ovanstående citatet med att företaget är relativt
litet, vilket ställer stora krav på medarbetarnas mångsidiga kompetens. Företaget
har inte anställda inom enskilda områden utan de arbetar med mångsidiga
arbetsuppgifter.

5.2.2 Presentation av Image Systems AB

Källa: Intervju med Anders Källdahl, 2000-04-26 samt 2000-05-12

Image Systems AB har varit verksamma inom två områden, bil- och
militärindustrin, under större delen av företagets verksamhetstid. Företaget

Grundades år: Företaget har funnits sedan 1983 men hette då Innovativ Vision
AB. 1988 kunde företaget erbjuda färdiga produkter. 1995 köptes Innovativ
Vision till SAAB men sålde 1998 den del som idag kallas Image Systems AB.
Företaget har dock bedrivit samma verksamhet under åren.
Verksamhet: Tillverkar system som från bildsekvenser, automatiskt utvärderar
snabba förlopp. Ett exempel på detta är krocktester inom bilindustrin.
Affärsidé: Att utveckla, marknadsföra och sälja system som löser kundens
applikation, baserat på bildbehandling, inom militär, bil och underhållnings-
branschen.
Antal anställda: 20 stycken.
Anställdas utbildning: Har teknisk bas.
Företagets grad av internationalisering: 80 %
Marknadens grad av internationalisering: Upplevs som hög.
Är verksamma i följande länder: Tyskland, Belgien, England, Frankrike, Spanien,
Italien, Israel, USA och Indien.



Kapitel 5 Internationalisering i högteknologiska småföretag – fem företag berättar

70

håller för närvarande på att utforska en tredje marknad i form av filmindustrin.
Detta kommenteras av att:

”Vi insåg att vi hade en produkt att sälja dem och störst potential
för denna produkt finns i Hollywood.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

5.2.3 Presentation av Sicon AB

Källa: Torbjörn Holmberg 2000-05-02 samt 2000-05-10

Sicon AB konstruerar och simulerar chip till kunder inom bilindustrin,
forskningsinstitut, traditionell industri, militär industri samt till konsument-
marknaden. Verksamheten kännetecknas av:

”Vi konstruerar kretsar, vi tillverkar lite mera hantverksmässigt.
Det är tjänster som produceras, vi är ett konsultföretag.
Resurserna som är viktiga är då de anställda. Vi har vissa
program som kräver resurser, men personalen är den stora
resursen.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

I och med att företaget sedan två år är ägt av ett kanadensiskt företag har Sicon
en formell ledning och en ledningsgrupp på tre personer i Sverige, varav

Grundades år: 1982. Ägs sedan två år tillbaka av ett kanadensiskt företag till
100%. All verksamhet drivs dock i Sverige, i Linköping och i Kalmar.
Verksamhet: Konstruktion och simulering av chips. Lägger ut tillverkningen.
Säljer även sina produkter. Det är tjänster som produceras, d.v.s. kretsar och chips
anpassas efter kundens önskemål.
Affärsidé: Att erbjuda kunderna konsulthjälp vid konstruktion av Full Custom
kundanpassade integrerade kretsar. Sicon skall även erbjuda sina kunder
produktion av integrerade kretsar.
Antal anställda: 13 stycken.
Anställdas utbildning: Minst tre år på teknisk högskola.
Företagets grad av internationalisering: ca. 40%
Marknadens grad av internationalisering: Upplevs som relativt hög.
Är verksamma i följande länder: Inom EU, främst Schweiz och England, samt
Kanada där ägarna är lokaliserade.
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respondenten är en. Ledningsgruppen är i detalj styrda av ägarna. Den
intervjuade kommenterar ägarrelationen som:

”Det är inte bara fördelaktigt av vara med i en så stor koncern,
det tar mycket tid att kommunicera. Ur den synvinkeln är
internationaliseringen kanske lite dövande för kraften. Men det
är väl vårt sätt att vara, vi vill vara självständiga.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

Respondenten menar att de anställda är en viktig del i Sicons verksamhet. För att
kunna erbjuda kunderna konsulthjälp vid kundanpassade kretsar krävs det en
hög kunskapsnivå på de anställda. Detta kommenteras med att:

”Samtliga anställda, förutom administrativ personal, har minst
en högskoleingenjörsexamen.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

Det framkommer även att flertalet av de anställda minst har en
civilingenjörsexamen och att det bland annat finns doktorer som arbetar på
företaget. Vidare har grundarna av Sicon en akademisk bakgrund inom
universitetsvärlden och tre av de fyra grundarna är fortfarande verksamma inom
företaget. Således har företaget en naturlig koppling till Universitetet i
Linköping.

5.2.4 Presentation av Integrated Vision Products (IVP) AB

Källa: Intervju med Björn Wasell, 2000-04-25 & information från hemsidan
www.ivp.se/company

Grundades år: 1985, började dock sälja 1987.
Verksamhet: Tillverkar en s.k. smart vision sensor. Baserar sin tillverkning på
silikonteknologi, datorarkitektur och bildprocesser.
Affärsidé: ”Based on leading-edge knowledge in silicon technology, computer
architecture and image processing, our smart vision sensors will open up entirely
new possibilities for measuring, assessing and inspecting rapidly changing
events.”
Antal anställda: 22 stycken.
Anställdas utbildning: Civilingenjörer
Företagets grad av internationalisering: ca. 70 %
Marknadens grad av internationalisering: Upplevs som hög.
Är verksamma i följande länder: USA, Tyskland och Japan



Kapitel 5 Internationalisering i högteknologiska småföretag – fem företag berättar

72

IVP AB tillverkar och utvecklar en så kallad smart sensor, en sensor som kan
avläsa rörelser som är mycket snabbare än vad det mänskliga ögat kan uppfatta.
Den intervjuade på IVP beskriver företaget på följande vis:

”Vi är ett produktföretag med en mycket kunskapsintensiv
produkt som alltså, i början, kräver ganska mycket tjänster i
form av service. Det krävs kundsupport.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

Således karaktäriseras produktionen på IVP av en hög grad av service och
kundanpassning. Respondenten har en ganska klar bild av vad målet med IVP’s
verksamhet är.

”Vi ska expandera. Bli störs och bäst. Ett annat mål är att vi ska
bli börsintroducerade om cirka fem år.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

De anställda på IVP har högskoleutbildning inom teknik och som en kommentar
till de anställda i företaget säger den intervjuade att:

”Det är nästan uteslutande civilingenjörer. Kunskap är en
mycket viktig resurs.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

5.2.5 Presentation av Kreatel Communications AB

Källa: Intervju med Lars Bengtsson, 2000-04-26 samt 2000-05-10

Grundades år: Företaget bildades 1995 som ett handelsbolag vilket ombildades
till aktiebolag 1996. Har varit internationella sedan den första kunden.
Verksamhet: Gör tjänsteplattformat för telecom-marknaden.
Affärsidé: ”To supply enabling technology for telecom services, based on
intelligent service gateway solutions”.
Antal anställda: 45 stycken.
Anställdas utbildning: Akademisk utbildning.
Företagets grad av internationalisering: 80 %
Marknadens grad av internationalisering: Upplevs som hög.
Är verksamma i följande länder: Norge, Frankrike, Schweiz, Österrike, Spanien
och Italien.
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Kreatel är ett företag som är verksamt på telekom-marknaden. De använder en
teknologi som enligt dem själva karaktäriseras av en avancerad teknologi. En
stor del av verksamheten är uppbyggd kring områdena telekommunikationer,
elektronik och mjukvaruutveckling. En stor del av verksamheten är inriktad på
forskning och utveckling. Slutprodukten ger en komplett lösning med en
anpassning till kundens behov. Företagets utveckling fram till idag kan
beskrivas som:

”Under de första åren var det mycket produktutveckling och
försök att jaga en första kund. Vi har levererat och varit ett
riktigt företag sedan årsskiftet 1997/98 och sedan har det gått
hiskeligt snabbt framåt.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Organisatoriskt är företaget i nuläget uppbyggt i olika
avdelningar, de har en marknadsenhet, en
försäljningsenhet, en implementeringsenhet och en
utvecklingsenhet. Utöver dessa finns det en
administrativ enhet. Tillverkningen är outsourcad, så
verksamheten bygger till stor del på produktutveckling
och försäljning.

Implementeringsavdelningen är ansvarig för alltifrån order till att varorna
kommer ut till kund. Det är även upp till denna avdelning att se till att produkten
installeras bra och att den accepteras av kunden. Marknadsavdelningen har som
uppgift att vara ute och söka kundkrav, att se vilka behov som marknaden vill ha
tillfredställda och hur detta kan anpassas till företagets produkter. Denna
avdelning ansvarar även för lanseringskampanjer och de prioriterar vilka kunder
som skall premieras.

En stor andel av de anställda har en akademisk utbildning bakom sig:

”Det är ganska många civilingenjörer eftersom vi har mycket
produktutveckling.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

5.2.6 Sammanställning av de intervjuade företagen

Sammanfattningsvis finns det vissa gemensamma drag mellan företagen.
Samtliga har en relativt hög grad av högskoleutbildad personal och personalen
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ses som en viktig resurs. Detta kan exempelvis bero på att produkterna ofta är
relativt kunskapsintensiva samt att en del av företagen har en stor andel
produktutveckling och produktanpassning till kunden. Det är enbart ett företag,
det största av de intervjuade, som har en formell organisation med olika
avdelningar.

Flera av företagen har varit internationella relativt tidigt i företagets utveckling.
Samtliga företag är verksamma i Europa och näst intill alla är verksamma i
USA. Ett fåtal av företagen har kontakter i andra utländska marknader vilka
exempelvis är Asien, Indien och Australien. De marknader som företagen är
verksamma på upplevs ha en relativt hög internationell grad.

5.3 Motiv och orsaker för företagens internationalisering

I det här delavsnittet presenteras de orsaker som respondenterna anser att
respektive företag har bakom sin internationalisering.

5.3.1 Dataton AB

Dataton AB inledde det internationella sökandet genom att utforska tänkbara
kunder och de hade först ett antal små kunder som inte riktigt tog sig. Men sedan
fick de kontakt med en stor kund utomlands.

”Vi började på en marknad, den franska. Vi hittade en stor kund
som kunde ge volymer på sikt. Det var ett ganska farligt skede,
med en stor fransk kund, det var väl det farligaste man kunde
göra egentligen. Men det funkade bra, vi fick upp volymen på
försäljningen i början av 1980- talet.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Internationaliseringen är alltså ingenting som företaget börjat ägna sig åt på
senare år, utan är något som varit inbyggt i konceptet från företagets start.

”Export har varit naturligt från början.”
(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Under åren 1980 till 1985 byggdes verksamheten upp med hjälp av den enda
franska kunden.
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5.3.2 Image Systems AB

Till skillnad från Dataton så började Image Systems sälja på den svenska
marknaden för att sedan övergå till internationella marknader. Orsakerna till den
internationella verksamheten uttrycks kort och koncist som:

”Hemmamarknaden var för liten. Kunderna är utomlands.”
(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

5.3.3 Sicon AB

Respondenten på Sicon kommenterar företagets internationalisering med att:

”Vi började internationalisera ganska tidigt, i Genève och i USA,
de har vi haft god kontakt med. Vi har haft mycket forskning
utomlands, det är inte riktigt kommersiellt, men vi säljer till
dem.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

Motiven var inte aktiva från företagets egen sida. Företagets internationalisering
har karaktäriserats av:

”Inget aktivt sökande, har samarbetat med ägaren. Vi marknads-
för oss inte så mycket internationellt, men vi har ju vår
hemsida.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

Den främsta orsaken till att Sicon är ett internationellt företag är alltså, enligt
respondenten, att de har blivit uppköpta av en internationell ägare.

5.3.4 Integrated Vision Products AB

IVP’s motiv och orsaker till internationalisering skiljer sig från de som Sicon ger
uttryck för. Den intervjuade kommenterar företagets internationalisering med
följande påstående:

”Den största marknaden är internationell och inte inhemsk. I det
här, och så tror jag att det är för många, ligger det att gräset
alltid är grönare på andra sidan. Vi ska alltid gräva där vi står
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också, men av någon annan anledning vill man alltid gräva
någon annan stans.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

5.3.5 Kreatel Communications AB

Respondenten på Kreatel kommenterar sina motiv för internationalisering som
ganska självklara då:

”Behoven för den utrustning vi har uppstår vid avreglering av
telekom-marknaden. Och det sker i hela Europa i dagsläget. Det
vi försöker göra idag är att komma in i de länder som håller på
att avreglera.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Med andra ord är marknaden för företagets produkter främst internationell
eftersom efterfrågan finns utomlands.

