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Sammanfattning 
 
Entreprenören visar sig genom tidigare studier vara en framgångsfaktor för Born global-

företag. Med utgångspunkt i detta antagande undersöks på vilka olika sätt entreprenören 

bidrar till företags snabba internationalisering, genom att studera entreprenörens bakgrund, 

egenskaper och framtidsvisioner. Studien bygger på intervjuer med sex stycken entreprenörer, 

tillika grundare eller medgrundare av svenska företag som snabbt blivit globala. Studien visar 

att det finns både likheter och skillnader mellan entreprenörernas bakgrund, egenskaper och 

framtidsvisioner. Vidare visar resultatet att det mest utmärkande hos entreprenörerna som 

bidrar till den snabba internationaliseringen av Born globals är en stark drivkraft, viljan att 

uppfylla personliga motiv och förmågan att kunna tillvarata internationella affärsmöjligheter. 

Studien visar att antagandet om att entreprenören tycks vara en framgångsfaktor stämmer och 

vi har kommit fram till att det är viktigt att i detalj studera och analysera entreprenören för att 

förstå vad det är som frambringar fenomenet Born globals. 

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

 
Nyckelord: Born globals, entreprenörskap, entreprenör, internationellt företagande	  
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Inledning  

Bakgrund 

Till följd av globaliseringen, medlemskapet i EU och med en tradition som exportnation är 

Sverige idag en av världens mest internationaliserade ekonomier. Sedan 1990-talet har vår 

export, som andel av BNP, ökat från 30 procent till nära 50 procent idag (Institutet för 

näringslivsforskning, 2013-12-05). Storföretag står för den främsta internationaliseringen, 

men även för mindre företag har internationaliseringen blivit allt viktigare. Globaliseringen 

medför att företagens inhemska marknadsandelar krymper samtidigt som de internationella 

expanderar. I den senaste rapporten, Entreprenörskap i Sverige (2012) baserad på Global 

Entrepreneurship Monitor’s årliga undersökning kring länders entreprenöriella aktiviteter 

noterades att Sverige 2012 toppade listan över innovationsdrivna ekonomier. Globaliseringen 

och en ökad konkurrens har lett till ökade krav på företagen att specialisera sig och utveckla 

innovativa produkter inom allt mer nischade områden. Många företag agerar därefter och det 

har uppstått företag som internationaliserats mycket framgångsrikt och dessutom gör det 

väldigt snabbt. Det talas idag om företag som föds globala, så kallade Born globals, vilka har 

blivit ett omtalat fenomen.   Enligt forskarna Madsen och Servais (1997) har företag i länder 

med liten inhemsk marknad större incitament att bli Born globals jämfört med företag som har 

sitt ursprung i länder med större marknad. Det finns därmed incitament för nystartade företag 

i Sverige att snabbt internationaliseras då hemmamarknaden är liten. Andersson och Wictor 

(2003) kommer fram till att de faktorer som möjliggör snabb internationalisering för Born 

globals är globalisering, den industrigren företaget verkar inom, nätverk och entreprenören, 

det vill säga grundaren av företaget. Alla dessa faktorer samverkar för uppkomsten av Born 

globals. Många forskare (McDougall och Oviatt, 1994; Bell, 1995; Madsen och Servais, 

1997; Shane, 2006; Melén, 2010) uttrycker att entreprenören har en central roll för företagets 

framtida expansion.  
 

Sedan 1990-talet har forskare ägnat allt mer uppmärksamhet åt att undersöka hur 

entreprenörskap påverkar internationalisering av företag. Flera forskare (Andersson, 2000; 

Johanson and Vahlne, 2009; Keupp och Gassman, 2009) har uppmärksammat att 

internationalisering och entreprenörskap är liknande processer. McDougall och Oviatt (2000) 

poängterar fördelen med att integrera entreprenörskap med internationellt företagande, även 

Mathews och Zander (2012) argumenterar för att entreprenörskap och internationellt 
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företagande bör länkas samman. Detta har lett till ett nytt forskningsområde, internationellt 

entreprenörskap (Melén 2010). Därför är det av intresse att undersöka nystartade företag som 

lyckats med en snabb internationalisering och studera vilka som är framgångsfaktorerna 

bakom internationaliseringen. Slående för denna studie är att vi dessutom, i urvalet, har 

lyckats fånga två Born globals vilka återfinns på plats nummer ett respektive två på litsan 

över Sveriges 25 hetaste it-startups. (Entreprenör, 2013)  

 

Eftersom entreprenörskap och internationellt företagande verkar hänga ihop finns det skäl att 

titta närmare på just entreprenörens roll vid internationaliseringen av Born global-företag. 

Flera forskare spinner vidare på detta resonemang. Autio (2005) påpekar att det fortfarande 

behövs teorier och koncept som kan öka förståelsen för Born global-företags 

internationalisering. Peverelli och Song (2012) hävdar att personen bakom entreprenören ofta 

glöms bort och betonar därför att det är viktigt att studera just den enskilde individen för att 

förstå entreprenörens betydelse i sammanhanget. Entreprenörens personlighet och karaktär 

hör ihop med dess handlingssätt och enligt Gartner (1988) bör fokus omfatta både vem 

personen är och vad den gör för att förstå internationaliseringen av Born globals. Även 

Andersson och Evangelista (2006) kommer i sin studie fram till att entreprenören ska vara i 

fokus när nya företags möjligheter att internationaliseras undersöks och påvisar hur viktig 

entreprenören är för ett Born global-företags internationalisering. På samma sätt poängterar 

McDougall och Oviatt (1994), Madsen och Servais (1997) och McAuley (1999) att 

entreprenören bör analyseras för att skapa förståelse för ett Born global-företags 

internationaliseringsprocess. Melén (2010) anser att entreprenörens erfarenheter bör 

analyseras för att förstå hur företag upptäcker nya affärsmöjligheter och hur dessa mindre 

företag vågar ta beslut om att öka sin närvaro på utländska marknader. Hon menar att det är 

särskilt viktigt att analysera individen som aktör då entreprenören har stor inverkan på 

internationaliseringen. Slutligen uppmärksammar Andersson och Wictor (2003) entreprenören 

som den mest betydelsefulla faktorn för Born global-företagets etablering på nya marknader. 

The most common denominator in Born Global research is probably the importance of the 

entrepreneur and the entrepreneurial behaviour (Andesson och Wictor 2003, s254). Det finns 

således starka skäl att mer ingående studera entreprenören och vad hos entreprenören som gör 

att dessa företag blir Born globals.  
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Syfte och frågeställning  

Utgångspunkten för denna studie är att entreprenören är en framgångsfaktor för uppkomsten 

av Born globals. Syftet är att undersöka på vilka olika sätt entreprenören bidrar till Born 

global-företags snabba internationalisering. Genom att studera entreprenörens bakgrund, 

egenskaper och framtidsvisioner vill vi skapa en ökad förståelse för hur företag blir Born 

globals. Studien inriktas på grundare av svenska företag som kort efter uppstart har 

expanderat utomlands. Frågan som studien ämnar besvara lyder;  
 
Vad är det mest utmärkande hos entreprenören som bidrar till den snabba 

internationaliseringen av Born globals?  

Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teori som utgör grund för denna studie. Först förklaras 

fenomenet Born globals. Vidare identifieras tänkbara faktorer bakom entreprenören som 

bidrar till snabb internationalisering. Därefter beskrivs internationalisering i relation till 

Born globals.  

Litteraturgenomgång 

Inom forskningsområdet för företag som redan från starten har en global vision och snabbt 

internationaliseras förekommer åtskilliga begrepp. Flera etablerade forskare inom området 

(Knight och Cavusgil, 1996; Andersson och Wictor, 2003; Melén, 2010) har valt att benämna 

dessa företag Born globals. Andra benämningar är global start-ups, vilket Oviatt och 

McDougall (1994) använder sig av. International new ventures brukas av McDougall, Shane 

och Oviatt (1994) medan McAuley (1999) väljer att kalla dessa företag instant exporters. I 

denna studie använder vi genomgående begreppet Born globals. Madsen och Servais (1997) 

beskriver Born globals som företag med snabb och omedelbar internationalisering. En 

betydelsefull och normativ definition har senare växt fram och formulerats av Andersson och 

Wictor (2003) och är en sammanslagning av Oviatt och McDougall (1994) och Knight och 

Cavusgils (1996) studier och följer;  

Ett Born Global är ett företag som har uppnått utländsk försäljningsvolym på minst 25 % 

inom tre år från starten och som fortsätter att erhålla en signifikant konkurrensfördel genom 

att de har resurser och försäljning i flertalet länder (Andersson och Wictor, 2003, s. 254).  
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En stor del av teorin bakom fenomenet Born globals grundlades under 1990-talet (Jolly, 

Alahutha och Jeanner, 1992; Rennie, 1993; Oviatt och McDougall, 1994; Bell, 1995; Madsen 

och Servais, 1997). Först ut med att mynta begreppet Born globals var McKinsey & Co 

genom en studie av australienska tillverkningsföretag år 1993. Born globals är här företag 

vilka ser hela världen som sin marknadsplats redan från starten och till skillnad från andra 

företag inte bara ser utländska marknader som ett komplement till sin hemmamarknad. Dessa 

företag agerar alltså från start på en global marknad. (Rennie, 1993)  

Flera forskare utreder vilka faktorer som ligger bakom fenomenet Born globals och hur det 

kommer sig att nystartade företag kan genomgå en accelererande internationalisering. Madsen 

och Servais (1997) påvisar att förändrade marknadsförutsättningar och grundarens karaktär är 

en förutsättning för existensen av Born globals. Det finns dock många tidigare bevis på 

faktorer som påverkar internationaliseringen av Born globals. Jolly et al. (1992) studerade 

högteknologiska nystartade företag. Dessa företag är nischade och förlitar sig oftast på en 

enda produkt, vilket leder till ett högre risktagande. Följaktligen blir det viktigare att hitta rätt 

kunder i stället för en marknad som ligger geografiskt lättillgänglig. Oviatt och McDougall 

(1994) studerade nystartade företag som internationaliserats. De kom fram till att dessa 

företag redan från starten strävar efter att skapa konkurrensfördelar genom att allokera 

resurser och driva försäljning i flera länder med hjälp av en aktiv internationaliseringsstrategi. 

