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Sammanfattning  
Nya förutsättningar på marknaden har resulterat i att ett nytt globalt fenomen uppkommit. 

Detta fenomen benämns som Born Globals, och karaktäriseras av små och medelstora företag 

som expanderar på den internationella marknaden tidigt efter grundandet. Dock har inte 

andelen svenska Born Global-företag ökat genom åren. Det beror på problem i form av 

oanpassat stöd, brist på kommunikation och förståelse för nyetablerade företag vid en tidig 

internationell expansion.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förekomsten och användningen av exportstöd 

påverkat etableringen av svenska Born Global-företag utomlands samt hur de redan 

etablerade Born Global-företagen upplevt sin expansion utomlands.  

 

Resultaten för vår undersökning baseras på en enkätundersökning där etablerade svenska 

Born Globals deltagit. Vissa etablerade svenska Born Globals anser att svenska institutioner 

måste mer aktivt stödja och främja små och medelstora företag att söka inhemskt exportstöd. 

Svenska institutioner erbjuder flera olika stöd men på grund av brist på förståelse har de inte 

förstått att kapitalstöd är den typ av exportstöd som svenska Born Global-företag helst velat 

erhålla. Förekomsten av exportstöd har inte påverkat svenska Born Globals att expandera 

utomlands, då majoriteten har lyckats utan exportstöd.  

 

Nyckelord: Born Globals, Exportstöd, Nätverksstöd, Marknadsföringsstöd, Kapitalstöd,  

Inhemska hinder 

 

 



Förord 
Till att börja med vill vi tacka vår handledare Christine Holmström Lind för bra handledning. 

Vidare vill vi tacka våra opponenter för värdefull konstruktiv kritik. Slutligen vill vi tacka de 

Born Global-företag som tagit sig tid att delta i vår enkätundersökning, då deras svar har varit 

mycket betydande för studien.  

 

Trevlig läsning! 

 

Uppsala universitet 15 januari 2014 
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1. Inledning 
"
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt valda problemområde samt en 

problemdiskussion. Därefter redogörs studiens syfte och forskningsfråga.   

 
1.1 Problembakgrund 
 
Dagens globaliserade ekonomier präglas av en ökad kommunikationsteknik och 

transportförmåga, samt en minskning av handelshinder, vilket har resulterat i att internationell 

expansion underlättats för små och medelstora företag (Levitt, 1983; Andersson & Wictor, 

2003; Fan & Phan, 2007). Traditionellt sätt sker företagets internationella expansion stegvis, i 

form av att företag väljer att expandera till länder som de har god kunskap om och som inte 

skiljer sig så mycket i jämförelse med hemlandet (Johanson & Vahlne, 1977). Dock visar 

studier att de traditionella modellerna inte längre kan förklara alla företags expansion 

utomlands (Knight & Cavusgil, 1996; Andersson & Wictor, 2003) då nya förutsättningar på 

marknaden resulterat i att ett nytt globalt fenomen uppkommit. Detta fenomen benämns som 

Born Globals, och karaktäriseras av små och medelstora företag som expanderar på den 

internationella marknaden redan vid start eller i ett tidigt stadium och som har en utländsk 

försäljningsvolym på minst 25 % (Madsen & Servais, 1997; Knight & Cavusgil, 1996; 

Rennie, 1993; Andersson & Wictor, 2003). En internationell expansion innebär flera fördelar 

för företagen. Exempelvis diversifieras företagets risker, den inhemska ekonomin stärks i 

landet, samt att företagets försäljning ökar vilket kan innebära en ökad vinstmarginal. Andra 

fördelar med internationell expansion är den ökning som sker av företagets produktivitet samt 

en ökad konkurrenskraft på marknaden (Kahiya, 2013).  

 

Svenska företag har länge präglats av en hög internationell integration (Globaliseringsrådet, 

2008) och idag är det cirka fjärdedel av de svenska små och medelstora företagen som 

bedriver någon form av internationell verksamhet (Tillväxtverket, 2011a). Då Sverige har en 

relativt liten hemmamarknad som lätt kan bli mättad, betyder det att den svenska ekonomin i 

hög grad är beroende av exportmarknader (Andersson & Wictor, 2003). Utöver en utökad 

tillgång till nya marknader söker sig företag till utländska marknader för att bredda sin 

kundkrets samt erhålla ny kunskap (Halldin, 2012; Leonidou, 2004). I och med de fördelar 

internationaliseringen innefattar har det blivit allt viktigare att främja fler svenska företag till 
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att expandera utomlands. Internationaliseringen innebär dock inte bara möjligheter, utan 

dagens globala företag, främst små och medelstora, stöter på problem och hinder vid 

internationell expansion (Tillväxtverket, 2011a; Kahiya, 2013). För att små och medelstora 

företag ska lyckas expandera utomlands behövs rikligt med resurser i form av kapital, 

kunskap om marknaden samt ett gott nätverk av kontakter (Fan & Phan, 2007). Eftersom 

nystartade små och medelstora företag ofta har begränsade resurser, innebär detta att det kan 

hindra dem att expandera utomlands (Freeman, Edwards, & Schroder, 2006; Li, 2013).  

 
1.2 Problemdiskussion  
 
Andelen svenska små och medelstora företag som etablerat sig utomlands har inte ökat och är 

relativt oförändrad sedan 2002 (Tillväxtverket, 2011a). Studier visar även att svenska små och 

medelstora företag som väljer att expandera internationellt i ett tidigt stadium, så kallade Born 

Globals, är få (Andersson & Wictor, 2003; Halldin, 2012). Av den totala mängden nya företag 

som etableras på marknaden årligen i Sverige, utgör Born Global-företag endast en eller ett 

par procent (Halldin, 2012).  

 

Detta beror på problem i form av inre och yttre hinder som uppstår på den inhemska 

marknaden för små och medelstora företag som vill expandera utomlands. Ett exempel på så 

kallade yttre hinder är enligt Kahiya (2013) den inhemska institutionella kontexten. Det i form 

av brist på statliga stödåtgärder, som sponsrade exportprogram eller ofördelaktiga lagar och 

förordningar, vilka skapar hinder för nyetablerade små och medelstora företag (Kahiya, 2013; 

OECD, 2009). Företagen anpassar sig till de institutionella förväntningar som finns i 

samhället för att överleva och uppnå framgång. Genom att anpassa sig och på så vis få ett 

godkännande av sin omgivning uppnås legitimitet och företaget får stöd för internationell 

expansion (Kostova & Zaheer, 1999). Entreprenörer för företagen kan uppleva det 

institutionella regelverket som en begränsning samt svårighet att anpassa sig efter vid nystart 

av företag (Goméz-Haro, Aragón-Correa, & Cordón-Pozo, 2012) och en större andel små och 

medelstora företag upplever att de institutionella villkoren inte är fördelaktiga för dem 

(Kahiya, 2013; OECD, 2009; Pinho & Martins, 2010). Resultat från tidigare studier har också 

visat att företag ser den inhemska institutionella kontexten, i form av regler och lagar, som en 

anledning till att inte exportera till utlandet (Uner, Kocak, Cavusgil & Cavusgil, 2013). De 

svenska småföretagen står inför oförmånliga spelregler och institutioner (Henrekson, 2001), 

då dessa utformar spelregler för att påverka och begränsa företagens verksamhet. De 
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institutionella villkoren kan alltså upplevas som ett hinder för internationell expansion (Li, 

2013).  

 

Genom att omskapa villkoren för inhemskt stöd skulle ovannämnda hinder kunna åtgärdas. 

Gällande internationell expansion för etablerade och nystartade företag finns det ett tydligt 

gap, då de nya aktörerna ofta inte har samma finansiella och kunskapsmässiga förutsättningar 

som de redan etablerade företagen (Halldin, 2012). Internationalisering av företag kan ske på 

olika sätt och i olika skeenden, detta måste uppmärksammas och det inhemska stödet anpassas 

därefter (Tillväxtverket, 2011a; Moini, 1998). Det stöd som finns idag för företag vid 

internationell expansion är inriktat på de företag som etablerar sig stegvis på den 

internationella marknaden och är inte tillräckligt anpassad för företag som expanderar 

utomlands i ett tidigt stadium (Halldin, 2012). I och med den betydande roll utländsk 

expansion har i den svenska ekonomin, är det viktigt att det är en självklar del i utvecklingen 

hos svenska företag och inte ses som en omöjlighet. För att ännu fler företag ska våga 

expandera utomlands måste institutioner aktivt stödja dem i form av de resurser företagen 

saknar, det är även viktigt att stödet anpassas efter olika typer av företag (Moini, 1998).   

 

Det finns tidigare studier skrivna utifrån svenska institutioners perspektiv, hur de främjar och 

möjliggör små och medelstora företag till att öka i tillväxt och expandera utomlands. Exempel 

är Tillväxtverket som gjort studier som beskriver svenska små och medelstora företags 

möjlighet och hinder för internationell tillväxt (Tillväxtverket, 2011a; Tillväxtverket, 2011b). 

Det finns även studier som jämför den traditionella synen på företags expansion utomlands, 

som sker stegvis, med Born Globals som expanderar kort efter etableringen (Moen & Servais, 

2002). Andra studier jämför även likheter och skillnader mellan dessa två typer av företags 

upplevda hinder vid dess internationella expansion (Uner et al., 2013). Däremot, saknas det 

studier som utifrån svenska Born Globals perspektiv, undersöker hur de upplevt sin expansion 

utomlands med eller utan exportstöd.   

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är med bakgrund av ovanstående problem, att undersöka inhemska 

möjligheter och hinder för svenska Born Global-företag vid internationell expansion. Vi vill 

ta reda vad för typ av inhemskt exportstöd som finns för dessa samt hur betydande stödet varit 

utifrån redan etablerade Born Global-företags perspektiv. Vi vill även undersöka om 
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förekomsten och användningen av inhemskt exportstöd påverkat expansionen av svenska 

Born Globals utomlands. Inom ramen för detta syfte ämnar vi att undersöka följande frågor;  

 

• Vilken hjälp i form av inhemskt exportstöd får nystartade små och medelstora företag 

som expanderat internationellt i ett tidigt stadium vid etableringen? 

• Hur etablerade Born Global-företag upplevt det inhemska exportstöd som finns? 

• Hur har förekomsten och användningen av exportstöd påverkat expansionen av 

svenska Born Global-företag utomlands?  