5.3.6 Sammanställning av motiv och orsaker för företagens
internationalisering

Sammanfattningsvis menar flertalet av de intervjuade att de har haft aktiva
motiv och orsaker med företagets internationalisering. Ofta är det så att den
svenska hemmamarknaden är för liten för företagens produkter, vilket leder till
att kunderna finns utomlands. Det kan även skönjas en strävan om att vara
internationella och att utforska de möjligheter som den internationella handeln
kan erbjuda.

5.4 Företagens marknadsval

I följande delavsnitt presenteras de internationella marknader som företagen har
varit verksamma på under årens lopp samt vilka faktorer som har haft en
inverkan på valet av internationella marknader. Vidare tas även eventuella
kulturella problem upp i samband med företagens internationalisering.
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5.4.1 Dataton AB

Som tidigare nämnts valde Dataton Frankrike som första marknad och hade
under början av 1980-talet enbart denna internationella kund. Under årens gång
har företaget emellertid försökt hitta andra internationella kunder.

”Vår strävan var att hitta flera kunder i andra länder men det
tog den tiden.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Det initiala valet av Frankrike som internationell marknad uppstod via
kontakter. Den intervjuade kommenterar den första internationella perioden
med:

”Sedan lärde vi ju oss väldigt mycket, t.ex. hur man skickar paket
utanför Sverige, bara det är ganska knepigt. Det började med en
kund och byggdes upp till fler och fler.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Företaget började med länder i Europa, inte i Skandinavien. Därefter etablerade
sig företaget i Sydostasien och sist, i början av 1990- talet, i USA. När frågan
kom upp om det har uppstått kulturella problem så börjar den intervjuade med
att påpeka att alla pratar engelska i teknologibranschen och att det därmed inte
finns några formella kommunikationsproblem. Men han tillägger:

”Men ändå är det en kulturbarriär som är förvånansvärt lik alla
fördomar. De kulturella skillnaderna kommer fram förr eller
senare. Man måste vara medveten och försöka hitta sätt att
tackla dem. Man får försöka acceptera att det finns barriärer
emellan länder och ändå göra business med varandra. Det är
knepigt.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

5.4.2 Image Systems AB

Marknadsvalet på Image Sytems skiljer sig något från Datatons val av
marknader. Respondenten på Image Systems menar att:
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”Vi väljer land via en mix av där efterfrågan finns och de länder
man får förfrågningar ifrån. Kontakten med Frankrike och
England skedde via förfrågningar.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

Ett sätt för Image Systems att skaffa internationella kunder är via mässor.
Fördelarna med de internationella mässorna är att parterna lär känna varandra
utan att binda upp sig alltför mycket. Det är även ett bra sätt för att se om den
sociala biten passar ihop. Företagets internationalisering har under tiden sett ut
som:

”Vi började på hemmamarknaden, övergick sedan till Europa
och slutligen till USA.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

Valet av den amerikanska marknaden gjordes eftersom:

”Vi insåg att vi hade en produkt att sälja dem och störst potential
för denna produkt finns i Hollywood. Vi vågade ge oss in på
denna nya marknad eftersom vi har varit internationella så
länge. Nu sitter det i ryggraden på oss. Är man ny kan det bli
jobbigt.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

Kommentaren i citatet ovan antyder på den kontakt som företaget etablerat med
filmindustrin i Hollywood. Valet av just Hollywood i USA föll sig ganska
naturligt, det är den absolut största filmmarknaden i världen. Vid frågan om det
finns några sociala eller kulturella aspekter som påverkar valet av marknad
svarar respondenten att:

”Vi har en teknisk bas; kunderna är tekniker, vi kan prata
kundens språk.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

5.4.3 Sicon AB

Innan företaget blev uppköpt av de nuvarande ägarna hade företaget utländska
kontakter i form av olika forskningssamarbeten och mässor. Sicon kommenterar
sin internationalisering och marknadsval med att:
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”Det blev bara så. Folk söker upp oss, hemsidan är mycket bra.”
(Holmberg, 2000-05-02)

De marknader som företaget främst är internationellt verksamma på styrs av de
kanadensiska ägarna som har sitt huvudkontor i Kanada, samt dotterbolag i USA
och England. Valen av marknader har således ofta inte skett på Sicons eget
initiativ, helst inte efter uppköpet. Vid frågan kring hur företagets marknadsval
har sett ut ur ett tidsperspektiv säger respondenten att marknadsvalen har skett
helt slumpmässigt och att de har skett helt utan planering (Holmberg på Sicon
AB, 2000-05-10).

Respondenten upplever att det finns vissa kulturskillnader mellan företaget och
dess ägare. Ägarna har bland annat svårt att skriva på papper vid beställningar
och liknande. Vidare är hierarkin i moderbolaget i Kanada mer påtaglig än vad
Sicon traditionellt varit vana vid. Språket har emellertid inte varit något
problem, det är ju engelska som gäller. Respondenten tar upp ett exempel för att
illustrera hur de kulturella skillnaderna kan uttryckas. Företaget gick miste om
ett projekt i Italien eftersom Sicon inte åkte ner till den ö i Medelhavet där det
italienska företaget var verksamt. Sicon hade inte råd att åka ned och de ansåg
det inte heller vara nödvändigt. Respondenten kommenterar detta med att:

”Troligtvis tolkades det som om att vi inte var intresserade av
projektet.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-10)

Sicons representant menar att det borde gå att kommunicera, men att detta inte
var fallet i den italienska kulturen. Under den tid företaget har varit
internationellt har de anställda lärt sig av sina misstag. Respondenten menar att
det alltid uppstår nya problem, nya frågor och nya former för verksamheten.
(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-10)

5.4.4 Integrated Vision Products AB

IVP’s första internationella marknad var USA och uppstod via kontakter som
respondenten hade med ett stort företag i USA. De internationella marknaderna
har sedan utökats till Europa och Asien. IVP påpekar att valet av internationell
marknad påverkas av att:

”Vi säljer över hela världen, det är en världsmarknad, det är en
högteknologisk marknad. Den marknad vi är verksam på har en
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hög grad av internationalisering. Det är inte marknader som
Bali, de måste ha vissa förutsättningar. USA är den största
marknaden, sedan kommer Europa och Japan och därför satsar
vi resurser på dem.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

Vidare kommenterar den intervjuade med att beskriva företagets marknadsval
som under senare år har förändrats något.

”Med det nya synsättet där vi tittar branschmässigt, snarare än
geografiskt, beroende på vilken bransch man väljer så får man
en begränsning i Sverige, men om man gick på alla branscher så
skulle Sverige räcka. Nu gör vi inte det, vi väljer ett fåtal
branscher och de branscherna är begränsade i Sverige.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

Således kan marknadsvalet ses som en följd av företagets motiv och orsaker
bakom sin internationalisering. Respondenten upplever inte några direkta
kulturella problem, i så fall uppstår de i Japan.

5.4.5 Kreatel Communications AB

Den intervjuade på Kreatel beskriver företagets internationalisering och val av
internationella marknader med att koppla an till den marknad som företagets
produkter återfinns.

”Vid avreglering uppkommer ett behov för de produkter som vi
har. Det är ganska tydligt, när någon avreglerar så har vi en
affärsmöjlighet där och det försöker vi utnyttja. Vi kommer även
gå utanför Europa när avregleringarna startar där. Vi tittar på
Östeuropa och Sydamerika för nuvarande produkter. Vi kollar
även på Nordamerika för kommande produkter.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Kreatels marknadsval har således karaktäriserats av de länder där telekom-
marknaden har avreglerats. Företaget startade sin internationella bana i Norge
och sedan följde länderna Frankrike, Schweiz, Österrike, Spanien och sist
Italien. Företagets framtida marknadsval kommer även de att baseras på
marknader som är i stånd att avreglera marknaden för telekommunikationer.
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De kulturella problem som uppstått vid interaktionen med utländska aktörer
handlar bland annat om synen på arbetstid och fritid, det händer att
serviceteknikerna blir uppringda när som helst på dygnet. Vidare har
skillnaderna i olika hierarkiska nivåer mellan företagen skapat vissa problem.
(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-05-10)

5.4.6 Sammanställning av företagens marknadsval

Sammanfattningsvis kräver många av företagens produkter en internationell
marknad. Den inhemska marknaden är för liten för den typ av produkter som
produceras, kundernas efterfrågan finns med andra ord utanför det egna landets
gränser. Flera av företagen verkar ha en inneboende strävan om att vara
verksamma på internationella marknader. De kulturella problem som verkar
finnas grundas på skilda faktorer varav hierarkiska och kommunikativa
skillnader tycks vara vanligt förekommande.

5.5 Företagens val av etableringssätt

Här presenteras respondenternas uppfattningar kring respektive företags val av
etableringssätt. Problem och möjligheter med olika etableringssätt diskuteras
även.

5.5.1 Dataton AB

Det äldsta av företagen i undersökningen, Dataton, började med export till den
franska kunden, men 1990 började de starta försäljningsbolag utomlands.

”Vi etablerade bolag som heter Dataton som vi äger mer eller
mindre, från 100% till 10%. Det beror på vad det är för partner i
respektive land. Vitsen var att sprida vårt varumärke och så att
vi skulle få en enhetlig exponering mot marknaden. Vi skulle heta
Dataton och vi skulle ha en viss stil på allting, marknadsföringen
skulle vara enhetlig, på så sätt skulle vi verka större och
gedignare och det har också funkat.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Problemen med att använda sig att dotterbolag illustrerar den intervjuade med
kommentaren att:
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”Det är ett hiskeligt jobb att från Sverige påverka sju andra så
att de beter sig som vi vill. Det är mycket svårare än det låter.
Man har ju det dilemmat att antingen så har man ju en svag
partner i ett främmande land som gör som vi vill men de är ofta
inget drivande. De säljer upp till en viss nivå tills de känner att
de tjänar tillräckligt med pengar och sedan är de nöjda. Det blir
en klen representation på marknaden. Och sen har vi de drivande
entreprenörerna, de vill helst bygga upp ett eget företag och ha
en egen identitet. Det där kan komma smygande, det är mycket
svårt i vårt fall.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Diskussionen kring etableringssätten avslutas med att respondenten påpekar att:

”De etableringssätt som vi har valt är inget som gäller för evigt.
Vi funderar nu på att ändra, vi måste internetanpassa vår
verksamhet.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

5.5.2 Image Systems AB

Den intervjuade på Image Systems inleder diskussionen kring företagets
etableringssätt med att säga att de har använt sig av agenter, eller så kallade
dealers, under alla år de har varit internationella. Image Systems illustrerar sitt
val av etableringssätt med följade:

”Våra utländska partners är antingen agenter eller dealers, detta
beror på vilket land det handlar om. Ger låg risk och låga
kostnader, men låg kontroll. Vi är verksamma på en
nischmarknad, vi har inte råd att anställa folk runt hela världen.
Därför används agenter och dealers, helst från respektive land.
Kunderna kräver även dessa etableringssätt.

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

Vidare presenteras nätverksrelationer via lokala representanter som ett värdefullt
etableringssätt.

”Vi använder oss ofta av en lokal representant som jobbar via
kontakters kontakter. Denne används även vid kompletterande
produkter som t.ex. kameror, används nätverk. Man tjänar på



Kapitel 5 Internationalisering i högteknologiska småföretag – fem företag berättar

83

samarbete, kan göra större åtaganden via nätverk, exempel är
etableringarna i Belgien, Indien och Israel.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

5.5.3 Sicon AB

Till skillnad från de övriga företagen har Sicon inte självständigt valt de
internationella etableringssätten, respondenten kommenterar detta med att:

”Vi har alltså inte valt etableringssätten, vi har blivit uppköpta.
Huvudägarna har dotterbolag i England och USA.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

Det internationella samarbetet sker alltså med ägarna och moderbolagets andra
dotterbolag och skulle enligt respondenten förmodligen inte ha uppstått om de
inte hade blivit uppköpta.

5.5.4 Integrated Vision Products AB

Representanten för IVP beskriver företagets internationella etableringssätt på
följade sätt:

”Vi har haft distributörer, en ganska spridd andel distributörer
både här och där, men nu försöker vi koncentrera resurserna
mer. Vi har köpt våra distributörer i USA och bildat ett eget
dotterbolag och säljer via det i USA. Vi har köpt distributörerna
i USA för att öka kontrollen och för att få en större del av kakan.
I Tyskland och Japan har vi distributörer. Vi har även
distributörer i andra länder, men där får de inte så mycket
support.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

Diskussionen kring företagets val av etableringssätt fortsätter vidare med
respondentens kommentar att:
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”Etableringssättet via distributörer kom i början av att vi inte
hade några resurser att satsa och då kom förfrågningar från
utlandet. Och sedan har det utvecklats från det utan att det har
varit någon närmare tanke bakom.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

Respondenten menar att företaget numera koncentrerar resurser mer än för några
år sedan. De tar exempelvis inte in fler distributörer, de som företaget redan har
får fortsätta så länge de vill. På de marknader som företaget inte satsar på längre
får distributörerna klara sig själva.

