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Sammandrag	  

Traditionella internationaliseringsmodeller, såsom Uppsalamodellen, har under de senaste 
decennierna utmanats av internationaliseringsprocesser utförda av företag beskrivna som Born 
Globals. De internationaliseras tidigt och uppnår en utländsk försäljningsvolym på minst 25% 
inom företagets första tre år. Dock beskrivs tillvägagångssättet som mer individuellt än i de 
traditionella modellerna. Uppsatsens syfte är att studera Born Global-fenomenet baserat på en 
fallstudie av Wrapp, där det tillvägagångssätt och de interna faktorer som möjliggjort 
internationaliseringsprocessen kartläggs samt utreds för graden av överensstämmelse med det 
befintliga teoretiska ramverket. Slutsatserna inkluderar att de möjliggörande faktorerna 
överensstämmer i hög utsträckning med de teoretiska förutsägelserna, med undantag för några 
avvikelser såsom synen på "first-mover advantages" samt tillvägagångssättets tämligen 
opportunistiska karaktär. Vidare belyses att nätverket, den tekniska kompetensen samt 
kopplingen till riskkapitalisterna varit av väsentlig betydelse. Slutligen ger studien teoretiska 
insikter, praktiska implikationer samt underlag för framtida forskning. 
 
Nyckelord: Born Globals, internationaliseringsprocess, social gifting, riskkapital, 
entreprenörskap, internationellt företagande
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1.	  Bakgrund	  
Svenska företag har en lång historia av internationella etableringar, med föregångsexempel som 
Alfa Laval under 1880-talet och L.M. Ericsson under 1890-talet (Globaliseringsrådet, 2008). 
Skärvad och Olsson (2008) beskriver att denna internationellt konkurrenskraftiga svenska 
industri var ett viktigt fundament för den ökade levnadsstandarden och välfärden i Sverige under 
1900-talet. 

För svenska små och medelstora företag räcker ofta inte hemmamarknaden till för en långsiktig 
utveckling, varför internationaliseringsgraden blivit allt viktigare för att behålla 
konkurrenskraften. Nya tekniska innovationer har lett till att nyheter, information och 
underhållning snabbt kan spridas på en global nivå, vilket bidragit till en kulturell integration där 
världen upplevs alltmer tillgänglig. (Globaliseringsrådet, 2008.) Denna digitala revolution, 
inklusive exempelvis utbredandet av mobiltelefoner och internet, har radikalt förändrat 
spelreglerna för företag och skapat helt nya förutsättningar (Parsons och Oja, 2010). Från att år 
1999 ha 100 miljoner användare till 750 miljoner användare år 2007, har internet blivit en ny 
teknisk och infrastrukturell förutsättning för exempelvis elektronisk handel och marknadsföring. 
Begrepp som avstånd, tid och tillgänglighet får en ny innebörd när många företagsaktiviteter kan 
utföras var och när som helst. (Skärvad och Olsson, 2008.) 

Svenskt företagande kännetecknas fortfarande av en hög internationaliseringsgrad och ett 
internationellt beroende, till följd av att Sverige är ett litet land globalt sett. Idag bedriver 
omkring vart fjärde svenskt företag internationell verksamhet. (Tillväxtverket, 2011.) De 
förändrade marknadsförutsättningarna har lett till att en ny typ av företag växt fram. Born 
Global-företag internationaliseras tidigt och kännetecknas av en utländsk försäljningsvolym på 
minst 25% inom företagets första tre år. Internationaliseringsprocessen skiljer sig dock åt från de 
traditionella företagen, vilket ligger till grund för den aktuella studien. Maria Adenfelt (2013), 
forskningsledare på Entreprenörskapsforum samt docent i företagsekonomi med inriktning på 
internationellt företagande, betonar att Born Global-företag vanligen utelämnar några av de steg 
som beskrivs i de traditionella stegmodellerna men i övrigt har vissa likheter. Fenomenet 
representerar sålunda inget motsatsförhållande till tidigare modeller på alla punkter, utan kan 
snarare förstås som en naturlig vidareutveckling, företrädelsevis inom vissa branscher. 

Ett exempel på ett Born Global-företag är det svenska IT-baserade företaget Wrapp som erbjuder 
virtuella presentkort via mobilapplikationer och en webbplattform. Bolaget grundades av bland 
andra entreprenören Hjalmar Winbladh år 2011 och har på endast två år etablerats i åtta länder, 
bland annat USA, Storbritannien och Australien. Vidare planerar bolaget en snar framtida 
expansion till ytterligare nio länder, exempelvis Brasilien och Taiwan. Wrapp erbjuder både 
kostnadsfria presentkort, som kan lösas in mot verkliga produkter, samt betalpresentkort i ett 
stort antal butiker. (Wrapp, 2013a.) I april 2013 hade Wrapp omkring 1,3 miljoner användare 
(Fritjofsson, 2013). Wrapp är sålunda i en pågående expansiv internationaliseringsprocess, vilket 
gör företaget intressant och värt att studera ur ett Born Global-perspektiv. 
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1.1	  Problemformulering	  
Denna nya typ av företagande skiljer sig från många etablerade företag och de traditionella 
teorierna om internationaliseringsprocesser kan inte fullt ut appliceras på Born Global-företag. 
Madsen och Servais (1997) förutspådde redan 1997 att detta fenomen kommer att bli alltmer 
utbrett och få en betydande roll för nästa generations företagande. En av de traditionella 
internationaliseringsmodellerna, Uppsalamodellen, presenterar en tydlig strategi för hur 
internationaliseringsprocessen genomförs, vilken går stegvis efter korta psykiska avstånd. I 
kontrast finns för Born Globals ingen tydlig strategi om hur själva processen genomförs, utan 
olika författare lyfter fram olika aspekter. De gemensamma faktorerna för Born Global-företag är 
att de är nystartade, ofta med en unik produkt riktad mot en nischad marknad samt att de drivs av 
visionära entreprenörer som tidigt inriktar sig på en global marknad. Utifrån detta är det 
intressant att genom en fallstudie undersöka hur internationaliseringsprocessen för ett Born 
Global-företag kan gå till och vilka företagsspecifika faktorer som möjliggör processen. 
Eftersom tidigare forskare har belyst de möjliggörande faktorerna ur olika aspekter eftersträvas 
en presentation av ett möjligt tillvägagångssätt utifrån ett sammanställt teoretiskt ramverk. 
Genom att utelämna mer generella omvärldsfaktorer och istället undersöka företagets interna, 
specifika egenskaper eftersträvas en djupare insikt i detta fenomen som kan ligga till grund för 
liknande fall, vidare diskussioner och förslag på framtida forskning. 

1.2	  Frågeställning	  
Hur kan ett Born Global-företag gå tillväga vid en expansiv internationaliseringsprocess och 
vilka är de möjliggörande interna faktorerna? 

1.2.1	  Syfte	  
Uppsatsens syfte är att studera ett Born Global-företags möjliga internationaliseringsprocess, 
baserat på en fallstudie av Wrapp. Författarna undersöker vilka interna faktorer som möjliggjort 
internationaliseringsprocessen samt hur väl dessa överensstämmer med det befintliga 
teoriramverket. Utifrån avsaknaden av en enhetlig och heltäckande teori om 
internationaliseringsprocessens olika steg ämnar författarna kartlägga ett möjligt 
tillvägagångssätt med Wrapp som exempel, inklusive de eventuella hinder som funnits under 
processen. 

1.3	  Avgränsningar	  
Det finns en mängd grundläggande faktorer som möjliggjort framkomsten av Born Globals. För 
att besvara vår frågeställning kommer vi inte att fokusera på uppenbara omvärldsfaktorer, såsom 
den tekniska utvecklingen, reducerade psykiska barriärer samt internets utbredning och 
infrastrukturella tillgänglighet. Dessa belyses bara i den mån som krävs för en större förståelse. 
Istället undersöks de specifika, interna egenskaper företaget besitter och vilka faktorer som 
påverkat dess internationalisering. Ett undantag som kommer beaktas är dock 
konkurrenssituationen, som anses relevant för att fullt ut kunna förklara och förstå 
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internationaliseringen. Vi kommer inte att utföra någon djupare undersökning om andra 
intresseområden inom företaget såsom medarbetarsituationen, medial uppmärksamhet, 
produktutbud och den allmänna finansiella situationen. Med namnet Wrapp avses både bolaget 
Bohemian Wrappsody AB med säte i Stockholm och den verksamhet företaget bedriver. 
Benämningen Wrapp används eftersom det är det varumärke tjänsten drivs under. 

2.	  Teoretisk	  referensram	  
Följande avsnitt presenterar de teoretiska begrepp som ligger till grund för undersökningen och 
analysen av fallföretaget. Avsnittet syftar till att förse läsaren med nödvändig teoretisk bakgrund 
som krävs för full förståelse av resultat, diskussion och slutsatser. 

2.1	  Uppsalamodellen	  
Historiskt sett har den modell som kallas Uppsalamodellen, presenterad av Johanson och Vahlne 
(1977), ofta använts för att förklara internationaliseringsprocesser för företag. De identifierade, 
baserat på en empirisk undersökning av fyra större svenska företag, att vissa mönster gick att 
återfinna i processen. Den grundläggande mekanismen är att marknadskunskap och 
marknadsengagemang (statiska aspekter) antas påverka åtagandebeslut om resurser till nya 
marknader och hur nuvarande aktiviteter utförs (dynamiska aspekter). Marknadskunskap och 
marknadsengagemang påverkas i sin tur av åtagandebeslut och nuvarande aktiviteter. 
Implikationen av denna mekanism är en gradvis internationaliseringsprocess med en serie små 
steg gentemot nya marknader och internationella åtaganden. Som ett första steg i modellen börjar 
exempelvis ett företag med produktion i hemlandet att sporadiskt exportera små kvantiteter 
utomlands, företrädelsevis till länder med kort psykiskt avstånd. Psykiskt avstånd innefattar de 
faktorer som förhindrar informationsflöden till och från en marknad. Exempel inkluderar 
skillnader i språk, utbildning, affärstraditioner, kultur och industriell utveckling. Vidare följer, 
efter etablerade exportkanaler via en agent, en etablering av egna lokala försäljningskontor och 
slutligen produktion utomlands. Företaget fortsätter sedan att gå in på nya marknader med 
successivt ökande psykiskt avstånd. Johanson och Vahlne (1990) belyser att 
internationaliseringsprocessen kan manifestera sig på olika sätt – genom etablering av utländska 
dotterföretag, internationella samriskföretag, internationella marknadsföringskampanjer, 
licensavtal, internationell handel, mässor och en mängd andra händelser. Ett viktigt antagande är 
att marknadskunskap, inklusive uppfattningar om möjligheter och problem, anskaffas främst 
genom erfarenheten från de nuvarande aktiviteterna på marknaden. Empirisk marknadskunskap 
genererar möjligheter och är därmed en pådrivande faktor i internationaliseringsprocessen, 
samtidigt som den minskar osäkerheten om marknaden. 

2.1.1	  Kritik	  mot	  Uppsalamodellen	  
Reid (1983) kritiserade denna modell för att vara för deterministisk och ignorera de viktiga 
frågorna om hur marknadens karaktäristika och företagets resurser gemensamt avgör 
förändringar i den befintliga exportstrukturen. Ytterligare kritik mot Uppsalamodellen 
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framfördes av Andersen (1993) som menar att ett specifikt läge i internationaliseringsprocessen 
visserligen förklaras utifrån det tidigare läget, men att modellen inte förklarar hur eller varför 
processen startar. Vidare kritiseras modellen eftersom de olika tillstånden och faktorer som 
påverkar processen inte diskuteras. Denna brist på förklarande förmåga leder till vaghet, 
exempelvis mellan den teoretiska nivån och operationaliseringen, vilket därmed ger begränsad 
användbarhet. 

2.1.2	  Innovationsmodellen	  
En liknande modell presenteras av bland annat Reid (1981: 103), som menar att en exportstrategi 
baseras på en innovationsprocess, vilket gett upphov till namnet innovationsmodellen. Den tar 
dock, till skillnad från Uppsalamodellen, även hänsyn till de initiala mekanismer som föregår 
internationaliseringen. I likhet med Uppsalamodellen beskrivs internationalisering som en 
stegvis utveckling, med export som ett första steg. Ett sätt att beskriva den är att dela upp 
innovationsprocessen i fem steg: 1) exportmedvetenhet och identifiering av möjligheter, 2) 
exportavsikt och exportmotivation, 3) exportförsök och begränsad erfarenhet därav, 4) 
exportutvärdering och resultat från exportdeltagande samt slutligen 5) exportacceptans och 
införande av kontinuerlig export. Trots den kronologiska strukturen är det möjligt för ett företag 
att befinna sig i flera steg samtidigt. Cavusgil (1984: 197) beskriver Innovationsmodellen på ett 
liknande sätt, genom att identifiera tre stadier i företagets internationaliseringsprocess: 
experimentellt, aktivt respektive överlåtet engagemang. Både Innovationsmodellen och 
Uppsalamodellen betonar dock att en internationaliseringsprocess sker i en långsam takt, bland 
annat på grund av bristande marknadskunskap. 