De framhäver också betydelsen av sociala nätverk. Bell (1995) stödjer Oviatt och McDougalls 

(1994) argument i sin studie av amerikanska småföretag. Bell (1995) finner att faktorer som 

nischade marknader och anpassning spelar större roll än det fysiska avståndet. Bell (1995) 

samt McDougalls, Shane och Oviatt, (1994) finner även att företagets grundare, 

entreprenören, påverkar hur internationaliseringen av företaget sker genom erfarenheter och 

ambition. Madsen och Servais (1997) beskriver med referens till Christensen och Jacobsen 

(1996) att det skiljer sig mellan olika företag hur internationaliseringen ser ut beroende på 

grundarens olikheter gällande erfarenheter och nätverk. Madsen och Servais (1997) 

konstaterar med utgångspunkt i tidigare forskning (Jolly et al., 1992; Rennie, 1993; Oviatt och 

McDougall, 1994; Bell, 1995; Christensen och Jacobsen, 1996) att både interna och externa 

faktorer driver på den snabba och geografiskt obegränsade internationaliseringen av Born 

globals. Madsen och Servais (1997) instämmer med McDougal et al. (1994) och Bell (1995) 

att grundarens, det vill säga entreprenörens erfarenheter och karaktärsdrag, har stor inverkan 

på företaget och dess snabba internationalisering.  
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Madsen och Servais (1997) föreslår en forskningmodell för framtida studier av Born globals. 

Modellen bygger på att faktorerna entreprenören, organisationen och omgivningen ska 

undersökas för att kunna skapa en djupare förståelse för Born globals. Entreprenören kan 

beskrivas utifrån erfarenhet, ambitionsnivå och motivation. Organisationen omfattar 

kompetens, rutiner och ledningsstruktur. Omgivningen beskrivs med hänsyn till marknadens 

internationalisering, vilken typ av verksamhet företaget verkar inom och grad av 

specialisering. Madsen och Servais (1997) identifierar tre distinkta faktorer som förklarar 

framväxten av Born globals. Dessa tre är; nya marknadsförutsättningar, den teknologiska 

utvecklingen och människors ökade medvetande. Madsen och Servais (1997) påvisar att dessa 

faktorer samspelar. Andersson och Wictor (2003) har vidareutvecklat ett konceptuellt 

ramverk för de drivande faktorer som ligger bakom Born globals.  

 

 

Figur 1, Anderssons och Wictors (2003) konceptuella ramverk för uppkomsten av Born globals  

 

Andersson och Wictor (2003) sammanfattar att globaliseringen, industrin, nätverk och 

entreprenören är de fyra faktorerna som påverkar Born globals. Alla dessa faktorer samverkar 

för uppkomsten av Born globals.  

Drivkrafter för uppkomsten av Born globals  

Globaliseringen har stor betydelse för Born globals i och med att marknadsvillkoren 

förändras. Det blir lättare för företag att internationaliseras på grund av utvecklad 

kommunikations- och transportteknologi samt minskade handelshinder. Nya marknader blir 
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följaktligen mer lättillgängliga. Den finansiella marknaden har också blivit mer internationell, 

vilket gjort att entreprenörer lättare kan söka finansiering utomlands. (Madsen och Servais, 

1997; Andersson och Wictor, 2003) Genom globaliseringen har människor fått ökad 

omvärldskunskap och efterfrågan därmed blivit mer homogen. Till följd ökar företagens 

möjligheter att internationaliseras. (Jolly et al., 1992; Madsen och Servais, 1997)  

 

Industrins betydelse förklaras av att Born globals i jämförelse med andra företag är mer 

specialiserade och nischade. Detta beror på att globaliseringen leder till nya 

marknadsförutsättningar med ökad specialisering och nischade marknader. (Jolly et al., 1992; 

Bell, 1995; Madsen och Servais, 1997; Andersson och Wictor, 2003) Born global-företag kan 

alltså skapa nya industrier genom att utveckla nischer inom redan specialiserade industrier 

(Andersson och Wictor, 2003). Företag inom alla typer av industrier och branscher kan bli 

Born globals, både varu- och tjänsteföretag (Moen, 2002; Rialp, A., Rialp, J., Knight, 2005). 

Boter och Holmquist (1996) visar att den industri ett Born global företag verkar inom har 

större betydelse än vilket land företaget grundats i. När företaget producerar allt mer 

specialiserade produkter och tjänster blir den inhemska efterfrågan otillräcklig vilket blir ett 

starkt incitament för företag att internationaliseras (Madsen och Servais, 1997; Andersson och 

Wictor, 2003). Eftersom Born global-företag skapar nya nischer inom industrier och 

branscher kan de agera friare och de behöver inte anpassa sig till traditionella industrinormer. 

Däremot påverkar industrins tillväxttakt, närliggande industrier och konkurrenters agerande 

Born global-företags incitament till internationalisering. (Spender, 1989) 

 

Nätverk hjälper Born global-företag att skapa marknadskunskap, identifiera möjligheter samt 

knyta samman resurser och aktiviteter. Nätverk är viktigt för alla företag men extra 

betydelsefullt för Born globals. Oviatt och McDougall (1994) och Madsen och Servais (1997) 

förklarar Born globals som beroende av nätverk med att dessa företag har knappa resurser. 

Madsen och Servais (1994) och Sullivan Mort och Weerawardena (2006) förklarar att Born 

globals är extra sårbara eftersom de oftast bara producerar en vara och är mycket nischade. 

Därmed kan partnerföretag som kompletterar Born global-företags kompetens och utbud 

underlätta när de tar sig in på nya marknader. Andersson och Wictor (2003) påvisar att 

nätverk både på ett personligt och organisatoriskt plan är betydelsefullt vid 

internationaliseringen. De förklarar att nätverk används som ett verktyg av entreprenörerna 

för att utveckla globala strategier.   
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Entreprenören beskrivs av Andersson och Wictor (2003) som mest central för uppkomsten 

av Born globals. För att förstå entreprenörens betydelse måste vi först förklara vad 

entreprenörskap innebär. Hill och Levenhagen (1995) samt Davidsson (2004) konstaterar att 

entreprenörskap är svårt att precisera. Enligt Gartner (1988) är entreprenörskap skapandet av 

företag och av Shane (2006) beskrivs entreprenörskap som handlingen att organisera, styra 

och våga ta riskerna med en verksamhet. Entreprenören är den som kan identifiera nya 

affärsmöjligheter (Douhan, Eliasson, Henrekson, 2007, refererande till Kirzner 1979). 

Andersson och Wictor (2003) förklarar att definitionen av entreprenören inte heller är helt 

entydig. Det går inte att se entreprenörer som en homogen grupp. De är alla olika individer 

med skilda idéer men alla förenas av en stark vilja att implementera dessa. För att förstå 

entreprenörens skapande och utvecklande av företag måste man se till vem personen är. 

Andersson och Wictor menar att eftersom Born global-företag är verkar i samma miljö som 

traditionella företag räcker det inte att se till företagets omgivning. För att förstå uppkomsten 

av Born globals menar Andersson och Wictor att forskning bör fokusera på individen, 

entreprenören, istället för på företaget. Förhållandet som studien utgår från presenteras i figur 

2 nedan.  

 

 

 
 

 

 

Figur 2 illustrerar det förhållande vår studie utgår från utifrån Andersson och Wictors (2003) modell 
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Faktorer bakom entreprenören  

När vi har studerat drivkrafterna bakom Born globals har vi utgått från Andersson och 

Wictors (2003) forskningsstudie där entreprenörens betydelse diskuteras genom erfarenheter, 

karaktär och globala vision. Entreprenören utgör en avgörande roll för uppkomsten av Born 

globals men Andersson och Wictor menar att mer forskning på individnivå behövs. För att 

studera entreprenörens inverkan på internationaliseringen djupare har vi kommit fram till att 

Madsen och Servais (1997), Andersson (2000; 2012), Harveston, Keida och Davis (2000), 

Raffo, Lovatt, och Banks (2000), Adrichivili, Cardozo och Ray (2003), Andersson och 

Evangelista (2006; 2010), Melén (2010) och Felicio et al. (2012) också är centrala författare 

inom forskning om entreprenören i relation till företags snabba internationalisering. Vi kan 

identifiera ett mönster och kommer fram till fem faktorer bakom entreprenören som tidigare 

forskare delvis finner gemensamt. De identifierade faktorerna är; erfarenheter, global vision, 

personlighet, personligt nätverk och intresse.  

Erfarenheter 
Många forskare (McDougalls, 1994; Bell, 1995; Madsen och Servais, 1997; Andersson och 

Wictor, 2003; Adrichivili et al., 2003; Andersson och Evangelista, 2006; Melén, 2010) menar 

att entreprenörens erfarenheter har stor betydelse för dess beteende, vilket påverkar 

internationaliseringsprocessen. Erfarenheter består bland annat av arbetslivserfarenheter, 

utbildning och utlandserfarenheter. Melén (2010) menar att en stor del av entreprenörens 

kompetens bestäms av dessa erfarenheter. Enligt Andersson och Evangelista (2010) är 

utlandserfarenheter i form av arbete, studier eller resor det som skapar ett globalt synsätt hos 

entreprenören.  

Global vision 
Madsen och Servais (1997) menar att entreprenörens personliga världsuppfattning måste 

beaktas för att få en djupare förståelse för Born globals snabba internationalisering.  

Harveston et al. (2000) kommer fram till att entreprenörer i Born global-företag har en 

starkare global vision än entreprenörer inom andra traditionella företag. Nummela, Saarenketo 

och Kaisu (2002) samt Andersson och Evangelista (2006) tar betydelsen av en global vision 

ett steg vidare då de menar att ett globalt synsätt är en förutsättning för en entreprenör 

verksam inom ett Born global-företag. Felicio et al. (2012) menar att entreprenörens 

utbildningsnivå, hur nöjd vederbörande är med företagets prestation på hemmamarknaden och 

hur tillväxtpotentialen ser ut internationellt påverkar den globala visionen. En global vision 

kommer av att entreprenören har ett starkt intresse för att göra affärer utomlands, är öppen för 
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nya idéer och vill dra nytta av internationella möjligheter. Alltså krävs en ökad förståelse för 

entreprenörens globala vision för att förstå företagets snabba internationalisering (Andersson 

och Wictor, 2003).  

Personlighet  
Aspelund och Madsen (2009) påvisar att entreprenörens beteende är centralt för företagets 

internationalisering. Madsen och Servais (1997), Andersson och Evangelistia (2010) och 

Melén (2010) uppmärksammar entreprenörens karaktär som en bakomliggande faktor vid 

företagets internationalisering. Karaktärsdrag omfattar attityd och motivation (Madsen och 

Servais, 1997). En entreprenör som startar ett Born globals företag bör enligt Andersson 

(2000) vara proaktiv och innovativ samt enligt Harveston et al. (2000) ha en hög risktolerans. 

Yttre faktorer som globalisering och industrin behöver inte spela störst roll utan 

entreprenörens inställning är viktig och således får personligheten betydelse (Andersson, 

2012). 