5.5.5 Kreatel Communications AB

Under Kreatels första år baserades verksamheten till stor del på
produktutveckling. När de väl hade utformat produkter för försäljning letade de
efter tänkbara kunder för produkterna. Respondenten på Kreatel kommenterar
den första internationella etableringen enligt följande:

”Det var ganska tidigt faktiskt, det var i samband med den första
kunden vi fick som är en svensk operatör med dotterbolag runt
om i Europa. Vi följde helt enkelt med dem ut, en sån där
piggyback- filosofi. Hade inte detta etableringssätt varit möjligt
hade vi ändå försökt gå utomlands.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Sedan dess har etableringssätten karaktäriserats av något blandade
etableringssätt. Respondenten påpekar att Kreatel i grunden vill vara
självständiga i både sina nationella och internationella relationer.

”Vår huvudfilosofi har varit att sälja själva med egna resurser.
Det innebär att huvuddelen av det vi har sålt hittills går via våra
egna säljare härifrån Sverige ut i Europa. Utöver det har vi
kompletterat med distributörsnät kan man säga, som också
hjälper oss på vissa marknader. Har distributörer i Benelux-
länderna, Österrike och Spanien. Men vår huvudstrategi är att
sälja i egen regi. Nu börjar vi planera för att starta egna kontor
på några ställen i Europa.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)
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Vidare tar den intervjuade upp de för- och nackdelar som användandet av
agenter innebär.

”I regel är det så att de är bra för att snabbt få ut någonting, när
det uppstår ett behov. Långsiktigt är det svårt att styra dem. När
det krävs ett större marknadsarbete för att sälja är det tveksamt
om det är rätt att ha agenter. Det är en av anledningarna till att
vi skapat vår strategi att vi första hand ska sälja själva.
Agenterna är bara ett komplement till vår egna verksamhet.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Således används agenterna i början av en internationell kontakt. När affärerna
har utvecklats till stabila relationer så vill företaget helst överta kontrollen i egen
regi.

5.5.6 Sammanställning av företagens val av etableringssätt

Sammanfattningsvis verkar företagen dels använda sig av agenter och
distributörer, dels etablering via egna dotterbolag. Orsakerna till att använda
agenter är att det är ett snabbt sätt att få ut produkten, det kräver relativt få
resurser och kan utnyttja agentens lokala nätverk. Dotterbolag tycks användas
för att erhålla en hög intern kontroll över verksamheten. Företagen verkar även
vara medvetna om vilka möjligheter och begränsningar de valda etablerings-
sätten för med sig.

5.6 Möjligheter och begränsningar i småföretagens
internationalisering

För att undersöka om företagen upplever några begränsningar eller möjligheter
beroende på deras storlek har även detta undersökts, främst i relation till
företagens internationalisering.

5.6.1 Dataton AB

Vid diskussionen kring huruvida företaget storlek utgör ett hinder eller en
möjlighet poängterar respondenten att det finns både fördelar och nackdelar med
att vara ett litet företag på den internationella marknaden. Den intervjuade på
Dataton ser storleken på företaget som en möjlighet i och med att:
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”Det är en möjlighet då vi håller storleken på en nivå som är
enkel att hantera och att vi inte har en formell organisation med
avdelningar. Vi har en egen styrning i varje försäljningsbolag
och vi har kommit på är att ett ganska hyfsat bra sätt att hantera
det här på är att inte vara mer än tio personer i varje
organisation. Blir man upp till femton anställda märker man
snabbt att företagets strukturer förändras, det blir plötsligt svårt
att veta hur man ska sprida information, man ska ha en massa
möten. Kommunikationerna försämras drastiskt när man är över
tio personer. Nu är vi mer flexibla.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

De nackdelar som förknippas med företagets storlek är att:

”…samtidigt är det mycket krävande för de som jobbar, man
måste kunna mer än en sak därför att man inte har den volymen
så att man kan isolera sig och bara göra en sak. Hade vi haft en
större personalstyrka så skulle vi kunnat ha betydligt bättre
styrning på försäljningsbolagen, vi kunde ha folk som ständigt
åker utomlands och hälsar på och kontrollerar verksamheten. Vi
skulle då behöva tre till fyra personer på ständigt resande fot och
det skulle innebära en drastisk höjning av kostnaderna.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Respondenten menar att en avvägning har gjorts mellan vad en extra person
bidrar med och vad denne person kostar. Antalet personer som är anställda idag
är det som är mest lämpligt för företagets verksamhet.

5.6.2 Image Systems AB

Som företrädaren för Image Systems tidigare kommenterat är företaget så pass
nischartat att de inte har råd att anställa folk runt hela världen. Detta
kommenteras ytterligare med:

”Den största begränsningen är resursbrist, vi kan inte ta alla
affärer. Vi måste vårda våra kunder, något som innebär att vi
har få och stora kunder.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)
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Dock upplevs den lilla organisationen som en fördel för företagets
internationalisering, vilket illustreras med följande påstående:

”Vi kan vara flexibla, det är bra eftersom kunden vill ha en
anpassad produkt.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

5.6.3 Sicon AB

Vid diskussionen kring Sicons storlek i relation till företagets
internationalisering kommenterar representanten för Sicon följande:

”Vi är lite för små för att vara så förtroendeingivande så att vi
skulle kunna agera mer självständigt. När vi var mindre var det
ganska skönt, då behövde man bara få en order och så klarade vi
oss på det. Men det skulle kännas mycket bättre om vi var tjugo
anställda, femtio vet jag inte om vi klarar.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

Som redan nämnts anser inte respondenten att internationaliseringen enbart är av
godo då kommunikationerna och den interna kraften försämras. Vidare påpekar
respondenten att det är en stor prispress på den marknad som förtaget är
verksamt på. Intervjun avslutas således med kommentaren:

”Vi är lite för små för att vara så där riktigt internationella, men
vi har ju ändå kontakter.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

5.6.4 Integrated Vision Products AB

Den intervjuade på IVP belyser företagets storleksbegränsningar med att säga:

”Resurser är en begränsning, för oss är det inte en kapital-
begränsning utan en personalbegränsning, vi har inte personal
så vi orkar med. Vi skulle klara av fler länder om vi hade mer
personal.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)
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Men de nyanställda skall läras upp och det tar tid och pengar. Vidare diskuteras
företagets produkter och kommenteras med:

”Produkterna är kunskapsintensiva och det är ett klart problem
att vi inte sitter tillräckligt nära kunden. Det är svårt att skapa
den trygghet som kunden vill ha, att vi inte finns nära honom
eller henne. Vi kan inte ge omedelbar support, det är ett
problem.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

5.6.5 Kreatel Communications AB

Representanten på Kreatel poängterar att företaget möter vissa begränsningar på
grund av storleken på företaget. Under 1999 mötte företaget en markant ökning i
sin försäljning efter en internationell mässa.

”Vi fick otroligt stor uppmärksamhet i Europa. Och sedan dess
har vi faktiskt agerat väldigt mycket på kundernas initiativ.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Vid en diskussion kring hur situationen skulle se ut om företaget hade flera
anställda säger den intervjuade, med åtanke på ovanstående citat att:

”Detta gör att vi känner att det vore bra att vara flera, även så
att vi på ett eget sätt kan gå ut och bearbeta marknader och hitta
långsiktigt viktiga kunder. Det är fantastiskt kul att få så många
förfrågningar, men vi känner också att för att bli långsiktigt
duktiga så bör vi ha en egen linje och i dagsläget har vi lite för
mycket i händerna på den som ropar efter oss.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

5.6.6 Sammanställning av företagsstorlekens betydelse för företagens
internationalisering

Sammanfattningsvis är den största internationella möjligheten med företagets
storlek att de kan vara flexibla, kommunikationen, kontrollen och styrningen
verkar underlättas. Nackdelarna tycks främst ligga i begränsningar i
personalresurser, även om ökade finansiella resurser skulle möjliggöra
anställningar av fler anställda med internationella erfarenheter. Vidare kan inte
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företagen ta alla kunder som är intresserade av produkterna. Ytterligare en
aspekt verkar vara att det är svårt att ingiva det förtroende och den trygghet som
kunderna kräver.

5.7 Nätverkens betydelse för företagen

Slutligen har det, enligt min uppfattning, varit intressant att diskutera företagens
nätverksrelationer. Karaktären på relationerna samt vilka möjligheter och
problem som nätverken kan medföra tas även upp.

5.7.1 Dataton AB

Representanten för Dataton anser att företaget är med i ett nätverk. Sandlund
inleder nätverksdiskussionen med att:

”Det blir mer och mer så att det blir värdefullt att man ser det
som nätverk än som leverantörer och kunder. Traditionellt så har
det varit, exempelvis med leverantörer, att ger du oss inte bästa
pris så går vi till någon annan. Denna tuffa relation försvinner
mer och mer. Man ser mer att ni är vår leverantör, vi litar på er,
och även om ni klantar er någon gång så kommer vi inte byta
leverantör. Vi både ger och tar.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Det sker således ett ömsesidigt utbyte mellan de olika aktörerna i nätverken.
Diskussionen fortsätter med ytterligare positiva effekter av nätverksrelationerna:

”Det ger en mer långsiktig relation som gör att vi kan få ut mer
av varandra. Vi är inte bara ute efter bästa pris utan en
långsiktig relation. Man kan också tänka på kunder på det här
sättet. Det är jobbigt att skaffa nya kunder, man måste kunna
bjuda lite på en bra kund och ställa upp lite extra. Man bygger
upp relationer som inte är renodlade kund/leverantör- relationer
utan relationerna ingår i någon typ av nätverk.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Hur utbytet sker i praktiken kommenteras av att:

”Man kan ge tips till en annan leverantör om en kund som vi tror
de skulle ha nytta av och det är likadant med kunder, jag tipsar
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dem om en annan leverantör för att komplettera sina produkter.
Vi har haft en mycket god hjälp av e-mailkommunikationer, de
har nästan varit en förutsättning för att accelerera utvidgningen i
sådana nätverk.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Vid frågan om nätverket har internationella anknytningar svarar den intervjuade
att:

”Nätverket har internationella inslag, absolut. Det inter-
nationella nätverket är en förutsättning.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

Vidare påpekas att det nya informationssamhället har inneburit att information
kan spridas kors och tvärs, det sker snabbt och utan tidszoner. Företaget har
grupper på internet och respondenten anser att internet är mycket kraftfullt.
Vidare diskuteras karaktären på nätverksrelationerna, vilket kommenteras med
följande:

”Vi har både sociala och affärsrelaterade nätverk. I den IT-
bransch som vi väl är verksamma i jobbar de anställda väldigt
mycket och tänker mycket på sitt jobb, fritid och jobb går ofta
ihop. Folk lever för det här.”

(Sandlund på Dataton AB, 2000-04-25)

5.7.2 Image Systems AB

Image Systems har relativt etablerade nätverksrelationer. Under samtalet kring
nätverk ritar den intervjuade upp en skiss över hans uppfattning av företagets
nätverk, se figur 18.
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Figur 18   Illustration av nätverksrelationer i Image Systems AB

Källa: Intervju med Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26

Den intervjuade kommenterar relationerna i nätverket med följade:

”Vi utbyter information om vad kunder gör nu och i framtiden,
hur konkurrenter agerar. Nätverken uppstår affärsmässigt. Vissa
blir sociala men då kan det vara svårt om det inte fungerar.”

(Källdahl på Image Systems AB, 2000-04-26)

Företaget har samma nätverk för bil- och militärbranschen. Kontaktnätet för
filmindustrin skiljer sig åt och därför har de ett separat nätverk för denna
marknad. Detta beror på att filmbranschen drastiskt skiljer sig åt från de andra
två marknaderna.

Fördelarna med nätverken är att informationsinsamlingen sker snabbt och på ett
bra sätt. Företaget kan lätt få reda på information från hela världen till en
minimal kostnad då flera av relationerna sker via e-mail. En nackdel med
nätverk är att det inte går att styra det på samma sätt som den egna personalen.
(Källdahl på Image Systems AB, 2000-05-12)

5.7.3 Sicon AB

Sicon har nyligen börjat etablera sig i relationer av nätverkskaraktär.
Respondenten på Sicon illustrerar företagets nätverksrelationer genom att säga:
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”Nu börjar vi komma in i ett nätverk. Vi samarbetar med
ägarnas andra dotterbolag, de har börjat marknadsföra oss. Det
är positivt, de har raggat kunder åt oss. De är i Kanada och vi är
här, vi konkurrerar inte med varandra som tekniker. Det kan nog
bli något, vi hoppas att nätverket kan leda till nya projekt
därifrån. Vi hoppas att nätverket har betydelse.”