2.2	  Born	  Globals	  
Det finns ingen vida antagen definition av begreppet, men Andersson och Wictor (2003: 254) 
föreslår följande definition: 

“Ett Born Global-företag är ett företag som har uppnått en utländsk försäljningsvolym 
på minst 25% inom tre år av dess grundande och som söker att erhålla betydelsefulla 
konkurrensfördelar från användandet av resurser och försäljning i ett flertal länder.” 

Författare av olika artiklar och i olika länder har använt varierande benämningar av detta 
fenomen. Luostarinen och Gabrielsson (2006: 776) listar några av de mest frekvent 
förekommande benämningarna: högteknologiska start-ups, globala start-ups, Born Globals, 
international new ventures, gasellföretag, born internationals och globala kunskapsintensiva 
bolag. Gemensamma faktorer för denna typ av företag är att de är nystartade, ofta med en unik 
produkt riktad till en nischad marknad samt att de leds av entreprenöriella visionärer som strävar 
efter en global marknad redan från start. 
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2.3	  Grundläggande	  teorier	  om	  Born	  Globals	  
En av de artiklar som lade grunden för forskning på denna nya typ av företagande och 
internationaliseringsprocess är Madsen och Servais (1997). Nya marknadsförutsättningar, teknisk 
utveckling och mer avancerade kunskaper hos grundaren beskrivs som viktiga faktorer som 
möjliggjort Born Globals. Vidare är de finansiella tjänsterna idag alltmer internationaliserade, 
transporter är billigare, kommunikationen mer lättillgänglig och högteknologiska innovationer 
utvecklas alltmer. Uppsalamodellen kan tillämpas i avseende om strävan efter tillväxt, låg risk 
och långsiktigt företagande, men själva internationaliseringsmönstret som tidigare förklarats 
genom metaforen ringar på vattnet kan inte tillämpas på Born Global-företag. Bilden nyanseras 
av Bell (1995) där vikten av nätverk och kontakter samt grundarens internationella bakgrund 
lyfts fram. Baserat på en empirisk studie av 187 olika företag, inom handel och IT fastslår Bell 
(1995) att internationaliseringsprocessen för Born Global-företag är mycket individuell, med en 
specifik situation för varje företag och marknad. Madsen och Servais (1997) förklarar dock inte 
Born Globals som en revolutionär internationaliseringsprocess utan en utveckling av den 
evolutionära processen. Det behöver inte vara högteknologiska produkter som säljs för att 
processen ska vara möjlig, men det krävs en nischad produkt för en specifik marknad. 
Grundarens bakgrund, den ökade internationaliseringsgraden i många länder samt tillgång till 
motivation och engagemang är viktiga faktorer som påverkar processens genomförande. 

Ytterligare grundläggande observationer gjordes när Oviatt och McDougall (1997) beskrev den 
växande mängd företag som agerar på den internationella marknaden direkt från start. Den 
riskundvikande och gradvisa naturen av de tidigare teorierna om internationaliseringsprocesser 
kan inte på ett utförligt sätt förklara detta nya fenomen. Förändrade marknadsförutsättningar kan 
till och med utmana dess relevans. Under de efterföljande decennierna efter Uppsalamodellens 
uppkomst har många marknader blivit mer integrerade och internationell digital handel är idag 
en omfattande bransch. Born Globals innehar vanligen en värdefull resurs, ofta i form av 
humankapital såsom medarbetarnas utbildning, färdigheter, talanger samt kompetenser och 
använder en strategi för betjäning av globala nischmarknader med nyskapande produkter och 
tjänster. Vidare är de ofta grundade av internationellt erfarna entreprenörer med aggressiva 
tillväxtmål och välfungerande organisatoriska strukturer. Under sådana förutsättningar skulle en 
traditionell internationaliseringsprocess kunna vara kontraproduktiv för företagets framgång, 
eftersom en internationellt integrerad marknad kräver snabba företagsprocesser för 
tillfredsställande prestationer, eller ens överlevnad. En av de möjliga konkurrensfördelar som ett 
Born Global har gentemot ett stort, etablerat företag är dess operationella flexibilitet. Vanligen 
träffar VD:n eller grundaren själv potentiella kunder i nya länder. Genom sin auktoritet och 
förståelse för företaget kan han då bestämma om nödvändiga förändringar i 
organisationsrutinerna direkt på plats. På så sätt styrs inte utländska engagemang i lika stor 
utsträckning av organisatoriska rutiner och interna policies som i större företag. 
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2.4	  Born	  Global-‐företagets	  egenskaper	  
Knight och Cavusgil (2004) identifierar innovationskulturen som en av de fundamentala 
faktorerna för ett Born Global-företag. Trots en begränsad mängd finansiella, humana och 
substantiella resurser kan Born Globals utnyttja en taktisk blandning av strategi och 
internationell orientering som underlättar en snabb och framgångsrik internationaliseringsprocess. 
En framstående innovationsförmåga skapar ny kunskap, som leder till organisatoriska förmågor, 
bestående av viktiga kompetenser och inbäddade rutiner i företaget. Dessa resurser kan i sin tur 
leda till framstående prestanda, framförallt i konkurrensutsatta och utmanande miljöer. 
Internationalisering kan ses som en innovation och Born Globals anses särskilt innovativa i det 
avseendet. Born Global-företaget ackumulerar företagsspecifik kunskap internt. Den förstärks 
genom företagets aktiviteter och blir i ökande utsträckning inbäddad i företagsrutinerna. Hashai 
och Almor (2004) betonar på ett liknande sätt att grundläggande karaktäristika för Born Global-
företag inkluderar att de vanligen är kunskapsintensiva organisationer som huvudsakligen 
tillhandahåller innovativa, egenutvecklade teknologibaserade produkter. De tillägger att några 
betydelsefulla faktorer för internationaliseringsprocessen är den internationella mobiliteten av 
kunskap, entreprenöriell vision och förmåga samt de informella nätverkens funktion som en 
katalysator för internationalisering. 

Chetty och Campbell-Hunt (2004) betonar betydelsen av grundarens internationella erfarenheter 
och hur denna faktor kan reducera betydelsen av psykiska avstånd mellan marknader. 
Konsekvensen blir att psykiskt avstånd är relevant i en betydligt lägre utsträckning än i 
traditionella modeller och att den preferensen är kortlivad. De tar även upp betydelsen av nätverk, 
den teknologiska utvecklingen samt tidpunkten för internationaliseringen. Knight, Madsen och 
Servais (2004) framhäver istället att den viktigaste faktorn för internationell konkurrenskraft är 
den internationella marknadsföringsorienteringen. Den reflekteras i ett tydligt kundfokus och 
genomförs genom olika strategier för produktkvalitet, marknadsföringskompetens och 
produktdifferentiering. Marknadsföringen tillhandahåller de primära verktygen genom vilka 
företaget interagerar med kunderna och den externa företagsmiljön. En konsekvens av 
produktkvalitetsfokuset är en ökad lönsamhet, som i sin tur tillåter företaget att expandera för att 
öka sin marknadsandel.  

Ytterligare en aspekt presenteras av Weerawardena, Mort, Liesch och Knight (2007), som lyfter 
fram ett perspektiv på den accelererade internationaliseringsprocessen baserad på dynamiska 
förmågor. Modellen framhäver vikten av organisatoriskt lärande och betonar särskilt betydelsen 
av grundarna i att utforma och utveckla tillgångarna i företaget. För att möjliggöra en accelererad 
internationaliseringsprocess måste företaget lära från flera olika källor. Dynamiska förmågor är 
de rutiner genom vilka ett företag inhämtar kunskap. Tre grupper av dynamiska förmågor 
presenteras: en marknadsfokuserad inlärningsförmåga, en internt fokuserad inlärningsförmåga 
och en förmåga för att skapa nätverk. En kombination av dessa tre förmågor leder till skapandet 
av kunskapsintensiva och internationellt konkurrenskraftiga produkter, som understött av 
företagets marknadsföring möjliggör en accelererad internationalisering. 
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2.5	  Egenskaper	  hos	  grundaren	  och	  företagsledningen	  
Gleason, Madura och Wiggenhorn (2006) identifierar att Born Globals generellt sett är större, 
mer diversifierade och har mer uppbackning av riskkapital, jämfört med företag av liknande 
ålder som inte agerar internationellt. Vidare har deras grundare, styrelsemedlemmar och högsta 
chefer mer internationell erfarenhet än motsvarande företag på hemmamarknaden. Detta är 
bidragande faktorer till den gemensamma ambitionen och intresset för en internationell 
expansion. Ledningen i ett Born Global måste inneha flera viktiga kompetenser för att hantera 
detta, bland annat förmågan att hantera internationella personalresurser, överse utländska 
marknadssegment, marknadsföring på olika marknader samt förstå lokala kulturer, 
affärstraditioner och politiska risker. Hashai och Almor (2004) menar å andra sidan att 
ledarskapet i Born Global-företag ofta saknar erfarenhet inom internationella aktiviteter.  
Företagen beskrivs som relativt unga och entreprenöriella i termer av ägarskap och ledarstruktur. 
Ledarskapet antas öka det utländska marknadsåtagandet i takt med ökad marknadskunskap över 
tid. De accepterar vidare en högre risknivå än sina jämlikar på hemmamarknaderna, som också 
ger möjlighet till en högre långsiktig vinst för dess ägare. Risknivån antas korrelera med antalet 
marknader företaget agerar på och dess komplexitet. 

2.6	  Internationaliseringsprocessens	  tillvägagångssätt	  
Luostarinen och Gabrielsson (2006) beskriver internationaliseringsprocessen hos Born Globals 
som en hastigare version av de traditionella förklaringsmodellerna. Vissa steg utförs snabbare än 
annars förväntat, vissa steg utelämnas och vissa steg utförs i omvänd ordning. Dock finns en 
grundläggande struktur som påminner vagt om exempelvis Uppsalamodellen. Även Chetty och 
Campbell-Hunt (2004) konstaterar att internationaliseringsprocessen vanligen består av en 
blandning mellan traditionella och nyare inslag. 

I likhet med detta konstaterar Hashai och Almor (2004) att internationaliseringsprocessen hos 
Born Globals kan karaktäriseras av gradvis ökande åtaganden på utländska marknader, men inte 
nödvändigtvis på det sätt Uppsalamodellen förutsäger. Born Globals genomgår en snabb 
internationaliseringsprocess bland annat på grund av kortare livscykler för produkterna inom 
företagets bransch, en ökande global efterfrågan på produkterna samt möjligheten att åtnjuta 
“first-mover advantages”1. Logiskt sett antas en traditionell, riskundvikande firma avvakta med 
internationaliseringen tills en nivå av mognad och erfarenhet har uppnåtts på hemmamarknaden. 
Dock visar en stor mängd fallstudier att så inte är fallet för Born Globals, vilket förklaras av att 
man betjänar en global nischmarknad, har möjlighet att anskaffa externt kapital, har en global 
entreprenöriell vision och förmåga samt förlitar sig på internationella nätverk som ett substitut 
för egna tillgångar. Den tydligaste skillnaden i internationaliseringsprocessen av Born Globals 
jämfört med traditionella modeller är således hastigheten i processen samt synen på vikten av 
hemmamarknaden. Synen på hemmamarknaden skiljer sig åt på grund av den ökande kulturella 
homogeniteten, “first-mover advantages”, behovet att nå marknader av tillräcklig storlek samt 
                                                
1 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
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den tidigare internationella erfarenheten hos företagsledningen. Vidare urskiljs och presenteras 
ett förslag på ett generellt mönster för en internationaliseringsprocess. Export är ett vanligt första 
utländskt åtagande som medför låg kostnad och låg risk och representerar vanligen den första 
kontakten med en ny marknad. I nästa steg väntas exportåtagandet öka genom användandet av 
agenter eller distributörer. Detta tillåter företaget att betjäna en utländsk marknad utan betydande 
utländska investeringar och på oregelbunden basis. När en utländsk kundkrets växer sig 
tillräckligt stark på en marknad är det tredje steget en nyetablering på den marknaden, vilket 
anses mindre komplicerat än en sammanslagning eller uppköp. Även om denna modell främst 
förklarar internationaliseringsprocessen i produktionsföretag är den relevant även för 
tjänsteföretag då även en tjänst kan exporteras, marknadsföras och utvecklas. 

Tabell 1. Internationaliseringssteg i kunskapsintensiva Born Global-företag. 

 
Källa: egen bearbetning utifrån Hashai och Almor (2004). 

Först i det tredje steget väntas produktion och utveckling bli internationaliserat. I motsats till 
Johanson och Vahlne (1990) framhävs att det är små, snarare än stora, företag som kan ta flera 
stora internationaliseringssteg under en kort tidsperiod. 