2. Teoretisk bakgrund 
 

Detta kapitel behandlar relevant teorier i form av tidigare forskning. Kapitlet inleds med ett 

avsnitt som presenterar och definierar begreppet Born Globals, samt de problem som dessa 

företag upplever. Vidare följer ett avsnitt om företagens inhemska institutionella omgivning, 

samt vilka inhemska hinder och inhemska exportstöd som finns för små och medelstora 

företag vid utländsk expansion. Kapitlet avslutas med en teoretisk sammanfattning. 

 

2.1 Born Globals 
 
I en studie om australiensiska tjänsteföretag utförd av McKinsey & Co., (Rennie, 1993), 

uppkom det nya fenomenet Born Globals. Studien visade på uppkomsten av många små och 

medelstora företag som framgångsrikt expanderat till internationella marknader tidigt efter sin 

etablering. Baserat på potentiella affärsmöjligheter sökte sig företagen till avlägsna 

internationella marknader (Rennie, 1993). Senare under 1990-talet kom fenomenet att 

studeras ytterligare av olika forskare. Begreppet har dock benämnts på olika sätt i dessa 

studier, men med ungefär samma innebörd, såsom International New Ventures (McDougall, 

Shane & Oviatt, 1994), Global Start-ups (Oviatt & McDougall, 1994), och Born Globals 

(Knight & Cavusgil, 1996; Madsen & Servais, 1997). Under tiden har forskare formulerat 

sina egna definitioner av Born Globals, men gemensamt för dessa är att det ska vara ett 

nystartat företag som inom 2-3 år framgångsrikt expanderat internationellt (Freeman et al., 

2006; Andersson & Wictor, 2003). En viktig faktor gällande definitionen av Born Globals är 

alltså tiden som får gå från det att företaget etablerat sig i hemlandet, tills att det åstadkommit 

en framstående internationell expansion. Born Globals framstår oftast vara små och 

medelstora företag, detta för att små företag är mer flexibla än stora (Madsen & Servais, 
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1997; Knight & Cavusgil, 2004). Försäljningsvolymen för dessa företag ska vara minst 25 

procent till utlandet (Andersson & Wictor, 2003; Knight & Cavusgil, 2004) och har oftast en 

högteknologisk eller unik produkt som säljs på en nischad marknad (Madsen & Servais, 1997; 

Freeman et al., 2006). Företaget styrs och etableras av erfarna entreprenörer med god 

marknadskunskap och med ett brett globalt nätverk (Madsen & Servais, 1997). En definition 

av Born Globals är den av Andersson & Wictor (2003) och det är denna definition som 

uppsatsen kommer att hänföra till framöver: 

 

“A Born Global is a company that has achieved a foreign sales volume of 

at least 25 % within 3 years of its inception and that seeks to derive 

significant competitive advantage from the use of resources and the sales 

of outputs in multiple countries.”  

Andersson & Wictor, 2003, s. 254 

 

Entreprenören har en avgörande faktor för hur Born Globals agerar och dess strategi för dess 

expansion utomlands (Rennie, 1993; Knight & Cavusgil, 1996; Madsen & Servais, 1997). 

Entreprenörens bakgrund, erfarenheter, karaktär och tidigare kunskaper är därför betydande 

för företagets internationella nätverk (Madsen & Servais, 1997). Ju större kontaktnät 

entreprenören har, desto större sannolikhet är det att företaget expanderar utomlands i ett 

tidigt stadium (Freeman et al., 2006). Den mest avgörande faktorn för företagets expansion 

utomlands är alltså entreprenörens bakgrund och vision, inte vilken bransch företaget verkar i 

(Taylor & Jack, 2013).  

 

Om företaget verkar på en liten hemmamarknad ökar även sannolikheten för internationell 

expansion (Knight & Cavusgil, 1996). Nätverken används alltså av entreprenörer för att skapa 

allianser och partnerskap med internationella kontakter för att övervinna hinder samt 

marknadsföra nya teknologier och innovationer tidigt på den internationella marknaden 

(Freeman et al., 2006). Exempel på tillvägagångssätt för entreprenören att utöka sitt nätverk är 

med hjälp av staten då olika fördelar kan skapas som tillgång till kontakter utomlands och 

tillförlitlig information vad gäller den utländska marknaden och kunder. Staten kan alltså 

minimera den risk och problem som uppstår när Born Global-företag expanderar utomlands 

(Wilkinson & Brouthers, 2006; Freeman et al., 2006).  
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De företag som har tillgång till mer resurser har större sannolikhet att expandera i ett tidigt 

stadium (Fan & Phan, 2007). Då Born Global-företag är relativt nyetablerade är resurserna 

ofta otillräckliga vilket skapar svårigheter för dem att expandera internationellt (Freeman et 

al., 2006; Li, 2013).  De kan därför vara mer beroende av stöd från sin hemmamarknad innan 

de expanderar utomlands. Det stöd företagen kan få är i form av de resurser som de saknar 

(Fan & Phan, 2007).  Företagen kan exempelvis sakna finansiella resurser, personalresurser 

(Freeman et al., 2006) samt marknadsinformation för internationell expansion (Wilkinson & 

Brouthers, 2006). I många fall saknas även ett etablerat nätverk från entreprenörens tidigare 

yrkesliv, vilket kan leda till problem och skapa svårigheter, då dessa nätverk behövs för att få 

tillgång till resurser och kunna expandera. Detta i jämförelse med stora företag som vanligtvis 

har större erfarenhet samt de resurser som krävs för internationell expansion (Freeman et al., 

2006).  

 

2.2 Inhemska hinder vid internationell expansion 
 
Företag verkar i en institutionell kontext som är en konstruktion enligt den institutionella 

teorin. Teorin menar att inhemska institutioner är ett sätt att begränsa den mänskliga 

interaktionen genom olika regler (Kaur & Sandhu, 2013). Den utformade institutionella 

kontexten är alltså inte fördelaktig för alla (Kahiya, 2013), i och med dess begränsningar. För 

att erhålla legitimitet anpassar sig företag efter de institutionella normer och förväntningar 

som finns i samhället (Owens, Palmer, & Zueva-Owens, 2013). Ett företags legitimitet beror 

på tre faktorer, utformning av de institutionella villkoren, företagets karaktär samt 

omgivningens uppfattning och godkännande av företaget (Kostova & Zaheer, 1999). De 

institutionella villkoren omfattar bland annat befintliga utformade lagar och regleringar som 

stabiliserar samhället (Owens et al., 2013) och för att företag ska bli legitima bör dessa följas. 

Genom att uppnå legitimitet blir det enklare för företag att få åtkomst till resurser för tillväxt 

samt att konkurera på marknaden (Kostova & Zaheer, 1999; Owens et al., 2013). De företag 

som inte anpassar sig till samhällets förväntningar och på så sätt saknar legitimitet får inte 

samma tillgång till statligt stöd (Owens et al., 2013).  

 

Förutom den institutionella kontexten och brist på resurser påverkas små och medelstora 

företag av yttre hinder vid internationell expansion. Dessa hinder består bland annat av 

inhemska institutionella marknadshinder, som exempelvis ofördelaktigt inhemskt exportstöd 

som är utformat utifrån den institutionella kontexten (Kahiya, 2013). Institutionella 
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marknadshinder kan delas in i två olika problemområden, de institutionella villkor som staten 

utformat för handel, samt statens begränsade intresse för att antingen möjliggöra eller 

förhindra export för inhemska företag. Institutionella villkor som finns på den inhemska 

marknaden kan vara ett hinder för företag som vill exportera internationellt, då dessa villkor 

är ett ramverk av regler utformade för att begränsa företagens verksamhet med avseende att 

stärka den nationella säkerheten (North, 1990; Leonidou, 2004). Statens intresse i form av 

uppmuntran och stöd till internationalisering av företag, kan vara begränsad eller inte 

tillgodose små och medelstora företags särskilda behov i processen att expandera 

internationellt (Kahiya, 2013).  

 

2.3 Inhemskt exportstöd  
 
Statens intresse i form av uppmuntran för små och medelstora företag att expandera 

utomlands kan visas genom institutionellt stöd, exempelvis exportstöd (Kahyia, 2013). För 

små och medelstora företag utan expansionserfarenhet är exportstöd mycket betydande och 

ofta avgörande för huruvida de väljer att expandera internationellt eller ej (Durmuşoğlu et al., 

2012; Wilkinson & Brouthers, 2006). Exportstöd karaktäriseras som “en extern hjälpande 

hand” från staten för att stärka företagets resurser och förmågor som de kan sakna (Leonidou, 

Palihawadana, Theodosiou, 2011). De företag som expanderar utomlands utan exportstöd kan 

uppleva det problematiskt (Kahyia, 2013). Idag är det många länder som erbjuder olika typer 

av exportstöd för att fler små och medelstora företag ska kunna samt våga expandera 

internationellt. Med hjälp av exportstödet ska de hjälpa företagen att öka sina resurser samt 

kompetens (Kaur & Sandhu, 2013). Det exportstöd företag kan erhålla från staten omfattar 

bland annat garanterade lån, subventioner, sänkningar av exportpriser eller sponsring till 

utländska besök. Även arrangemang av mässor för att utöka företagens nätverk, samt 

anordning av seminarier för att erhålla kunskap om den internationella marknaden (Leonidou, 

2004; Uner et al., 2013). 

 

Statens stöd beträffande export är viktigt, stödet bör dock anpassas specifikt till olika typer av 

företag för att exportaktiviteterna ska lyckas (Moini, 1998). Små och medelstora företag 

erbjuds inte alltid samma exportstöd i och med att stödet ofta är anpassat till de större 

företagen (Leonidou, 2004). Beslutsfattarna för de institutionella villkoren bör ha god 

kunskap om skillnader på olika hinder vid export samt olikheter i exportprocessen för olika 

typer av företag (Bilkey, 1978; Moini, 1998). Staten bör därför skapa stöd i form av olika 
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program anpassade till företagens storlek och typ, vilket skulle främja små och medelstora 

exportföretag (Kahiya, 2013). Det inhemska exportstödet är antingen standardiserat eller 

anpassat till olika typer av företaget (Seringhaus, 2007), stödet bör dock vara anpassat för att 

kunna förbättra dess exportprestation inom olika dimensioner (Moini, 1998; Durmuşoğlu et 

al., 2012). Dessa dimensioner innefattar förbättring av kapitalförmåga, nätverksmässigt samt 

organisatoriskt i form av inlärning (Durmuşoğlu et al., 2012). Företagets expansion utomlands 

kan alltså förbättras genom inhemskt exportstöd (Durmuşoğlu et al., 2012). Detta stöd kan 

även resultera till ökad konkurrenskraft. De olika inhemska exportstöd som företag kan 

erhålla från institutioner omfattar bland annat nätverksstöd, marknadsföringsstöd och 

kapitalstöd (Seringhaus, 2007).  