(Holmberg på Sicon AB, 2000-05-02)

Fördelarna med nätverk är att Sicon, tillsammans med kompletterande företag
inom branschen, kan erbjuda mer omfattande service till kunderna. Med andra
ord kan företaget erbjuda mer förädlade tjänster och produkter till kunderna.
Vidare skapar relationerna i nätverket möjligheter till att erhålla uppdrag. De
negativa sidorna med nätverkskontakterna är enligt respondentens åsikt att det
nätverk som Sicon använder i hög grad är knutet till personer som var
verksamma på Linköpings universitet på 1970- och 1980-talen. Detta kan
innebära att nätverket blir föråldrat om företaget inom fyller på med yngre
kontakter om fem till tio år. (Holmberg på Sicon AB, 2000-05-10)

5.7.4 Integrated Vison Products AB

Respondenten på IVP’s direkta kommentar till användandet av nätverk är att
företaget inte är verksamt i något. Emellertid visar det sig att:

”Via vår samarbetspartner har vi tillgång till deras nätverk. Och
det har vi nytta av, men annars är vi inte del av ett nätverk.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

Den samarbetspartner som åsyftas är den stora amerikanska kunden. Vid en
diskussion kring hur detta nätverk är beskaffat säger den intervjuade att:

”Vi tar del av deras organisation, deras erfarenheter och
kunnande. Och eventuellt kan vi nyttja deras säljorganisation,
men det är oklart än.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

Vid frågan om ett mer omfattande nätverk hade varit lämpligt eller önskvärt
svarar respondenten med att:
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”Ett nätverk hade nog varit bra, både ett affärsmässigt och
socialt nätverk som man då skulle kunna nyttja, då i USA.”

(Wasell på IVP AB, 2000-04-25)

5.7.5 Kreatel Communications AB

Kreatel har nätverk, men de finns snarare på utvecklingssidan. Mot kunderna så
är det ganska ordentliga kundrelationer. Nätverksrelationerna kommenteras
med:

”På utvecklingssidan har vi nyttjat lösningar som redan finns på
marknaden och försöker väva ihop det, det är en virtuell
organisation eller en nätverksorganisation, för att få fram saker
och ting. Har lett till att vi lyckats få fram nya produkter på ett
mycket snabbt sätt. Där vinner vi gehör gentemot våra
konkurrenter, vi får fram produkterna snabbare. Vi är mer än de
45 personer som är anställda, det sker utbyten och samarbeten.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Nätverksrelationerna är internationella och den intervjuade ger ett exempel för
att illustrera.

”Vi har till exempel några i England som vi arbetar tillsammans
med, vi har även ett amerikanskt företag som vi samarbetar med.
Nätverken förknippas med de behov som vi har vid produkt-
utvecklingen, leverantörer som kan bli en del i våran lösning. Vi
är inte aktiva i England och Nordamerika, men vi har
samarbeten på utvecklingssidan i dessa länder.”

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

Efter ett tag kommer diskussionen in på företagets marknad och dess
konkurrenter.

”Telekom-marknaden är en mycket liten marknad, man kan lätt
peka på dem som är kunder för oss. Det är en handfull av aktörer
med dignitet. Utöver relationer med dessa aktörer förekommer
det en hel del kontakter mellan oss som konkurrerar om
kunderna. Vi har rätt mycket kontakter med de, låt oss säga fem
– sex största, konkurrenterna som finns. Det är inte så att vi
samarbetar, men det sker ett visst informationsutbyte i alla fall
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med många av företagen. Jag tror att vi, och förmodligen de, har
nytta av detta.

(Bengtsson på Kreatel Communications AB, 2000-04-26)

5.7.6 Sammanställning av företagens användning av nätverk

Sammanfattningsvis är samtliga företag med i någon form av nätverk.
Relationerna är internationella och omfattar bland annat kunder, agenter,
leverantörer och konkurrenter. Relationerna innefattar ofta ett informations-
utbyte, till exempel av erfarenheter, kunskaper och marknadsföring och gäller
ofta om kunder och konkurrenter. Nätverken är vanligen både affärsmässig och
sociala i sin natur. Slutligen verkar företagen se nätverken som ett sätt att skapa
långsiktiga relationer.

Den information som har presenterats i detta avsnitt kommer i följande kapitel
sammanvävas med de teoretiska tankegångarna från kapitel tre och fyra i en
analys av internationaliseringen i högteknologiska småföretag. Det är av vikt att
påpeka att analysen till viss utsträckning kommer påverkas av mina egna
tolkningar och värderingar.
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6 Analys och resultat
Kapitlet innehåller analyser, tolkningar och reflektioner kring internationali-
seringen i högteknologiska småföretag. Inledningsvis presenteras en
introduktion till kapitlet, följt av en analys kring transaktionskostnadsmodellens
tillämplighet. Detta följs av en diskussion kring processmodellens användbarhet
samt en analys av företagens användande av nätverk i sin internationalisering.
Kapitlet avslutas med att sammanföra de olika tankegångarna till ett integrerat
perspektiv på de undersökta företagens internationalisering. I samtliga
delavsnitt är problematiken kring företagens produkter och storlek inbakade.

6.1 Introduktion till analysen

”Varje ansträngning som hävdar vetenskaplighet bygger på en
explicit relation mellan idéer och empiriska observationer och på
att ansträngningen ska ha relevans i relation till verkligheten.”

(Arbnor & Bjerke, 1994, sidan 38)

ör att läsaren skall få en bild av vad som ligger till grund för följande analys,
samt i vilken utsträckning resultaten kan vara rimliga och pålitliga, presenteras
en introduktion till analysen. Grundtanken med analysen är att sammanföra de
teoretiska tankegångarna med den verklighetsuppfattning som de enskilda
företagsrepresentanterna har gett uttryck för.

Resultatens generaliserbarhet är, som redan nämnts i metodkapitlet, öppna för
diskussion. Den analys och de resultat jag kommer att presentera avser enbart de
företag som har deltagit i studien och resultaten kommer kunna läsas som
generella drag och tendenser i dessa företags internationalisering.

Kapitlet är upplagt efter de tre teoretiska modellerna som främst presenterats i
kapitel tre, men även informationen i kapitel fyra integreras i dessa tre
grundinriktningar. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de olika
modellernas tillämplighet, det vill säga ett integrerat perspektiv på international-
iseringen i högteknologiska småföretag. Med andra ord kan det sista delkapitlet
ses som de övergripande resultat som arbetet har genererat. Kapitlet följer den
övergripande struktur som figur 6 tar upp, se sidan 27.

F
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6.2 Transaktionskostnadsmodellens tillämplighet

För att försöka strukturera innehållet i detta kapitel har innehållet uppdelats efter
rubrikerna fördelar med internationell verksamhet, val av marknad med
avseende på ägandespecifika, internaliserade och lokala fördelar samt val av
etableringssätt.

6.2.1 Fördelar med internationell verksamhet

Grundtanken i transaktionskostnadsperspektivet är att företag väljer att
internationalisera sin verksamhet på grund av de fördelar som en sådan
verksamhet medför. Fördelarna uppstår då företaget väljer en marknad där
transaktionskostnaderna är lägst (Dunning, 1988; Coase; 1937; Williamson,
1988).

De orsaker och motiv som de undersökta företagen har med sin international-
isering ligger till en viss utsträckning i att utforska olika möjligheter på den
internationella marknaden. Internationaliseringen styrs vanligen av att den
inhemska marknaden är begränsad, med följden att kunder och efterfrågan på
produkterna finns utomlands. Två av företagen, Image Systems och IVP, säger
uttryckligen att hemmamarknaden är för liten och att kunderna finns utomlands
på frågan om vad som är den största orsaken till att de över huvud taget är
internationella – marknaden finns utomlands. Till skillnad från denna klara
uppfattning om motiven bakom internationalisering kommenterar ett annat
företag, Dataton, att ”det var naturligt med internationalisering”, men går inte
djupare in på vilka de främsta orsakerna var.

Min uppfattning är dock att den produkt som företaget tillverkar, vilket gäller
för flertalet av de intervjuade företagen, från start har varit inriktad mot den
internationella marknaden. Tillgången till forskningsutbyte verkar även kunna
tänkas vara en orsak till att ett av företagen riktat sin verksamhet utomlands. Det
sammanfattande intrycket från den diskussion som förts med företags-
representanterna är att företagen har en inneboende strävan att verka
internationellt, det är något som är invävt i konceptet och produkternas karaktär.
Sicon kan dock sägas skilja sig från de andra på den punkten. Detta kan
förmodligen bero på att de har blivit uppköpta av en utländsk ägare och den
känsla som uppstod under det intervjutillfället antyder att denna form av
internationalisering inte var riktigt välkommet i företaget. Detta styrks av
upprepade kommentarer om en önskan av att vara självständiga.
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Således är internationaliseringen en möjlighet för dessa företag, det kan även ses
som att internationaliseringen är en förutsättning för att företagen skall vara
framgångsrika på lång sikt. Detta kan tänkas bero på att företagen är verksamma
på marknader som är relativt nischartade och att de på så sätt har haft tankar på
att driva internationell handel någorlunda tidigt efter företagets uppbyggnad.
Rent allmänt kan det sägas att företagen har valt en internationell inriktning på
grund av de möjligheter en sådan handel medför för dessa små och
marknadsnischade företag. De högteknologiska småföretagen verkar således
möta större marknadsmöjligheter utomlands, vilket bland annat stöds av
Karagozoglu & Lindell (1998).

Utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv kan valet av internationella
marknader före enbart den nationella enligt min mening tolkas som att den
inhemska marknaden medför allt för stora kostnader, då efterfrågan på denna
marknad inte uppfyller det utbud som företagen måste producera för att gå runt.
De transaktionskostnader som skulle uppstå om företaget enbart hade nationell
försäljning kan tänkas utgöra kostnader för att skapa en större efterfrågan på
företagets produkter, till exempel genom att aktivt marknadsföra produkterna för
att på så sätt bygga upp ett behov. Då dessa företag är små och resursbegränsade
har de förmodligen insett att de internationella marknaderna erbjuder lägre
transaktionskostnader eftersom företagen exempelvis inte aktivt måste jaga
kunder - respondenterna påpekar att det ofta är kunderna som kontaktar
företagen. Vidare begränsas osäkerheten med den internationella handeln då
företagen reglerar en stor del av verksamheten i agentavtal eller genom egna
bolag.

6.2.2 Val av marknad – ägandespecifika, internaliserade och lokala
fördelar

Dunning (1988) menar att ägandespecifika fördelar kan delas upp i strukturella
och transaktionella fördelar. Strukturella ägandespecifika fördelar kan
exempelvis uppstå om företaget har en internationell karaktär eller en överlägsen
teknologi. Med avseende på de undersökta företagen kan två av dem, Dataton
och Kreatel, enligt min uppfattning anses ha en internationell karaktär då de har
varit internationella från start. Således har de internationella dragen varit
påtagliga i dessa företag under hela dess verksamhetstid, vilket enligt min åsikt
kan vara kännetecknande för en internationell organisation. Det kan således
tänkas att de företag som har multinationella drag möter fördelar då de har en
organisation och verksamhet som i stor utsträckning riktar sig mot den
internationella marknaden. Fördelarna kan vara att medarbetarna redan har de
kunskaper, kontakter och erfarenheter som krävs för en framgångsrik
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internationell verksamhet. I och med detta kunnande minskar osäkerheten om
utländsk handel, vilket kan leda till minskade transaktionskostnader. Med andra
ord möter dessa företag transaktionella ägandespecifika fördelar, det vill säga på
grund av de strukturella skillnaderna uppstår en transaktionell fördel i de företag
som kan sägas ha en internationell karaktär. De andra företagen är ju även de
internationella, men deras internationalisering har mer eller mindre skett som en
utvidgning från den inhemska marknaden.

Huruvida företagen besitter en överlägsen teknologi eller inte kan vara svårt att
uttala sig om. Det är ganska naturligt att företagen själva anser att de har en
överlägsen teknologi, men huruvida detta faktiskt är korrekt kan vara svårt att
klargöra. Vad som anses som överlägsen teknologi avgörs även av vad det är
som jämförs. I relation till vanliga tillverkande företag har de företag som är
med i den här uppsatsen en klart överlägsen teknologi, men görs en jämförelse
med konkurrerande företag på samma marknad så kan det vara mer tveksamt.
Inom den här uppsatsens ramar har det varit svårt att göra en bedömning om
konkurrenternas tekniska position på marknaden, men visst borde de
högteknologiska företagen som omfattas av den här studien ha något som gör att
de överlever på de små och avgränsade marknaderna de är verksamma på, det är
emellertid svårt att urskilja om det är den överlägsna teknologin eller inte som
inverkar på detta.