2.7	  Ekonomiska	  faktorer	  och	  riskkapitalisternas	  roll	  
Fan och Phan (2007) understryker att ekonomiska faktorer spelar en betydelsefull roll i beslutet 
om företaget ska internationaliseras tidigt eller ej. Två kategorier av ekonomiska faktorer 
särskiljs: omvärldsfaktorer och företagskaraktäristiska faktorer. Ett samband kopplat till en 
ekonomisk omvärldsfaktor är att ju mindre hemmamarknad ett företag har, desto större är 
sannolikheten att de expanderar sin verksamhet till nya marknader i ett tidigt skede. Ytterligare 
en omvärldsfaktor är hur konkurrenssituationen på hemmamarknaden ser ut. Ett ekonomiskt 
samband kopplat till företaget rör produktionskapaciteten hos Born Global-företaget. Om 
företaget till sina initiala resurser är begränsat till sin hemmamarknad kommer bara den 
marknaden betjänas till en början. Med andra ord, ju större mängd initiala resurser ett företag har, 
desto större är sannolikheten för en tidig internationalisering. Den finansiella aspekten av 
internationaliseringsprocessen har ytterligare studerats av Gabrielsson, Sasi och Darling (2004), 
med fokus på vilken påverkan olika finansieringsstrategier har. Studien visar att valet av 
finansieringsstrategi och den finansiella förmågan hos företagsledningen påverkar 
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internationaliseringens framåtskridande. Mer specifikt påverkas ackumuleringen av global 
kunskap inom företagsledningen samt kvaliteten på de beslut som fattas längs processen. Franke, 
Gruber, Harhoff och Henkel (2006) betonar också finansieringen som en viktig del av 
internationaliseringsprocessen. Finansieringen består ofta av riskkapitalinvesteringar. 
Riskkapitalisterna blir då delägare i bolagen med syfte att utveckla hela processen, vilket kräver 
en god samarbetsförmåga med entreprenörerna och grundarna av bolaget. Dock blir inte alla 
bolag beviljade riskkapital. Riskkapitalbolagen beviljar ett begränsat antal företag finansiering, 
som visar en framstående affärsidé och tillväxtpotential. Författarna undersöker även 
riskkapitalisters beslutsfattandegrunder och kommer fram till att en del av förklaringen ligger i 
likheten mellan riskkapitalisterna och entreprenörerna. Riskkapitalister föredrar att investera i 
bolag där grundarna har liknande bakgrunder som dem själva, såsom tidigare yrke, erfarenheter, 
utbildning och intressen. Det baseras på psykologiska grunder där likasinnade personer har 
samma visioner och ambitioner och förstår varandra väl, vilket ofta är en avgörande faktor för att 
ett samarbete ska kunna inledas. 

Samverkan med riskkapitalister medför dock inte endast finansiella fördelar, utan även ett flertal 
immateriella resurser. Fernhaber och McDougall-Covin (2009) lyfter fram riskkapitalisternas 
ofta avgörande roll vid internationaliseringsprocesser. Riskkapitalister har ofta en framgångsrik 
erfarenhet inom en viss bransch och kan erbjuda både finansiering, prestige och kunskap inom 
ett flertal områden. Immateriella resurser som erfarenhet och internationell kompetens samt ett 
brett nätverk hos riskkapitalisten är faktorer som spelar en betydande roll för 
internationaliseringen av mindre bolag. Riskkapitalbolagen fungerar således som en katalysator 
genom bidragandet av finansiering, kunskap och anseende. 

2.8	  Hinder	  och	  utmaningar	  för	  internationaliseringsprocessen	  
Freeman, Edwards och Schroder (2006) identifierar tre huvudsakliga hinder för Born Globals 
internationaliseringsprocess: avsaknad av skalfördelar, avsaknad av finansiella och 
kunskapsbaserade resurser samt ovilja för risktagande. Dessa kan övervinnas genom en 
kombination av fem strategier: 1) personliga nätverkskontakter och företagsledare, 2) starka 
relationer med utländska kunder och leverantörer, 3) att följa klienter i deras nätverk och 
allianser, 4) användandet av avancerad teknologi, 5) användandet av flera inträdesmetoder som 
implementeras samtidigt. Processens framgång beror på den internationella visionen hos 
grundaren, viljan att bli en internationell marknadsledare, identifieringen av internationella 
möjligheter samt innehavandet av internationella kontakter och försäljningsmöjligheter. 

2.9	  Jämförelse	  mellan	  traditionella	  företag	  och	  Born	  Globals	  
Bell, McNaughton, Young och Crick (2003) betonar att många Born Global-företag är 
kunskapsintensiva och grundas av aktiva entreprenörer, ofta till följd av ett viktigt genombrott i 
en process eller teknologi. En vanlig karaktäristika är ledningens globala fokus ända från start, 
vilket ofta återfinns i företag som är inriktade på små, högspecialiserade globala nischer. 
Traditionella internationaliseringsmodeller är mer kritiserade för beskrivningar av tjänsteföretag 
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än produktionsföretag. Å andra sidan minskar robustheten av processmodeller när gränserna 
mellan begreppen vara och tjänst försvagas alltmer. Produktionsföretag inkorporerar i allt högre 
utsträckning en tjänstekomponent och tjänsteföretag kan använda fysiska eller virtuella produkter 
för distribution av sina tjänster. 

Nedan presenteras en komprimerad sammanfattande modell över de presenterade artiklarna, 
inkluderandes de huvudsakliga kategorier som behandlas i de befintliga teorierna samt vilka 
områden respektive kategori innehåller. Detta är en kortare version av den mer omfattande 
sammanfattande modellen som återfinns i appendix 2. 

 
Figur 1. Komprimerad sammanfattande teoretisk modell. 

Baserat på den teoretiska genomgången har dessa faktorer ansetts vara av särskild vikt. Denna 
modell ligger till grund för uppsatsens samtliga avsnitt och fortsatta framställning. 

3.	  Metod	  
I detta avsnitt presenterar vi den undersökningsmetod som använts för att besvara studiens 
frågeställning. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning genom en fallstudie av 
företaget Wrapp. Vi avslutar avsnittet genom att beskriva källkritik och de etiska aspekter som 
rör undersökningen för att ge vår reflektion på trovärdigheten av resultatet. 
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Fenomenet Born Globals kan studeras på många olika sätt och med ett flertal olika perspektiv. Vi 
har valt att göra en kvalitativ undersökning, genom en fallstudie av det svenska företaget Wrapps 
internationaliseringsprocess. Genom att vi använder oss utav en kvalitativ metod ges 
förutsättningar för en mer djupgående förståelse, i kontrast till en kvantitativ metod som 
möjliggör svar och förklaringar som är kvantifierbara. Eftersom uppsatsens syfte rör 
identifierandet och kartläggandet av viktiga faktorer i processen, snarare än att exempelvis mäta 
och rangordna deras relativa betydelse ansågs en kvalitativ metod bäst lämpad. 

3.1	  Teoretiskt	  ramverk	  
Det teoretiska ramverket är baserat på ett antal vetenskapliga artiklar om 
internationaliseringsprocesser, inkluderande både traditionella och modernare modeller. Både 
författare som tillfört banbrytande bidrag och författare som bidragit med nyare, mindre 
beprövade rön har vägts in. Även om den högteknologiska sektorn är frekvent återkommande i 
artiklar om Born Global-företag finns många andra branscher också representerade. 

3.2	  Deskriptiv	  fallstudie	  
Eftersom det aktuella problemområdet redan inrymmer en viss mängd kunskap, i form av 
teoretiska insikter och modeller, lämpar sig en studie av deskriptiv karaktär väl. Vanligen 
undersöks då förhållanden som redan har ägt rum och studien avgränsas till något eller några 
aspekter av det fenomen som är av intresse. (Patel och Davidsson, 2003: 12.) Detta 
förhållningssätt har använts, då endast företagets internationaliseringsprocess undersökts. Den 
kvalitativa undersökningen av Wrapp tar sitt avstamp i företagets bakgrund och presenterar 
viktiga milstolpar i deras utveckling, för att på ett omfattande sätt kunna belysa själva 
internationaliseringsprocessen i syfte att undersöka hur Wrapp har möjliggjort en så pass 
omfattande marknadsexpansion under en begränsad tid. Enligt Denscombe (2000) bör en 
fallstudie vidare vara ändamålsenlig och i viss mån generaliserbar, där resultatet ska kunna vara 
applicerbart på likvärdiga enheter och inte enbart det studerade företaget. Wrapp är ett tydligt 
exempel på ett Born Global-företag där undersökningen av själva internationaliseringsprocessen 
kan jämföras med och tillämpas på liknande företag i motsvarande situation. 

3.3	  Forskningsmetod	  
Eftersom Born Global-företagens internationaliseringsprocesser beskrivs som unika och 
kontextspecifika ansågs intervjuer av företrädare för företaget lämpligt. Datainsamling har skett 
av både primär- och sekundärdata. Primärdatan baseras på semistrukturerade intervjuer som ger 
möjlighet till mer djupgående och öppnare frågor samt följdfrågor. Respondenterna har getts 
möjlighet att lämna så fullständiga och uttömmande svar som möjligt. Det tillvägagångssättet ger 
oss även en så komplett bild som möjligt om respondentens omvärld. Den huvudsakliga 
respondenten är Carl Fritjofsson, affärsutvecklingschef på Wrapp, som varit operativt ansvarig 
för själva internationaliseringsprocessen. En intervju har även genomförts med Eskil Andréen, 
utvecklare som arbetat på Wrapp sedan starten, både på Stockholmskontoret och San Fransisco-
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kontoret. Vidare har en intervju genomförts med Johan Brenner, styrelseledamot i Wrapp och 
partner på riskkapitalbolaget Creandum. Slutligen har en intervju genomförts med Maria 
Adenfelt, forskningsledare på Entreprenörskapsforum samt docent i företagsekonomi, om Born 
Global-fenomenets utveckling i Sverige. Denna bredd av intervjuer ger oss möjlighet att 
undersöka respondenternas olika perspektiv på internationaliseringsprocessen. Respondenterna 
har valts utifrån deras varierande men ingående kunskap om processen med undantag för 
Adenfelt som tillfört ett mer teoretiskt bidrag. Intervjun med Fritjofsson utfördes på Wrapps 
huvudkontor i Stockholm. Det ansågs vara det bästa och tydligaste sättet att kommunicera. I 
samband med intervjun gjordes också vissa deltagande observationer av kontoret genom en 
rundvandring. Intervjun med Andréen utfördes via e-post på grund av hans nuvarande placering 
på San Fransisco-kontoret, som medför en svårighet att träffas. Brenner intervjuades via telefon 
på grund av respondentens tidsbrist. Även intervjun med Adenfelt skedde över telefon. 
Intervjuerna med Fritjofsson, Brenner och Adenfelt spelades in på ljudinspelare för att 
möjliggöra transkribering och därmed minimera risken för missförstånd och att missa insamling 
av data. Transkriberingen utfördes kort tid efter utförd intervju, medan den fortfarande fanns 
välbevarad i minnet. En telefonintervju för med sig vissa fördelar, som snabbhet och låg kostnad. 
Det finns dock även nackdelar, såsom förlusten av icke-verbal kommunikation och en ökad 
utmaning att etablera förtroende. En e-postbaserad intervju behöver inte transkriberas, vilket kan 
anses vara en fördel. Intervjuns fullföljande kan dock dröja, då respondenten sannolikt inte 
svarar omedelbart. Tidsfaktorn vid en e-postintervju kan ses som en fördel, då det ger 
respondenten möjlighet att reflektera på och formulera svaren noggrant. (Saunders, Lewis och 
Thornhill, 2009: 351.) Nackdelarna med en e-postintervju inkluderar att möjligheten till spontana 
svar minskar samt att respondenten skulle kunna kontrollera intervjusvaren med sin överordnade. 
Sekundärdatan baseras främst på pressmeddelanden och dagspress av nationell och internationell 
karaktär. Dessa har använts för att komplettera primärdatan, men endast i en begränsad 
utsträckning då en stor del av det publicerade materialet om Wrapp behandlar frågor om 
framgång och framtid snarare än själva internationaliseringsprocessen. Vidare är omfattningen 
av sekundärdata om Wrapp begränsad, då företaget endast är två år gammalt. 