 

2.3.1 Inhemskt nätverksstöd  
 
Welch & Welch (1996) skriver att integrationen mellan aktörer i ett nätverk påverkar 

företagets internationella expansion. Då ett nätverk med potentiella och befintliga aktörer är 

mycket betydande för företagets internationalisering, betyder det att expansion till utländska 

marknader ofta sker efter att ett nätverk är väletablerat (Welch & Welch, 1996; Johanson & 

Vahlne, 2003). Ett internationellt etablerat nätverk är en resurs för att överkomma 

exporthinder, och kan dessutom fungera som konkurrenskraft för företag (Johanson & 

Vahlne, 2003; Vasilchenko & Morrish, 2011). Nätverk kan delas upp i formella och 

informella, exempelvis formella affärsmässiga nätverk i form av finansiärer och informella 

sociala nätverk i form av relationer med leverantörer, lokala kontakter och kunder (Knight & 

Cavusgil, 1996). Små och medelstora företag är i särskilt behov av ett etablerat nätverk i och 

med att de ofta har begränsade resurser (Vasilchenko & Morrish, 2011) samt lite erfarenhet av 

tidigare internationalisering (Hadley & Wilson, 2003). Detta betyder att de behöver extra stöd 

exempelvis med aktörer från institutioner för att utöka nätverket samt upprätta ett 

internationellt nätverk (Vasilchenko & Morrish, 2011; Zarei, Nasseri, Tajeddin, 2011). 

Kontakter från inhemska institutioner kan innebära hjälp i form av inbjudan till mässor för 

eventuellt kunna utöka företagens nätverk med internationella aktörer (Leonidou, 2004). 

Integrationen mellan aktörer i ett nätverk bidrar även till nya kunskaper samt tillgång till 

information om den utländska marknaden (Welch & Welch, 1996; Hadley & Wilson, 2003). 

Ett nätverk är grundläggande för företag som vill samarbeta med kunder, leverantörer samt 

andra aktörer på den internationella marknaden (Hadley & Wilson, 2003).  
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2.3.2 Inhemskt marknadsföringsstöd  
 
Marknadsföringsstöd kan innefatta allt från hjälp med att erhålla specifik 

marknadsinformation, till besök och etablering på den utländska marknaden (Seringhaus, 

2007). Genom ett nätverk med aktörer och statliga medlemmar kan mässor anordnas för små 

och medelstora företag. Dessa mässor är betydande för företagen att få information om den 

utländska marknaden (Leonidou, 2004) och kan på så vis underlätta dess internationella 

marknadsföring. Marknadsföringsstödet kan även minimera de risker som finns med utländsk 

marknadsföring, som exempelvis felaktig information och okunskap om den utländska 

marknaden. Stödet ska också främja inhemska företag att expandera utomlands. Det är därför 

viktigt att stödet verkar som en extern källa för utöka kunskap samt erfarenhet för expansion 

till utländska marknader (Seringhaus, 2007). 

 

2.3.3 Inhemskt kapitalstöd 
 
Att expandera till en utländsk marknad kräver omfattande kapital, exempelvis för att besöka 

marknaden utomlands, erhålla utländsk marknadsinformation, anställa kunnig personal samt 

utveckla innovativa produkter (Leonidou, 2004). För små företag kan kapital bli en stor börda 

och de kan hamna i underläge redan från start då de ofta har begränsade ekonomiska resurser 

(Kotabe & Czinkota, 1992). Den typ av inhemskt kapitalstöd företag kan erhålla, är bland 

annat genom myndigheter och institutioner såsom garanterade lån, subventioner eller 

sänkningar av exportpriser (Leonidou, 2004).  

 
2.4 Teoretisk sammanfattning  
 
Born Globals innefattar ett nyetablerat företag som tidigt efter etableringen åstadkommit en 

framstående expansion utomlands. Då nyetablerade företag ofta har begränsade resurser är de 

mer beroende av stöd från sin hemmamarknad, det i form av kontakter, kapital, eller kunskap. 

De stöd företag kan erhålla på sin hemmamarknad är bland annat genom inhemskt exportstöd 

som institutioner tillhandahåller. Inhemskt exportstöd företag kan erhålla från institutioner 

och myndigheter omfattar bland annat nätverksstöd, marknadsföringsstöd samt kapitalstöd. 

Exportstöd kan innefatta hjälp som garanterade lån, subventioner eller sänkningar av 

exportpriser, även arrangemang av mässor för att utöka nätverk med kontakter, samt 

anordning av seminarier för att ge tillgång till nödvändiga marknadsdata om den 
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internationella marknaden. Det stöd som företagen erhåller från institutioner bör vara anpassat 

till företaget, detta för att stärka resurser och förmågor vid dess utländska expansion. 

3. Metod  
"
I detta kapitel beskrivs och motiveras den metod som valts för vår undersökning. 

Tillvägagångssätt för insamling av data beskrivs, motivering till urvalet, samt enkätens 

utformning. Avslutningsvis beskrivs studiens validitet och reliabilitet.    

 
3.1 Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Genom att använda en enkätundersökning vill vi undersöka hur förekomsten och 

användningen av exportstöd påverkat expansionen av svenska Born Global-företag 

utomlands. Med hjälp av denna metod har vi kunnat samla in data om en population inom en 

kort tidsperiod och på så sätt kunna jämföra våra resultat och dra generella slutsatser vilket 

inte hade gått vid en kvalitativ metod. Desto större antal deltagande företag i studien, ju större 

helhetsbild av företagens expansion utomlands kan skapas. Dock kan olika enkätfrågor 

uppfattas på olika sätt av olika företagsrepresentanter, vilket kan skapa risk för bortfall samt 

missförstånd (Patel & Davidson, 2011). Att använda en kvalitativ metod skapar däremot 

enhetlighet, då respondenterna svarar på exakt samma frågor och kan ej påverkas av 

intervjuaren, vilket kan uppstå vid en kvalitativ metod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2004).  

 

Resultatet från undersökningen har vi valt att sammanställa i antal, procent och medelvärden 

(m) som motsvarar genomsnittsvärdet av observationerna i enkäten (Wackerly, Mendenhall, 

& Scheaffer, 2008). Medelvärdet samt standardavvikelsen redovisas som tabell (se Bilaga 2). 

Vi har även undersökt sambanden mellan de olika svaren genom att utföra en 

korrelationsmatris där positiva och negativa samband påvisas. Korrelationen kan anta ett 

värde mellan -1 och 1, där -1 påvisar ett fullständigt linjärt negativt samband och 1 ett 

fullständigt linjärt positivt samband (Esaiasson et al., 2004). Korrelationen i matrisen visas 

genom parvisa korrelationer (ρxy) mellan variabler. Vi har erhållit statistiken genom att 

använda statistikprogrammet R och analyserat samtliga svar som överstiger absolutbelopp 
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|0,7|, vilket påvisar ett samband (Gujarati, 2009). De använda korrelationerna redovisas i en 

matris under resultat kapitlet (se Korrelationsmatris 1.).  

 
3.2 Datainsamling 
 
För att kontrollera hur respondenterna tolkade frågorna och svarsalternativen i enkäten 

genomfördes först en provundersökning (Ejlertsson, 1996; Saunders, Lewis, Thornhill, 2009). 

Enkäten skickades ut via e-post under en dag till 20 svenska mikro-, samt små och medelstora 

företag som uppfyllde kriterierna för ett Born Global-företag. De 20 företag som deltog i 

provundersökningen användes inte i det slutgiltiga urvalet. Vi valde dock att använda företag 

som ingick i populationen, det vill säga Born Global-företag medvetet. Detta för att de här 

företagen troligtvis har kunskap om internationell expansion och på så vis kunde vi öka 

chansen att de skulle förstå undersökningsområdet samt frågorna i provundersökningen. Vi 

förstår att detta inte var bästa möjliga sätt att utföra provundersökningen på, då den kunde 

skickats ut till ett större antal respondenter samt under en längre tidsperiod, men då vi inte 

hade så mycket tid ville vi påskynda processen. Genom att använda denna metod kunde vi 

underlätta arbetet genom att upptäcka de fel som fanns i enkäten, för att sedan korrigera den 

till den slutgiltiga versionen (Ejlertsson, 1996). Företagen som deltog i provundersökningen 

tycktes till stor del förstå enkäten. De fel som uppkom rörde enkätens utformning i form av 

språkliga fel, upprepade samt orelevanta svarsalternativ.  

 

Enkäten skickades ut via e-post till 100 utvalda svenska mikro- samt små och medelstora 

företag som uppfyllde kriterierna för Born Globals. Detta skedde under cirka sju dagar och 

respondenterna besvarade enkäten på egen hand. Genom att ta del av företagens 

årsredovisningar och databaser med företagsinformation kunde vi identifiera företagets antal 

anställda, storlek, årliga omsättning, när det grundades samt om företaget expanderat 

utomlands, och på så sätt se om de uppfyllde kriterierna. De kontaktade företagen hittades 

genom artiklar, tidigare studier samt genom egen kännedom. Den här åtgärden vidtogs då det 

inte fanns någon lista eller databas tillgänglig över vilka Born Global-företag som finns i 

Sverige. Detta är även orsaken till de 100 företagen i urvalet, efter att ha undersökt stora 

mängder företag var det dessa 100 företag som uppfyllde kriterierna.  

 

För att erhålla svar från respondenterna är det viktigt att motivera och övertyga dem om 

varför vår undersökning är viktig att delta i (Ejlertsson, 1996; Esaiasson et al., 2004). Vi 
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utformade därför ett introduktionsbrev med en presentation av undersökningen (se Bilaga 1), 

syftet med studien samt hur lång tid undersökningen skulle ta (Esaiasson et al., 2004). 

Introduktionsbrevet innehöll även en förklaring av de problemen som finns gällande svenska 

Born Global-företag och att undersökning var viktig att genomföra för att hjälpa framtida 

företags expansion utomlands. För att ytterligare öka svarsfrekvensen garanterade vi att 

respondenterna fick vara anonyma i undersökningen om så önskades. Introduktionsbrevet 

avslutades med att betona vår uppskattning av deras deltagande. 