Personligt nätverk 
Andersson och Wictors (2003) beskrivning av nätverk i det konceptuella ramverket omfattar 

både entreprenörens personliga nätverk och företagets affärsnätverk. I resultatet av deras 

forskningsstudie framgår det att det behövs mer ingående forskning som delar upp nätverk på 

ett personligt plan och företagsnivå. Det skulle ge ökad förståelse för hur entreprenören bidar 

till den snabba internationalisering genom sitt personliga nätverk. Entreprenörens personliga 

nätverk har enligt (Madsen och Servais, 1997; Raffo et al, 2000; Adrichivili et al, 2003; 

Andersson och Evangelista, 2006) stor betydelse. Adrichivili et al. (2003) menar att 

entreprenörer med etablerade sociala nätverk har större potential att identifiera fler 

affärsmöjligheter. Vilket skapar ett samband mellan det personliga nätverket och företagets 

nätverk.  

Intresse  
Enligt Adrichivili et al. (2003) kan entreprenörkunskap delas in i två kategorier. Genom 

erfarenheter och kunskap inom ett särskilt intresseområde. Raffo et al. (2000) poängterar att 

ambition och passion påverkar entreprenörens val av verksamhetsområde. Andersson (2000) 

identifierar olika typer av talanger hos entreprenören. Ofta har entreprenören antingen en 

stark marknadsfokusering eller ett utvecklat teknikintresse. Entreprenörer kan ha intresse för 

båda områdena, men det är alltid det ena området som dominerar. En marknadsentreprenör 

identifierar en möjlighet att tillgodose ett behov, och får en idé för att möta efterfrågan. De 

kan ta en affärsidé till en marknad där liknande produkter eller tjänster redan existerar, genom 

att de har ett genuint intresse för marknadsföring. De använder sig av en aktiv 
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internationaliseringsstrategi för att lyckas. Teknikfokuserade entreprenörer har ett starkt 

teknikintresse. Dessa lyckas med en snabb internationell expansion, inom snabbt växande 

industrier. Expansionen sker mer reaktivt eftersom hemmamarknaden snabbt blir för liten, 

eller att de får förfrågningar från utlandet.  

 

En illustrerad sammanfattning av entreprenören  
De fem identifierade faktorerna som bör uppmärksammas när entreprenören studeras visas 

nedan i egenarbetad modell med utgångspunkt i det teoretiska resonemanget.  

 

 
 

Figur 3 illustrerar de fem identifierade faktorerna bakom entreprenören som kan antas bidra till 

snabb internationalisering.  

Internationalisering av Born globals  

Det är viktigt för nystartade företag som snabbt vill växa internationellt att hitta ett sätt som 

inte kräver för mycket resurser. Vanligtvis etablerar sig Born globals utomlands genom 

samarbete med andra företag eller med hjälp av agenter och distributörer. (Andersson, 2012) 

Samarbete med lokala partners möjliggör en snabb internationalisering till många marknader. 

Samarbete möjliggör både hög flexibilitet, låg risk och är ett resurseffektivt alternativ. 

(Andersson, 2011) För många Born global-företag är internationaliseringen planerad, men hos 

några sker den inledningsvis utan strategiska avsikter hos entreprenören. Som en bakgrund för 

att kunna förstå hur entreprenören bidrar till den snabba internationaliseringen måste man 

översiktligt kartlägga hur, var, när och varför företag internationaliserats. Hur illustrerar på 

vilket sätt företaget har kunnat växa, var innefattar vilka länder företaget etablerats i, när 
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syftar till vid vilken tidpunkt internationaliseringen inträffade och varför anger orsak till att 

företag internationaliseras. (Zander, 2014) 

Att ta med sig vidare i studien  

Ett Born global-företag är enligt Andersson och Wictors (2003) definition ett företag som 

inom tre år från start har uppnått en utländsk försäljning på minst 25 procent. Andersson och 

Wictor har utformat en modell som förklarar uppkomsten av Born globals. (se figur 1) Vårt 

fokus innefattar sambandet mellan entreprenören och den snabba internationaliseringen (se 

figur 2). Den egenarbetade modellen (se figur 3) över de fem identifierade faktorerna bakom 

entreprenören kommer att fungera som ett verktyg för att kunna ta reda på vilka olika sätt 

entreprenören bidrar till den snabba internationaliseringen. Snabb internationalisering kräver 

ett resurseffektivt alternativ och samarbeten med andra aktörer är vanligt. För att förstå varför 

entreprenörerna vill internationalisera sina företag bör man kartlägga hur 

internationaliseringen har gått till.  

Metod  

I detta avsnitt presenteras den metod som antagits för studien. Den första delen förklarar 

metodvalet. Därefter följer en beskrivning av urvalet. Vidare beskrivs vårt tillvägagångssätt 

där vi redogör för hur vi tillämpar teorin i praktiken för att besvarar syftet och studiens 

forskningsfråga. Slutligen kommer vi i detta avsnitt att diskutera studiens kvalitet.  

Val av metod  

Studien bygger på en kvalitativ undersökning för att skapa en djupare förståelse för hur 

entreprenören bidrar till den snabba internationaliseringen av Born global-företag. Med 

utgångspunkt i Anderssons och Wictors (2003) modell vill vi visa förhållandet mellan 

entreprenören och Born global-företaget. För att ta reda på vad det mest utmärkande hos 

entreprenören är som bidrar till uppkomsten av Born globals kommer vi undersöka på vilka 

olika sätt entreprenören kan bidra till den snabba internationaliseringen.  Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuobjekt är entreprenörer och grundare eller 

medgrundare av Born global-företag. En kvalitativ metod är mest lämpad för denna studie 

eftersom det ger möjlighet att gå på djupet och således få en ökad förståelse för 

ämnesområdet. (Saunders, Lewis, Thornhill, 2012) Studien utgår från sex stycken intervjuer 

med entreprenörer för att kunna jämföra och finna likheter och skillnader mellan dessa. De 
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sex Born global-företagen omfattas av tre it-företag som erbjuder en tjänst och tre företag som 

tillverkar en fysisk livsstilsprodukt inom modebranschen.  

Val av företag och intervjupersoner  

För att finna intervjuobjekten kontaktade vi grundare i företag som snabbt internationaliserats 

och som passade in på Andersson och Wictors (2003) definition av Born globals. Vi började 

urvalet med att försöka kartlägga hur många Born global-företag det finns i Sverige. Med 

utgångspunkt i Anderssons och Wictors definition av Born globals, genom dagspress och med 

hjälp av kontakter från vårt tidigare ideella engagemang i föreningen Entrepreneurs Academy 

(2012) fann vi sedan 14 svenska Born global-företag i Stockholmsregionen att kontakta. De 

uppfyllde kraven att;   

 

• De har internationaliserats inom tre år från start. 

• De har uppnått en försäljning utanför Norden om minst 25 procent av sin omsättning.  

• De erbjuder en nischad produkt eller tjänst.  

• De har grundats tidigast år 2008. 

 

Det sista kriteriet att företaget ska ha grundats tidigast år 2008 är betydelsefullt eftersom det 

innebär att företagen då inte är äldre än fem år. Det medför att entreprenörerna har kunskap 

om hur internationaliseringen har gått till färskt i minnet vilket ökar trovärdigheten.  

 

Efter att ha kartlagt företagen tog vi kontakt med grundarna via e-brev och telefon. Av de 14 

företagen som kontaktades ställde sex entreprenörer upp på personliga besöksintervjuer. I fyra 

av de sex företagen är det mer än en entreprenör som grundat företaget. Vi har endast valt att 

intervjua en av grundarna i dessa företag. Urvalet blir mer intressant om entreprenörerna är 

grundare av olika företag. Alla intervjuade är män mellan 25 och 36 år. Det skulle i och för 

sig kunna föreligga en skillnad avseende manliga och kvinnliga entreprenörers roll vid 

internationaliseringen, en intressant frågeställning som dock faller utanför ramen för denna 

studie. I de 14 företag vi kontaktade var majoriteten män. Det kan förklaras av att i Sverige i 

åldrarna 18–64 år är det 6,2 procent av männen och 3,5 procent av kvinnorna som är 

entreprenörer. Alltså är det nästan dubbelt så vanligt med manliga som med kvinnliga 

entreprenörer. Denna antalsmässigt begränsade studie antyder att den manliga dominansen 

troligen är ännu större i nystartade Born global-företag. (GEM, 2010)  
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Tabell 1 presenterar urvalet.  

Företagsnamn  Entreprenör Verksamhet  Grundades Antal 
länder 

Omsättning Antal  
Anställda  

Datum för 
intervju 

iZettle  Jacob de 
Geer 
 

Kortläsare 2010 9 11,1 milj. 60 2012-12-05 
Stockholm 

Daniel 
Wellington  

Filip 
Tysander 
 

Designklockor  2011 21 27,4 milj. 25 2013-12-16 
Stockholm 

Wrapp Carl 
Fritjofsson  

Presentkorts- 
Applikation 
  

2011 8 1,9 milj.  40  2013-12-16 
Stockholm 

Happy Plugs  Anders Vural 
 
 

Designhörlurar 2008 7 10,5 milj.  6  2013-12-18 
Stockholm 

Tictail Birk Nilson  
 
 

Webbutiktjänst 2012 Globala 1,4milj. 14  2013-12-18 
Stockholm 

Happy Socks  Mikael 
Söderlindh 
 

Designstrumpor 2008 70 421,4 milj.  
 

29 2013-12-19 
Stockholm 

 Källa: Intervjuer (2013)  
 
 

Intervju- och analysprocess  

Vi har använt oss av semikonstruerade intervjuer eftersom det skapar flexibilitet kring 

frågorna. Det möjliggör även för följdfrågor och ger entreprenörerna chans att vidareutveckla 

sina svar. Både vi som intervjuare och entreprenörerna har kunnat påverka samtalet. Under 

intervjuerna varierade ordningsföljden på frågorna beroende på de svar entreprenörerna gav. 

Flexibla och öppna frågor bidrog till att de inte låste sig vid frågorna utan fick möjlighet att 

reflektera. (Saunders et al., 2012) Det gav chans för fler faktorer utöver de som redogörs för i 

figur 3 att komma fram eftersom öppna frågor anses ge rika och mer spontana svar (Jensen, 

1995). 

Frågorna sammanställdes i en intervjuguide som har använts som underlag vid intervjuerna. 

För att säkerställa att intervjufrågorna upplevdes som relevanta och förståeliga testades 

frågorna först på en student som själv fick leva sig in i rollen som entreprenör och 

egenföretagare. Därefter testades frågorna via e-brev på en entreprenör som inte hade 

möjlighet att ställa upp på en besöksintervju. Förstudien gav oss möjlighet att justera frågorna 

(Dalén, 2011). Vi insåg att vi var tvungna att ha färre frågor och mer övergripande 

ämnesrubriker. Det resulterade i den öppna karaktären på frågorna, vilket enligt Saunders et 
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al. (2012) ger entreprenörerna möjlighet att ta upp vad de själva anser betydelsefullt. Frågorna 

vi har utformat grundas på de fem faktorerna bakom entreprenören (figur 3) som vi har 

identifierat i den teoretiska referensramen. Frågorna baseras på erfarenhet, global vision, 

personlighet, personligt nätverk och intresse. Inga av dessa begrepp har använts under 

intervjuerna för att undvika ledande frågor. 