En risk med att lägga för stor vikt vid sekundärdatan är att informationen kan utgå ifrån ett 
marknadsföringssyfte som kan ge en alltför positiv bild av företaget och dess 
utvecklingsmöjligheter istället för själva internationaliseringsprocessen. Denna risk för 
subjektivitet och snedvridning finns även i intervjuer med företaget och andra, varför även 
intervjuerna behandlats och analyserats med ett reflekterande perspektiv. Detta innebär bland 
annat att intervjuerna utförts noggrant och väl förberedda samt att resonemangen i intervjuerna 
värderats och i viss mån kontrollerats i exempelvis sekundärdata såsom pressmeddelanden. Det 
finns annars viss risk för efterrationalisering och att endast de positiva aspekterna i intervjuerna 
belyses. Vidare har både teoretiska och empiriska källor ställts mot varandra för att identifiera 
likheter och skillnader. Slutligen har ett självständigt och objektivt förhållande gentemot 
företaget eftersträvats. 
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3.4	  Källkritik	  
Källkritiken kan delas upp i tre huvudsakliga delar: samtidskrav, beroendekritik och 
tendenskritik (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006: 167). Samtidskrav tar hänsyn till 
informationens aktualitet, vilket är viktigt då Born Globals är ett relativt nytt begrepp som skiljer 
sig från de traditionella teorierna på området. För att få ett en tydligare bild av den ackumulerade 
kunskapen på området har vi jämfört de olika författarnas tankegångar med varandra för att se 
hur de skiljer sig åt och vilka faktorer som binder dem samman och på så sätt anpassat oss till 
beroendekritiken. Dessutom bör ett delvis tendenskritiskt förhållande antas gentemot 
uppgiftslämnaren, som i det här fallet är respondenterna vid intervjuerna. Det kan finnas en 
möjlighet att de ser intervjun som ett sätt för marknadsföringsrelaterade ändamål och förskönar 
deras interna situation i syfte att avspegla en alltför positiv bild av företaget. Vi har ingen 
tidigare koppling till företaget eller respondenterna, vilket ökar graden av självständighet. Vidare 
kan antas att ett företag generellt sett är mer sannolikt att försköna vissa utvalda områden. Vi 
undersöker endast företagets internationaliseringsprocess och hur den gått tillväga, medan 
faktorer som finansiella resultat, antal användare och andra framgångsfaktorer som kan användas 
till marknadsföringssyfte ej studerats mer ingående. Slutligen är graden av överensstämmelse 
mellan de subjektiva minnesbilderna hos respondenterna och det faktiska skeendet svårt att 
fastslå. 

3.5	  Operationalisering	  
De teoretiska begrepp som är centrala för en förståelse av tidigare forskning om Born Globals 
har beaktats även i denna uppsats. I samband med datainsamlingen har en separat intervjuguide 
upprättats för respektive respondent, där dessa begrepp översatts till ett mer lättbegripligt språk. 
Operationaliseringen fyller en viktig funktion då den direkt påverkar datainsamlingen och 
därmed hela studiens resultat- och diskussionsdel. Vid respektive intervjus början har områdets 
mest centrala begrepp, såsom vad som åsyftas med exempelvis Born Globals och 
internationaliseringsprocess förklarats. Operationaliseringen har utgått från en nedbrytning av 
huvudtemat, Wrapps internationalisering, i de fem kategorier av frågor som presenterats i figur 1. 
Valet av kategorier anses möjliggöra insamlingen av den data som är nödvändig för besvarandet 
av frågeställningen. Varje fråga har sedan utformats efter strävan att göra den lättförståelig utan 
att kompromissa med dess möjlighet att ge ett heltäckande svar. För att identifiera 
företagsspecifika egenskaper har frågor om exempelvis bakgrund, kompetens och resurser ställts. 
Egenskaperna hos grundarna och företagsledningen har identifierats genom att fråga om tidigare 
erfarenheter, utbildning samt vilken ambition och vision som ligger till grund för företaget. För 
att ta reda på tillvägagångssättet har vi bett respondenterna dels berätta mer fritt, dels 
kompletterat med följdfrågor, då denna övergripande fråga ansetts viktig för den övergripande 
förståelsen. Området som rör de ekonomiska faktorerna och finansieringen har besvarats genom 
frågor om exempelvis hur processen finansierats och betydelsen av riskkapitalister. Slutligen har 
vi bett respondenterna identifiera huvudsakliga hinder och de kritiska moment som varit 
fundamentala för processens fortsättande. Vissa frågor besvaras bäst utifrån en mer självständig 
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beskrivning, medan andra kräver styrning. En komplett redogörelse för frågorna presenteras i 
respektive intervjuguide, som bifogas som bilagor under appendix 3-6. Frågor av liknande 
karaktär har ställts till olika personer för att bredda det insamlade materialet. Respondenternas 
svar har sedan tolkats utifrån de begrepp som beskrivs under teoriavsnittet. 

Uppsatsens validitet innefattar flera aspekter. Den teoretiska validiteten, det vill säga att 
modellerna ska inkludera relevanta variabler och återge samband korrekt (Wallén, 1996: 61), 
anses vara god. Modellerna är grundade både i tidigare forskning och i den aktuella empiriska 
undersökningen. De är dock inte fulländade, men anses vara fria från större systematiska fel. 
Begreppsvaliditeten säkras genom användandet av väldefinierade uttryck som förklaras i 
ordförklaringsdelen i appendix 1. I högsta möjliga utsträckning har engelska ord och termer 
översatts till svenska men i de fall då det bedömts att det inte finns någon fullgod översättning, 
alternativt att det engelska ordet används även i Sverige, har ursprungsordet behållits. Detta val 
anses höja begreppsvaliditeten. Den empiriska validiteten, det vill säga modellens förmåga att 
förutsäga utfallet (Wallén, 1996: 61) anses god eftersom den i stor utsträckning är baserad på 
välanvända artiklar på området. Sammantaget har antagandet gjorts att metoden på ett 
tillförlitligt sätt undersöker det vi avser att undersöka. En annan viktig aspekt i en vetenskaplig 
studie är reliabiliteten, eller tillförlitligheten, som beskriver säkerheten i undersökningen. 
Reliabiliteten redogör för i vilken utsträckning resultatet kan reproduceras vid en upprepad 
undersökning oberoende av tid, rum och genomförare. (Saunders et al., 2009: 156.) Den syftar 
till att ge frihet från slumpmässiga fel (Wallén, 1996: 67). Vid fallstudier är reliabiliteten mer 
komplex, då respondenter kan påverkas, utvecklas och förändras. De personer som intervjuas 
anses vara väl lämpade, då de alla har god insyn i processen men ur olika perspektiv.  

3.6	  Generaliserbarhet	  
De specifika förhållanden och förutsättningar som omger en fallstudie gör att generaliserbarheten 
bör beaktas med varsamhet. Vanligen innefattar generaliserbarhet möjligheten till omtolkning 
från generella resultat till mer specifika förhållanden. Resultaten från fallstudier kan snarare 
överföras från en specifik situation till en annan. Dock kan resultaten vanligen inte användas 
direkt, men metodiken kan agera en förebild snarare än möjlighet till direkt tillämpning. För en 
fallstudie kan begrepp som kommunicerbarhet och tillämpbarhet agera indikatorer eller substitut 
för generaliserbarhet. De kan beskrivas som implikationer av generaliserbarhetens grundidé: att 
få kunskap om generella förhållanden och ge en grund för tillämpbarhet. (Wallén, 1996: 117.) 

3.7	  Etiska	  aspekter	  
All forskning måste ta hänsyn till etiska ställningstaganden, oavsett område. Även om det 
aktuella studieområdet inte är av särskilt känslig karaktär måste vissa etiska aspekter tillgodoses. 
Saunders et al. (2009: 201) presenterar en checklista för kvalitativa intervjuer som tagits hänsyn 
till. Bakgrundsinformationen som delges respondenterna inkluderar syftet med intervjun och vad 
datan kommer användas till, frågan om konfidentialitet, godkännande av ljudupptagning och 
erbjudande av att ta del av vår bearbetning av intervjun innan den publiceras, samtycke om 
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intervjuns syfte och konsekvenser för genomförande av intervjun. Vidare presenterar 
Vetenskapsrådet (2013) de krav som etikprövningslagen (lag 2003:460) ställer och i stort ligger i 
linje med ovan. Intervjuerna har skett på frivillig grund, med möjlighet att dra sig ur eller avbryta 
intervjun vid önskemål. 

4.	  En	  fallstudie	  av	  Wrapps	  internationaliseringsprocess	  
Detta avsnitt presenterar den genomförda empiriska undersökningen av företaget Wrapp. 
Intervjuerna har vävts samman och adderat till varandra för att skapa en holistisk bild av 
processen. De olika respondenternas insikt och roller gör att en bild av insiktsrik bild av 
internationaliseringsprocessen presenteras. 

4.1	  Wrapps	  bakgrund	  
Wrapps affärsidé är att tillhandahålla virtuella presentkort via mobilapplikationer till 
plattformarna iOS och Android samt via en webbaserad plattform. Grundtanken är att attrahera 
kunder till köp genom att erbjuda presentkort som finansieras av återförsäljarna själva som en 
marknadsföringsåtgärd. Presentkorten är sålunda kostnadsfria för både givaren och mottagaren 
av presentkorten. De ges i fördefinierade belopp, vanligen 25 eller 50 SEK eller motsvarande 
belopp i respektive valuta. Wrapps affärsmodell finansieras av en procentuell andel av de inlösta 
presentkorten. Möjlighet finns också att ge ett större belopp, som då betalas av givaren via en 
kortbetalning direkt i tjänsten. Exempelvis kan en användare uppmärksamma en väns födelsedag 
genom att skicka ett virtuellt presentkort hos en klädbutik på 50 SEK, som är giltigt en månad 
från utfärdandet. Väl på plats i butiken beslutar sig vännen för att handla varor för ett belopp som 
överstiger presentkortets. Givaren av presentkortet gynnas av möjligheten att kunna ge ett 
kostnadsfritt presentkort, mottagaren gynnas av ett prisvärt köp, återförsäljaren gynnas av 
attraherandet av kunder som förhoppningsvis leder till köp utöver presentkortsbeloppet och 
slutligen får Wrapp en procentuell andel av det inlösta presentkortet. I april 2013 hade Wrapp 
omkring 1,3 miljoner användare, varav över hälften i USA. (Fritjofsson, 2013.) Under julhandeln 
2012 skickades som mest över en miljon presentkort per vecka, varav omkring 10% inlöstes (Ny 
Teknik, 2013). Vid inlösande av kostnadsfria presentkort är det genomsnittliga 
transaktionsvärdet fyra till sex gånger större än presentkortsbeloppet (Tech Crunch, 2013). 

4.2	  Översiktlig	  sammanfattning	  av	  internationaliseringsprocessen	  
Under februari 2011 började grunden till det som skulle utvecklas till Wrapp att formas. Från att 
idén om att lansera presentkort som ett marknadsföringsverktyg för återförsäljare började ta form 
dröjde det till slutet av året innan tjänsten lanserades i Sverige, i november 2011. Redan från start 
fanns en planerad strategi för en tidig internationalisering. Grundarteamet ansåg att den 
överlägset viktigaste marknaden att etablera sig på var USA, vilket planerades till sommaren 
2012. USA har den mest utvecklade presentkortsmarknadsstrukturen och är också den mest 
omfattande marknaden. Innan dess planerades också en lansering i England i mars 2012, som ett 
sätt att pröva affärsmodellen på ytterligare en marknad och samla erfarenhet. Under februari 
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2012 lanserade dock den tyska startupinkubatorn Rocket Internet GmbH, uppbackat av bland 
andra Kinnevik, en snarlik tjänst vid namn DropGifts. Tjänsten var märkbart inspirerad av 
Wrapps upplägg och affärsmodell. DropGifts annonserade en storartad marknadsentré, med 
tillkännagivande att de sysselsatte omkring 200 medarbetare, hade 50 miljoner euro i riskkapital 
samt planerade lansering i 28 länder. Det fick Wrapp att känna sig tvungna att ändra sin 
internationaliseringsstrategi, utifrån rädslan att mista viktiga “first-mover advantages” på 
respektive marknad. Wrapp arbetade utifrån antagandet att den första aktören som genomförde 
en framgångsrik lansering på en marknad skulle ha bättre möjligheter att knyta till sig de mest 
attraktiva återförsäljarna. Med det i åtanke ökades den planerade expansionstakten till att omfatta 
en lansering på sju marknader under 2012. Även om DropGifts planerade att lansera sig på ännu 
fler marknader, såsom Chile och Sydafrika, ansågs de utvalda länderna, bland annat Tyskland, 
Holland och Australien, representera mer betydelsefulla marknader för Wrapps långsiktiga 
framgång. Fokus var sålunda på ledande marknader, snarare än närliggande marknader. Tjänsten 
lanserades sedermera på alla de sju nya marknaderna med kort varsel. Verksamheten är 
centraliserad och idag finns kontor endast i Stockholm och San Fransisco. Närvaron på de andra 
marknaderna, och alla andra funktioner i företaget, hanteras från dessa kontor. (Fritjofsson, 
2013.) I nedanstående figur presenteras de huvudsakliga händelserna under förloppet från 2011 
till april 2013. 

Figur 2. Wrapps större händelser och etableringsförlopp. 