 

För att kontrollera enkäten kom till rätt profil för vår studie skickades den till personer som 

troligtvis varit delaktig i företagets expansion utomlands exempelvis företagets grundare, VD 

eller någon i företagsledningen. Tre dagar efter att de första enkäterna skickades ut sändes 

påminnelser ut via e-post till de som inte svarat, detta för att ytterligare påskynda processen.  

 
3.3 Urval 
 
Ett slumpmässigt urval har gjorts från en bestämd population (Esaiasson et al., 2004) i form 

av etablerade svenska mikro- samt, små och medelstora företag (Europeiska kommissionen, 

2013), som uppfyller kriterierna för Born Globals. De minsta småföretagen, mikroföretag, 

definieras enligt EU-lagstiftningen som företag med 0-9 anställda och små och medelstora 

företag karaktäriseras av företag med 10-249 anställda (Europeiska kommissionen, 2013). För 

att uppfylla kriterierna för Born Globals och vårt urval, ska företagen ha expanderat 

utomlands inom tre år efter dess grundande och ha en utländsk försäljningsvolym på minst 25 

% (Madsen & Servais, 1997; Knight & Cavusgil, 1996; Rennie, 1993; Andersson & Wictor, 

2003). Vi har valt att undersöka även de minsta småföretagen, mikroföretag, med anledning 

av att den definition av Born Globals vi valt att använda (Andersson & Wictor, 2003) ej 

uppger antal anställda som en betydande faktor. Under våra eftersökningar efter Born Global-

företag har vi även funnit att en stor andel är mikroföretag.  

 

Alla företagen som besvarat enkäten har grundats mellan år 2000-2013. Detta för att öka 

tillförlitligheten på svaren då företag som grundats innan dess kan ha svårt att minnas korrekt 

hur deras expansion utomlands såg ut, samt att det är större sannolikhet för att dess ledning 

bytts ut och ej varit involverad i företagets internationella expansion. Vi har även gjort detta 

urval för vi ville undersöka hur exportstöd har påverkat etableringen av svenska mikro samt, 

små och medelstora företag utomlands idag. 
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Vi har valt att låta Born Global-företag från olika branscher besvara enkäten, då den 

definition av Born Globals vi valt att använda i studien (Andersson & Wictor, 2003) inte 

ser bransch som en avgörande faktor för att företaget ska ses som Born Global. I vår 

efterforskning har vi även funnit att Born Global-företag kan verka inom olika branscher. 

Entreprenörens bakgrund och vision är den mest avgörande faktorn för företagets expansion 

utomlands och inte vilken bransch företaget verkar i (Taylor & Jack, 2013). 

 

Studiens slutgiltiga urvalsstorlek bestod av 32 av 100 utvalda svenska Born Global-företag, 

vilket gav en svarsfrekvens på 32 %. Bortfallet i undersökningen kan bero på flera olika 

faktorer. Då företagen i urvalet bestod av små och medelstora företag (ofta under 10 

anställda) kan tidsbrist vara en orsak då resurserna inte räcker till, bristande kompetens 

rörande studiens ämne hos den som mottagit enkäten eller att denne inte varit delaktig i 

företagets expansion utomlands kan också vara orsaker till uteblivet deltagande. Även inget 

svar alls från respondenten var en anledning till bortfall. Antalet besvarade enkäter är 30 eller 

högre vilket är tumregeln för den centrala gränsvärdessatsen. Det innebär att denna kan 

tillämpas och urvalets medelvärde kan representera den totala populationen (Saunders et al., 

2009). Undersökningar med ett större bortfall behöver inte representera populationen sämre 

än undersökningar med ett bortfall i lägre grad (Esaiasson et al., 2004). 

 

Då vi har erhållit tydligt varierande svar från företag inom flera olika branscher, av olika 

storlekar, och som har grundats under olika år, bedömer vi att svaren kan representera hela 

populationen av Born Global-företag i Sverige. Exportstödet kan även ha sökts på olika sätt 

då företagen som besvarat enkäten har sökt stöd under olika år. Detta är också ett argument 

för att enkäten ger en bild av hela populationen. Bortfallet bör dock tas i beaktning, när svar 

inte erhålls från flera företag kan selektionsproblem uppstå (Gujarati, 2009). Med detta menar 

vi på att det kan väga över att vissa typer av företag valt att besvara vår enkät, det kan vara 

företag som har högre målsättningar, är mer ambitiösa och/eller tagit del av någon form av 

exportstöd.   

 
3.4 Enkätens frågor och struktur  
 
Vid utformning av enkäten granskade vi vetenskapliga artiklar och utifrån dessa artiklars 

begrepp och upplägg utformades frågor. Enkäten var uppdelad i sju delar och bestod av 43 
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frågor. De åtta inledande frågorna bestod av bakgrundsfrågor för att kontrollera och försäkra 

oss om att de företag som deltog i enkätundersökningen stämde överens med den definition vi 

använt oss av för ett Born Global-företag. Därefter ställdes generella frågor om det valda 

undersökningsområdet, för att först leda in respondenten på ämnet och därefter tillämpa mer 

specifika frågor (Esaiasson, 2004). I de fyra efterföljande delarna av enkäten var frågorna 

strukturerade efter typ av exportstöd, det vill säga nätverksstöd, marknadsföringsstöd och 

kapitalstöd. Dessa frågor var specifika och behandlade hinder och möjligheter som etablerade 

svenska små och medelstora företag upplevt när de expanderat till utländska marknader samt 

hur de upplever det inhemska exportstöd som finns.  

 

Frågorna var i hög grad standardiserade och formellt strukturerade, det vill säga att samma 

frågor ställdes i samma ordning till alla företag oberoende av vilket företag som svarat (Patel 

& Davidson, 2011). Vi har även använt oss av fasta svarsalternativ och på så sätt har 

respondenterna tagit ställning till samma alternativ vid varje fråga. Dock användes även ett 

öppet svarsalternativ vid varje fråga som vi betecknade som “övrigt”, detta för att inte gå 

miste om eventuellt viktiga svar. Denna metod har använts för att kunna analysera likvärdiga 

uppgifter och på så sätt kunna jämföra dem och dra generella slutsatser (Patel & Davidson, 

2011). Då frågor med fasta svarsalternativ har en tendens att vara omotiverade, har vi varierat 

de fasta svarsalternativen med olika svarsmönster (Patel & Davidsson, 2011). De 

svarsmönster vi varierat mellan är flervalsfrågor i form av “ja”/“nej”, kryssrutor, 

femgradigskala, samt en rangordning av svarsalternativen.  

 

För att få fram företagens attityd och uppfattning om dess expansion utomlands besvarades 

frågorna även utifrån en femgradig likertskala (Ejlertsson, 1996). För att respondenterna 

skulle ha möjlighet att svara med ett neutralt svar var det lämpligt att använda en likertskala 

med udda tal (Saunders et al., 2009). Genom att använda ett udda antal skalsteg skapas ett 

mittenalternativ i svarsmöjligheterna. Mittenalternativet kan utnyttjas av respondenter som 

vill svara snabbt på enkäten eller ej vill ta ställning (Esaiasson, 2004). Dock anser vi att ett 

neutralt mittensvar varit väsentligt för att få respondenternas korrekta attityd och uppfattning i 

den specifika frågan. Genom att använda ett mittensvar undviks eventuella feltolkningar som 

kan ske vid tillämpning av jämna skalsteg, då respondenten tydligt ser vilket svarsalternativ 

som är neutralt vid ojämnt antal skalsteg i svarsalternativen (Esaiasson, 2004). Enkäten 

avslutades med en ostrukturerad öppen fråga för att inte gå miste om eventuella synpunkter 

och åsikter från företag med faktisk erfarenhet av expansion utomlands (Esaiasson, 2004). 
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3.5 Undersökningens kvalité  
 
Validitet kan generellt definieras som att mäta relevant data för det som påstås undersökas i 

studien, medan reliabilitet innebär att genomföra studien på ett tillförlitligt och noggrant sätt 

(Patel & Davidson, 2011).  

 
3.5.1 Validitet 
 
Validiteten i undersökningen kan försäkras genom att säkerställa innehållsvaliditeten. Genom 

att koppla enkätfrågorna till den aktuella teoretiska bakgrunden och formulera dem till 

mätbara variabler erhålls det en god logisk analys av innehållet samt innehållsvaliditet (Patel 

& Davidson, 2011). Den insamlade informationen från enkätundersökningen kan beskrivas ha 

en god innehållsvaliditet, eftersom vi innan bearbetningen av enkäten granskade 

vetenskapliga artiklar. Utifrån de vetenskapliga artiklars begrepp och upplägg byggdes 

studiens teoretiska bakgrund upp och vidare utformades frågor till undersökningen. 

Majoriteten av frågorna har formulerats på ett sätt att de är mätbara, för att senare i 

analysdelen ska kunna jämföra resultaten med den teoretiska ramen. Dessutom genomfördes 

en provundersökning på 20 svenska mikro- samt små och medelstora företag. De 32 företag 

som besvarat den slutgiltiga enkäten avser det urval studien faktiskt undersöker eftersom de 

första frågorna i enkäten säkerställde om deltagarna hade rätt profil för studien. 

 
3.5.2 Reliabilitet  
 
Som nämnts tidigare (se Datainsamling) bifogades en inledande beskrivning av studiens 

undersökningsområde samt en förklaring av de begrepp som kunde vara svårtolkade för att 

undvika eventuella missförstånd. På så sätt ville vi öka enkätens reliabilitet. Undersökningens 

reliabilitet kan ytterligare säkerställas efter insamlingen av svaren genom att granska hur 

frågorna har blivit besvarade och se om feltolkningar kan ha gjorts. Exempelvis om ett stort 

antal respondenter skrivit in nya alternativ under svarsalternativet “övrigt”, bör detta beaktas 

(Patel & Davidson, 2011). Detta kunde undvikas till viss del då vi först genomförde en 

provundersökning.  

4. Resultat 
"
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I detta kapitel redovisas svaren från den genomförda enkätundersökningen. Den inleds med 

presentation av de tillfrågade företagen, vidare presenteras resultatet från de frågor som 

behandlade; företagens internationalisering, exportstöd, nätverksstöd, marknadsföringsstöd 

samt kapitalstöd. Kapitlet avslutas med deltagarnas åsikter och vad de anser kan åtgärdas 

gällande inhemskt exportstöd. Samtliga medelvärden (m) mäts på en skala från 1 till 5.  