 

För att skapa en ökad förståelse för hur entreprenörer bidrar till den snabba 

internationaliseringen av Born globals har vi fokuserat på två huvudområden. Område (1) 

omfattar entreprenören och område (2) avser internationaliseringen av respektive företag. 

Frågorna är uppdelade efter huvudområde (1) och (2). Det första området syftar till att få 

entreprenören att på ett öppet sätt berätta om sig själv. Varje fråga gav långa svar och vi 

förtydligade och följde upp enstaka oklarheter för att säkerhetsställa svaren (Kvale och 

Brinkman, 2009). Inledningsvis ställde vi exempelvis frågorna; berätta lite om bakgrunden 

till att du startade företaget? Och hur skulle du beskriva dig själv i rollen som entreprenör? 

Det gav entreprenören tillfälle att ta upp det han ansåg betydelsefullt. Vi ställde här frågor 

som främst berörde erfarenhet, personlighet och intresse. Därefter fortsatte vi med det andra 

huvudområdet, internationaliseringen. Internationaliseringen omfattar hur, var, när och varför 

företaget internationaliserats. Exempelvis ställdes frågan; kan du beskriva hur er 

internationalisering gick till? Vår förhoppning med denna fråga var att få en bred beskrivning 

av internationaliseringen med möjlighet till följdfrågor.  

 

För att koppla entreprenören (1) till internationaliseringen (2) ställdes frågan; Vilka av dina 

egenskaper tror du har hjälpt dig för att lyckas internationalisera ditt företag snabbt? Vi 

ställde även en liknande fråga; Vad tror du själv är nyckeln till att du har lyckats 

internationalisera företaget så snabbt och framgångsrikt? Detta för att inte låsa 

entreprenörerna vid egenskaperna utan reflektera över vad de verkligen haft användning av. 

För att fånga upp hur entreprenörerna påverkas av global vision och personligt nätverk 

ställdes frågorna; Hade du en plan redan från start att lansera din produkt/tjänst 

internationellt? Vad har varit till störst hjälp vid internationaliseringen? Och Vilken 

betydelse har nätverk haft?  För samtliga intervjufrågor, se bilaga 1.  

 

Varje intervju var cirka 30 minuter lång. Alla intervjuer spelades in med tillåtelse från 

samtliga entreprenörer. Inspelningen var viktig för att vi inte skulle missa någon information 

och för att kunna transkribera hela materialet. Transkriberingarna har legat till grund för vår 
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analys. Utifrån transkriberingarna har vi tydligt kunnat jämföra likheter och skillnader mellan 

entreprenörerna och Born global-företagens internationalisering. Vi har kategoriserat 

materialet i kategorierna erfarenhet, global vision, personlighet, personligt nätverk och 

intresse. Övriga faktorer som inte tydligt passade in på dessa kategorier sammanställde vi 

under kategorin motiv. Hur internationaliseringen gick till sammanställdes under hur, var, när 

och varför. Genom att vi kategoriserat våra data (se bilaga 2) har vi i enighet med Lantz 

(2007) kunnat skapa ett mönster för att kunna urskilja likheter och skillnader.  

Studiens kvalitet 

Vad som är betydelsefullt för internationaliseringen av Born global-företagen beskrivs i denna 

studie från entreprenörens synvinkel, det är alltså entreprenörernas verklighetsuppfattning 

som framkommer. Denna kvalitativa studie syftar till att skapa en djupare förståelse för 

entreprenören. Däremot kan vi inte dra några generella slutsatser för hur samtliga svenska 

Born global-entreprenörer bidar till snabb internationalisering. Överförbarheten bör dock öka 

då svaren har varit i likhet med varandra. När kvalitativa metoder med semikonstruerade 

intervjuer används finns det enligt Saunders et al. (2012) risk för att tillförlitligheten kan 

komma att ifrågasättas. Skulle till exempel andra forskare ha fått samma svar som oss eller 

har vi som intervjuare genom kroppsspråk, tonläge eller attityd påverkat respondenterna? Då 

vi båda författare var med under samtliga intervjuer bör tillförlitligheten öka eftersom vi är 

två som tagit del av samma information. I enighet med Trots (2010) resonemang bör vi ha fått 

en ökad förståelse för informationen. För att stärka tillförlitligheten ytterligare undveks 

ledande frågor och diskussioner. (Saunders et al., 2012) 

 

Testintervjuerna vi genomförde bör även ha ökat relevansen av våra frågor, och gjort dessa 

tydliga att uppfatta för entreprenörerna. Genom att ställa tydliga frågor som är lätta att 

besvara kommer risken för missförstånd att minska. (Saunders et al., 2012) Studien bygger på 

information som vi får av entreprenörerna och således är deras ärlighet viktig för studiens 

tillförlitlighet. Entreprenörerna kommer inte att vara anonyma i denna studie. De är vana vid 

att vara företagets ansikte utåt och representera företaget med sin person. Vi tror inte att detta 

kommer att minska chansen till sanningsenliga svar, främst för att alla företag hittills 

internationaliserats på ett mycket framgångsrikt sätt och entreprenörerna har visat stort 

engagemang och intresse för att medverka i studien. Personliga intervjuer bör ha stärkt 

tillförlitligheten genom att vi har kunnat observera entreprenörerna och de reaktioner frågorna 

framkallade. Vi har tydligt kunnat uppfatta att de har förstått frågorna korrekt. Inspelning och 
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transkribering av intervjuerna har ökat trovärdigheten att informationen inte förvrängts eller 

feltolkats. Vidare är transkriberingar extra viktiga eftersom våra frågor har en öppen karaktär 

och medför mycket information. Genom att transkribera har vi inte missat någon information 

och det har gett oss ökad möjlighet att kritiskt och objektivt kunna tolka och analysera 

materialet (Lantz, 2007). Entreprenörerna har välkomnat oss att återkomma om något svar 

skulle vara otydligt.  

Empirisk redogörelse   

För detta avsnitt har vi valt att presentera respektive intervju enskilt. Varje intervju 

presenteras i två teman, entreprenören och internationaliseringen av företaget. 

Förhoppningen är att förmedla en tydlig bild av varje entreprenör. 

Intervju med Jacob de Geer, medgrundare av iZettle 

Entreprenören  
Bakgrunden till att Jacob de Geer startade iZettle var att han identifierade ett problem inom 

kortbetalning för småföretagare. iZettle är en betaltjänst som låter vem som helst, 

småföretagare eller privatpersoner, ta betalt med kort via sin smartphone eller surfplattta. 

Innan iZettle startades hade de Geer erfarenhet av att driva bolag inom IT-branschen. de Geer 

nämner att han kunnat dra nytta av erfarenheter från denna tid. ”All den erfarenhet man fått 

på vägen är extremt värdefull till nästa bolag.” Erfarenheter han nämnde var främst att kunna 

anpassa sig efter marknaden, förändra en organisation vid behov och strategier. Från sina 

tidigare bolag lärde sig de Geer även att förstå kopplingen mellan det ekonomiska och 

tekniska ledet. de Geer framhäver att han saknar ett djupare intresse för teknik men tycker den 

är kul. Kopplingen till teknikens värld fick han under studier vid Handelshögskolan i 

Stockholm genom ett uppsatssamarbete med teknologer vid Kungliga Tekniska Högskolan.  

 

Som entreprenör beskriver sig de Geer som ”för otålig att sitta på ett vanligt bolag där det 

finns en ålderdomlig struktur och ett icke innovativt klimat”. de Geer betonar att förändringar 

i världen sker snabbt. Till exempel menade han att företag som Google, smartphones och 

appar inte fanns för så länge sedan. de Geer menar vidare att traditionella bolag inte främjar 

innovation, något han finner oattraktivt och ”något svårt att leva med och som skulle innebär 

att världen idag skulle vara oförändrad.” En klassisk organisation vore inte stimulerande 

utan han betonar självförverkligande som extremt viktigt. de Geer lyfter vidare fram 

egenskaper som otålighet, drömmen om att förändra, lösa problem och att själv påverka.  
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de Geer tror att det i slutändan alltid går att hamna i rätt nätverk om man har en bra idé med 

potential. ”Det är alltså inte som den traditionella industrin där man gärna ska känna någons 

farbror som är VD på det där bolaget”. Idag drivs de Geer av att kunna lösa ett problem och 

att ta det vidare till ett högre plan. Han vill genom att möjliggöra för småföretagare att ta 

betalt med kort få dessa bolag att växa. Detta tror han leder till att småföretagen kan anställa 

fler och på så vis kan iZettle minska arbetslösheten i Europa. Han uppger att det känns 

spännande och utmanande att göra världen till en bättre plats.  

 
Internationaliseringen   

de Geer lyfter fram att den främsta anledningen till att svenska bolag lyckas med sin 

internationalisering är att hemmamarknaden är för liten. de Geer understryker att Sverige är 

en mycket bra hemmamarknad ”men att man inte vill vara en stor fisk i en liten damm”. Han 

menar vidare att industrin har betydelse för internationalisering. ”Ska du bygga ett lyckat 

internetbolag idag måste man få hävstång på den globala distributionen som finns genom 

exempelvis App-store och Google play”. de Geer förklarar att det inte räcker med att bara 

finnas i Sverige. ”Vår vision var att bygga ett globalt bolag.” Vidare har iZettles 

internationalisering främst påverkats av strategiska beslut och internationella samarbeten. de 

Geer uttrycker att internationaliseringen delvis har varit beroende av samarbete som med den 

spanska banken Banco Santander för inträde i just Sydamerika, däremot har det inte varit en 

förutsättning för etablering utomlands. de Geer sammanfattar de främsta faktorerna bakom 

internationaliseringen med ”mognad, regleringar och samarbeten.” Att det har gått så pass 

snabbt tror de Geer främst har att göra med personliga erfarenheter och att företaget är 

riskkapital finansierat. Han nämner att ett, i detta fall, kapitalintensivt bolag medför hög risk 

och att finansieringen alltid är utmanande. de Geer nämner att han tidigare rest i 

Latinamerika, studerat i både Europa och USA, men att det inte är någonting som bidragit till 

internationaliseringen.  