4.3	  Wrapps	  egenskaper	  
Fritjofsson (2013) betonar originaliteten i Wrapps tjänst och den kreativa innovationskulturen 
som viktiga faktorer för deras utveckling. Vi observerade att kontoren innehåller vissa kreativa 
inslag i kontrast till traditionella kontorsmiljöer, bland annat pingisbord och kuddrum. 
Grundarteamet var, i kombination med medarbetarna, innovatörerna för denna nya typ av tjänst, 
för vilken de myntade begreppet “social gifting”2. Benämningen har sedermera börjat användas 
av fler aktörer i branschen. För att beskydda den proprietära kunskapen har företaget ansökt om 
patent för sin plattform och tjänst (Wrapp, 2013b). Brenner (2013) framhäver också att 
originaliteten i Wrapps idé, som sammanföll med hög global användning av sociala medier och 
smartphones, var förklarande faktorer till den snabba internationaliseringen. Det hela började 

                                                
2 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
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med identifierandet av en makrotrend inom internetvärlden där plånboken börjar flytta in i 
mobiltelefonen. En plånbok innehåller förutom betalkort vanligen även exempelvis ID-kort, 
kuponger, kvitton samt presentkort. En digitalisering av alla dessa föremål är sannolik i 
framtiden. Wrapp ser sig själva i denna evolution där startpunkten blev att digitalisera just 
presentkort. Fritjofsson lyfter fram att en annan betydelsefull egenskap hos Wrapp är 
medarbetarna, som besitter en hög teknisk kompetens och erfarenhet. Av de ungefär 45 
medarbetarna arbetar omkring 25 personer med produktutveckling, där en betydande majoritet är 
civilingenjörer i datavetenskap och närbesläktade områden från Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH). Den tekniska kompetensen är en fundamental egenskap för själva innovationskraften i 
företaget, som tillsammans med grundarnas erfarenheter och nätverk är några av de faktorer som 
möjliggjort internationaliseringen. Ytterligare viktiga faktorer som lyfts fram av Brenner är det 
förtroende som skapas utifrån rätt aktieägare, bra grundare och det nätverk som investerarna har. 
Investerarnätverket var en fördel vid etableringen av kontakter med nya återförsäljare, som var 
redo att teckna avtal trots att Wrapps affärsmodell var oprövad. Andréen (2013) betonar även 
företagets flexibilitet och förändringsbenägenhet som viktiga faktorer. Exempelvis har företaget 
flyttat säljresurser mellan marknader när prioriteringar förändrats och utvecklingsarbetet bytt 
prioritering flera gånger. Vidare har företaget etablerat ett USA-kontor med bland annat 
utveckling, trots de utmaningar med utspriddhet och tidszonskillnader det medför. 

4.3.1	  Global	  nischmarknad	  
Analysföretaget CEB Towergroup uppskattade att det handlades presentkort för 110 miljarder 
USD år 2012, endast i USA. Elektroniska presentkort stod för det i sammanhanget relativt ringa 
beloppet 3 miljarder USD, vilket motsvarar en andel på cirka 2,7% av den totala USA-
marknaden. (CEB Towergroup, 2012.) För att sätta siffrorna i proportion kan nämnas att 
musikbranschen år 2012 globalt omsatte 16,5 miljarder USD (Billboard, 2013). I USA har 
presentkort varit i toppen bland de mest önskade gåvorna sedan 2007, med en rekordnotering år 
2012 då det fanns på uppskattningsvis 59,8% av befolkningens önskelistor (Forbes, 2012). 
Wrapps genomsnittliga användare är en kvinna runt 32 år som skickar fem presentkort per 
månad till sina vänner. Det beskrivs som en eftertraktad och köpstark grupp. (Tech Crunch, 
2013.) Brenner menar att presentkortsmarknadens storlek var en viktig faktor för Wrapps 
internationaliseringsstrategi och utförande. Fritjofsson betonar att USA-marknaden är den 
överlägset största och mest utvecklade presentkortsmarknaden, men att fenomenet finns och är 
använt över stora delar av världen. Det nyskapande med Wrapp och själva evolutionen av 
fenomenet som företaget pådrivit är både digitaliseringen och hur presentkorten används. Istället 
för att presentkorten används som gåvor mellan privatpersoner bygger Wrapps idé 
huvudsakligen på att återförsäljare ger bort kostnadsfria presentkort, som genom plattformen kan 
riktas till önskade demografiska grupper. Med förhoppningen att presentkorten leder till ett 
besök i någon av butikerna och slutligen ett inköp, så används tjänsten sålunda som en renodlad 
marknadsföringskanal. Denna aspekt och användningsområde av presentkort är nyutvecklad och 
liten globalt sett, även om det är del av en mer omfattande industri.  



18 
 

4.4	  Egenskaper	  hos	  grundaren	  och	  företagsledningen	  
Grundarteamet består av Hjalmar Winbladh, som tidigare grundat företag som Sendit och Rebtel; 
Carl Fritjofsson, tidigare medgrundare av annonseringsbyrån AdProfit; Andreas Ehn, tidigare 
teknikansvarig på Spotify; Magnus Hult, tidigare programmerare på Spotify; Leo Giertz, tidigare 
programmerare på Spotify och Skype samt Aage Reerslev, som tidigare grundat 
mobilsurfbolaget Squace. I denna grupp finns fyra medgrundare med civilingenjörsbakgrund 
som har teknisk kompetens, samt två med ekonombakgrund i olika omfattning med kompetens 
inom företagande och försäljning. Den första investeringen i bolaget kom från Creandum. Johan 
Brenner på Creandum hade sedan tidigare en relation till både Winbladh och Fritjofsson, som 
båda arbetat på Creandum. För den vidare utvecklingen och expansionen investerade Atomico i 
Wrapp. Atomico är ett riskkapitalbolag baserat i London som investerar i nystartade bolag inom 
IT-branschen. Företaget är grundat av svensken Niklas Zennström, som var medgrundare till 
fildelningsprogrammet Kazaa samt IP-telefoniföretaget Skype. (Fritjofsson, 2013.) Vidare delas 
ett stort intresse för segling av både Winbladh (Affärsvärlden, 2012) och Zennström (Yacht 
Online, 2009). Omkring två månader efter Atomico investerade även det amerikanska 
riskkapitalbolaget Greylock Partners i Wrapp. Reid Hoffman, Wrapps kontaktperson på 
Greylock Partners, är medgrundare till den elektroniska betalningstjänsten PayPal samt den 
sociala nätverkstjänsten Linkedin. I samband med respektive riskkapitalbolags investering har 
också Johan Brenner, Niklas Zennström och Reid Hoffman tagit plats i styrelsen. (Fritjofsson, 
2013.) Nedanstående figur presenterar på individnivå det huvudsakligliga relationsnätverk som 
bidragit till företaget samt deras respektive utbildning och tidigare erfarenhet. Relationer mellan 
individer har dock inte kartlagts, utan endast relationerna mellan individer och Wrapp. 

 
Figur 3. Relationsnätverk på individnivå. 
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Fritjofsson beskriver att grundarnas entreprenöriella vision och ambition att lansera en 
nyskapande tjänst på global nivå har varit en stor drivkraft. Brenner lyfter också fram kvaliteten 
hos grundarteamet som en av de viktigaste egenskaperna för företagets framgång och 
internationaliseringsprocess. Affärsmodellen baseras på inlösandet av stora volymer presentkort 
och skulle inte bära sig själv på enbart den svenska marknaden. Konsekvensen av verksamheten 
är att attrahera kunder till främst fysiska återförsäljare, men även e-handelsbutiker (Washington 
Post, 2013). Även Fritjofsson anser att driften av ett företag under de rådande premisserna kräver 
en framgångsrik verksamhet på flera stora marknader. En ambition är att bli marknadsledande 
inom digitaliseringsprocessen av plånboken i allmänhet och digitala presentkort i synnerhet. 
Planen är att lansera tjänsten på alla marknader där modellen bedöms fungera, utifrån de kriterier 
som sattes upp. Det finns sålunda en global ambition hos grundarna.  

Fritjofsson menar vidare att informella nätverk har varit av stor betydelse. Vid exempelvis 
rekryteringen av medarbetare med eftersökt kompetens på respektive ny marknad har 
medlemmar ur nätverket bidragit. Både vänner, tidigare kollegor och riskkapitalisternas 
relationer har varit betydelsefulla. Atomico, exempelvis, arbetar över stora delar av världen och 
utifrån Zennströms engagemang i Wrapp kan de dra nytta av detta nätverk. Även Winbladhs 
tidigare erfarenheter, såsom grundandet av flera framgångsrika företag och relationerna därav har 
varit av betydelse för internationaliseringen. Exempelvis hade Winbladh en personlig relation till 
Zennström sedan tidigare, vilket var en bidragande faktor till Atomicos investering i Wrapp. 

Andréen lyfter fram en tydlighet inom den interna kommunikationen om 
internationaliseringsprocessen. Företaget har tydliggjort nuvarande mål, tankar kring nya 
marknader och aktuella prioriteringar i olika perioder. Medarbetarna har deltagit i “workshops”3, 
där expansionsstrategierna gemensamt diskuterats. Detta har enligt anställda på Wrapp varit ett 
betydelsefullt sätt att sprida kunskap om processen och låta medarbetare komma till tals. 

I sin roll som styrelseledamot bidrar Brenner med sin erfarenhet av internationella 
företagsbyggen. En stor del fokuseras på vilka marknader som bör prioriteras och i vilken 
ordning, att se mönster vad som går bra och identifiera fallgropar samt hjälp vid rekrytering och 
affärskontakter. Stödet är sålunda inte inom ett specifikt område, utan det är brett. Dessutom har 
han ett juridiskt ansvar gentemot företaget och dess ägare att se till att bolaget sköts väl. Han 
poängterar att hans viktigaste roll är att coacha och stödja ledningen och grundarna av bolaget. 

4.5	  Internationaliseringsprocessens	  tillvägagångssätt	  
Brenner lyfter fram att ett proaktivt tillvägagångssätt i internationaliseringsprocessen är 
nödvändigt. Sveriges hemmamarknad anses otillräcklig för Wrapp ur flera aspekter. Dels är 
antalet potentiella användare i Sverige begränsat i förhållande till många andra marknader, vilket 
minskar möjligheten för långsiktig tillväxt. Han betonar dessutom att andra aktörer tenderar att 
kopiera en idé relativt snabbt om inte tjänsten lanseras inom kort tid på vissa nyckelmarknader. 

                                                
3 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
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Fritjofsson förklarar att de faktorer som låg till grund för marknadsanalysen var utbredningen av 
smartphones och social media, folkmängd, BNP, hur presentkortsmarknaden såg ut samt graden 
av engelskaförståelse. Faktorer som lokal kultur, affärstraditioner, normer och politik var inte 
lika centrala utgångspunkter. Han medger att analysen var grov till sin natur och att 
tillvägagångssättet i den bemärkelsen avviker från det teoretiskt mest logiska. Exempelvis 
lanserades tjänsten i Australien före exempelvis Danmark, då långa fysiska avstånd inte anses 
vara något hinder. Internationaliseringsstrategin var av tämligen opportunistisk4 karaktär och 
många hastiga beslut fattades utan komplett kännedom om dess konsekvenser. Om en ny 
medarbetare snabbt lokaliserades på en ny marknad ledde det i vissa fall till att avtal med 
återförsäljare slöts med kort varsel, vilket i sin tur påskyndade lanseringen.  

Fritjofsson beskriver att Wrapp använder en centraliserad organisationsstruktur, där det mesta av 
företagets aktiviteter utförs antingen på kontoret i Stockholm eller i San Fransisco. När företaget 
etablerar sig i ett nytt land sker bara de mest kritiska åtgärderna på den nya marknaden, nämligen 
att etablera en relation till lokala återförsäljare. Allt arbete med utveckling, support och ekonomi 
utförs i Sverige eller USA. Processen inkluderar därmed inte etablering av dotterföretag eller 
juridiska och operativa enheter. Wrapp letade, med hjälp av kontakter från riskkapitalbolagen, 
efter nya medarbetare som skulle ansvara för ett nytt sälj- och marknadskontor. På vissa 
marknader var det en person som anställdes, på andra var det fyra, beroende på individens 
kompetenser och marknadens storlek. Många av etableringarna på nya marknader stod och föll 
med processen att få tag på specifik kompetens och kontaktnät för respektive marknad (Andréen, 
2013). Fritjofsson fortsätter att dessa medarbetare arbetat på konsultbasis och inte som anställda i 
företaget. Efter en internutbildning leder denna medarbetare sedan arbetet med att knyta nya 
återförsäljare till Wrapps tjänst. När en kritisk mängd större återförsäljare är knutna till tjänsten 
lanseras den för konsumenter. Företaget anlitade vanligen lokala PR-byråer för att parallellt med 
processen att skapa relationer till återförsäljare och skapa en medvetenhet och förväntan på 
produkten, vilket varit ett värdefullt verktyg på alla marknader.  