 

4.1 Huvudsaklig information om respondenterna 
 
De deltagande företagen i vår undersökning har grundats efter år 2000. Dess internationella 

expansion har skett inom tre år efter grundandet och den totala försäljningsvolymen 

utomlands är minst 25 %, det vill säga samtliga företag föll inom ramen för ett Born Global-

företag. Majoriteten av respondenterna var företagsägare (30 %) eller företagsledare/VD (48 

%) på företaget och många hade även flera befattningar såsom företagsledare, 

ekonomiansvarig och marknadsföringsansvarig. 34 % av de responderande företagen 

motsvarade små och medelstora företag med 10-249 anställda och 66 % hade 0-9 anställda, 

det vill säga kunde kategoriseras som mikroföretag (se Diagram 1).  

 

 
Diagram 1. “Företagens storlek”. 

 

4.2 Born Global-företagens internationalisering  
 
De flesta (75 %) av tillfrågade Born Global-företagen har expanderat internationellt till flera 

olika marknader samtidigt, och de tre mest framträdande marknaderna för expansion var 

Europa, Asien och Nordamerika. Huvudsakliga faktorer till dessa företags expansion 

utomlands var framförallt att utöka dess marknad (37 %) och för att utöka kundbasen (28 %). 
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En del av företagen (23 %) ansåg sig ha en unik produkt som kräver en nischad marknad, 

vilket alltså var en betydande faktor till dess expansion utomlands. Det var inget av de 

tillfrågade Born Global-företagen som ansåg att kunskapsutbyte var en avgörande faktor för 

dess internationella expansion. Av de tillfrågade företagen hade hälften (50 %) upplevt mer än 

ett hinder vid dess internationella expansion. Undersökningen påvisar att inhemska lagar och 

regler var det främsta hindret företagen upplevt (se Diagram 2.). 

 

 
Diagram 2. “Inhemska hinder företaget upplevt vid internationaliseringen”. Observera att 

deltagarna hade möjlighet att välja fler än ett alternativ. 

 
4.3 Inhemskt exportstöd för etablerade Born Globals vid expansion 
utomlands 
 
Majoriteten (63 %) av de besvarande Born Global-företagen var medvetna att det finns 

inhemskt exportstöd för företag att söka vid expansion utomlands. Hälften (53 %) av de 

responderande anser att svenska myndigheter och institutioner till ”en del” främjar små och 

medelstora företag att expandera utomlands. 28 % av Born Global-företagen menade att 

svenska små och medelstora endast främjas “lite” av svenska myndigheter och institutioner 

(se Diagram 3.).  
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Diagram 3. “Hur företagen upplever att svenska institutioner/myndigheter främjar företag att 

internationaliseras”. 

 

41 % av Born Global-företagen hade sökt inhemskt exportstöd, samtidigt som vissa av dem 

sökt flera olika inhemska exportstöd. Utifrån enkätundersökningen kan vi se att 

marknadsföringsstöd och nätverksstöd är de två typer av exportstöd som flest företag erhöll, i 

motsats till kapitalstöd som enbart ett av företagen erhöll (se Diagram 4.). 

 

 
Diagram 4. “Inhemskt exportstöd företagen erhöll”. 
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4.3.1 Inhemskt nätverksstöd för etablerade Born Globals vid expansion utomlands 
 
De flesta Born Globals som har erhållit inhemskt exportstöd i form av nätverksstöd, anser att 

stödet endast hjälpt dem “till en del” vid dess internationella expansion, då medelvärdet är 2,3 

(se Bilaga 2.) Dessa företag ansåg även att nätverksstödet var mindre anpassat till deras 

företag (m=2,5) och alltså var mer standardiserat (m=3,3). Av de Born Globals som erhöll 

nätverksstöd anser stora delar att tillgång till kontakter på den internationella marknaden 

skapades genom stödet de erhöll (ρxy=0,7), se vidare Korrelationsmatris 1. De flesta Born 

Globals som erhöll nätverksstöd fick hjälp främst genom inbjudningar till mässor för att 

inspireras till att expandera utomlands samt för att utöka sitt nätverk. Vissa företag fick även 

direkthjälp med att hitta nya inhemska och utländska kontakter för att underlätta dess 

expansion. Nätverksstödet har alltså främst hjälpt företagen att hitta nya kontakter som 

exempelvis nya kunder, entreprenörer och leverantörer.  

 

 Erhållit 
nätverkstöd 

Skapade 
internationell 
kontakt 

Erhållit 
marknadföri-
ngsstöd 

För besök i 
utlandet 

Främst 
marknadsin-
formation 

Underlätta 
marknads-
föring 

Erhållit 
nätverkstöd 

1,000 

Skapade 
internatione-
lla kontakter 

0,714** 1,000 

Erhållit 
marknadsfö-
ringsstöd 

0,429 0,143 1,000 

För besök i 
utlandet 

-0,429 -0,143 -1,000* 1,000 

Främst 
marknadsin-
formation 

0,429 0,143 1,000** -1,000 1,000 

Underlätta 
marknads-
föring 

0,203 -0,122 0,851** 0,851 -0,851 1,000 

Korrelationsmatris 1. Observera att ifyllda siffror är de som har analyserats. 
Signifikansnivå 95% anges * och signifikansnivå 99% **."
 

En större andel av de tillfrågade Born Global-företagen menar dock att dess nätverk i form av 

kontakter endast var betydande till ”en del” vid dess expansion då medelvärdet är 3,5. 

Samtidigt ansåg en andel av företagen att nätverket varit både “betydande” eller “mycket 

betydande” för dem (se Diagram 5.).  
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Diagram 5. ”Hur betydande nätverket var för företaget vid internationaliseringen”. 

 

4.3.2 Inhemskt marknadsföringsstöd för etablerade Born Globals vid expansion 
utomlands 
 
Svenska myndigheter och institutioner har hjälpt de företag som erhöll inhemskt exportstöd i 

form av marknadsföringsstöd främst genom marknadsinformation om den utländska 

marknaden (ρxy=1). Inhemskt marknadsföringsstöd i form av stöd för besök på den utländska 

marknaden har inte givits eller varit aktuellt då vi kan se ett negativt samband, ρxy= -1. De 

tillfrågade Born Global-företagen menar att information om den utländska marknaden endast 

var betydande till ”en del” (m=3,4) vid företagets expansion utomlands. Samtidigt som tyckte 

en betydande andel av företagen att information om den utländska marknaden varit både 

“betydande” eller “mycket betydande” för dem (se Diagram 6.). 
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Diagram 6. ”Hur betydande information om den utländska marknaden varit för företaget vid 

internationaliseringen”. 

 

För de Born Globals som erhöll inhemskt marknadsföringsstöd var målet främst för att 

underlätta marknadsföring på den utländska marknaden (ρxy=0,85), och minimera de risker 

som finns med utländsk marknadsföring. Vissa företag ville använda marknadsföringsstöd för 

att planera framtida expansion till utländsk marknad. Av de Born Globals som fått 

marknadsföringsstöd vid dess internationella expansion tyckte de att stödet har hjälpt dem till 

”en del” (m=3) och att det inhemska marknadsföringsstödet endast var anpassat till företaget 

till ”en del” (m=3,3) och relativt standardiserat (m=3,3).  

 

4.3.3 Inhemskt kapitalstöd för etablerade Born Globals vid expansion utomlands 
 
En större andel (90 %) av de tillfrågade Born Global-företagen varken sökte eller erhöll 

kapitalstöd, med andra ord fick expandera internationellt på egen hand genom lån eller egna 

finansiella medel. Det var tre företag som söket inhemskt kapitalstöd dock var det endast ett 

företag som erhöll stöd i form av lån från statliga institutioner. Majoriteten av de 

responderande Born Global-företagen ansåg att kapital har varit “betydande” (m=4,2) eller 

“mycket betydande” för dess utländska expansion (se Diagram 7.).  
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Diagram 7. ”Hur betydande kapital var för företaget vid internationaliseringen”. 

 

4.4 Born Globals som inte erhöll exportstöd  
 
De Born Globals som inte sökt inhemskt exportstöd och expanderat utomlands utan stöd 

upplevde expansionen som ganska svår då medelvärdet är 2,4. Denna andel fick tillgång till 

kontakter på den internationella marknaden på egen hand genom både befintliga och nya 

kontakter. Den typ av exportstöd som dessa Born Global-företag velat erhålla vid expansion 

utomlands är kapitalstöd (39 %), dock ansåg 34 % att marknadsföringsstöd hade varit viktigt 

och 27 % hade velat ha nätverksstöd (se Diagram 8.).  

 

 
Diagram 8. “Exportstöd som företagen velat få vid internationell expansion”. 
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4.5 Born Global-företagens förslag till möjliga åtgärder  
 
Vad som skulle kunna åtgärdas och förbättras rörande inhemskt exportstöd, menar en del av 

de Born Global-företagen som deltog undersökningen är att de organisationer som idag ska 

arbeta för att främja och hjälpa svenska företag att expandera utomlands är för dyra för små 

företag ska kunna anlita dem. Chansen för små och nystartade företag att få exportstöd är 

mycket liten och vissa menar att stödet måste anpassas och att det skulle bli ekonomiskt 

ohållbart att ta hjälp av de lån som finns som stöd i dag. En av respondenterna skriver; “De 

program som erbjuds är väldigt dyra för nya små företagare som redan har brist eller mindre 

tillgång till kapital. Deras främjande är inte tillräckligt anpassat och behöver åtgärdas”.  

 

Det förtroende som vissa av Born Global-företagen har för hjälpande organisationer och 

myndigheter är idag är lågt, då en av de responderande påstår att “De ger inte stöd utan tjänar 

själva pengar på småföretagen”, en annan deltagande menar att, “De tar ockerpriser för att 

utnyttja svenska småbolags okunskap vid internationalisering” och till sist anser en annan att, 

”Bara lallare som sitter på myndigheter och lyfter höga löner för att dela ut pengar till sina 

polare”. En del av deltagarna menar att en icke vinstdrivande organisation skulle fungera 

bättre för att stödja små och medelstora företag som vill expandera utomlands.  

 

Många av Born Global-företagen anser att det finns för lite information om vad för exportstöd 

som erbjuds, vilka möjligheter till hjälp som finns samt till vilken målgrupp stödet riktar sig 

till. Då respondenterna skriver “Förklara möjligheter tydligare” och “Tydlighet i vilket stöd 

som finns”. En del av de deltagande företagen menar att svenska institutioner måste arbeta 

mer aktivt för att påverka detta, och ett av Born Global-företagen skriver “Att arbeta mer 

aktivt för att öka kännedom om möjlighet till inhemskt exportstöd skulle kanske vara bra”.  