Intervju med Filip Tysander, grundare av Daniel Wellington  

Entreprenören 
Filip Tysander grundade klockföretaget Daniel Wellington genom inspiration han fick från en 

resa i Australien. Tysander hade tidigare varit verksam inom branschen och grundade sitt 

första företag 2006. Han beskriver sina erfarenheter som lärorika och en bra början till att 

tjäna pengar. Att det blev just klockbranschen tror Tysander grundar sig i att han ”inte kunde 
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göra något mer avancerat”. Han beskriver branschen som konkret och simpel. Tysander 

berättar att drivkraften till att starta företag beror på att han alltid har känt en dragningskraft 

till att göra affärer och att kunna skapa bättre förutsättningar för sig själv genom att tjäna 

pengar. Vidare beskriver Tysander entreprenörsrollen ”jag försöker nog se det stora 

perspektivet […] jag har valt att fokusera mer på design, expansion och etablering på nya 

marknader”. Tysander har studerat i Uppsala och även rekryterat både VD:n och 

ekonomichefen därifrån vilka ingick i samma basgrupp som Tysander. Kärnan av anställda 

har han till stor del rekryterat genom kontakter. Tysander uppger att han inte har något vidare 

intresse för tekniken bakom en klocka utan att det är designen som tilltalar. Tysander 

framhäver egenskaper som att se en stor potential, viljan att träffa nya människor och resa 

som särskilt viktiga för den snabba utlandsetableringen. Vidare beskriver Tysander att han 

redan från början hade en plan att sälja internationellt. Han såg en potential med att snabbt 

distribuera klockorna utomlands, ”vi ville gå globalt med en gång.” Tysander avslutar med 

att, vad han drivs av idag, är ”jag tycker det är kul, roligt att kunna anställa fler, ha en skön 

organisation att jobba med, ha tydliga mål och sen att det går så bra. Det är en kombination 

av lite allt möjligt och att man är framgångstörstig.”  

 

Internationaliseringen 

Tysander förklarar att Daniell Wellingtons webbshop står för den främsta delen av 

omsättningen. ”Vi har automatiskt blivit ganska internationella direkt.” Vidare sker 

försäljningen främst via distributörer som i sin tur har flera butiker de säljer till. Han beskriver 

att kontakt med distributörer främst har skett genom ”att ställa ut på olika klockmässor, 

kontakter och bygga lite broar efter vägen.” I dagsläget samarbetar även företaget med en 

agent. Vilka länder Daniel Wellington har etablerat sig i ”är helt slumpartat, det är ganska 

många distributörer som kontaktar oss, det sker väldigt mycket förfrågningar.” Han beskriver 

sig själv som aktiv i internationaliseringsprocessen och betonar att han har ett starkt intresse 

för att resa och se nya platser. Orsaken till att Daniel Wellington snabbt nått en global 

spridning tror Tysander grundas på att duktiga människor har rekryterats i kombination med 

att han lyckades rikta sig till en bred målgrupp, har en bra prisnivå och en tidlös design. 

Tysander förklarar att deras produktion av klockor sker i Kina och att han vet hur det fungerar 

att göra affärer där från företag han tidigare startat. Tysander avslutar med att Daniel 

Wellington ska växa och fortsättningsvis arbeta för att komma i kontakt med fler distributörer 

för att samarbeta överallt. ”Man kanske inte tar den utmaningen utan man vill testa i Sverige 

först, samtidigt är det hård konkurrens, jag tror man måste ut snabbt för att kunna hävda sig 
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internationellt.” Vidare berättar Tysander att han med tidigare företag blivit kopierad. Att gå 

globalt på en gång var självklart för Tysander. Han beskriver att företaget försöker växa 

genom att ”göra det så fort som möjligt och så rätt som möjligt.”   

Intervju med Mikael Söderlindh, medgrundare av Happy Socks  

Entreprenören  

Mikael Söderlindh inleder med att det inte fanns ett monetärt syfte med att starta Happy 

Socks utan det handlade snarare om att göra något roligt och att göra folk glada. Söderlindh 

uppger att han startade sitt första företag som 20-åring och att han aldrig har varit anställd. 

”Jag tror inte jag skulle kunna anpassa mig till att ha någon som bestämmer över mig.” 

Medgrundaren kände han sedan tidigare. Söderlindh har inte studerat på eftergymnasialnivå. I 

rollen som entreprenör beskriver Söderlindh sig som ”ja, jag tror ju på det jag gör” och 

menar att det är det viktigaste för att nå framgång. Vidare betonar han vikten av kompetent 

personal och anser sig duktig på att rekrytera rätt folk. En stor del av personalen har han 

rekryterat från det PR-företag han tidigare startat och via personliga nätverk. Det som driver 

Söderlindh att jobba vidare med Happy Socks är att bli bättre och utveckla företaget med 

visionen om att färga världen med strumpor. Vidare beskriver han att resa, testa nya saker och 

nya samarbeten gör företagandet spännande och ”hade jag inte tyckt det varit roligt hade vi ju 

bara stängt ned.” Söderlindh ser sig som en social person och att han har lätt för att knyta 

kontakter. Han menar att samarbete med andra aktörer uppstår genom att man tar kontakt, ses 

över en middag och att det hänger både på personkemi och att man gillar den andre aktörens 

varumärke.   

 

Internationaliseringen  

Söderlindh förklarar tanken med att ta Happy Socks globalt redan från start som ”självklart, 

om du räknar så går det inte att sälja så här mycket strumpor till bara svenskar.” Vidare 

menar han att det inte skulle gå att starta ett liknande företag med bara den lilla marknad som 

Sverige utgör. En annan orsak till att lansera Happy Socks globalt redan från början enligt 

Söderlindh var att han helt enkelt gillar att resa. Söderlindh menar vidare att ”det finns en 

värld, en planet och jag tycker att den varken utgörs av länder eller gränser.” Söderlindh 

beskriver internationaliseringen som att den börjar någonstans och sedan sveper den över hela 

världen. Söderlindh uttrycker att för Happy Socks har det handlat om att hitta nyckelbutiker, 

nyckelpress och nyckelpersoner på varje marknad och att internationaliseringen gått snabbt 

beror på att de använder sig av distributörer på varje marknad. Söderlindh och hans 
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medgrundare tog en guidebok och reste under första året till 30 olika länder för att sälja in 

produkten. Ordningsföljden av marknadsinträde visade sig vara slumpartad, hittade de ingen 

distributör direkt så fortsatte de till nästa marknad. Söderlindh beskriver det som ”de flesta 

skulle nog säga att man inte ska göra så som vi gjorde, köra allting samtidigt, allt vi kunde, 

körde vi på.” Att inte fokusera på en marknad utan istället etablera sig så pass snabbt på flera 

marknader var enligt Söderlindh en förutsättning för att inte hinna bli kopierad av andra 

företag. Nyckeln till den snabba internationaliseringen tror han dock har att göra med 

produktens namn, design och det faktum att Happy Socks lyckats göra en enkel produkt som 

strumpor till ett livsstilsvarumärke. Vidare menar han att teamet är bra på att sälja och att 

Happy Socks gjort flera lyckade samarbeten med andra aktörer inom diversifierade branscher. 

Happy Socks har aldrig varit i behov av externa finansiärer och vill fortsätta att växa 

självständigt.    

Intervju med Carl Fritjofsson, medgrundare av Wrapp  

Entreprenören 

Carl Fritjofsson är en av sex medgrundare till Wrapp. Inledningsvis visste grundarteamet att 

de ville attackera en specifik marknad som de identifierat och där de bedömde att det fanns en 

stor potential. Genom att ta vara på den ökade betydelsen av sociala nätverk och smartphone-

användning har Wrapp skapat elektroniska presentkort. Grundarteamet bestod till hälften av 

tekniskt kunniga personer medan de övriga var affärskunniga. De var alla branschkollegor 

och Fritjofsson hade tidigare arbetat eller samarbetat med flera av dem. Fritjofsson förklarar 

att han är en av dem som bidrar med det ekonomiska kunnandet till Wrapp, genom erfarenhet 

från tidigare ekonomistudier. Han har också ett intresse för teknik och har studerat 

programmering, vilket gör att han har förståelse, även för de som arbetar med tekniken. ”Vi 

talar nästan samma språk.”  

 

Fritjofsson har erfarenheter från att starta företag inom IT-sektorn. Det som drev Fritjofsson 

till att starta företag var främst tillfredställelsen i att få skapa sin egen verklighet. Han 

beskriver det som mycket mer tillfredställande att ”vara ett stort kugghjul i ett litet maskineri 

än att vara ett litet kugghjul i ett stort maskineri.” Direkt efter sina studier arbetade 

Fritjofsson som konsult med stora bolag där han kände att han var utbytbar. I ett litet bolag 

menar Fritjofsson att han kan påverka och har ett stort inflytande, vilket är en stark drivkraft 

för honom. Han betonar att det som driver honom är hans passion för internet och det ger 

honom ett starkt personligt intresse av att arbeta med Wrapp. 
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Fritjofsson beskriver att han som entreprenör är operativ och han gillar att vara ”hands on”. 

”De flesta tänker att om jag bara kommer på en bra idé ska jag starta företag, men i 

verkligheten handlar det om att faktiskt ta tag i saker och bara göra det.” För att lyckas driva 

företaget och vara en förebild anser Fritjofsson att han har utvecklat ledaregenskaper. 

Fritjofsson hoppas att de han arbetar med ser honom som öppen, kommunikativ och 

transparent. Vidare beskriver han sig som ganska petig, en som lägger sig i där han inte 

behöver vara. ”Man har så mycket själ och hjärta investerat i de här grejerna.” Att starta 

företag är enligt Fritjofsson också en emotionell investering. Fritjofsson berättar att han 

tidigare har studerat, bott och jobbat utomlands. Han har alltid sökt sig till internationella 

miljöer med ambitionen att få en internationell karriär. 

 

Internationaliseringen  

Fritjofsson tror att Wrapps framgång beror på tjänstens innovativa lösning. En annan faktor 

som han anser har betydelse för internationaliseringen är initialt finansiellt stöd från ett 

investeringsbolag, vilket möjliggjordes genom en tidigare branschkontakt. Wrapp hade redan 

från starten en tydlig ambition att internationaliseras. Fritjofsson menar att Wrapps 

affärsmodell bygger på väldigt stora volymer och att Sverige inte skulle räcka till som 

marknad. Fritjofsson poängterar ”det var väldigt tydligt att vi skulle ut i världen.” 