Sättet som företagsledningen kommunicerat internationaliseringen internt till medarbetare har 
inte förändrats under processen. Däremot har prioriteringarna förändrats flera gånger. DropGifts 
planer har haft en negativ påverkan på utvecklingsarbetet och drivit företaget att byta fokus från 
att utveckla nya funktioner till nyckelmarknader till att ta fram lokaliseringar och 
partnerintegrationer för nya, mindre marknader. Det anses ha fördröjt företagets tillväxttakt på de 
större marknaderna. (Andréen, 2013.) Innan serien av etableringar utfördes bedömdes att den 
utökade lanseringshastigheten inte skulle orsaka finansiella bekymmer, även om de monetära 
resurserna skulle förbrukas snabbare än först beräknat. De goda relationerna till riskkapitalisterna 
bedömdes kunna säkerställa ännu en finansieringsrunda, kallad Series B5. Denna säkerhet bidrog 
till att beslutet om den nya etableringsexpansionen fattades. (Gigaom, 2012.) 

                                                
4 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
5 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
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Fritjofsson konstaterar i efterhand att Wrapp överskattade betydelsen av “first-mover 
advantages”. Rädslan att inte hinna först till vissa nyckelmarknader drev företaget att påskynda 
internationaliseringsprocessen på bekostnad av den fortsatta produktutvecklingen. I efterhand 
hade en mer välutvecklad tjänst prioriterats högre än en snabbare etablering på nya marknader. 
Strävan efter att åstadkomma konkurrensfördelar ledde företaget till aggressiva tillväxtmål. I 
efterhand insågs att processen med att sluta avtal med stora återförsäljare, skapa ett rykte och att 
utveckla produkten borde prioriterats istället. Brenner poängterar att det finns en tröghet inom 
fenomenet “social gifting”, som innefattar bland annat att man behöver etablera relationer och 
sluta avtal med återförsäljare på de nya marknaderna. Det kan vara en lång och utmanande 
uppgift som blir en inträdesbarriär för nya aktörer. På de marknader Wrapp redan lanserats på 
skapar trögheten därmed ett försprång gentemot eventuella nya konkurrenter. 

4.6	  Ekonomiska	  faktorer	  och	  riskkapitalisternas	  roll	  
Fritjofsson bekräftar att riskkapitalet har varit en fundamental faktor för företagets utveckling. 
Den första investeringen i Wrapp, en så kallad “seed-investering”6, på omkring 1 miljon USD 
gjordes av det svenska riskkapitalbolaget Creandum. Därefter bidrog det svenska 
riskkapitalbolaget Atomico och det amerikanska Greylock Partners med 5,5 respektive 5 
miljoner USD vardera i den första finansieringsrundan, kallad Series A7. Totalt har alltså 
omkring 11,5 miljoner USD i riskkapital tagits in hittills. Företaget har inte finansierat 
internationaliseringen eller driften på något annat sätt än så länge. Brenner fortsätter att 
affärsidén bakom Wrapp ansågs ha internationell potential redan från start, vilket var ett 
grundläggande krav för Creandums engagemang i det tidiga skedet. 

Samarbetet mellan riskkapitalisterna i styrelsen beskrivs som välfungerande och betydelsefullt, 
där de olika medlemmarna bidrar med olika kompetenser. Zennström beskrivs som en värdefull 
tillgång när det kommer till nätverk och i internationaliseringsfrågor medan Hoffman bidrar med 
kunnande kring utformningen av produkten och förståelse för de psykologiska drivkrafterna 
bakom produkten. Fritjofsson lyfter fram betydelsen av att erfarna och välkända 
internetentreprenörer är både investerare och ledamöter i styrelsen. Det skapar en legitimitet och 
intresse för tjänsten, vars värde kan vara svårt att kvantifiera. Även Brenner betonar att det 
faktum att riskkapitalbolagen investerat både pengar och tid i företaget bidrar till en 
kvalitetsstämpel, som påverkar företaget i flera olika avseenden. De icke-monetära fördelarna 
kan dock överskattas. I slutändan är det entreprenörerna som måste göra det tidskrävande 
operativa arbetet, trots värdefulla strategiska råd från erfarna investerare. 

Brenner fortsätter att riskkapitalbolagen bidrar med flera kompetensmässiga fördelar. Utifrån en 
gedigen erfarenhet av nyföretagande hjälper riskkapitalbolagen att identifiera de viktigaste 
marknaderna och strategin för etablering där. Vidare bidrar riskkapitalbolagen med strategiska 
råd för produktens utformande. Utöver detta är de en viktig part vid kontakt med nya 
                                                
6 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
7 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
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återförsäljare och avtalsslutning med dessa. Andra fördelar är riskkapitalbolagens nätverk, som 
exempelvis används för att attrahera internationellt riskkapital. 

I samband med Winbladhs internettelefoniföretag Rebtel som grundades år 2006 etablerades en 
relation till Brenner och Creandum. Winbladh anställdes på Creandum som “venture partner”8 
och Fritjofsson har även en bakgrund som “associate”9 på företaget. Winbladh hade även en 
personlig relation till Zennström sedan tidigare. Därmed fanns en tydlig relation sedan tidigare 
till flera av riskkapitalbolagen. (Brenner, 2013.) 

4.7	  Hinder	  och	  utmaningar	  för	  internationaliseringsprocessen	  
Fritjofsson lyfter fram att synen på hinder längs vägen har varierat. När Rocket Internet 
lanserade DropGifts förändrades Wrapps initiala internationaliseringsplan utifrån en rädsla att bli 
utkonkurrerad eller möta etableringssvårigheter på nyckelmarknader. Längs vägen har dock 
synen på det upplevda hotet förändrats och minskat i betydelse. Företaget ser idag istället de 
interna utmaningarna som de största. Globalt sett är utbudet av mobilapplikationer enormt och 
antalet har vuxit explosionsartat de senaste åren. Wrapps utmaning är både att attrahera nya 
användare och bibehålla de som redan använder tjänsten som kontinuerliga användare. 
Branschens tempo gör att en liknande aktör kan absorbera betydelsefulla marknadsandelar om 
Wrapps användarbas slutar att växa. Incitamenten för en fortsatt tillväxt på nuvarande marknader 
och en internationell expansion på nya marknader är sålunda av stor vikt för en långsiktig 
överlevnad. Vidare framställs graden av lokalisering som en utmaning. På samtliga åtta 
marknader idag finns tjänsten endast tillgänglig på engelska. Även i Sverige sker all 
kommunikation via webbsidan och appen på engelska. Produkten skiljer sig sålunda inte åt 
mellan de olika marknaderna den finns på idag, vilket ses som en utmaning för utbredandet. 
Fritjofsson uppskattar att det drabbar företaget olika hårt på olika marknader. De marknader som 
inte har engelska som modersmål, såsom Sverige, Holland, Tyskland och Finland har alla en hög 
förståelse, men olika förhållande till språket. I Tyskland menar han att företaget drabbats hårdare 
av att tjänsten bara finns på engelska, än på andra marknader. Utmaningen är därmed att göra 
tjänsten intuitiv nog, med tydliga ikoner och grafik, så att själva språket inte blir en barriär för 
användandet. För varje språk som skulle läggas till minskar utvecklingshastigheten för själva 
appen, vilket fördröjer utvecklingen av exempelvis nya funktioner och vidareutveckling av redan 
befintliga. Det är en balansgång, där nya funktioner har prioriterats över lokalisering. Andréen 
konstaterar att den prioriteringsordningen däremot har förändrats under 
internationaliseringsprocessen. Under skeendet då konkurrensen från DropGifts var som mest 
aktuell prioriterades översättningar och nya partnerintegrationer över nya funktioner. Sedan 
januari 2013 har en ny typ av utmaning uppstått, i form av att ha ett utvecklingskontor i San 
Fransisco, USA. Ett utvecklingsteam uppdelat på två platser skapar utmaningar med 
kommunikation och enhet. Eftersom tidszonskillnaderna gör att olika delar av teamet är aktiva 

                                                
8 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
9 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
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under olika tider på dygnet krävs tidsmässig flexibilitet. Medarbetare med nära samarbete är 
därför huvudsakligen baserade på samma kontor. 

4.7.1	  Kritiska	  moment	  
Fritjofsson anser att ett av de mest kritiska momenten för att internationaliseringen skulle kunna 
äga rum var en lyckad “fundraising”10. Både den initiala investeringen, “seed-investeringen”, 
och den efterföljande Series A-finansieringsrundan var således central för fortsatt expansion av 
företaget. Ytterligare ett centralt moment var processen att skapa en relation till välkända 
återförsäljare. I USA knöts exempelvis butikskedjorna H&M, GAP och Sephora till Wrapp, som 
alla tre är välkända återförsäljare med ett stort antal butiker. Brenner lyfter även fram betydelsen 
av legitimitetetsfördelarna av att ha välkända investerare, riskkapitalister och styrelseledamöter. 
Denna legitimitet har varit till fördel ur PR-synpunkt, men även under processen att övertyga 
större varumärken och återförsäljare att ingå ett avtal, trots att Wrapps plattform var relativt 
oprövad. Denna process var den största utmaningen på alla marknader, men främst i USA. 
Fritjofsson betonar att avtal med större återförsäljare leder i sin tur till att nya avtal blir lättare att 
få igenom. I dagsläget är det mest kritiska momentet att få företagets affärsmodell att fungera väl 
på de två högst prioriterade marknaderna, Sverige och USA. Utifrån de erfarenheterna planeras 
att senare utöka engagemanget på de andra marknaderna, såsom att översätta tjänsten, utöka 
utbudet av återförsäljare samt etablera lokalkontor och dotterföretag. 

5.	  Diskussion	  
I följande avsnitt presenteras analyser baserade på överensstämmelsen mellan det teoretiska 
ramverket och den empiriska undersökningen. Fallstudien identifierar en rad intressanta och 
kritiska faktorer för ett Born Global-företags internationaliseringsprocess, som sedermera 
återkopplas till de teoretiska förutsägelserna. 
 
Överensstämmelsen mellan det teoretiska ramverket och Wrapp är god i många avseenden. 
Företaget innehar flera egenskaper som är delar av förklaringen till den expansiva processen, 
som också beskrivs i det teoretiska ramverket. Vissa överensstämmelser av mer generell och 
uppenbar karaktär diskuteras inte mer djupgående, utan fokus läggs huvudsakligen på undantag 
och avvikelser från vad som förväntas utifrån teoriavsnittet. 

5.1	  Företagets	  egenskaper	  
Tidigare forskning har klargjort att Born Global-företag ofta riktar sig till globala 
nischmarknader, vilket kan relateras till Wrapps fall. Presentkortsmarknaden är omfattande och 
återfinns i stora delar av världen. Wrapps tjänst är dock nytänkande då presentkorten används 
som en marknadsföringsåtgärd, huvudsakligen är kostnadsfria för givare och mottagare och 
distribueras med hjälp av sociala nätverk. Wrapp marknadsför därmed både sig själva och de 

                                                
10 Se ordförklaringsdel i appendix 1. 
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återförsäljare de representerar med en marknadsföringsorientering av global karaktär, i enlighet 
med Knight, Madsen och Servais (2004). En annan viktig faktor är den tekniska kompetensen 
och innovationskulturen. Fritjofson (2013) lyfter fram att det är själva kärnan i företaget och att 
medarbetarna på den tekniska sidan och deras kompetens tillhör företagets viktigaste resurser. 
Kontorsmiljön på Stockholmskontoret är kreativt utformad, med flera inslag som avviker från en 
mer traditionell kontorsmiljö. Tanken är att den avslappnade och fria miljön ska understödja och 
utveckla ett kreativt tänkande och tekniska lösningar. 

Weerawardena et al. (2007) beskriver förmågan att använda organisatoriskt lärande genom 
dynamiska förmågor. Wrapp har, trots sin snabba expansionstakt, strävat efter att använda 
erfarenheter från tidigare etableringar i sina nyare. Ett annat exempel är att företaget idag 
fokuserar sitt huvudsakliga engagemang på de två huvudmarknaderna Sverige och USA, i syfte 
att optimera affärsmodellen och kunna visa lönsamhet. De andra marknaderna anses idag viktiga 
ur andra aspekter, såsom att skapa en större kännedom om tjänsten och visa att marknaden finns 
med i planerna. Det finns dock en risk på de marknaderna att det idag lågengagerade åtagandet 
leder till negativa konsekvenser, såsom minskat förtroende och minskade förväntningar på 
tjänsten. Wrapp utnyttjar en kombination av en marknadsfokuserad inlärningsförmåga, en internt 
fokuserad inlärningsförmåga och en förmåga för att skapa nätverk. 

Att åstadkomma konkurrensfördelar är ett brett begrepp, som inkluderar en mängd olika 
specifika egenskaper som gör att Born Global-företag kan styrka sin ställning gentemot sina 
konkurrenter. Flera författare betonar just förmågan att åstadkomma konkurrensfördelar, vilket 
för Born Global-företag kan innebära en operationell flexibilitet samt förmågan att hantera 
resurser och försäljning på flera olika marknader. I Wrapps fall återfinns flera 
konkurrensfördelar, som uppstått bland annat som en konsekvens av den internationella 
erfarenheten och tekniska utvecklingen i företaget. Wrapp kan beskrivas som ett 
kunskapsintensivt företag, vars affärsmodell inkluderar en egenutvecklad, innovativ och 
teknologibaserad tjänst. Dessa karaktärsdrag stämmer väl överens med vad Hashai och Almor 
(2004) beskriver. 