 

Bra kommunikation och vägledning exempelvis i form av experter som kan se till att lagar 

och regler följs på rätt sätt och som nödvändigtvis inte måste vara så dyra skulle underlätta. 

Lättillgänglig information och ett enklare regelverk skulle hjälpa fler företag att våga 

expandera internationellt samt ge fler stöd. Många befintliga företag idag skulle kunna 

expandera men de har inte kunskap eller tid, det skulle kunna lösas genom en snabbare 

hjälpprocess för små företag. Även att våga satsa på och söka upp företag som har bra 

potential för internationell expansion skulle hjälpa många samt främja den svenska ekonomin. 
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5. Analys 
"
I detta kapitel analyseras insamlad data från enkätundersökningen. Först analyseras olika 

inhemska hinder vid företagens internationella expansion och vidare analyseras nätverksstöd, 

marknadsföringsstöd samt kapitalstöd utifrån Born Globals uppfattning.  

 

5.1 Den institutionella omgivningen som hinder 
 
De flesta av studiens respondenter upplevde att inhemska lagar var det främsta hindret vid 

dess expansion utomlands. Samtidigt som vissa av de responderande Born Global-företagen 

antyder att ett enklare regelverk eller hjälp i form av experter som skulle kunna säkerställa att 

lagar och regler följs korrekt skulle underlätta processen att expandera internationellt. Born 

Global-företag anpassar sig inte efter institutionella normer och förväntningar som finns i 

samhället (Owens et al., 2013). Genom hjälp av experter med att följa inhemska lagar och 

regler skulle företagen enklare uppnå legitimitet (Kostova & Zaheer, 1999) och på så sätt 

kanske lättare erhålla exportstöd från institutioner och myndigheter. Den institutionella 

kontexten, vilket inkluderar lagar och regler, har blivit ett alltmer framträdande hinder för 

företag vid expansion utomlands (OECD, 2009). Det här är även något som Kahiya (2013) 

påpekar, då ofördelaktiga lagar och förordningar för små och medelstora företag idag är ett 

framstående hinder.   

 

Enligt enkätundersökningen var det en stor andel Born Global-företag som varken sökte eller 

erhöll någon form av inhemskt exportstöd. Detta kan bero på att villkoren för att erhålla stöd 

inte är fördelaktigt för svenska Born Globals. Dessa ofördelaktiga villkor skapar svårigheter 

för företagen att erhålla stöd eftersom de skiljer sig från andra företag som väljer att 

expandera internationellt stegvis (Kahiya, 2013; Johanson & Vahlne, 1977).   

 

Av de Born Global-företag som varken sökte eller erhöll inhemskt stöd hade majoriteten (39 

%) velat få kapitalstöd som typ av exportstöd vid sin expansion utomlands. Detta är även 

intressant ur aspekten att endast ett av de svenska Born Global-företag som deltagit i vår 

undersökning och erhållit exportstöd, har fått kapitalstöd. I den sista öppna frågan gällande 

åtgärder och förbättringar för exportstöd påvisar många respondenter att kapital och 

förmånliga lån är det som behövs för att fler små och medelstora företag ska kunna samt våga 

expandera utomlands.  



 29"

 

5.2 Otydlig information och okunskap  
 
Enkätundersökningen visar att majoriteten av de responderande företagen upplever att 

svenska myndigheter och institutioner inte främjar små och medelstora företag att expandera 

utomlands tillräckligt, då medelvärdet är 2,6. Majoriteten av de deltagande Born Global-

företagen anser att informationen om vad för stöd som finns är väldigt otydligt och de menar 

att information om vilken hjälp som finns och till vilka stödet riktar sig till. En del av de 

deltagande svenska Born Globals påpekar att svenska institutioner måste förtydliga och arbeta 

mer aktivt för att öka kännedomen av inhemskt exportstöd. Detta kan kopplas till Kahiya 

(2013) som menar att statens intresse för Born Global-företags internationella expansion i 

form av uppmuntran är lågt. Statens låga intresse kan förklaras genom dess bristande kunskap 

och förståelse för Born Globals.  

 

De flesta företag som har erhållit inhemskt nätverksstöd samt marknadsföringsstöd anser 

dock att stödet endast hjälpt de till "en del" vid dess internationella expansion, då medelvärdet 

är 2,3 respektive 3. Det framtagna resultatet från enkäten påvisar att några av företagen som 

erhöll inhemskt marknadsföringsstöd har även på egen hand genom befintliga och nya 

kontakter fått tillgång till marknadsinformation om den utländska marknaden. De låga värden 

kan bero på att beslutsfattarna för regelverken inte har tillräckligt god kännedom samt 

kunskap om olika exportprocesser för olika typer av företag (Moini, 1998; Bilkey, 1978) och 

på sätt inte kunnat hjälpa företagen.  

 

5.3 Särskilda behov och dålig anpassning till Born Globals  
 
Dessvärre tillgodoser inte inhemska institutioners stöd små och medelstora företags särskilda 

behov vid processen att expandera internationellt, då de saknar förståelse att Born Globals har 

begränsade resurser (Li, 2013). Något som även vissa responderande företag påpekar är att 

det befintliga exportstödet är alldeles för dyrt och bör anpassas till Born Globals begränsade 

resurser. Myndigheter och institutioner borde förstå betydelsen av små och medelstora företag 

som lyckas på den utländska marknaden, i och med att de i sin tur gynnar den inhemska 

marknaden (Li, 2013). Dessutom bör svenska institutioner och myndigheter stödja små och 

medelstora företag med de resurser dessa företag saknar för att de ska våga expandera 

utomlands (Tillväxtverket, 2011a), vilket även somliga av de deltagande Born Global-

företagen instämde med.  Många av undersökningens Born Global-företag saknar kapital som 
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resurs och önskar erhålla kapitalstöd från institutioner.  Vidare bör exportstödet även vara 

anpassat till olika typer av företag för att exportaktiviteterna ska lyckas (Moini, 1998). I det 

fall där företagen har erhållit exportstöd i form av nätverksstöd samt marknadsföringsstöd 

upplever de att stödet bara var anpassat till deras företag till ”en del” (m=2,5) respektive 3,3) 

och dessutom att stödet var mer standardiserat (m=3,3 respektive m=3,3). Det inhemska 

exportstödet har med andra ord inte varit tillräcklig anpassat till de företag som erhöll stöd 

och skulle kunna förklara varför de upplevde att stödet endast var till mindre hjälp.  

 

5.4 Born Globals och nätverk 
 
Enligt Leonidou (2004) kan nätverksstöd innebära hjälp från inhemska institutioner i form av 

inbjudan till mässor och på så vis etablera ett nätverk med internationella kontakter. De 

företag som deltog i enkätundersökningen och erhöll nätverksstöd fick just hjälp främst 

genom inbjudningar till mässor för att inspireras till att expandera utomlands och för att utöka 

sitt nätverk. Dessutom erhöll vissa av Born Global-företagen direkthjälp med av att hitta nya 

inhemska och utländska kontakter. Att de flesta företag främst fått hjälp genom inspirerande 

mässor kan självklart bero på att stödet är standardiserat och inte anpassat främst för det 

enskilda företaget (m=3,3). Information saknas och då Born Globals är relativt nystartade 

företag har de begränsade resurser. Det skulle därför vara betydelsefullt om dessa företag 

även fick direkthjälp med vägledning från kunniga institutioner och myndigheter. Born 

Globals är inte alltid medvetna om att det stöd som finns är riktat till dess målgrupp, därav 

skulle mer anpassad hjälp till företagen vara nödvändig.  

 

Enligt Hadley & Wilson (2003) är ett internationellt nätverk grundläggande vid internationell 

expansion. Trots nätverkets stora betydelse och bidragande till kunskapsutbyte, i form av 

erfarenheter kring internationalisering och information om den utländska marknaden (Welch 

& Welch, 1996; Hadley & Wilson, 2003) upplever de Born Global-företag som deltagit i 

enkätundersökningen att svenska institutioner endast bidrar med hjälp i form av nätverkstöd 

till ”en liten del” (m=2,3). Dock kan vi se att majoriteten av de tillfrågade Born Global-

företagen upplever att dess nätverk var betydande till “en del” (m=3,5) vid dess utländska 

expansion, då de ansåg att kapital var av större vikt (m=4,2). Detta tolkar vi som att nätverket 

är mindre betydande för Born Global-företag eftersom entreprenören redan kan ha 

upprätthållit ett nätverk från tidigare erfarenhet (Madsen & Servais, 1997) och anser nu att 

kapital är mer betydande för framtida expansion. Då nätverksstöd är av mindre betydelse 
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enligt undersökningen behöver institutioner inte investera i det i samma utsträckning som vid 

kapitalstöd. Dessutom framstår det en skillnad mellan detta resultat och andra teorier (Hadley 

& Wilson, 2003; Welch & Welch, 1996) där de menar att nätverket i form av kontakter är det 

mest betydande för företag vid expansion till utländska marknader. Även kunskapsutbyte 

anses vara en av de mest framträdande anledningarna till att företag expanderar utomlands 

(Leonidou, 2004), dock var det inget av de tillfrågade Born Global-företagen som ansåg att 

kunskapsutbyte var en avgörande faktor för dem. Detta kan också kopplas till ovanstående 

resonemang, att entreprenören i Born Global-företag redan har ett etablerat nätverk (Madsen 

& Servais, 1997) och anser sig alltså inte behöva utbyta kunskap. Det som framgick mer 

avgörande för de responderande företagen att expandera utomlands var för att utöka 

kundbasen eller marknaden, med andra ord såg de potentiella affärsmöjligheter utomlands 

(Rennie, 1993).  

 

Vi kan se ett samband (ρxy=0,7) mellan de flesta Born Global-företag som erhöll nätverkstöd 

fick tillgång till kontakter på den internationella marknaden genom det nätverksstöd de fick. 

Dock visade det sig att vissa av dessa Born Globals även på egen hand hade hittat kontakter 

på den internationella marknaden genom befintliga samt nya kontakter. Detta skulle kunna 

förklara varför sambandet (ρxy) inte är 1. 