 

Fritjofsson beskriver att planen för vilka länder Wrapp skulle etablera sig i var att börja i 

Sverige, vidare i England och sedan USA. Planen förändrades då Wrapp blev klonade av ett 

tyskt företag som kopierar start-ups och som snabbt intog 30 länder. Fritjofsson tillägger 

”iZettle har också blivit klonade av dem.” Det gjorde att Wrapp fick ändra 

internationaliseringsstrategi och valde att slåss mot det konkurrerande tyska företaget. ”Då 

gick vi från att bara ha funnits i Sverige till att på fyra till fem månader sätta ett footprint i 18 

länder.” Fritjofsson berättar att det fick flera implikationer på organisationen, exempelvis 

brister inom företagskulturen, felrekrytering av personal och en splittrad 

organisationsstruktur. Då den tyska konkurrenten drog sig tillbaka och de inte längre var ett 

hot kunde Wrapp dra tillbaka resurser från flera länder och återgå till sin internationalisering 

enligt grundplanen. Fritjofsson förklarar att USA är den viktigaste marknaden för Wrapp att 

lyckas på. Wrapp är beroende av smartphones och Facebooks huvudmarknad, vilket gör USA 

till en viktig marknad ”om du inte har lyckats i USA har du svårt att bygga ett värde i ett 

bolag.”  
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Fritjofsson tror att en viktig framgångsfaktor för att Wrapp ska försätta utvecklas är teamet 

”inom startup-branschen finns många osäkerhetsfaktorer och det är mer volatilt än vanliga 

jobb. Då är teamet det viktigaste man har.” En annan nyckel till internationaliseringen var att 

den var ett medvetet val”, premisserna var satta från början.” Fritjofson beskriver att arbetet 

sker på engelska och medarbetarna kommer från flera olika länder, vilket han tror varit en stor 

fördel. Han kan däremot inte koppla Wrapps internationalisering till sina egna egenskaper. 

Det Fritjofsson tror att han själv har bidragit med är erfarenheter från sitt förra bolag. Det som 

driver Fritjofsson att fortsätta utveckla Wrapp är framförallt att han vill bevisa sig som 

entreprenör och fortfarande har många mål han vill uppnå. Ambitionen för Fritjofsson är att 

fortsätta internationalisera Wrapp. 

Intervju med Birk Nilsson, medgrundare av Tictail  

Entreprenören 

Tictail grundades av fyra personer och Birk Nilsson är en av dem. Nilsson kände två av de tre 

medgrundarna sedan gymnasiet och de hade tillsammans drivit företag tidigare. Dessa två 

medgrundare beskriver Nilsson som ”väldiga entreprenörer som bara ville starta ett företag 

och lösa problematiken runt om allt eftersom.” Med målet om att haka på trenden kring e-

handel uppstod Tictail och startade då en tjänst som möjliggör för privatpersoner att enkelt 

bygga sin egen webbutik. 

 

Nilsson började plugga statskunskap baserat på ett politiskt intresse utöver teknik, datorer och 

design, men hoppade av. Han har tidigare bott i USA och i Makedonien. Nilsson uppger att 

inspirationen till att starta företag kommer från hans mamma som var egenföretagare under 

hans uppväxt. ”I ett arbete om vad man ville bli som stor skrev jag redan som 14-åring att jag 

ville bli entreprenör. Och sedan dess har jag alltid bara haft massa idéer. Det som var 

avgörande varför det blev just Tictail var väl att man faktiskt gjorde det tillsammans med 

några andra. Det hjälper att ha vänner som man kan dela fram- och motgångar med.” 

Nilsson uppger att alla som ingår i teamet bakom Tictail har olika kompetenser, två stycken 

nischade mot teknik och två mot design. I rollen som entreprenör beskriver sig Nilsson som 

”väldigt ambitiös, en hård arbetare så jag har inga problem med att mer eller mindre bara 

försvinna två månader och sitta på ett kontor och bara jobba, jobba tills någonting är klart.” 

Vidare påpekar Nilsson att personer verksamma inom teknisk utveckling generellt inte brukar 

ses som särskilt sociala. ”Även om vi är duktiga tekniskt så är vi väldigt måna om det sociala 
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och att prata med andra människor om vad vi gör, hur vi gör det, vilket är en ganska unik 

egenskap och väldigt bra för just oss”, vilket Nilsson menar är en nyckel till Tictails 

framgång. Nilsson uppger även att han alltid varit ambitiös i stil med att ha visioner som att 

starta ”nya Apple”. Delvis tror han att hans ambition och visioner kommer av att hans 

mammas företag gick i konkurs på den amerikanska marknaden och att han undermedvetet 

strävar efter att ”ge det ett försök nummer två”. Vidare menar han att ”för en personligen så 

är det alltid en utveckling med utmaningar man ställs inför” och att han inte kan tänka sig ett 

bättre jobb för då han i dagsläget konstant lär sig nya saker.  

 

Internationaliseringen  

Nilsson uppger att Tictail främst internationaliserats via ”word of mouth” eller via Pr-

kampanjer. Teamet har varit aktiva på teknikkonferenser där de föreläst och pratat med 

internationell press. Fokus för 2014 är att etableras i USA. Anledning till den amerikanska 

marknaden är ”lyckas du där så har du tagit hela världen.” Nilsson uttrycker att deras största 

konkurrenter främst kommer från USA. För att kunna konkurrera är det viktigt att vara nära 

dessa. Vidare menar han att den amerikanska marknaden har en fördel med att den är så pass 

stor, att man talar samma språk och att det är en ”viktig marknad att ta för att tillslut ha 

vunnit internationellt.” För att lyckas bygga upp Tictail har finansiering från utländska 

affärsänglar och investerare varit betydande för att snabbt kunna internationaliseras.    

 

Redan från start fanns ett internationellt tänk. ”I och med att vi erbjuder grundplattformen 

gratis så handlar det för oss väldigt mycket om att få en stor skara butiker i och med att bara 

en procentandel konverterar till att bli betalande kunder. Så därför har Sverige aldrig varit 

en tillräckligt stor marknad för oss, vilket från dag ett har tvingat oss att internationaliseras.” 

Produkten var från början anpassad till engelska och all Tictails externa kommunikation sker 

på engelska. Vidare förklarar Nilsson att teamets olika bakgrunder varit till stor nytta vid 

internationaliseringen. Nilsson uttrycker att ”generellt när det gäller IT så växer man upp i en 

värld som är global från dag ett.” Nilsson avslutar med ”we are just getting started” och 

menar att det känns som att teamet bakom Tictail har mycket kvar att ge.  

Intervju med Anders Vural, grundare av Happy Plugs  

Entreprenören  

Anders Vural har tidigare startat och drivit internetbolag. Vural insåg att det var svårt att få 

avkastning på den typen av bolag vilket medförde att han ville göra en produkt som det gick 
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att ta på. Han beskriver att han vill göra teknik moderiktig som kommer av hans familjs 

modeintresse. Han gick från att ha arbetat med internet hela livet till fysiska produkter. ”Jag 

var ute på hal is hela tiden och jag lärde mig tio nya saker varje dag.” Till en början var han 

inte så insatt i själva tekniken utan främst intresserad av designen. Intresset för tekniken har 

under arbetet med Happy Plugs utvecklats. Vural berättar att han inte alltid har varit egen 

företagare. Till en början arbetade han som konsult men kände att han inte kunde var med och 

påverka då han arbetade i stora organisationer. Han har studerat på Berghs School of 

Communications. Det som drev Vural till att starta företag var initialt pengar och frihet. 

”Frihet är ju oftast associerat med pengar.” Idag berättar han däremot om betydelsen av 

drivkraften att bygga något som han är stolt över där pengarnas betydelse har blivit sekundärt. 

Som entreprenör har Vural användning av målmedvetenhet. De egenskaper som Vural tror 

har hjälpt honom att internationalisera Happy plugs är främst den sociala förmågan. ”Det är 

inte företag som gör affärer, det är människor.” Vural har arbetserfarenheter från utlandet, 

både från England och USA. Dessa tror han bidragit till Happy Pluggs internationalisering. 

Han tar även upp hur en investerare i ett av hans tidigare bolag fungerade som en mentor och 

lärde honom allt om utlandsaffärer, vilket har varit till stor hjälp för honom i arbetet med 

Happy Pluggs. Vural menar att många entreprenörer brukar säga ”jag ska bli bäst i Sverige, 

men Sverige är ju inte så himla stort, så man måste se utanför gränserna.” 

 

Internationaliseringen  

För Vural var det viktigt att först lyckas på hemmamarknaden. ”Innan man går utomlands 

måste man vara kung på hemmamarknaden, då vet man i alla fall att man har bevisat ett 

koncept, att det fungerar.” Internationaliseringen av Happy Plugs låg till en början inte i fokus 

utan var snarare något som stod skrivet i affärsplanen. Att internationaliseringen påbörjades 

beskriver han som en slump ”det bara blev så.” Efter cirka ett halvår tog en distributör från 

Belgien kontakt med Happy Plugs och ville köpa produkten, vilket blev ett lättillgängligt sätt 

för Vural att testa försäljning utomlands. ”Sen blev det ringar på vattnet, då gick det rätt 

snabbt faktiskt och bara rullade vidare.” Happy Plugs använder sig av agenter och 

distributörer, vilket är förklaringen till att företaget redan finns på flera marknader. ”Dessa 

fungerar som vår förlängda arm i varje land, så vi har inga säljare i respektive land.” 

Nyckeln till att Happy Plugs internationaliserades snabbt tror Vural till stor del beror på 

Sverige som land. “Sverige är ett så otroligt bra varumärke internationellt.” 
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Strategin för internationaliseringen var att först få ut Happy Plugs i länder med kulturer som 

liknar Sveriges. Exempelvis Tyskland, Belgien, Holland och England. ”För oss var det 

väldigt viktigt att gå in i liknande kulturer så att man inte får de här kulturkrockarna.” För 

2014 berättar Vural att USA är i fokus eftersom det är en stor marknad som Happy Plugs 

ännu inte etablerats på. I tidigare bolag som Vural arbetat i har han ofta anställt vänner. ”Det 

är det sämsta man kan göra faktiskt.” Han menar att fokus inte ska ligga på det sociala utan 

på personers kunskap. Framtidsplanerna för Happy Plugs är att växa och inta fler marknader.  

Sammanfattning av den empiriska redogörelsen  

Av den empiriska redogörelsen framgår att entreprenörerna som individer på olika sätt bidrar 

till den snabba internationaliseringen. Dessa olika sätt redogörs för i bilaga 2. 

Entreprenörernas olika erfarenheter, globala vision, personligheter, personliga nätverk och 

intressen framställs. Den empiriska redogörelsen tyder på att det finns fler faktorer än dessa 

som entreprenörerna själva uttrycker har bidragit till internationaliseringen. De övriga 

faktorerna handlar både om entreprenören som person och omvärldsfaktorer. Faktorerna som 

berör entreprenören som person är sammanställda under övriga faktorer och omfattar 

entreprenörens motiv. Under rubrikerna hur och varför redogörs de externa faktorerna som 

såväl möjliggjorde som motiverade till snabb internationalisering. Var företagen har etablerats 

och när företagen internationaliserades anges också, för att ge en överskådlig bild. Analysen 

kommer att presenteras med utgångspunkt i tabellen, se bilaga 2.  