5.2	  Egenskaper	  hos	  grundaren	  och	  företagsledningen	  
Det finns ett starkt teoretiskt stöd för betydelsen av styrelsemedlemmars immateriella resurser, 
såsom deras nätverk och tidigare erfarenhet. För Wrapp har detta varit en väsentlig faktor, då det 
aggregerade nätverket använts vid exempelvis sökande efter nya medarbetare och återförsäljare 
kopplade till tjänsten. Många av medarbetarna, bland andra Winbladh, Ehn, Zennström, Brenner 
och Hoffman har värdefulla erfarenheter och nätverk att konsultera och använda. Den 
omfattande erfarenheten av internationaliseringsfrågor kommer från företag av liknande karaktär, 
varifrån även en förståelse för fallgropar och identifiering av möjligheter har anskaffats. Wrapps 
tidiga och expansiva etableringskedja medför dock även risker. Genom detta agerande visar 
företagsledningen en högre accepterad nivå av risktagande än vad som vanligen förekommer vid 
traditionella internationaliseringsprocesser. Denna riskbenägenhet grundar sig i en global 



25 
 

ambition hos grundarna, där en internationell etablering ses som en förutsättning för långsiktig 
lönsamhet. Även i detta avseende finns en koppling till teoriramverket, bland annat Gleason, 
Madura och Wiggenhorn (2006). De nya marknaderna har dock inte varit slumpmässiga eller 
ogenomtänkta, utan ett aktivt letande utifrån en rad kriterier har föregått etableringarna. Visionen 
om att förbli en marknadsledande aktör inom plånbokens digitalisering samt de högt satta målen 
om många nya marknader och återförsäljarrelationer kan vara ett sätt för företagsledningen att 
visa sin ambition gentemot medarbetarna. 

5.3	  Internationaliseringsprocessens	  tillvägagångssätt	  
En rad teoretiska förutsägelser om tillvägagångssättet överensstämmer med Wrapps utfall. 
Teoretiskt beskrivs ett Born Global-företags internationaliseringsprocess som proaktiv, vilket 
även väl beskriver Wrapps process. Den inhemska och utländska expansionen har skett nästintill 
simultant, med fokus på ledande marknader. Wrapp lanserade tjänsten på sju nya marknader 
inom nio månader från Sverigelanseringen. Flera av marknaderna är stora ekonomiska 
marknader ur ett internationellt perspektiv, såsom England, Tyskland och USA. Vidare använder 
Wrapp global produktutveckling, med utvecklingskontor i Sverige och USA. De långa fysiska 
avstånden mellan de etablerade marknaderna har inte ansetts vara ett hinder. Marknadens 
karaktäristika, såsom social rang, befolkningsstorlek och smartphone-användning anses vara 
viktigare faktorer än placering, politik och kulturella skillnader. 

Det teoretiska ramverket beskriver ett strukturerat tillvägagångssätt för internationaliseringen, 
bland annat i Bell et al. (2003). Wrapps internationaliseringsprocess kan i kontrast till detta sägas 
ha opportunistiska, mindre strukturerade inslag där nya marknader har lanserats till stor del som 
en följd av betydelsefulla möjligheter. Möjligheter såsom lokaliseringen av en medarbetare som 
bedömts lovande på en ny marknad har gjort att vissa marknadsetableringar har påskyndats, 
medan andra fördröjts. Konsekvenserna har inte alltid varit fullt ut kända. Den planerade 
strukturen för internationaliseringen har sålunda varit sekundär gentemot oplanerade möjligheter 
med vad som ansetts vara hög potential. 

När Wrapps ursprungliga expansionsstrategi utformades var andra aktörers eventuella 
utbredande inte en betydande faktor. Dock tvingade DropGifts aggressiva expansionsplaner 
företaget att tänka om. Utifrån antagandet att “first-mover advantages” var av stor vikt 
lanserades därför tjänsten på en rad marknader tidigare än ursprungligen planerat. Andra aktörers 
agerande fick alltså betydelse för internationaliseringsprocessen, vilket företaget dock delvis 
ångrar i efterhand. Förändringen medförde även ändrade prioritetsordningar i företaget. Eftersom 
Wrapps affärsmodell och plattform fortfarande var relativt oprövad i en större skala vid 
påbörjandet av den intensiva expansionen visade företaget en hög nivå av risktagande när man 
lanserade tjänsten på sju nya marknader inom tidsramen av sex månader. En mer genomarbetad 
initial expansionsstrategi hade kunnat inkludera en handlingsplan om eventuellt konkurrerande 
tjänster skulle börja lanseras. Även om Wrapp var först inom “social gifting” och har sökt patent 
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på sin specifika plattform och tjänst, kan företag med en snarlik idé och tjänst etableras och 
utmana den rådande marknadssituationen. 

5.4	  Ekonomiska	  faktorer	  och	  riskkapitalisternas	  roll	  
Riskkapitalet har varit en fundamental faktor för Wrapps internationaliseringsprocess. Relationen 
till riskkapitalbolagen har dock även medfört en rad andra fördelar. Brenner betonar bland annat 
betydelsen av tidigare erfarenheter och kompetens. Riskkapitalisternas icke-monetära fördelar 
utgör dock ingen garanti för framgång. Även om råden från investerare, riskkapitalister och 
andra externa parter är värdefulla ligger merparten av ansvaret för det dagliga operativa arbetet 
på medarbetarna. Det gör att riskkapitalisternas roll, även om det är av väsentlig betydelse, kan 
överskattas om förståelsen inte nyanseras. 

I Wrapps grundarteam finns stora likheter med de riskkapitalister som investerat i tjänsten, i 
termer av bland annat erfarenhet, utbildning och intressen. Många har antingen en ingenjörs- 
eller ekonomutbildning och erfarenhet från tidigare internationaliseringsprocesser i företag av 
liknande karaktär. Vidare delar exempelvis Winbladh och Zennström ett stort intresse för segling. 
Detta visar god överensstämmelse med Franke, Gruber, Harhoff och Henkel (2006). Sannolikt 
bygger överensstämmelsen på att likasinnade personer förstår varandra väl, snabbt kan nå ett 
ömsesidigt förtroende och uttrycker liknande visioner. 

Adenfelt (2013) lyfter fram att det svenska riskkapitalsystemet, inklusive policies och skatter, är 
mindre utvecklat om man jämför med exempelvis USA och England. Det visar sig bland annat i 
det offentliga stödet gentemot små och medelstora företag. Offentliga satsningar är ofta 
anpassade för en traditionell internationaliseringsprocess. Riskkapital är den vanligaste 
finansieringsformen för Born Globals, där långsiktiga mål, en högre riskbenägenhet och 
immateriella resurser är faktorer gör riskkapital till en lämplig finansieringsform. 

5.5	  Hinder	  och	  utmaningar	  för	  internationaliseringsprocessen	  
Olika branscher fungerar på påtagligt olika sätt ur många aspekter, så även tillvägagångssättet för 
och motiven bakom en internationalisering. Adenfelt belyser att det inom exempelvis försvars- 
samt hälso- och sjukvårdssektorn finns så gott som inga Born Globals. Medan den typen av 
branscher är starkt reglerade av lagar och förordningar, är exempelvis IT- och mediasektorn mer 
flexibla i den bemärkelsen. IT-branschen står under kontinuerlig och snabb förändring, vilket 
möjliggör tidiga internationaliseringar för Born Global-företag. Det kan till och med ses som ett 
krav för långsiktig överlevnad, eftersom nya aktörer i annat fall kan ta viktiga marknadsandelar. 
Med andra ord möjliggör inte bara hastigheten i IT-branschen Born Globals, utan eventuellt till 
och med kräver dem. 

Wrapp har, i enlighet med Freeman et al. (2006), använt en kombination av strategier för att 
övervinna olika hinder under processen. Strategierna med personliga nätverkskontakter, starka 
relationer till återförsäljarna, användandet av riskkapitalisternas kontaktnät och användandet av 
avancerad teknologi har alla använts i varierande utsträckning under stora delar av 
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internationaliseringen. Dock har inte flera inträdesmetoder på nya marknader använts samtidigt, 
utan etableringarna på varje marknad har skett på likartade sätt. 

Att åstadkomma “first-mover advantages” är av olika stor betydelse i olika branscher. Medan det 
i vissa branscher finns plats för flera aktörer, finns det i andra bara utrymme för ett fåtal större 
aktörer. Wrapp antog under det tidiga skedet att “social gifting”-marknaden endast skulle rymma 
en större aktör, varför man utifrån rädsla lanserade tjänsten snabbt på flera nya marknader. Den 
utökade expansionstakten gjordes dock på bekostnad av utveckling av nya funktioner och 
möjligheten att lansera en mer raffinerad produkt. Eftersom tjänsten i sig dessutom har en tröghet 
i form av processen att sluta avtal med återförsäljare reviderades synen på betydelsen av “first-
mover advantages”. I slutändan anses det viktigare med en välutvecklad produkt, ett attraktivt 
utbud och vilka marknader man faktiskt agerar på, snarare än att lansera en mindre utvecklad 
produkt på ett större antal marknader. “First-mover advantages” kan dock antas vara viktigare 
för andra branscher. 

6.	  Slutsatser	  
Detta avslutande avsnitt presenterar de huvudsakliga slutsatser som dragits utifrån en analys av 
det empiriska utfallet utifrån det teoretiska ramverket. Slutsatserna är baserade på Wrapps 
internationalisering men bidrar med teoretiska insikter och praktiska implikationer för ledarskap 
i Born Global-företag. 
 
Alla företag är unika till sin natur, men företag inom vissa branscher kan anses mer likartade än 
andra. Kunskapsintensiva och innovativa företag i allmänhet och IT-företag i synnerhet kan antas 
vara betydligt mer originella och avvikande gentemot varandra än företag inom exempelvis 
livsmedelsbutiksbranschen. Denna natur förklarar svårigheten att kunna inkludera samtliga 
företag inom en given teoretisk ram. Vidare utvecklas branscher i takt med teknologiska 
framsteg och tidigare branscherfarenheter. Dessa faktorer ger utrymme för ett dynamiskt 
ramverk för Born Globals, där den aktuella studien ämnar lämna ett bidrag. 

Wrapps egenskaper, grundarnas egenskaper och företagets tillvägagångssätt för dess 
internationalisering överensstämmer i hög grad med det befintliga teoriramverket om Born 
Globals. De områden där en god överensstämmelse med teoriramverket fanns inkluderar bland 
annat att företaget agerar på en global nischmarknad, tekniskt kunnande, innovationskultur, 
internationell erfarenhet hos grundarteamet, stor fördel av nätverk, högre nivå av risktagande, har 
fokus på ledande marknader, liten hemmamarknad, kopplingar till och finansiering från 
riskkapitalister. På några punkter avviker dock Wrapp från teoriramverkets förutsägelser, vilket 
delvis ligger till grund för studiens slutsatser. Dessa avvikelser ger också upphov till vidare 
forskning och därmed en utökad teoretisk kunskap. 

Vikten av att åstadkomma “first-mover advantages” drev Wrapp till att göra signifikanta 
förändringar i sin planerade internationaliseringsprocess, i termer av tidsplanering och val av 
marknader. Med facit i hand konstateras dock att detta strategiska beslut inte ledde till det utfall 



28 
 

som önskades. Den accelererade expansionen kanaliserade företagets resurser gentemot tekniska 
utmaningar såsom lokalisering snarare än vidare produktutveckling. De åstadkomna 
konkurrensfördelarna i form av “first-mover advantages” anses i efterhand inte vara ett optimalt 
utfall utifrån de tillgängliga resurserna. Båda Fritjofsson och Andréen påpekar att 
ursprungsplanens fullföljande sannolikt hade lett till en bättre position idag, i form av en starkare 
ställning på de huvudsakliga marknaderna och en mer raffinerad produkt. Dessa potentiella 
prestationer värderas idag högre än “first-mover advantages” på mindre marknader. Vidare har 
den förändrade expansionsplanen lett till en högre monetär åtgång, som fått till följd att Wrapp 
redan är i färd att påbörja sin andra finansieringsrunda, kallad Series B. Detta kan ligga till grund 
för vidare forskning om ett mer nyanserat synsätt på “first-mover advantages”, där faktorer som 
exempelvis bransch, marknadssituation, produktens eller tjänstens originalitet och 
resursintensiviteten gemensamt vägs in för att på ett mer rättvist sätt utröna betydelsen för det 
specifika företaget. 