Således är det svårt att utröna om de undersökta företagen besitter strukturella
ägandespecifika fördelar i form av överlägsen teknologi men det kan, med viss
öppenhet för diskussion, antas att de undersökta företagen har vissa fördelar i
sina högteknologiska produkter och i den tekniska kompetens som företagens
medarbetare besitter. Två av företagen kan som tidigare diskuterats utnyttja
fördelar i och med företagens initiala internationella prägel. Är det så att vissa av
företagen har ägandespecifika fördelar kan detta vara en orsak till att de är
verksamma internationellt. Det kan även tänkas att företagen väljer marknader
där de ägandespecifika fördelarna är störst i relation till andra marknader.

De strukturella skillnader som kan finnas mellan länderna på vissa av företagens
marknader kan diskuteras ytterligare. Företagen väljer de marknader som har en
viss grad av teknologisk infrastruktur (bl.a. Europa, USA och Asien) och
därmed länder med efterfrågan på teknologi, vilket kan kopplas till Tsangs
(1997) krav på resursanspråk i det land som mottar teknologin. Då den inhemska
marknadens efterfrågan inte är tillräckligt stor för företagen att överleva är
utbudet större än efterfrågan på den svenska marknaden vad gäller vissa av
företagens produktmarknader. Ur denna synvinkel kan det tänkas vara så att det
finns vissa imperfektioner på några av företagens marknader och att vissa av de
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undersökta företagen väljer utländska marknader där de kan möta en större
efterfrågan. Det finns enligt detta resonemang strukturella skillnader mellan
olika länder och att dessa skapar fördelar med internationell handel. Dessa
fördelar är störst i tekniskt välutvecklade länder och därmed kan företagens
marknadsval beskrivas som de länder som kan göra anspråk på företagens
produkter.

Vidare tar Dunning (1988) upp internaliserande fördelar med international-
isering, vilka innebär att transaktioner internationellt överförs inom den egna
organisationen. Företag väljer att internalisera transaktionerna när osäkerheten
och riskerna vid externa marknadstransaktioner är för stora. Flera av de företag
som deltagit i den här uppsatsen har antingen dotter- eller försäljningsbolag
redan idag, andra strävar efter att etablera sådana. Agentförhållanden tycks vara
bra för att bygga upp en internationell verksamhet, men efter ett tag verkar
preferenserna övergå till att behålla kontrollen inom den egna organisationen.
Således verkar flertalet av företagen internalisera sina transaktioner för att
behålla den interna kontrollen i så stor utsträckning som möjligt.

En anledning till detta kan, enligt min uppfattning, vara att företagens produkter
gynnas av en så stor intern kontroll som möjligt. Då företagens produkter har en
högteknologisk karaktär med service och kundanpassning som generella drag så
kan det vara naturligt att, inom den egna organisationen, bistå kunderna med den
service och information som produkterna kräver. Osäkerheten minskar när
kunden står närmare företaget och på så vis kan transaktionskostnaderna
begränsas. Ett företag, Image Systems, kan tänkas avvika från detta eftersom de
strävar efter att tillverka produkter som kräver så lite service som möjligt. Detta
företag är även det som har använt sig av enbart agenter och dealers under alla
år, de har alltså inte valt att internalisera sin verksamhet. Detta kan enligt
resonemanget ovan bero på produktens relativa standardiserbarhet.

Slutligen tar Dunning (1988) upp lokala fördelar som en variabel för att beskriva
företags internationalisering. De lokala fördelarna avser exempelvis strukturella
faktorer som skillnader i faktorkostnader eller transaktionella faktorer såsom
valutahandelsskillnader. Dessa aspekter är inte något som jag har uppfattat som
avgörande för de undersökta företagens internationalisering och jag har därmed
svårt att uttala mig huruvida de är förekommande eller ej samt i vilken
omfattning. Den enda betraktelse jag kan göra är att anta att dessa fördelar inte
verkar spela en avgörande roll för företagens internationalisering eftersom de
inte spontant har kommenterats av respondenterna som primära orsaker till sin
internationalisering.
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Sammanfattningsvis kan det, ur ett transaktionskostnadsperspektiv, sägas att de
undersökta företagen använder sig av den interna organisationen eftersom
överföringen av resurser och information är mindre kostsam inom det egna
företaget än på marknaden. Med stöd från Dunning (1988) är
transaktionskostnaderna höga på de produktmarknader som de undersökta
företagen är verksamma på. Detta kan bero på att marknaden för
högteknologiska produkter är turbulent och i ständigt förändring, vilket kan leda
till höga transaktionskostnader för att kontakta, uppsöka och utvärdera de olika
aktörerna. Förekomsten av höga transaktionskostnader uppbärs även av
Johansson & Vahlne (1990) som menar att högteknologiska produkter medför
höga transaktionskostnader på marknaden. Vidare kan några av företagen erhålla
fördelar av ägandespecifika föredelar de kan sägas ha i form av en multinationell
och högteknologisk prägel. Företagen väljer marknader där dessa fördelar bäst
kan utnyttjas.

6.2.3 Val av etableringssätt

En annan anledning till att den interna organisationen gärna används kan tänkas
vara att det finns en inneboende kraft inom högteknologiska företag att behålla
den interna kontrollen (Oakey, 1993). Detta stöds delvis med kommentarer i
stilen ”det har varit vår huvudfilosofi att sälja själva med egna resurser”, ”vi
ville öka kontrollen” och ”vi vill vara självständiga”. En tanke är att de
produkter som de undersökta företagen tillverkar har en viss service- eller
kundanpassningskaraktär. Detta innebär enligt Sharma (1991) att produkterna
kan ha drag av ogripbarhet. Denna ogripbarhet får som följd att kundens
upplevelse av produkten och dess kvalitet bestäms av kundens nationella och
kulturella bakgrund, vilket innebär att servicen bör anpassas med anseende på
olika marknader. Den kommentar jag har till detta är att det borde vara mindre
resurskrävande att göra denna anpassning inom den egna organisationen, varav
den utbredda önskningen om att driva verksamheten i egen regi. Med andra ord
är transaktionskostnaderna för att anpassa tjänsten till kunden lägre inom den
egna organisationen än på den externa marknaden.

Vidare menar samtliga företagsrepresentanter att personalens kunskap är den
främsta resursen. En extern transaktion av denna resurs, i form av de anställdas
kompetens och kunnande, kan antas vara mycket kostsam. Detta kan sålunda
vara en anledning till att de intervjuades företag i relativt stor utsträckning tycks
sträva mot egna dotterbolag- eller försäljningsbolag på utländska marknader.

Emellertid finns det ett företag, Image Systems, som tycker att agent-
förhållanden är det bästa etableringssättet, eftersom det kräver relativt få
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finansiella resurser och att agentens lokala kunskaper är värda mycket för
företagets kontakter på de internationella marknaderna. Detta kan bero på att de
har en produkt som inte kräver en hög grad av kundanpassning och att det då
inte är lika nödvändigt med intern överföring. Användandet av den interna
organisationen blir då inte lika nödvändig och de transaktionella fördelarna med
att vara verksamma inom den egna organisationen blir inte lika påtagliga. En
annan anledning till användandet av agentavtal kan vara den kunskap och
lokalkännedom som en inhemsk agent eller dealer kan ha. Den osäkerhet som
företag, speciellt små företag utan välutvecklade marknadsavdelningar, kan
möta i form av kulturkrockar och andra implikationer reduceras med hjälp av en
kunnig agent. Vidare begränsas kostnaderna för att exempelvis söka och etablera
relationer på internationella marknader, agenten tar över en stor del av det
ansvaret. Detta kan med andra ord uttryckas som att agenten minimerar de
kognitiva begränsningar som ett litet företag kan tänkas ha i form av begränsade
marknadskunskaper och informationsinhämtningsförmågor (Douma & Shreuder,
1992). Eftersom osäkerheten minskar så minskar även transaktionskostnaderna,
vilket kan förklara användandet av agenter som etableringssätt.

Utifrån dessa tankegångar kan det vara så att ett företag med begränsade
marknadskunskaper, alternativt företag med verksamhet på svåra eller
komplicerade marknader, gynnas av att använda sig av en lokal agent eller
dealer. Det som talar emot detta resonemang är att ett företag med ett
dotterbolag kan anställa lokala representanter som kan fylla samma funktion
som en agent och att eventuella kulturproblem även kan undvikas i en
internaliserad organisation. Dock kan det antas att detta skulle vara alltför
resurskrävande i företag av den storlek som den här uppsatsen fokuserar på.

Bibehållandet av den interna kontrollen verkar således vara den mest
grundläggande anledningen till att dotter- och försäljningsbolag används i de
undersökta företagen. Av Dunnings (1988) olika motiv för internationalisering
tycks internaliseringsmotivet vara det starkaste. Vidare finns det tendenser att
företagen i studien väljer etableringssätt beroende på vilken marknad de är
verksamma på. Ett företag, IVP, har exempelvis valt att använda sig av
dotterbolag på vissa marknader och agenter på andra marknader. Ett annat
företag, Kreatel, använder sig av egna säljare som huvudfilosofi men har ändå
valt att använda distributörer i några länder. En tanke kring detta kan vara att
företagen, beroende på enskilda marknaders förutsättningar, väljer det
etableringssätt som passar dem bäst. Det kan exempelvis handla om att
minimera osäkerheten i vissa länder med hjälp av dotterbolag och att minimera
kostnaderna i andra länder med hjälp av agenter och distributörer. I linje med
detta resonemang väljer företagen etableringssätt efter den upplevda osäkerheten
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på marknaden, vilket får som följd att företagen anpassar etableringssätten till de
uppfattade transaktionskostnaderna på respektive marknad.

Slutligen kan användandet av nätverk fungera som ett sätt att minska utsattheten
för opportunism via förtroende och långsiktighet i nätverksrelationerna
(Lindmark, 1994). De relationer som företagen i den här undersökning beskriver
tycks till viss del karaktäriseras av ett förtroligt och ömsesidigt utbyte av
information, vilket kan innebära att företagen är aktiva i nätverk för att minska
kostnaderna för osäkerhet och opportunism. I stället för att skriva kontrakt och
söka information om diverse aktörer externt så behålls de existerande
relationerna inom nätverket för ett långsiktigt samarbete och utbyte. Nätverken
kan därmed fylla en funktion som sänker transaktionskostnaderna och kan
följaktligen bidra till förståelsen av det utbredda användandet av nätverk i de
undersökta företagen.

Sammanfattningsvis kan internationaliseringen i högteknologiska småföretag
appliceras i ett transaktionskostnadsresonemang. Valen av marknad och
etableringssätt samt orsakerna till att företagen är internationella kan samtliga
illustreras med transaktionskostnadsmodellens terminologi. Orsakerna till att
företagen i undersökningen är internationella kan beskrivas som att
transaktionskostnaderna för att enbart vara nationellt aktiva är för höga. Valet av
marknad görs där transaktionskostnaderna minimeras, med andra ord väljer
företag marknad där fördelarna är störst. Fördelarna verkar främst ligga i
ägandespecifika och internaliserande fördelar. De etableringssätt som används är
ofta att via en egen organisation internalisera transaktionerna till utlandet, vilket
kan sammankopplas med företagens högteknologiska produkters karaktäristika.
Andra etableringssätt som används är agenter, vilka kan fungera som ett redskap
för att minska den osäkerhet som kan uppstå på utländska marknader i form av
kulturskillnader, språkskillnader samt politiska/sociala skillnader.

6.3 Processmodellernas tillämplighet

Nedanstående delkapitel är uppdelat efter följande struktur. Först inleds
analysen av processmodellen med att diskutera huruvida de undersökta
företagen använder sig av en stegvis internationell involvering eller inte. Vidare
presenteras en analys av de undersökta företagens marknadsval och val av
etableringssätt.
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6.3.1 Stegvis internationell involvering

Det grundläggande i processmodellen är att företag möter en stegvis
internationell involvering, med det första steget som oregelbunden export, följt
av export via agent, eget dotterbolag och slutligen egen tillverkning utomlands
(Johansson & Wiedersheim-Paul, 1975). De intervjuade företagen har i sin
internationalisering initialt använt sig av flertalet olika etableringssätt, Dataton
har använt sig av regelrätt export, vissa har använt sig av agenter och
distributörer, Kreatel har använt sig av så kallad piggybacking och Sicon har
blivit uppköpt av utländsk ägare. Vissa av företagen har även varit
internationella från start. Etableringssätten har sedan utvecklats under åren, med
undantag från Image Systems som hela tiden har använt sig av agenter och
dealers, till etableringssätt i form av dotter- eller försäljningsbolag.