5.5 Born Globals och marknadsföring 
 
Med marknadsföringsstöd menar Seringhaus (2007) att inhemska institutioner kan hjälpa 

företag att erhålla marknadsinformation samt stöd för besök och etablering på den utländska 

marknaden. Andra sätt att erhålla marknadsinformation är indirekt genom exempelvis nätverk 

och inbjudan till mässor (Leonidou, 2004). Av de svenska Born Global-företagen som erhöll 

marknadsföringsstöd har de främst fått stöd i form av marknadsinformation om den utländska 

marknaden, därmed visar det ett starkt samband (ρxy=1). Marknadsinformation från inhemska 

institutioner kan innebära en mindre risk för att erhålla felaktig information. 

Marknadsföringsstöd kan även ges som besök på den utländska marknaden vilket gör att 

marknadsinformationen säkerställs ytterligare, men då detta är mer kostsamt kan det här 

stödet vara problematiskt att ge till en större population. Enligt vår undersökning påvisar 

svaren att brist på information om den utländska marknaden är det näst mest förekommande 

hindret som de tillfrågade företagen upplevde vid sin utländska expansion. Å andra sidan 

anger Born Global-företagen att marknadsinformation om den utländska marknaden inte var 

av grundläggande betydelse för dess internationalisering (m=3,4). Enligt vår undersökning 

påverkar inte marknadsinformation i samma utsträckning som Leonidou (2004) menar, då han 

anser att internationell marknadsinformation är högst betydande vid expansion. Det här kan 

alltså påvisa att information om den utländska marknaden inte är en avgörande faktor för att 

lyckas expandera utomlands. Dessutom, angav de Born Global-företag som erhöll 

marknadsföringsstöd att stödet endast hjälpt företaget till ”en del”. Detta skulle kunna 

förklaras genom att Born Global-företag vanligtvis drivs av en entreprenör med goda 

erfarenheter kring utländsk expansion samt med ett gott internationellt nätverk (Madsen & 

Servais, 1997), är marknadsinformation inte en avgörande faktor för dem och hjälpte bara till 

en viss del då de redan har kunskap. Enligt vår undersökning kunde vi se ett tydligt samband 

(ρxy=0,85) mellan målet med marknadsföringsstödet för Born Global-företagen som främst 

var för att underlätta marknadsföring på den utländska marknaden och inte för att erhålla 

specifikt marknadsinformation. Detta kan bero på att entreprenören redan erhållit god 

marknadsinformation från tidigare erfarenheter och vill istället ha stöd i form av exempelvis 

kontakter eller kapital för att underlätta dess internationella marknadsföring. 

 
5.6 Born Globals och kapital 
 
Det var endast ett av de responderande företagen som erhöll kapitalstöd. Att så få företag 

erhållit detta stöd kan möjligtvis bero på det förmodligen inte finns så mycket kapitalstöd att 
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söka eller erhålla som är anpassat till nyetablerade små och medelstora företag. Att anta är 

alltså att det kapitalstöd som finns inte tillgodoser de behov som finns hos små och 

medelstora företag, och då kapitalstöd (39 %) var den typ av exportstöd som de flesta önskade 

att erhålla är det något som de verkligen varit i behov av och saknat som stöd. Då små och 

medelstora företag ofta har begränsade ekonomiska resurser (Kotabe & Czinkota, 1992) och 

majoriteten av de deltagande företagen upplevde kapital som “betydande” (m=4,2) vid dess 

utländska expansion, påvisar detta ytterligare att kapital är en viktig faktor vid utländsk 

expansion. Detta kan även förklaras enligt Leonidou (2004) som menar att det krävs 

omfattande kapital för att genomföra en lyckad utländsk expansion.  

6. Slutsats 
"
I detta kapitel sammanfattas våra slutsatser för undersökningen och sedan en del med förslag 

till vidare forskning. 

 

Etablerade Born Global-företag upplever att det inhemska exportstöd som finns inte är 

tillräckligt anpassat till dem. Vissa Born Globals undrar vilken målgrupp som det inhemska 

stödet riktar sig till och om det är till för dem. Det finns exportstöd att söka men många 

upplever att det är svårt för nyetablerade små och medelstora företag att erhålla det. Det 

inhemska exportstödet är för dyrt och det saknas information samt kommunikation mellan 

företagen och de organisationer som ska främja dess internationella expansion. Det exportstöd 

som finns att erhålla för svenska Born Global-företag, går att få även om det är svårt, men det 

inhemska exportstödets förekomst är inte en avgörande faktor för dessa företags utländska 

expansion. Svenska institutioner och myndigheter har brist på förståelse för Born Global-

företagens särskilda behov då institutionerna inte erhåller tillräckligt god kunskap om denna 

typ av företag. En del etablerade svenska Born Globals anser att svenska institutioner behöver 

förtydliga och mer aktivt stödja och främja små och medelstora företag att söka inhemskt 

exportstöd. Det här kan vara anledningar till att så få etablerade svenska Born Globals sökt 

inhemskt exportstöd.  

 

Inhemskt nätverk- och marknadsföringsstöd var de två typer av exportstöd som erhölls mest 

frekvent, dock var det kapitalstöd som de flesta svenska Born Global-företag önskade att 

erhålla och det ansågs vara mest betydande vid en internationell expansion. Som nätverksstöd 

var det mer förekommande att Born Globals fick inbjudningar till mässor, till skillnad från 
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direkthjälp med att hitta kontakter, som endast en mindre andel av Born Global-företagen 

erhållit. Det visade sig även att marknadsinformation om den utländska marknaden var mer 

förekommande som marknadsföringsstöd. Då entreprenören i ett Born Global-företaget har 

oftast redan någon form av internationell erfarenhet, exempelvis information och kunskap 

samt ett internationellt nätverk, är kapital den resurs som företaget saknar till stor del och 

även är det som är mest betydande vid internationell expansion. 

 

Otydlig information och kännedom om inhemskt exportstöd, ofördelaktigt dyra priser och 

oanpassat stöd från inhemska institutioner, bör åtgärdas för att fler svenska Born Globals ska 

vilja expandera utomlands. Detta kan även vara förklaringar till det få svenska Born Global-

företag som finns och att antalet inte ökar. Svenska institutioner och myndigheters brist på 

förståelse för Born Globals särskilda behov skapar ofördelaktig extern hjälp i form av 

nätverkstöd, marknadsföringsstöd samt kapitalstöd. Dock är inte förekomsten av inhemskt 

exportstöd en avgörande faktor för företagens internationella expansion. 

 

6.1 Vidare forskning  
 
Förslag till vidare forskning är undersöka ett större urval och titta närmare på vilka specifika 

fel som finns gällande inhemskt exportstöd. Då det framgick i denna studie att de flesta Born 

Global-företag upplevt inhemska lagar och regler som hinder vid dess expansion utomlands, 

skulle den inhemska institutionella kontexten vidare kunna undersökas. Hur stödet och 

regleringarna skulle kunna åtgärdas genom att ta fram nya tydliga riktlinjer för att uppnå 

utformade mål. Detta för att främja fler framtida Born Global-företag.  
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Bilagor  
"
Bilaga 1. Enkät 
 
Hej, 
 
Den här undersökningen tar cirka 10 minuter att genomföra och handlar om det inhemska 
exportstöd (inkluderar: marknadsförings-, nätverks-, och kapitalstöd) som finns för svenska 
små- och medelstora företag som internationaliseras i ett tidigt stadium.  
 
Andelen svenska små och medelstora företag som lyckats expandera sig i ett tidigt stadium 
(inom 3 år) på den utländska marknaden och uppnått en utländsk försäljningsvolym på minst 
25 % har inte ökat och är relativt oförändrad. Dessa företag har ofta inte samma finansiella 
och kunskapsmässiga förutsättningar som de stora redan etablerade företagen, vilket betyder 
att exportstöd kan vara nödvändigt vid dess internationalisering.  
 
Med detta ser vi ett behov av att undersöka i vilken utsträckning svenska små- och medelstora 
företag som internationaliserats i ett tidigt stadium fått för exportstöd och vilka problem som 
förknippas med detta. 
 
Vi skulle verkligen uppskatta Ert deltagande i vår studie samt om det finns möjlighet minst 
två anställda från företaget kan svara på enkäten.  
 
Försök att svara på enkätens frågor utifrån den information och erfarenhet Du/Ni har om Ert 
företags expansion utomlands. Självklart kan anonymitet erhållas.  
 
Tack för Din medverkan! 
/Eva Forinder och Therese Tang  
 
Vid eventuella frågor vänligen kontakta: "
eva.forinder@live.se"
tang.therese@gmail.com  
 
Kontaktperson: "
Christine.holmstrom_lind@fek.uu.se  
 
Enkät- Inhemskt Exportstöd  
 
1. Namn på företaget (ej obligatoriskt): 
 
2. Vilket år grundades företaget? 
 
3. Vilket år skedde företagets internationalisering? 
 
4. Inom vilken sektor verkar företaget? 
 
5. Antal anställda innan internationaliseringen? 

 Färre än 10 
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 10 - 250 
 Fler än 250 

 
6. Hur mycket består den totala försäljningsvolymen av utomlands? 
Om mindre än 25 %, har du tyvärr inte rätt profil för att deltaga, tack för Din medverkan! 

 Mer än 25 %  
 Mindre än 25 % 

 
7. Vilken befattning inom företaget har Du som svarar på enkäten? 

 Företagsägare  
 Företagsledare/VD  
 Ekonomiansvarig 
 Anställd på ekonomiavdelning 
 Marknadsföringsansvarig 
 Övrigt:  

 
8. Vilka marknader har Ni valt att expandera till?  

 Europa 
 Asien 
 Nordamerika 
 Sydamerika 
 Afrika  
 Oceanien 

 
9. Era huvudsakliga faktorer till internationalisering: 

 Mättad inhemsk marknad 
 Utöka marknaden 
 Kunskapsutbyte 
 Utöka kundbasen  
 Tidigare goda erfarenheter av internationell närvaro  
 En unik produkt som kräver en nischad marknad  
 Övrigt:  

 
10. Inhemska hinder företaget stött på vid internationalisering:  

 Inhemska lagar och regler  
 Bristande efterfrågan på den inhemska marknaden  
 Brist på kontaktnätverk 
 Konkurrens från andra företag 
 Brist på information om den utländska marknaden 
 Företagets lönsamhet 
 Tillgång till externt ägarkapital 
 Tillgång till lämplig arbetskraft 
 Kapacitet i nuvarande lokaler 
 Inga av de ovanstående 
 Inga hinder upplevdes  

 
11. Är Ni medvetna om att det finns inhemskt exportstöd för företag att söka vid en 
internationalisering? 
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Inhemskt exportstöd karaktäriseras som “en extern hjälpande hand” från institutioner för att 
stärka företagets resurser och förmågor och på så sätt förbättra dess internationalisering. 
Det inhemska exportstöd företag kan erhålla omfattar bland annat nätverksstöd, 
marknadsföringsstöd samt kapitalstöd. 