Analys  

I detta avsnitt presenteras hur vi kopplar den teoretiska referensramen med våra data. 

Analysen kommer utgå från de fem faktorerna; erfarenhet, global vision, personlighet, 

personligt nätverk, intresse samt motiv.  Genom dessa begrepp kommer vi att analysera på 

vilka olika sätt entreprenören har bidragit till uppkomsten av Born globals, för att slutligen 

komma fram till vad det mest utmärkande hos entreprenören är som har bidragit till den 

snabba internationaliseringen.  

 
Genom intervjuerna visade det sig att fler bakomliggande faktorer än erfarenhet, global 

vision, personlighet, personligt nätverk och intresse framkom. Dessa övriga faktorerna 

sammanfattas som motiv. Vi kan både se skillnader och likheter på vilka olika sätt 

entreprenörerna bidrar till den snabba internationaliseringen. Det kan kopplas till Andersson 

och Wictors (2003) förklaring att entreprenörer inte kan ses som en homogen grupp.  
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Entreprenörens erfarenheter tycks påverka entreprenörens kompetens. Entreprenörskap 

innebär enligt Shane (2006) att kunna organisera, styra och våga ta risker med företaget. 

Dessa kompetenser borde gynnas av erfarenheter från utlandet, branscherfarenhet och 

erfarenhet från att ha startat företag tidigare. de Geer tydliggör att erfarenheter har utvecklat 

hans förmåga att just styra, organisera och våga ta risker, vilket har varit till hjälp vid 

internationaliseringen. Det är tydligt hur samtliga entreprenörer kan redovisa en ganska 

betydande utlandserfarenhet som förmodligen har underlättat internationaliseringen. Det 

överensstämmer med Meléns (2010) resonemang om hur utlandserfarenhet bidrar med de 

kompetenser entreprenören behöver för att internationalisera sitt företag. Vural menar att 

arbetslivserfarenhet från utlandet har varit en bidragande faktor till att han internationaliserat 

sitt företag. I motsats till Melén (2010) framhäver inte alla entreprenörer sina 

utlandserfarenheter som betydelsefulla för internationaliseringen. Det kan bero på att 

utlandserfarenheter i den här gruppen av unga entreprenörer idag ses som självklara och tas så 

för givet, att entreprenörerna inte ens reflekterar över dem. De entreprenörer som inte lyfter 

fram utlandserfarenhet betonar istället branscherfarenhet och erfarenhet från att ha startat 

företag tidigare som betydelsefullt för internationaliseringen. Tidigare företagande bör ha gett 

praktisk erfarenhet och utvecklat ledaregenskaper, vilket de Geer och Fritjofsson framhåller. 

Majoriteten av entreprenörerna har branscherfarenhet vilket bör vara betydande för att kunna 

identifiera nya affärsmöjligheter. Alla har lyckats finna en nisch inom sin bransch. Vural 

saknade branscherfarenhet, det kan förklara varför han poängterade att hans 

utlandserfarenheter var till stor hjälp. Det är slående att ingen betonar att själva 

universitetsstudierna har haft betydelse för företagandet. Däremot har de varit värdefulla för 

nätverksskapandet och bidragit till rekrytering eller kontakt med medgrundare, vilket samtliga 

entreprenörer kan relatera till.  Olika slags erfarenheter har som Andersson och Wictor (2003) 

framhåller betydelse för snabb internationalisering. 

 

Majoriteten av entreprenörerna hade en tydlig global vision redan från start, vilket 

överensstämmer med Nummela et al. (2002) och Andersson och Evangelistas (2006) 

resonemang om att en global vision är en förutsättning för en entreprenör verksam inom ett 

Born global-företag. Endast en av entreprenörerna hade till början inte ett medvetet fokus på 

internationaliseringen. För resterande entreprenörer var internationaliseringen mycket 

medveten. Rennies (1993) vetenskap att entreprenörer i Born global-företag ser hela världen 

som sin hemmamarknad och inte bara som ett komplement till den svenska marknaden 



	   31	  

överensstämmer med entreprenörernas globala vision. Anledningen till att entreprenörerna har 

en global vision kan vara att de ser världen som gränslös, vilket Sörderlindh tydligt visar på. 

Vår studie visar att global vision inte är en absolut nödvändig faktor för snabb 

internationalisering, vilket inte helt överensstämmer med vad Nummela et al. (2002) och 

Andersson och Evangelista (2006) argumenterar för. Global vision kan som hos Vural vara 

något som växer fram. Den globala visionen visar sig också genom att alla entreprenörer ser 

Sveriges marknad som begränsad. I samstämmighet uttrycker entreprenörerna tydligt att 

Sveriges hemmamarknad är för liten för deras vision. Felicio et al. (2012) instämmer i att en 

begränsad marknad påverkar entreprenörernas globala vision. De tre entreprenörer som driver 

it-bolag understryker att gå globalt är en förutsättning för att bli lönsamma inom branschen. 

Samtliga entreprenörer ser tillväxtpotential i sina företag och uttrycker att målsättningen är att 

fortsätta internationaliseras. Det visar på en fortsatt global ambition i enighet med Felicio et 

al. (2012).  

 

Det framgår tydligt att entreprenörens personlighet bidrar till den snabba 

internationaliseringen även om få av entreprenörerna själva höll med. Vi noterade att alla 

entreprenörerna var utåtriktade och hade lätt för att uttrycka sig. Det visade sig genomgående 

att de hellre berättade om företaget, vision och mål än att de uppehöll sig vid sin egen 

personlighet. Vi kan ändå konstatera att entreprenörernas egenskaper borde spela roll 

eftersom samtliga delvis har liknande karaktärsdrag. Andersson (2012) menar att 

entreprenörens inställning är viktig, vilket stämmer med att alla entreprenörer ansåg sig vara 

målmedvetna. Målmedvetenhet i kombination med samtliga entreprenörers ambition har 

bidragit till internationaliseringen genom att fem av sex entreprenörer från början haft 

ambitionen att bli globala. Alla entreprenörer har mer eller mindre arbetat aktivt för 

internationaliseringen, de är alltså proaktiva vilket Andersson (2000) påpekar är viktigt. 

Dessutom visade sig att många entreprenörer känner en dragning till att lösa problem, kunna 

vara med och förändra och påverka. Det framhåller de Geer, Fritjofsson och Nilsson som 

anledningar till att de valt att starta och internationalisera sina företag. Entreprenörerna 

uppgav att de inte vill jobba i en klassisk organisation och att de vill stimuleras i ett innovativt 

arbetsklimat. Söderlind uttryckte tydligt att han inte vill arbeta under en chef. Deras vilja att 

kunna påverka och uppmuntra nya idéer bör resultera i platta organisationer som främjar 

innovation, team-arbete och snabba beslut vilket ger goda förutsättningar för en snabb 

internationalisering.  
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Våra intervjuer tyder på att i enighet med Gartners (1998) resonemang om att det är viktigt att 

identifiera vem personen är och vad den gör. Det framgår att just personen har varit 

avgörande i flera avseenden gällande företagens möjlighet att internationaliseras. Detta 

resonemang exemplifieras av Söderlindh och Vural, som menar att människor gör affärer med 

människor och att det oftast handlar om personkemi. Fritjofson lyfter fram att det är personen 

eller teamet man investerar i. Nilsson tillägger att som verksam inom IT-sektorn är det extra 

viktigt med social kompetens. Social kompetens är alltså av stor betydelse genom att det 

visade sig vara en egenskap som majoriteten betonade har underlättat för snabb 

internationalisering. Social kompetens tycks leda till fler affärsmöjligheter då entreprenören 

lättare kan tillvarata dessa med hjälp av sin sociala förmåga. Det överensstämmer med 

Anderssons (2012) diskussion om att personligheten kan vara av större nytta än externa 

faktorer.  

 

Personligt nätverk visade sig vid starten vara betydelsefullt för alla entreprenörer. Personligt 

nätverk är en del av företagets nätverk vilket stämmer med Adrichivili et al. (2003) och 

Andersson och Wictors (2003) resonemang om att det finns ett samband mellan dessa två. 

Intressant var att majoriteten uttryckte att deras nätverk var betydelsefullt och till hjälp vid 

internationaliseringen, men att familj och släktkontakter inte tycks ha betydelse för 

företagandet. Nilsson framhåller att hans mamma däremot gav inspiration.  de Geer förklarar 

att det handlar om vem du är och hur du presterar snarare än vem du känner. Det tyder på att 

för entreprenörer verksamma inom Born global-företag kan spelplanen ses som mycket 

demokratisk. Det gör att vem som helst kan lyckas, oavsett arv eller släktskap, vilket ökar 

kravet på prestation. Det ger ytterligare belägg för att social kompetens är ett viktigt 

karaktärsdrag och bör komplettera Anderssons resonemang (2000) kring personlighetsdrag 

som att vara innovativ och proaktiv. Vidare visade det sig att it-bolagen var mer beroende av 

extern finansiering för att snabbt kunna internationaliseras. Därmed blir tidigare 

branschkontakter viktiga för att finna investerare.  

 

Genom social förmåga skapas samarbeten och bidrar i förlängningen till ett socialt nätverk 

vilket Adrichivili et al. (2003) påvisar underlätta för snabb internationalisering. Samarbeten 

med företag som erbjuder kompletterande kunskap eller en kompletterande tjänst kan i vissa 

fall vara nödvändiga för snabb internationalisering, i enlighet med Madsen och Sevais (1994) 

och Sullian Mort och Weerwardena (2006). Wrapp är beroende av komplement i form av 

distribution via Facebook, iZettle var delvis beroende av Banco Santander och Happy Socks i 
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form av olika reklamsamarbeten. Vidare är samtliga produktföretag beroende av samarbeten 

med agenter och distributörer för att snabbt kunna internationaliseras. Nilsson och Tysander 

menar att dessa kontakter skapas genom att de lyckas sälja in sig själva och sin produkt.  

 

Vi kan se att samtliga entreprenörer har ett intresse för hela eller delar av verksamheten de 

arbetar med i samstämmighet med vad Raffo (2000) påvisar. Intresse har naturligt påverkat 

val av bransch. Majoriteten av företagen har internationaliserats aktivt vilket inte 

överensstämmer med Anderssons (2000) uppfattning om att teknikfokuserade entreprenörer 

internationaliserar företag mer reaktivt och marknadsfokuserade mer aktivt. Alla 

entreprenörerna hade redan från början en marknadsfokusering. En marknadsfokusering visar 

sig vara en förutsättning, oberoende av övriga intresseområden. Samtliga entreprenörer har 

identifierat ett behov och lyckats möta en internationell efterfrågan. Det överensstämmer med 

Anderssons (2000) förklaring av hur marknadsfokuserade entreprenörer beskrivs. Samtidigt 

har två av sex entreprenörer ett starkt teknikintresse av att bygga själva produkten eller 

tjänsten. I motsatt till Anderssons (2000) resonemang behöver alltså inte en fokusering, teknik 

eller marknad vara dominerande. Söderlindh och Tysander framhäver ett intresse av att resa 

och Fritjofsson har en dragning till internationella miljöer. De är överens om att ett 

reseintresse är en drivkraft för att snabbt internationalisera sina företag.  