Det som kan sägas gälla för flertalet av företagen är att de initiala etablerings-
sätten har utvecklats till former som ger större kontroll och som kräver fler
resurser (Doole m.fl., 1999), det vill säga en ökad internationell involvering har
skett under tiden från att företagen startade fram till dagsläget. Kommentarer
som att ”det sitter i ryggraden på oss” samt ”vi lärde oss väldigt mycket” tyder
på att företagen har ökat sitt lärande under årens lopp och detta kan antas vara en
anledning till att en gradvis ökande internationell involvering går att skönja i de
undersökta företagen. Vidare utsätts den högteknologiska branschen ofta för
förändringar och turbulens och dessa förändringar ställer krav på företag inom
branschen att ständigt utveckla sina produkter (Jones, 1999). Den höga andelen
av forskning och produktutveckling i de undersökta företagen kan exempelvis
vara ett tecken på detta. Dessa drag av förändringsbenägenhet kan även tänkas
gälla företagens internationalisering, med ändrade marknads- och etableringssätt
som följd. Utifrån det resonemanget kan den gradvisa internationella
involveringen vara en följd av de inkluderade företagens högteknologiska
produktmarknader.

Den gradvisa involveringen i utlandet kan även ses som en följd av företagens
storlek och resursbegränsningar. Då företagen startade sin verksamhet hade de
varken finansiella eller kunskapsmässiga resurser för att kunna använda
kostsamma etableringssätt - egen export och agenter har varit de vanligaste
formerna. Under tidens gång har dock resurserna stärkts, exempelvis genom
ökat lärande och starkare kund- eller nätverksrelationer, så att en ökad
internationell involvering har möjliggjorts. Den ökade internationella
expansionen kan även tänkas förklaras av den diskussion som redan förts kring
de högteknologiska företagens behov av intern kontroll. Det naturliga
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etableringssättet utifrån detta behov är att använda dotterbolag eller eget
försäljningsbolag utomlands, men på grund av de begränsade resurserna har inte
dessa etableringssätt varit möjliga från start. Detta kan visa på en orsak till att
företagen har ökat den internationella involveringen. Avslutningsvis får inte det
påstående som en av respondenterna gav förbises - gräset är alltid grönare på
andra sidan. Mitt intryck av de intervjuer som gjorts är att det verkar finnas en
nyfikenhet och optimism kring vad olika utländska affärer kan medföra. Det
enda undantaget till den uppfattningen är Sicon som har blivit uppköpt och som
därmed uttrycker något negativa tankar om effekterna av internationella
relationer.

Sammanfattningsvis verkar de undersökta företagen gradvis öka sina
internationella åtaganden, vilket stödjer processmodellens tankar om en gradvis
internationell etablering. De ökade åtagandena kan bland annat bero på
företagen storlek eller produktmarknader.

6.3.2 Val av marknad

Processmodellen tycks inte riktigt hålla för företagens marknadsval. Process-
modellen antar att företag väljer marknader som är geografiskt och kulturellt
nära hemlandet (Johansson & Wiedersheim-Paul, 1975) och denna process antas
av Moberg (1990) gälla även för småföretag med tillägget att processen ofta tar
längre tid i dessa företag. I den här undersökningen har jag svårt att finna stöd
för detta. Marknadsvalen har i de undersökta företagen i stor utsträckning
influerats av de marknader där efterfrågan och kunder finns, om det så är i
Europa, USA, Australien eller Asien verkar inte vara ett påtagligt hinder.

De kulturella hinder som påtalas gäller vanligen kommunikationsproblem, men
min uppfattning är att de kulturella skillnaderna inte har fungerat som en faktisk
barriär när företagen valt internationella marknader. Förekomsten av
förfrågningar från utländska kunder som ett vanligt sätt för småföretag att starta
sin etablering stöds bland annat av Moberg (1990). Således bestäms
marknadsvalet i mångt och mycket av de det nationella ursprunget på de
personer som kommer med förfrågningar. Respondenterna på företagen berättar
ofta att det var en kund i utlandet som avgjorde att de började samarbeta med
den utländske partnern eller kunden. Valet av marknad tycks alltså inte styras av
aktiva och rationella avväganden av exempelvis olika marknaders
förutsättningar i form av politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska
förhållanden (Segal-Horn, 1994).
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Valet av internationell marknad som slumpmässig och utan ingående analyser
och planeringar (Lindmark, 1994) verkar således stämma in på de företag som
undersökts. Kommentarer som ”det var inget aktivt sökande”, ”vi är lite mycket
i kundernas händer” och att ”det var kunderna som sökte upp oss” kan tyda på
detta. Detta kan kopplas till det ovanstående resonemanget om kulturella
skillnader som en faktor vid marknadsval. Eftersom valen verkar präglas av
relativt slumpmässig kontakt från utländska kunder tas inte hänsyn till kulturella
problem vid själva marknadsvalet. Givetvis påverkas även dessa företag, vare
sig de explicit uttrycker det eller inte, av kulturella skillnader, men det verkar
inte vara ett hinder för valet av marknad. Således kan de företag som intervjuats
även sägas ta liten hänsyn till kulturella och psykologiska avstånd vid deras
marknadsval.

En annan tanke är att de högteknologiska företagen verkar på marknader där de
kulturella skillnaderna håller på att suddas ut. Det internationella tekniska
språket är engelska och enligt några av respondenterna medför de eventuella
språkliga hindrena inte några nämnvärda problem för kommunikationen.
Relationerna mellan ingenjörer i olika länder verkar även präglas av att ”de talar
samma språk”, som en av respondenterna uttrycker det. Det som åsyftas är
förmodligen att de olika aktörerna kan den tekniska och matematiska
terminologin som krävs för en lyckosam internationell kommunikation.
Förekomsten av få språkliga och kulturella hinder kan vara en anledning till att
företagen inte väljer marknader som är kulturellt lika Sverige. Slutkommentaren
till detta kan således vara att kulturella avstånd inte verkar finnas i särskilt stor
utsträckning då de inhemska och utländska aktörerna delar flera olika
värdegrunder i form av teknisk kunskap och kommunikation. De skillnader som
påtalats som problematiska har exempelvis varit av mer organisatorisk karaktär.

Processmodellen menar även att företag först är internationella på geografiskt
nära marknader för att sedan övergå till mer avlägsna marknader (Johansson &
Wiedersheim-Paul, 1975). De undersökta företagens första internationella
marknader har, geografiskt sett, vanligen varit hemmamarknaden eller Europa
och har sedan utökats till USA, Asien eller andra avlägsna länder. Att den första
internationella etableringen i högteknologiska företag sker på relativt avlägsna
marknader stöds av Johansson & Vahlne (1990). En kommentar till detta är att
företagen gradvis förflyttar sig mot mer avlägsna marknader, men att de
geografiskt nära marknaderna inte kan anses vara Norden utan snarare Europa.
En anledning till detta kan vara att betydelsen av geografiska avstånd har
minskat och att aktörerna inte gör en så tydlig uppdelning mellan Norden och
Europa som de kanske gjorde för trettio år sedan då processmodellerna
utformades.
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En respondent påpekade även att valet av marknad är ”branschmässigt, snarare
än geografiskt”, vilket jag uppfattar vara illustrerande för flera av företagen - det
är de utländska kunderna som kan sägas avgöra marknadsvalet. Detta kan tänkas
bero på företagens produkter, som kräver kunder med härkomst från länder med
en viss grad av teknologisk utveckling och som därmed har en efterfrågan på
företagens produkter och tjänster. Denna efterfrågan verkar inte vara starkast i
de nordiska länderna. En intressant iakttagelse är att få av företagen är
verksamma i de nordiska länderna, det är faktiskt enbart två av företagen som
har haft kontakter med nordiska länder, det vill säga Dataton och Kreatel.

Det kan även vara så att produkternas karaktär av service och kundanpassning
innebär att de inte är lika beroende av geografiska avstånd som traditionella
företag. Detta kan bero på att produkterna delvis inte fysiska utan har drag av
ogripbarhet och standardiseringssvårigheter (Sharma, 1991). Som en följd av
detta spelar inte geografiska avstånd en så stor roll med anseende på den fysiska
transporteringen av produkterna. Det som delvis talar emot detta resonemang är
att servicedelen hos de högteknologiska produkterna bör ske i en så nära relation
till kunden som möjligt. Ur det perspektivet borde geografiskt nära marknader
vara mer lämpliga för överföring av högteknologisk kunskap och service. Så
varför riktar sig inte företagen till geografiskt nära marknader? Svaret ligger
förmodligen helt enkelt i att, vilket även berörts tidigare, kundernas efterfrågan
finns på marknader som inte är omedelbart geografiskt nära. Vidare kan det
även vara så att Europa som helhet i dagsläget kan ses som Sveriges närmast
marknad i och med inträdet i EU och det ökade europeiska samarbetet.

Sammanfattningsvis är företagen som deltagit i den empiriska delen av
uppsatsen verksamma på psykologiskt och geografiskt avlägsna marknader från
Sverige, vilket som tidigare nämnts strider mot processmodellens antaganden.
Detta kan bero på det något slumpmässiga marknadsvalet som ofta avgörs av de
internationella förfrågningar som företagen får. Generellt sett söker inte de
undersökta företagen aktivt efter kunder och andra internationella kontakter.
Vidare kan det argumenteras att de psykologiska och kulturella avstånden inte
har en särskilt stor betydelse för marknadsval i dagens samhälle. Det kan även
vara så att de geografiskt nära marknaderna till Sverige numera ses som hela
Europa och inte Norden specifikt.

6.3.3 Val av etableringssätt

Kommentaren som Moberg (1990) gör om att småföretag inte väljer
etableringssätt som kräver omfattande resurser verkar inte gälla för de hög-
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teknologiska företagen i studien. En anledning till detta kan vara att de
resursbegränsningar som de intervjuade uppfattar som mest allvarliga är inte
kapitalbegränsningar, utan personalresursbegränsningar. En annan tanke är att
några av företagen har en slags internationell karaktär och då tänker jag främst
på de företag som redan har behandlats i transaktionsavsnittet, det vill säga de
som har varit internationella sedan start. Dessa företag har redan från början haft
en internationalisering i fokus, vilket strider något mot etableringskedjans steg
mot internationell etablering. Emellertid har dessa företag ökat sin
internationella involvering sedan starten, så till kan de sägas följa en gradvis
internationell expansion.

Vidare kan det tänkas att de högteknologiska småföretagen inte har tid att följa
alla stegen i etableringskedjan på grund av att de marknader som företagen är
verksamma på är hårt konkurrensutsatta (Moberg, 1990; Rundh, 1995).
Huruvida de marknader som de undersökta företagen är verksamma på är hårt
konkurrensutsatta eller inte är svårt att avgöra i detta arbete, men det är inte helt
omöjligt att denna situation föreligger då i alla fall ett företag kommentarer att
det är en stor prispress på marknaden.

Johansson & Vahlne (1990) menar att företag erhåller kunskap via inlärning, så
kallad erfarenhetsbaserad kunskap. Det som kan urskönjas bland de undersökta
företagen är kommentarer som att ”vi har lärt oss under tidens gång” och att
”det sitter numera i ryggraden”. Vidare kan företagens användande av nätverk
medföra att kunskap genereras. De intervjuade företagens ändrade
etableringssätt och marknadsval under tidens gång kan implicit visa på att det
har uppstått ett lärande åren av internationalisering. Tankegången går så att
företagen först har valt etableringssätt som är enkla och som inte kräver ett stort
marknadskunnande, till exempel export till en kund efter förfrågningar eller via
agenter, för att övergå till mer resurskrävande etableringssätt.

De initiala etableringssätten har vanligen använts under en relativt lång
tidsperiod, i Dataton tog det flera år innan det var redo att etablera sig via andra
etableringssätt, i just det här fallet var det egna försäljningsbolag som var
aktuella. Ett annat företag, IVP, började med distributörer men gick efter en tid,
som kan antas präglades av lärande, över till att bilda egna dotterbolag.
Företaget som initialt använde sig av piggybacking, det vill säga Kreatel, tog
under denna period del av det större företaget marknadskunskap och
erfarenheter och kunde efter ett tag övergå till egen utlandsförsäljning till
användandet av distributörsnät. Detta företag planerar även att bilda egna
dotterbolag i framtiden. Två företag skiljer sig dock från de andra, Sicon skiljer
sig åt på ett ganska naturligt sätt, de har blivit uppköpta och tycks mer eller
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mindre ha påtvingats en internationell bana. Detta företag visar alltså inte alls
samma mönster som de andra företagen vad gäller utvecklingen från
etableringssätt med liten kostnad och kontroll till etableringssätt med större
engagemang. Det andra företaget som skiljer sig åt är det som använt sig av
agenter och dealers under alla år, det vill säga Image Systems. Detta kan
förklaras med att företaget har lyckats väl med denna etableringsform. Vidare
kan det vara så att de har gjort en avvägning mellan resurser och kontroll och
funnit att det etableringssätt som valts är bäst lämpat för deras verksamhet.