En annan avvikelse från den teoretiska referensramen återfinns i själva tillvägagångssättet för 
Wrapps internationalisering. Även om det inte finns en given teoretisk stegvis beskrivning av 
skeendet, finns vissa generella punkter. Utförandet beskrivs i teoriramverket som strategiskt, 
föregånget av ett välplanerat tillvägagångssätt. Även om Wrapps ursprungliga plan skulle kunna 
beskrivas på ett sådant sätt blev utfallet annorlunda. På grund av de beskrivna förändringarna kan 
det utförda tillvägagångssättet för internationaliseringen beskrivas som strategiskt med 
opportunistiska inslag. Detta mer flexibla tillvägagångssätt grundar sig dock på ett strategiskt 
beslut, men med en mindre grad av förutbestämmelse. Det verkliga utfallet står sålunda i kontrast 
till både ursprungsplanens och den teoretiska beskrivningen. Syftet med de opportunistiska 
inslagen har varit att åstadkomma konkurrensfördelar, stärka varumärket och bemöta 
konkurrenters expanionsplaner. Utifrån processens relativt unika förfarande föreslås den 
teoretiska beskrivningen av tillvägagångssättet utökas till att även inkludera faktorer som 
marknadens nuvarande situation, efterfrågan på aktuell vara/tjänst och lanseringens komplexitet. 
Detta kan ligga till grund för en framtida forskningsfråga där en mer mångsidig bild av möjliga 
tillvägagångssätt undersöks. 

Nätverkets betydelse växer fram som en av de mest väsentliga tillgångarna för Wrapps 
internationalisering. Genom det har medarbetare med den eftersökta och värdefulla kompetensen 
kunnat lokaliseras, etableringarna har kunnat kommuniceras effektivt och avtal med stora 
återförsäljare har kunnat slutas. På användarsidan spelar sociala medier, såsom Facebook, en stor 
roll för kommunikationen med slutanvändaren. De främsta relationerna, och förbindelserna 
mellan dessa, redovisas i figuren nedan. Framtida forskning kan fokusera på vilka behov av 
relationer som finns inom olika branscher och hur relationernas ömsesidiga karaktär kan främja 
båda parter. 
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Figur 4. Wrapps relationsnätverk. 

En annan faktor för internationaliseringsprocessens möjliggörande var relationen till 
riskkapitalbolagen. Bidraget har dock inte endast varit av monetär karaktär i form av säkrad 
finansiering, utan även inkluderat tillgång till deras nätverk samt råd och erfarenheter från 
styrelseledamöterna. Betydelsen av relationen till riskkapitalbolagen bör dock nyanseras. Även 
om allt stöd är av stor vikt måste ansvaret för hur det operativa arbetet fördelas och utförs ligga 
på företaget själva. Att riskkapitalister bidrar till processen på olika sätt är sålunda ingen garanti 
för framgång, utan bör snarare förklaras som en erfaren rådgivare i strategiska frågor. Även detta 
område bör undersökas vidare, där relationen mellan ett Born Global-företag och dess 
riskkapitalister kartläggs mer ingående. 

Ytterligare en avvikelse från den teoretiska ramen innefattar valet av marknader. Born Globals 
antas ha en förmåga att förstå lokala kulturer och affärstraditioner samt utvärdera politiska risker. 
Denna förståelse väntas ligga till grund för välplanerade och noga övervägda etableringar. I 
Wrapps fall har dessa faktorer inte varit centrala under internationaliseringens planeringsprocess. 
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Valet av marknader har baserats delvis på intuition och delvis på rationella argument. Fritjofsson 
beskriver att marknadsanalysen inte är så förfinad som den beskrivs i litteraturen och att detta är 
ett område “där den akademiska världen försvinner från verkligheten”. De mer oplanerade, 
intuitiva handlingarna på detta och andra områden bör belysas i framtida forskning. 

Även om överensstämmelsen med ramverket som kartlägger Born Globals är god är inte 
Uppsalamodellen helt utdaterad. I Wrapps fall var vissa delar av internationaliseringsprocessen 
mer överensstämmande med de traditionella teorierna, bland annat de opportunistiska inslagen 
under tillvägagångssättet, användandet av marknadskunskap, strävan efter tillväxt och de 
långsiktiga målen. 

Tillvägagångssättet för ett Born Global-företag vidhålls i hög utsträckning vara individuellt. 
Wrapp representerar ett möjligt utfall, utifrån de beskrivna förutsättningarna. Teknikbranschen är 
snabbrörlig och inkluderar en mängd faktorer som kan antas påverka förfarandet. Ett annat val av 
företag att studera hade därför sannolikt lett till andra resultat. Resultaten bör därmed 
generaliseras med försiktighet, vilket kan ses som en begränsning i studien eftersom den endast 
grundas på ett företags process. Möjligheten att generalisera beror också på hur likt fallföretaget 
är exempelvis ett annat företag i samma kategori. Resultatens värde står då i relation till i hur stor 
utsträckning det företaget innehar liknande interna faktorer som möjliggjort Wrapps 
internationalisering. Ett företag med stora likheter till Wrapp kan väntas ha större nytta av 
resultaten än ett företag som drastiskt avviker från Wrapp, exempelvis ett företag i en annan 
bransch såsom läkemedelsindustrin. Vidare kan ett företag inom exempelvis produktionssektorn 
antas ställas inför andra utmaningar än ett inom tjänstesektorn. En mängd frågor såsom 
marknadssituation, konkurrenter, produktens originalitet och tidigare erfarenhet är därför 
relevanta när tillämpbarheten ska avgöras. En välfungerande och heltäckande teori går sålunda 
inte att utforma endast utifrån uppsatsens resultat, vilket inte heller har varit målet med uppsatsen. 
Kunskapsbidraget i uppsatsen består istället bland annat av identifieringen av ett möjligt 
tillvägagångssätt, vilka företagsspecifika faktorer som kan möjliggöra en internationalisering 
samt vilka områden som kan avvika från det befintliga teoriramverket och förslag på hur dessa 
kan behandlas och nyanseras i framtida forskning. De presenterade avvikelserna kan sålunda 
ligga till grund för framtida forskning i större skala, som krävs för en större förståelse och ett 
utökat teoriramverk om Born Globals-företags internationaliseringsprocesser.  
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Appendix	  1	  -‐	  Ordförklaringsdel	  
 
Associate: En benämning på en ofta yngre, mindre erfaren medarbete på ett riskkapitalbolag 
med uppgifter inom bland annat relationer till intressenter och kundbemötande. 

First-mover advantages: Fördelarna som kan erhållas att vara första aktören på en ny marknad.  

Fundraising: Processen att insamla kapital eller andra resurser från individer, företag, 
organisationer eller myndigheter. 

Opportunistisk: Ett agerande utifrån uppkomna möjligheter baserat på ett självintresse, utan 
vidare betänklighet för konsekvenser. 

Seed-investering: En mycket tidig investering, som kan finansiera exempelvis koncept- och 
prototyputveckling. 

Series A / Series B: Benämningen på ett företags första respektive andra finansieringsrunda, där 
investeringar från riskkapitalbolag eftersöks. 

Social gifting: Affärsidén om användandet av presentkort som marknadsföringskanal med 
sociala medier som kommunikations- och leveransplattform. 

Venture partner: En person som arbetar på ett riskkapitalbolag med investeringar och 
styrelsefrågor, men inte är heltidsanställd eller delägare. 

Workshops: Arbetsseminarium där utvalda personer med en viss kompetens arbetar kring ett 
fokuserat tema för att lösa en problemsituation.  
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Appendix	  2	  -‐	  Sammanfattande	  teoretisk	  modell	  
Tabell 2. Jämförelse mellan traditionella företag och Born Globals i ett antal avseenden. 

 
Källa: Traditionella modeller (vänstra kolumnen): Bell et al. (2003: 346-347);  
Born Globals (högra kolumnen): egen bearbetning utifrån angivna artiklar. 
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Appendix	  3	  -‐	  Intervjuguide	  1	  
Carl Fritjofsson, 2013-04-25 kl 10.00 
 
Wrapps egenskaper 
- Företagets bakgrund? 
- “Den generella” medarbetarens bakgrund? 
- Företagets viktigaste resurser? (Exempel: teknisk kunskap, humankapital, nätverk etc) 
 
Egenskaper hos grundaren och företagsledningen 
- Grundarnas akademiska respektive erfarenhetliga bakgrund? 
- Ambitionen och visionen bakom expansionen? 
- Varför en så expansiv internationaliseringsprocess? 
- Wrapps syn på hemmamarknaden (Sverige)? 
 
Tillvägagångssättet 
- Beskriv Wrapps internationaliseringsprocess fram till idag. 
- Hur avgörs vilka marknader som tjänsten ska lanseras på? Varför lanserades tjänsten i 
exempelvis Australien före Danmark? 
- Analys av utländska marknader? Tas hänsyn till lokala kulturer, marknadsstorlek, politiska 
faktorer, affärstraditioner, etc? 
- Kommunikation med nya marknader (marknadsföring etc)? 
- Hur skiljer sig produkten åt på de olika marknaderna? 
- Betydelsen av grundarnas informella nätverk (nationella och internationella kontakter, vänner, 
tidigare kollegor etc)? 
- Har det planerade tillvägagångssättet för internationaliseringen fungerat? 
- Inspiration för internationaliseringsprocessen? 
 
Ekonomiska faktorer och finansiering 
- Betydelsen av externa parter, såsom konsulter och samarbetspartners? 
- Internationaliseringsprocessens finansiering. 
- Riskkapitalisternas roll? Tidigare erfarenhet tillsammans? 
- Betydelsen av styrelseledamöterna från riskkapitalbolagen? 
- Huvudsakliga konkurrenter? Vilka konkurrensfördelar besitter ni gentemot dessa? 
 
Hinder och kritiska moment 
- Stora hinder längs vägen? Hur har dessa hinder övervunnits? 
- Positiva och negativa kritiska moment? 
- Finns det något ni ångrar eller gjort annorlunda om ni fick chansen? 
 
- Framtidsplaner? Fler länder? Fler produkter? etc 
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Appendix	  4	  -‐	  Intervjuguide	  2	  
Johan Brenner, 2013-04-29 kl 17.00 
 
Ur Creandums perspektiv 
- Ur Creandums perspektiv, varför beviljades just Wrapp riskkapital? 
- Vilka egenskaper bör ett Born Global-företag inneha för att lyckas med sin 
internationaliseringsprocess? 
- På vilket sätt bidrar Creandum till Wrapps internationaliseringsprocess? 
 - Kompetens? 

- Nätverk? 
- Ägarstyrning? 
- Kredibilitet? 

- På vilka sätt skiljer sig svenska Born Globals från exempelvis amerikanska? 
 
- Vilka gemensamma mönster i tillvägagångssättet för internationaliseringen finns för svenska 
Born Globals? Finns en generell internationaliseringsmodell som Born Global-företaget skulle 
kunna utgå ifrån? 
 
Ur en styrelseledamots perspektiv 
- Hur kan din erfarenhet, genom din post som styrelseledamot underlätta Wrapps 
internationaliseringsprocess? 
- Vilket ansvar har du som styrelseledamot gentemot företaget? 
- Finns det något som skiljer Wrapp från ett “generellt Born Global-företag”? 
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Appendix	  5	  -‐	  Intervjuguide	  3	  
Eskil Andrén, 2013-05-03 
 
- Hur har Wrapps internationaliseringsprocess kommunicerats till medarbetarna? 
- Har det sätt som företagsledningen kommunicerat internationaliseringsplanernarna på 
förändrats längs processen? 
- Hur har förändringarna längs internationaliseringen påverkat utvecklingsarbetet? 
- Vilken roll hade medarbetarna och utvecklarna i internationaliseringsprocessen? 
- Vilka har varit de största hindren i internationaliseringsprocessen ur ett utvecklarperspektiv? 
- Hur skiljer sig det dagliga arbetet på kontoret i San Fransisco sig från det dagliga arbetet på 
Stockholmskontoret? 
- Vilka interna faktorer anser du har varit de viktigaste för internationaliseringen? 
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Appendix	  6	  -‐	  Intervjuguide	  4	  
Maria Adenfelt, 2013-04-29 kl 14.00 
 
- På vilka sätt skiljer sig svenska Born Globals från exempelvis amerikanska? 
- Vilka företagsspecifika faktorer tror du är viktigast för en framgångsrik 
internationaliseringsprocess? 
 - Hos grundare och medarbetare? 
 - Hos styrelse? 
 - Bransch? 
 
- Inom vilken sektor är Born Globals vanligast? 
- Vilka gemensamma mönster i tillvågagångssättet för internationaliseringen finns för svenska 
Born Globals? Finns en generell internationaliseringsmodell som Born Global-företaget skulle 
kunna utgå ifrån? 
- Hur brukar internationaliseringsprocesserna finansieras? 
- Vilken är riskkapitalisters betydelse? 
- Hur har fenomenet Born Globals förändrats sedan det först började studeras för ca 20 år sedan 
och hur tror du det kommer förändras i framtiden? 