 Ja 
 Nej 

 
12. Hur upplever Ni att svenska institutioner/ myndigheter främjar företag att 
internationaliseras?     
 
Inte alls Lite Till en del Bra Mycket bra   
1 2 3 4 5  
 
13. Har Ni sökt inhemskt exportstöd (inkluderar nätverksstöd, kapitalstöd, 
marknadsföringsstöd) vid internationalisering? 

 Ja 
 Nej 

 
14. Vad för inhemskt stöd erhöll företaget?  

 Sökte aldrig inhemskt exportstöd 
 Nätverksstöd  
 Marknadsföringsstöd 
 Kapitalstöd 
 Övrigt:   

 
15. Känner Ni till några av dessa institutioner/ myndigheter nedan: 

 Business Sweden (f.d. Exportrådet & Invest Sweden) 
 Vinnova  
 Tillväxtverket 
 Europa Institutet 
 ALMI Företagspartner AB 
 Inga av de ovanstående 
 Övrigt:  

 
16. Vad för typ av inhemskt nätverksstöd erhöll Ert företag vid internationaliseringen? 
Inhemskt nätverksstöd innebär att ett företag får extern hjälp med att etablera ett nätverk för 
att underlätta sin internationalisering. Detta genom att hitta nya kontakter i form av kunder, 
entreprenörer och leverantörer. Genom nätverket sker även ett kunskapsutbyte mellan dessa 
kontakter, det kan omfatta kunskap, information och erfarenheter kring internationalisering.  
 

 Inbjudan till mässor för att inspireras och utöka nätverket  
 Direkthjälp med att hitta nya inhemska/utländska kontakter 
 Sökte men erhöll inget nätverksstöd  
 Sökte aldrig inhemskt nätverksstöd 
 Övrigt: 

 
17. Hur fick Ni tillång till kontakter på den internationella marknaden? 

 På egen hand, genom både befintliga och nya kontakter som kunde underlätta 
internationaliseringen  
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 På egen hand, genom att skapa nya kontakter som kunde underlätta 
internationaliseringen  

 På egen hand, genom redan befintliga kontakter som kunde underlätta 
internationaliseringen  

 Sökte inhemskt nätverksstöd  
 Övrigt: 

 
18. Hur har nätverksstödet hjälpt företaget? 

 Överkomma exporthinder 
 Utöka kunskap om den utländska marknaden  
 Utöka kunskap om internationalisering  
 Hitta nya kontakter i form av kunder, entreprenörer och leverantörer 
 Sökte aldrig inhemskt nätverksstöd  
 Övrigt: 

 
19. Hur lätt/svårt var det att erhålla inhemskt nätverksstöd  
OBS! Gå vidare till Fråga 23 om Ni inte erhöll inhemskt nätverksstöd  
Mycket lätt Lätt En del Svår Problematiskt  
1 2 3 4 5   

 
20. Hur har det inhemska nätverksstödet hjälpt Er? 
Inget alls Lite En del Bra   Mycket bra  
1 2 3 4 5 
 
 
21. I vilken grad var det inhemska nätverksstödet anpassat till företaget? 
Inte alls Lite En del  Bra Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
22. I vilken grad var det inhemska nätverksstödet standardiserat? 
Inte alls Lite En del Bra Mycket 
1 2 3 4 5 
 
23. Hur var nätverket i form av kontakter var betydande för företaget vid 
internationaliseringen? 
Inte alls  Lite En del  Betydande Mycket betydande  
1 2 3 4 5 
   
24. Vad för typ av inhemskt marknadsföringsstöd erhöll företaget? 
Inhemskt marknadsföringsstöd innebär att få extern hjälp för att erhålla korrekt information 
och kunskap om den utländska marknaden, detta för att möjliggöra korrekt marknadsföring 
på den utländska marknaden. 

 För marknadsinformation 
 För besök på den utländska marknaden 
 Sökte men erhöll inget marknadsföringsstöd 
 Sökte aldrig inhemskt marknadsföringsstöd  
 Övrigt: 

 
25. Hur fick Ni tillgång till information om den utländska marknaden vid 
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internationaliseringen? (Exempelvis utländska lagar och regleringar, marknadsdata, 
kontakter) 

 På egen hand, genom att skapa nya kontakter som kunder underlätta 
internationaliseringen 

 På egen hand, genom redan befintliga kontakter som kunder underlätta 
internationaliseringen 

 Erhöll inhemskt marknadsföringsstöd 
 Övrigt: 

 
26. Vad var målet med det inhemska marknadsföringsstödet? 

 Underlätta marknadsföring på den utländska marknaden 
 Få information om den utländska marknaden  
 Planerad expansion till utländsk marknad 
 Minimera risker som finns med utländsk marknadsföring 
 Sökte inte något marknadsföringsstöd 
 Övrigt: 

 
27. Hur lätt/svårt var det att erhålla inhemskt marknadsföringsstöd? 
OBS! Gå vidare till Fråga 31 om Ni inte erhöll inhemskt marknadsföringsstöd 
Mycket lätt Lätt En del Svår Problematiskt  
1 2 3 4 5   

 
28. Hur har det inhemska marknadsföringsstödet hjälpt Er?   
Inget alls Lite En del Bra  Mycket bra 
1 2 3 4 5  
 
 
29. I vilken grad var det inhemska marknadsföringsstödet anpassat till företaget? 
Inte alls Lite En del Bra  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
30.  I vilken grad var det inhemska marknadsföringsstödet standardiserat? 
Inte alls Lite En del Bra  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
31. Hur har information om den utländska marknaden var betydande för företaget vid 
expansion utomlands?   
Inte alls  Lite En del Betydande Mycket betydande 
1 2 3 4 5  
 
32. Vad för typ av inhemskt kapitalstöd erhöll företaget? 
Inhemskt kapitalstöd innebär att få extern finansiell hjälp, för att kunna internationaliseras. 

 Lån 
 Subventionera 
 Sökte, men erhöll inget kapitalstöd 
 Sökte aldrig inhemskt kapitalstöd  
 Övrigt: 

 
33. Hur fick Ni tillgång till kapital? 

 På egen hand genom egna finansiella medel  
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 På egen hand genom i form av lån  
 Erhöll inhemskt kapitalstöd 
 Övrigt:  

 
34. Vad var målet med det inhemska kapitalstödet?   

 Extern finansiell hjälp för att underlätta expansionen till utländsk marknad 
 Sökte inte inhemskt kapitalstöd 
 Övrigt:  

 
35. Hur lätt/svårt var det att erhålla inhemskt kapitalstöd? 
OBS! Gå vidare till Fråga 39 om Ni inte erhöll inhemskt kapitalstöd 
Mycket lätt Lätt En del Svår  Problematiskt 
1 2 3 4 5 
  
36. Hur har det inhemska kapitalstödet hjälpt Er?  
Inget alls Lite En del Bra  Mycket bra  
1 2 3 4 5  
 
37. I vilken grad var det inhemska kapitalstödet anpassat till företaget? 
Inte alls Lite En del Bra  Mycket bra   
1 2 3 4 5 
 
38. I vilken grad var det inhemska kapitalstödet standardiserat? 
Inte alls Lite En del Bra  Mycket bra  
1 2 3 4 5 
 
39. I vilken grad var kapital betydande för företaget vid internationaliseringen? 
Inte alls Lite En del Betydande Mycket betydande 
1 2 3 4 5  
 
40. Rangordna alternativen nedan från 1. (Viktigast) -4. (Minst viktigt) för det inhemska 
stöd som anses vara viktigast för företaget vid internationaliseringen: 
- Nätverksstöd – Kapitalstöd – Marknadsföringsstöd  
 
41. Om Ditt företag inte sökt inhemskt stöd, hur upplevde företaget 
internationaliseringen utan inhemskt exportstöd? 
Lämna blank om Ni sökt stöd och gå vidare till Fråga 42. 
Mycket lätt Lätt  En del Svår Problematiskt  
1 2 3 4 5   
 
42. Vilken typ av exportstöd skulle företaget velat få vid expansion utomlands? 
Kapitalstöd? Nätverksstöd? Marknadsföringsstöd? Inget stöd eller annat. Motivera ditt svar. 
 
 
43. För framtida små- och medelstora företag som vill internationalisera tidigt efter 
grundandet, vad skulle kunna åtgärdas eller förbättras gällande inhemskt exportstöd?  
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Bilaga 2. Medelvärden och standardavvikelser  
 
Fråga Medel-

värde 
Standard- 
avvikelse 

12. Hur upplever Ni att svenska institutioner/myndigheter främjar 
företag att internationaliseras? 

2,6 0,8 

20. Hur har det inhemska nätverksstödet hjälpt Er? 2,3 1 
21. I vilken grad var det inhemska nätverksstödet anpassat till företaget? 2,5 0,9 
22. I vilken grad var det inhemska nätverksstödet standardiserat? 3,3 1,1 
23. Hur var nätverket i form av kontakter var betydande för företaget vid 
internationaliseringen? 

3,5 1,2 
 

28. Hur har det inhemska marknadsföringsstödet hjälpt Er? 3 1 
29. I vilken grad var det inhemska marknadsföringsstödet anpassat till 
företaget? 

3,3 1,1 

30. I vilken grad var det inhemska marknadsföringsstödet standardiserat? 3,3 1,1 
31. Hur har information om den utländska marknaden varit betydande 
för företaget vid internationaliseringen? 

3,4 1,2 

36. Hur har det inhemska kapitalstödet et hjälpt Er? 3 0,7 
37. I vilken grad var det inhemska kapitalstödet anpassat till företaget? 2,5 0,8 
38. I vilken grad var det inhemska kapitalstödet standardiserat? 3 0,8 
39. I vilken grad var kapital betydande för företaget vid 
internationaliseringen? 

4,2 1 

41. Om ditt företag inte sökt inhemskt stöd, hur upplevde företaget 
internationaliseringen utan inhemskt exportstöd?  

2,4 1,3 

 
 

 