Emellertid visar vissa av företagen tendenser på att de har gått från ett initialt
tillstånd med ett etableringssätt och sedan har en förändring skett, som dels kan
sägas präglas av ett lärande. Processen mellan tillstånd och förändring
överensstämmer i några av företagen med den bild som presenterats i figur 9.
Företagens marknadsval kan till viss del sägas följa mönstret för tillstånd och
förändring. Företagen har vanligen börjat sin internationalisering i hemlandet
eller i Europa för att efter en tidsperiod utöka sin marknadsrepresentation till
mer avlägsna marknader som Asien och USA. Tillstånden kan ses som den
tidsperiod där marknaderna som används är konstanta och förändringen sker när
företagen söker sig efter nya marknadsmöjligheter. Under tidens gång lär sig
företagen om den marknad de är verksam på och vissa av de kunskaperna
används för att starta nya marknadsoperationer.

Sammanfattningsvis verkar det som den internationella involveringen i
företagen har ökat över tiden, men att utvecklingen inte helt följer etablerings-
kedjan. Processen förefaller ske snabbare och mer oregelbundet än traditionellt
och det är svårt att se ett entydigt mönster i de marknader och de etableringssätt
som företagen använder sig av. Ett visst mönster kan dock skönjas i att de
undersökta företagen börjar med den europeiska marknaden för att sedan övergå
till USA och Asien. Trots företagens skilda val av etableringssätt kan det
emellertid sägas att inget av företagen fullt ut följer etableringskedjans olika
etableringsfaser. Detta kan bero på att kapitalresurserna inte är den främsta
begränsningen i de undersökta företagen, att vissa av företagen har en
internationell prägel samt att marknadsförutsättningarna kan skynda på
etableringsprocessen.

6.4 Nätverksmodellens tillämplighet

Följande avsnitt är indelat i rubrikerna aktörer i nätverken, orsaker till att
nätverk används, en klassificering av olika nätverksrelationer samt hur nätverk
kan kopplas till processmodellen.
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6.4.1 Aktörer i nätverken

Forskare som Johansson & Vahlne (1990) samt Korhonen m.fl. (1996) tar upp
användandet av nätverksrelationer som ett sätt för företag att etablera, bibehålla
och utveckla varaktiga och långsiktiga samarbeten. Nätverksrelationerna är ofta
grundade på förtroende och tillit. De kan vara formella eller informella
(Johansson & Vahlne, 1990), starka eller svaga (Lindmark, 1994) och kan
skapas via sociala eller affärsmässiga kontakter (Johansson & Vahlne, 1990).
Det är viktig att poängtera det som Johansson & Vahlne (1990) tar upp om
svårigheten för utomstående att observera nätverken kan ha påverkat min
insamling av information kring detta område. Jag får dock lita på att
respondenterna är så pass insatta att de har insyn i vilka nätverk de är
verksamma i.

Samtliga av de fem intervjuade företagsrepresentanterna anser att deras företag
är med i någon form av nätverk. Representanten för Image Systems har till och
med en så klar bild av företagets nätverksrelationer att han snabbt kan skissa upp
ur relationerna är riktade och vilka som är inkluderade.

Sammanfattningsvis innefattar aktörerna i de undersökta företagens nätverk
bland annat agenter, kunder, andra dotterbolag i koncernen, leverantörer och
konkurrenter. Det som överförs via nätverken är vanligtvis information av något
slag, exempelvis om kunder och konkurrenters nutida och framtida planer.
Vidare används nätverket för att marknadsföra och sälja företagets produkter.
Företagen tycks anse att nätverken är av en viss betydelse, främst för att skapa
långsiktiga relationer.

6.4.2 Orsaker till att nätverken används

En orsak till att nätverk är vikiga och flitigt använda i de företag som intervjuats
kan exempelvis bero på företagens högteknologiska produkter. Marknaden för
dessa produkter är under en ständigt utveckling, ett tecken på detta är att flera av
företagen satsar stora resurser på produktutveckling. Således måste företagen
hålla sig à jour med vad som händer och då kan informationsutbytet genom
nätverksrelationerna komma väl till hands.

Nätverk kan även användas som en referens för att säkra kvalitet (Sharma,
1991). Det kan vara så att nätverken fungerar som en förtroendeingivande
funktion där kunder och andra leverantörer kan erhålla och sprida information
om ett företags produktkvalitet. Detta är extra viktigt för företag med produkter
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som har service eller annan kundanpassning kopplad till dem eftersom det kan
vara svårt att garantera en god kvalitet för produkter som är ogripbara och svåra
att standardisera. För att koppla an till diskussionen kring transaktionskostnader
så kan nätverk ses som ett sätt för företag med servicekaraktär att sänka
transaktionskostnaderna i form av kvalitetssäkring på externt håll via nätverk.

Vidare kan användandet av nätverk ses som ett sätt för de undersökta
småföretagen att få större exponering internationellt, de utnyttjar exempelvis
andra aktörers säljorganisationer och marknadsföring. Detta kan sammanknytas
med de resursbegränsningar som ofta omnämns i diskussioner kring småföretag
(Lindmark, 1994; Holmlund & Kock, 1998). Ett nätverk kan med andra ord ses
som ett sätt att utnyttja andra aktörers förmågor med avseende på verksamheter
som företaget inte ensamt har resurser för.

Sammanfattningsvis används nätverken för att de högteknologiska produkterna
kräver detta i form av kvalitetssäkring, informationsutbyte och produkt-
utveckling. Nätverken används även för att utnyttja resurser som företagen ej
själva kan generera.

6.4.3 Klassificering av olika nätverksrelationer

Axelsson & Johansson (1992) har klassificerat företags nätverk med hjälp av en
matris med graden av internationalisering på marknaden på ena axeln och
företagets grad av internationalisering på den andra. Flera av företagen anser sig
själva både ha en hög grad av internationalisering inom företaget samt att de är
verksamma på en marknad som är internationell. Detta innebär att flera av
företagen kan anses vara internationella bland andra, vilket innebär att de
utnyttjar sin situation i nuvarande nätverk för att skapa nya kontakter i nya
nätverk. Ett exempel är Image Systems som på senare tid har gett sig in i
filmbranschen efter erfarenheter i nätverken för militär- och bilbranschen.
Kunskaperna från dessa nätverk har sedan används vid utforskandet av på
filmindustrin, något som Axelsson & Johansson (1992) benämner som
internationell integrering.

Som jag kan se det är det ett företag, Sicon, som kan anses vara en sen startare.
Detta beror på att företaget inte har en särskilt hög grad av internationalisering
fast det är verksamt på en internationell marknad. Denna företagstyp är
internationellt eftersom andra aktörer i nätverket är internationella och detta
stämmer väl överens med det intervjuade företaget. Företaget som avses är även
det som har blivit uppköpt av en utländsk ägare och det är ägarens nätverk som
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företaget numera använder sig av. Denna företagstyp benämner Axelsson &
Johansson (1992) som en internationell utvidgning, det vill säga företaget
etablerar relationer i utlandet som är nya för företaget.

6.4.4 Nätverk kopplat till processmodellen

Enligt Johansson & Vahlne (1990) erhåller företag kunskaper och erfarenheter
via nätverken vilket påverkar företagets nuvarande affärsverksamheter.
Resonemanget liknar det till tillstånd och förändring som analyserats i samband
med processmodellen tidigare. Från detta resonemang kan det antas att företag
utvecklar val av marknad och etableringssätt beroende på den kunskap och
erfarenheter de erhåller i nätverken. De företag som intervjuats upplever att
informationsutbytet är en viktig del av nätverksrelationen och det kan antas att
denna information skapar ett större kunnande, ett kunnande som kanske inte
skulle kunna erhållas utan nätverkets informationsväxling. Därmed kan det vara
så att de undersökta företagen, via nätverken, utvecklas internationellt via nya,
flera och mer avlägsna marknader samt mer omfattande etableringssätt i form av
egna dotterbolag och försäljningsbolag. De tankar som Korhonen m.fl. (1996)
har kring uppkomsten av nätverk via en initial import, som utvecklas till en
exportrelation via nätverk, tycks inte gälla för de intervjuade företagen, då inget
av företagen har sysslat med import.

Lindmark (1994) menar att småföretags internationalisering påverkas av
variabler som den lokala företagsmiljön, interna och externa resurser samt
företagsledarens kvalifikationer, se figur 14. Huruvida den lokala företagsmiljön
har en betydelse för dessa företag har jag svårt att uttala mig om då företagen
inte gjorde några uttryckliga kommentarer av detta. De nätverk som de ser sig
vara delaktiga i är främst internationella och inte nationella eller lokala.
Emellertid kan det tänkas att dessa företag lokalt gynnas av närheten till
välutbildad och kompetent arbetskraft från Linköpings Universitet samt att
linköpingsregionen kan anses präglas av teknisk tillverkning.

De interna resurser som företagen anser vara av störst vikt är personalen och
dess kunskap. Då dessa företag verkar vilja hålla sig så självständiga som
möjligt är användandet av externa medel förmodligen relativt begränsat. De
externa resurser som används kan tänkas komma från nätverken. De
företagsledare som jag har intervjuat har haft en teknisk bakgrund men har
utvecklat kunskaper om internationella marknadsfrågor. En kommentar till detta
är att de kanske har den tekniska kompetensen som krävs och att de, av egen
erfarenhet, har lärt sig de andra delarna av verksamheten. Kopplas detta till den
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erfarenhetsbaserade kunskap som Johansson & Vahlne (1990) så är det den
kunskapen som är viktigast för att kunna se internationella affärsmöjligeter och
för att driva en internationalisering framåt. Utifrån den aspekten har de
företagsledare jag intervjuat tillräckliga kvalifikationer för en framgångsrik
internationell verksamhet.

Den teoretiska diskussionen kring nätverksrelationer tar även upp starka
respektive svaga bindningar (Lindmark, 1994). Några av företagen upplever att
relationerna är långsiktiga och bygger på ibland på förtroende och utbyte. Det
företag som har haft agenter och dealers som medlemmar i sitt nätverk under
företagets hela internationaliseringsperiod kan eventuellt vara ett uttryck för att
bindningarna mellan företaget och agenterna är starka, då enbart dessa
etableringsformer används. IVP hade initialt en spridd andel distributörer men
har börjat fokusera resurserna och kan antas ha haft svaga bindningar med
distributörerna eftersom relationerna var just spridda och inte särskilt
fokuserade. Slutligen kan förekomsten av långsiktiga nätverk användas för att
minimera kostnader för företaget (Sharma, 1990) och det är möjligt att detta är
en anledning till att företagen värdesätter nätverksrelationerna.

Lindmarks (1994) figur, som behandlas på sidan 49, kan avslutningsvis
användas för att analysera företagens användande av nätverk. I företagets initiala
stadium så erhålls information via kontakter och rena tillfälligheter. I de
undersökta företagen tycks det till exempel vara vanligt att externa kontakter
sker sporadiskt och utan regelbundenhet. I det nästföljande stadiet sker en
expansion och nätverksrelationerna fördjupas och kunskaperna och lärandet från
nätverket antas öka. Nästa steg är att kontakterna etableras formellt och de blir
tätare och starkare. Vissa av företagen kan eventuellt placeras i det här stadiet
och då tänker jag främst på de respondenter som hade en klar bild över utseendet
på företagets nätverk, vilket kan tyda på att relationerna är relativt regelbundna
och stabila. Den kunskap som erhålls under dessa steg kan sedan användas för
att exploatera nya marknadsmöjligheter, ett exempel på detta är företaget som
har ett nätverk för bil- och militärindustrin och som senare har utökat sina
nätverksrelationer i ett nytt nätverk som enbart avser filmbranschen.

Sammanfattningsvis används nätverk i stor utsträckning av de undersökta
företagen. De används främst för informationsöverföring och relationerna avser
vanligen kunder, agenter, distributörer och konkurrenter. De används ofta för att
skapa långsiktiga relationer. Förekomsten av nätverk i dessa företag kan bero på
produkternas drag av service och kundanpassning. Vidare kan nätverken
begränsa vissa kostnader som annars hade uppstått för exempelvis sökning och
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bearbetning av kund- och leverantörsrelationer, vilket kan gynna småföretag
med bristande resurser.

6.5 Internationalisering i högteknologiska småföretag ur ett
integrerat perspektiv

Följande kapitel kan läsas som en översikt av tendenser och karaktäriserande
drag för internationaliseringen i de undersökta högteknologiska småföretagen.
Det kan också läsas som de övergripande resultat analysen har medfört. Kapitlet
utgår från de frågeställningar som ställts upp för uppsatsen och diskuteras
utifrån de tre olika perspektiven för internationalisering, se även figur 6 och 28.

6.5.1 Orsaker till att företagen är internationella

De modeller som har analyserats kan samtliga bidra till förståelsen av
internationaliseringen i de högteknologiska företag som har undersökts. Orsaker
och motiv kan ur ett transaktionsperspektiv förklaras som att de fördelar som
företagen vill utnyttja finns utomlands och inte på den inhemska marknaden.
Marknaden för de undersökta företagens produkter kan sägas vara internationell
eftersom de högteknologiska produkterna är nischartade. Ett agerande enbart på
den svenska marknaden skulle innebära högre transaktionskostnader jämfört
med de internationella och därför väljer dessa företag internationella marknader
där dessa kostnader minimeras. Processmodellen är inte lika tillämpbar för de
undersökta företagen, men den kan till viss del användas för att illustrera varför
företagen väljer internationell handel. Det kan sägas att utvecklingen för de
undersökta företagen till viss del karaktäriseras av en gradvis internationell
involvering som har drag av ett ökat kunnande och lärande. Detta ökande
lärande skapar kunskaper om vilka möjlighet det finns på de internationella
marknaderna. Vidare kan nätverksrelationerna ses som ett motiv för att gå
utomlands. Via ett nätverk kan företaget få en större exponering och kostnaderna
för att bland annat sköta kundrelationer minskar.

6.5.2 Val av marknad

Ur ett transaktionskostnadsresonemang är de undersökta företagen verksamma
på de marknader där transaktionskostnaderna är lägst. Kostnaderna är
exempelvis låga där efterfrågan är stor eller i länder som har en tillräckligt god
infrastruktur för att kunna använda företagens produkter. Genom internali-
serande och ägandespecifika fördelar möter vissa av företagen lägre
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transaktionskostnader. Företagen verkar dock inte vara verksamma på
psykologiskt eller geografiskt nära marknader. Marknadsvalet verkar istället till
stor del styras av utländska aktörers förfrågningar eller av kontakter som
företaget har skapat, exempelvis via nätverk, e-mail och mässor. Företagen som
omfattas i den här uppsatsen har generellt sett startat sin internationalisering på
hemmamarknaden eller i Europa, för att sedan öka sin involvering till mer
avlägsna marknader. Det kan tänkas att de relationer som företagen skapar via
nätverken kan leda till att kontakter med nya marknader. Vidare kan kunskapen
från nätverken leda till att de eventuella psykologiska hindrena minskas och att
mer avlägsna marknader kan utforskas.

6.5.3 Val av etableringssätt

Det vanliga i de undersökta företagen är att de har egna dotterbolag eller
försäljningsorganisationer, med andra ord har de internaliserat sin internationella
verksamhet. Detta kan bero på att transaktionskostnaderna är höga för externa
marknadstransaktioner. Vidare används agenter, vilka kan sägas minska
osäkerheten, och därmed transaktionskostnaderna, genom ett lokalt kunnande
om kultur och affärsseder. De undersökta företagen verkar inte följa process-
modellens etableringskedja fullt ut. Vissa av företagen har varit internationella
från början och andra har efter en kort tid påbörjat sin internationalisering. De
etableringssätt som har valts har ofta börjat med export eller agent för att sedan
övergå till dotter- eller försäljningsbolag. Emellertid kan den process som
etableringskedjan beskriver även sägas gälla för de undersökta företagen.
Användandet av nätverk kan sägas skapa internationella relationer då
relationerna klassas som internationella av samtliga företag. Men huruvida
nätverken bidrar till att bestämma valet av etableringssätt är tveksamt, en tanke
är dock att företagen erhåller den kunskap och de resurser som behövs för att
ändra etableringssätt till exempelvis ett dotterbolagsförhållande.
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7 Avslutande diskussion
Detta avslutande kapitel innefattar de slutsatser som kan dras från denna
uppsats. Vidare presenteras olika förslag på fortsatta forskningsämnen inom
området högteknologiska företag och internationalisering.

7.1 Slutsatser

”Slutligen kan forskaren sätta in sitt forskningsarbete i ett större
sammanhang, ange dess bidrag till forskningen, peka på möjliga
vägar att fortsätta och ge förslag på nya frågeställningar.”

(Patel & Tebilius, 1987, sidan 139)

öljande kapitel sammanställer de slutsatser som den här uppsatsen har
medfört och ämnar besvara de frågeställningar och det syfte som har ställts upp
för uppsatsen. De slutsatser som presenteras gäller för de företag som har
inkluderats i den här undersökningen och kan enbart fungera som en illustration
till hur det kan tänkas fungera i andra högteknologiska småföretag. Strukturen
följer frågeställningarna samt syftet från kapitel 1.

7.1.1 Varför är högteknologiska småföretag internationella?

De undersökta företagen är verksamma internationellt eftersom den inhemska
marknaden är för liten, kunderna och efterfrågan finns utomlands. Detta kan
tänkas bero på företagens högteknologiska bransch som har en nischartad
karaktär. Vidare är ofta grundkonceptet för företagens verksamhet inriktade mot
internationell handel från början vilket omöjliggör en renodlad nationell
verksamhet. En annan anledning till att de undersökta företagen är inter-
nationellt verksamma kan vara att de kontinuerligt får förfrågningar från
internationella kunder och att de då nappar på de erbjudanden som ges. De har
inte resurser att aktivt söka kunder själva, varken nationellt eller internationellt,
vilket även det kan ses som ett motiv för att vara internationell.

7.1.2 Hur väljer högteknologiska småföretag internationella marknader?

De undersökta företagen väljer marknader där fördelarna är störst. Med andra
ord innebär detta att företagen är internationellt verksamma på marknader som
kan erbjuda en efterfrågan på företagens produkter, de marknader som är

F
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vanligast är Europa, USA och Asien. Företagen har alltså inte valt geografiskt
eller kulturellt liknande marknader, utan valet styrs ofta branschmässigt, vilket
kan förklaras utifrån företagens högteknologiska produkter som möter ett
påtagligt förändringstryck. Det kan även antas att företagen lär sig mycket under
åren av internationalisering, bland annat genom olika nätverksrelationer, och att
detta skapar möjligheter att utforska relativt avlägsna marknader. Marknadsvalet
kan karaktäriseras av en relativt slumpmässig och irrationell process som i stor
utsträckning sker på utländska kunder och aktörers initiativ.

7.1.3 På vilka sätt är högteknologiska småföretag internationellt
verksamma?

De etableringssätt som är vanligast i de undersökta företagen är agenter eller
egna dotter- eller försäljningsbolag. Användandet av agenter kan bero på den
lokala kunskap och de kontaktnät som agenterna besitter, färdigheter som dessa
småföretag kan ha svårt att erhålla utan omfattande resurssatsningar. Vanligast
är dock att företagen har en önskan om att sköta den internationella handeln
inom den egna organisationen. Det kan dels bero på företagens produkter, dels
på företagens storlek. Flera av företagen har produkter med drag av service och
kundanpassning vilket innebär att det är lämpligt att producenten och dess
kunskap finns så nära kunden som möjligt. Detta möjliggörs i en egen
internationell organisation. Storleken på företagen, via en enhetlig exponering
via internationella dotterbolag, verka större och mer kraftfull. Med andra ord
kan en egen internationell verksamhet innebära att företaget upplevs som större
och mer pålitligt av kunder och andra aktörer.

7.1.4 Vad karaktäriserar högteknologiska småföretags
internationalisering?

Det som karaktäriserar de högteknologiska småföretagens internationalisering är
främst produkternas karaktär och av företagens relativt lilla storlek. Den
högteknologiska produktmarknaden är internationell och ständigt föränderlig,
vilket sätter en prägel på internationaliseringen. Med avseende på de små
företagens resursbrist verkar begränsningarna inte främst ligga på det finansiella
planet, utan på det kunskapsmässiga. Företagens storlek medför en flexibilitet
som kan tänkas vara nödvändigt i den ombytbara omvärld företagen är
verksamma i. Vidare karaktäriseras internationaliseringen av en önskan om att
vara självständiga, vilket stöds av användandet av egna dotter- och försäljnings-
bolag. Internationaliseringen i de undersökta föreetagen följer en process där
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utvecklingen styrs av ökade kunskaper och erfarenheter via praktisk tillämpning.
Slutligen anser samtliga företagsrepresentanter att de är med i någon form av
nätverk, där information om exempelvis kunder och konkurrenter utbyts.
Nätverken ses i mångt och mycket av företagen som en förutsättning för deras
internationalisering.

7.2 Förslag till fortsatt forskning

En jämförande studie mellan små traditionella företag och högteknologiska
småföretags internationalisering skulle vara intressant att genomföra för att
försöka utveckla vilka likheter och skillnader det finns mellan de båda
företagstyperna. Det skulle även vara intressant att jämföra stora hög-
teknologiska företag med små företag av samma typ för att se om det finns
likheter och skillnader i företagens internationalisering med avseende på storlek.

Då det till viss del har framkommit att besluten i högteknologiska småföretag
kan ses som slumpmässiga och relativt irrationella kan det vara intressant att
studera vad som karaktäriserar beslutsprocesser i dessa företag. Har
företagsledare i små företag möjligheter att fatta rationella beslut om inter-
nationella frågor? I samband med detta kan det även vara av vikt att undersöka
företagsledarnas betydelse för företagets internationalisering. Hur viktigt är det
exempelvis med en internationell bakgrund eller uppväxt för ett företags
internationalisering?

Det skulle även vara intressant att utvidga den här undersökning till en mer
kvantitativ studie med ett stort antal företag medverkande för att se om
resultaten i denna studie kan omformuleras eller revideras. Det vore även
intressant, men praktiskt kostsamt och tidskrävande, att göra en fallstudie av ett
företag under en lång tidsperiod och följa med i de olika faserna mot en fullgod
internationalisering.
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Bilagor

Bilaga 1

Mall för intervjufrågor

Inledande om företaget:

•  Hur länge har ni varit verksamma?
•  Har ni någon affärsidé? Hur lyder den?
•  Hur många anställda har ni?
•  Hur ser organisationen ut?
•  Vad är det som produceras?
•  Vad kännetecknar era produkter? (service, kundanpassning etc.)
•  Vilka resurser är viktiga i ert företag? (kunskap, kapital etc.)
•  Vilken utbildning har de anställda?

Om företagets internationalisering:

•  Hur länge har ni varit verksamma internationellt?
•  Hur har er internationella verksamhet sett ut under åren? (vilket var ert första

val av marknad, etableringssätt, orsaker till att ni valde utländska
marknader?)

•  Vilka marknader/länder är ni verksamma på?
•  Varför har ni valt just dessa marknader?
•  På vilka sätt är ni verksamma på internationella marknader? (dotterbolag,

export, agent etc.)
•  Varför har ni valt just dessa etableringssätt?
•  Hur viktig är den praktiska erfarenheten av tidigare internationalisering? (har

ni t.ex. stött på problem som ni i ett senare skede har tagit lärdom av?)

Motiv, möjligheter och begränsningar för internationalisering:

•  Vilka är orsakerna till att ni är verksamma internationellt? (varför inte bara
inhemsk försäljning?)

•  Vilka är de främsta möjligheterna i er internationella handel?
•  Vilka är de största hindren/problemen ni möter vid internationalisering?
•  Är storleken på företaget ett hinder eller en möjlighet, eller både och?
•  Är produkternas karaktär ett hinder eller en möjlighet, eller både och?



Bilagor

Internationella nätverk:

•  Ser du att ert företag tillhör något som kan kallas ett nätverk? (Nätverk kan
inkludera kunder, kunders kunder, konkurrenter, leverantörer,
underleverantörer, distributörer, agenter, konsulter samt reglerande och
statliga organisationer)

•  Om ja, har nätverket internationella anknytningar? På vilket sätt?
•  Har det internationella nätverket någon betydelse för er internationella

verksamhet?
•  Om ja, hur stor betydelse har det för er internationalisering?
•  Om nej, varför?
•  Om nej, skulle du vilja se att företaget var del av ett nätverk?



Bilagor

Bilaga 2

Kompletterande frågor

Sicon AB:

•  Hur lyder er formella affärsidé?
•  Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med ett nätverk?
•  Har ni upplevt några kulturella problem/skillnader när ni har gjort

internationella affärer? Kan du ge ett exempel?
•  På vilket sätt har kunskapen om internationella affärer förbättrats under åren?

Kreatel Communications AB:

•  Hur lyder er formella affärsidé?
•  Hur stor del av er totala försäljning är internationell?
•  Har ni upplevt några kulturella problem/skillnader när ni har gjort

internationella affärer? Kan du ge ett exempel?
•  På vilket sätt har kunskapen om internationella affärer förbättrats under åren?

Image Systems AB:

•  Vilket år började ni med er internationalisering?
•  Hur lyder er formella affärsidé?
•  Hur stor del av er totala försäljning är internationell?
•  Har ni upplevt några kulturella problem/skillnader när ni har gjort

internationella affärer? Kan du ge ett exempel?
•  Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med ett nätverk?