 

Utöver de fem begrepp erfarenhet, global vision, personlighet, personligt nätverk och intresse 

som utgjort grunden för intervjuerna uppkom flera olika motiv till att entreprenörerna snabbt 

internationaliserar och fortsätter expandera sina företag. Madsen och Servais (1997) indikerar 

på att entreprenörens motivation kan ha betydelse. Viljan att kunna påverka och utmana sig 

själva var en gemensam nämnare till att entreprenörerna startade och internationaliserade 

företagen. Alla är överens om att kunna påverka är en av huvudorsakerna till att de startade 

företag och att utmana sig själva kan tänkas ligga bakom driften att alltid söka nya 

möjligheter och i förlängningen internationalisera företaget. Utmaningar anses relatera till 

risktagande. Tänkvärt var att ingen av entreprenörerna nämnde risktagande. Utifrån deras 

proaktiva internationaliseringsprocesser och framtidsplaner kan man anta att samtliga har en 

hög risktolerans. Det överensstämmer med Harveston et al. (2000) resonemang om att en 

entreprenör bör ha en hög risktolerans. Ett ytterligare motiv var att tjäna pengar. Det 

förknippas enligt Vural och Tysander med frihet. Det ekonomiska motivet bör trigga 

entreprenören att vilja internationalisera företaget genom att sälja stora volymer på flera 

marknader. Motivet att vilja lösa vardags- och samhällsproblem och förändra världen som de 
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Geer och Nilsson framhäver kan kopplas till att entreprenören vill självförverkliga sig och 

skapa något han står för. Andersson och Wictor (2003) har också resonerat kring att 

entreprenörer förenas av en stark vilja att implementera sina motiv, men inte forskat vidare på 

detta.    

 

Var, när, hur och varför internationaliseringen uppstått kan kopplas till den strategi 

entreprenörerna redogjorde för. Hur välplanerad strategin för internationaliseringen var 

skiljde mellan entreprenörerna. En välplanerad strategi kan tänkas underlätta 

internationaliseringen. Det visade sig däremot att huruvida strategin för internationaliseringen 

var planerad eller oplanerad inte spelar någon roll. Majoriteten av entreprenörerna upptäckte 

att en snabb internationalisering inledningsvis inte gick att påverka genom en viss strategi. 

Oväntade faktorer som konkurrenter och risk för att bli kopierad visade sig en planerad 

strategi inte kunna parera för. Fritjofsson, Tysander och Söderlindh menar att risken för 

konkurrenter som kopierar gör att en snabb internationalisering är absolut nödvändig.  Vidare 

visade sig slumpmässiga förfrågningar leda till internationella affärer vilket inte heller kan 

kopplas till strategi. Även om entreprenörerna ville påverka internationaliseringen genom en 

tänkt strategi så var dessa externa faktorer utom deras kontroll. Externa faktorer som 

konkurrens är en intressant aspekt för vidare studier.  

 

Slutligen leder analysen in på vilka olika sätt entreprenören bidrar till den snabba 

internationaliseringen och hur entreprenörerna samverkar med de övriga faktorer 

globalisering, industri och företagets nätverk i Andersson och Wictors modell (2003) för 

uppkomsten av Born globals. Entreprenörerna driver alla nischade bolag inom en specifik 

industri. Boter och Holmquist (1996) menar att industrin har större betydelse än 

ursprungsland. Vi finner snarare att ursprungsland och industrigren verkar vara lika 

betydelsefulla för en snabb internationalisering. Ursprungslandet påverkar 

internationaliseringen i vår studie eftersom majoriteten av entreprenörerna betonar att Sverige 

är en för liten marknad för deras visioner.  It-företagen måste få hävstång från kompletterande 

företag i utlandet genom geografisk närhet. Generellt för alla företag i vår studie är att de 

strävar efter att uppnå en stor kvantitet, att etableras internationellt blir alltså nödvändigt. Allt 

tyder på att den snabba tekniska utvecklingen, förändringar i världen och entreprenörernas 

syn på gränslöshet har sin utgångspunkt i globaliseringen. Globaliseringen bör underlätta för 

entreprenörerna att förverkliga sina globala visioner. Andersson och Wictor (2003) påvisar att 

nätverk är en förutsättning för uppkomsten av Born globals. Samarbeten, rekrytering och 
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riskkapitalfinansiering tycks vara beroende av nätverk. Sammanfattningsvis är det flera 

faktorer hos entreprenören som bidrar till den snabba internationaliseringen och samverkar 

med globalisering, industri och nätverk genom att entreprenörerna tar till vara på de 

möjligheter som omgivningen erbjuder.  

Slutsats  
	  
Genom att fördjupa oss inom entreprenörens erfarenhet, globala vision, personlighet, 

personliga nätverk och intresse kan vi se hur alla dessa faktorer bidrar till den snabba 

internationaliseringen. Utöver dessa faktorer som det teoretiska ramverket innefattar fann vi 

flera drivkrafter som bidrog till entreprenörernas vilja att snabbt internationalisera sina 

företag. Till exempel behovet av utmaningar och självförverkligande, revansch, ren 

problemlösning samt drivkraften att förändra. Det var alltså sådana personliga motiv som rent 

konkret låg bakom entreprenörens drivkraft att snabbt internationalisera sitt företag. Sådana 

drivkrafter går inte att kategorisera under de fem inledningsvist nämnda faktorerna som legat 

till grund för studien. Motiven för drivkrafterna förtjänar alltså att vara en faktor att beakta. 

Våra öppna samtal med grundarna talar alltså för att dessa drivkrafter var väl så viktiga som 

de inledningsvis beskrivna faktorerna. Slutligen visar den empiriska redogörelsen att det finns 

externa faktorer som bidrar till snabb internationalisering. Dessa är konkurrens, riskkapital 

och värdet av kompetenta team. Genom att analysera intervjumaterialet har vi kommit fram 

till på vilka olika sätt bakgrund, egenskaper och framtidsvisioner hos entreprenörerna bidrar 

till snabb internationalisering.  

 

• Utlandserfarenhet visade sig vara en självklarhet, som ingen av entreprenörerna ens 

reflekterade över och inte heller kopplade till internationaliseringen. Vi fann en klar 

koppling mellan internationalisering och tidigare arbetslivserfarenheter och kunskapen 

från att tidigare ha startat företag. 

 

• Studieerfarenhet bidrog till det personliga nätverket. Ett personligt nätverk visade sig 

inledningsvis vara gynnsamt för rekrytering av medgrundare och medarbetare. Det 

hade också betydelse för de bolag som behövde finansieringsstöd. Familj och släkt 

visade sig inte ha någon betydelse i själva förtagandet men däremot som inspiration 

och förebild.  
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• En global vision driver entreprenörerna till snabb internationalisering. Däremot fann 

vi inte att det var något absolut krav med en global vision inledningsvis utan visionen 

kan växa fram, även om den fanns där från början hos majoriteten. Det visade sig 

tydligt att de studerade Born global-företagen specialiserar sig. Därigenom blir den 

svenska marknaden för liten. Nischade produkter och tjänster kräver i regel en större 

marknad än den svenska, vilket var en av förklaringarna till entreprenörernas 

självklara globala vision. Sverige som land har dessutom ett bra klimat för 

entreprenörer vilket underlättar snabb internationalisering.  

 

• Social kompetens visade sig ha betydelse för nätverksskapande. Personlighet visade 

sig vara svårt att kvantifiera objektivt. Gemensamma egenskaper för entreprenörerna 

kan ändå sägas vara målmedvetenhet och att vara proaktiv och ambitiös. 

 

• Alla entreprenörer visade ett starkt intresse för sitt verksamhetsområde. Genom sitt 

intresse lyckades de identifiera en nisch i branschen de var intresserade av. 

Entreprenörernas förmåga att vara anpassningsbara, identifiera affärsmöjligheter och 

skapa en unik produkt eller tjänst bidrar till möjligheten att snabbt internationaliseras. 

 

• Det mest utmärkande hos entreprenörerna som bidrar till snabb internationalisering är 

entreprenörernas starka drivkraft att uppfylla personliga motiv och tillvarata 

internationella affärsmöjligheter.  

 

För att illustrera på vilka olika sätt entreprenören bidrar till uppkomsten av Born globals 

presenteras nedan en egenarbetad utvidgning av entreprenören i Andersson och Wictors 

(2003) modell för Born globals. 
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Figur 4 visar en egen illustration av hur entreprenören bidrar till uppkomsten av Born globals i 

Andersson och Wictors (2003) modell.  
 

Vi har kommit fram till att när Born globals studeras är det viktigt att undersöka flera faktorer 

hos entreprenören för att förstå på vilka olika sätt entreprenören bidrar till den snabba 

internationaliseringen. Som studien visar finns det både likheter och skillnader mellan 

entreprenörernas bakgrund, egenskaper och framtidsvisioner. Därför är det viktigt att gå på 

djupet och studera varje entreprenör ur aspekterna erfarenhet, global vision, personlighet, 

personligt nätverk, intresse och motiv för att förstå hur entreprenören tillsammans med 

globaliseringen, industrin och företagets nätverk frambringar fenomenet Born globals. 

Avslutande reflektioner  

Den snabba tillväxten av Born global-företag gynnar den svenska ekonomin. Born global-

företag ger fin PR för Sverige och svensk företagsamhet. Genom uppmärksamhet i media 

borde Born global-entreprenörer inspirera fler till internationellt företagande. Vidare ger 

dagens ökade möjligheter för ungdomar att resa ökade möjligheter till att tidigt skaffa sig 

internationella kontakter, vilket bör ses som goda förutsättningar för Born global-företag. 

Genom att vara en världsmedborgare är man inte främmande för att göra affärer med 

omvärlden.  
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Utifrån våra data får man intrycket att de personliga motiven har stor betydelse för 

entreprenörernas drivkraft att starta och internationalisera sina företag. Genom våra öppna och 

personliga intervjuer finner vi alltså att rent personliga drivkrafter förefaller ha större 

betydelse än vad som tidigare uppmärksammats i vår teoretiska referensram. Därmed är inte 

sagt att de faktorer som illustreras i vår egenarbetade modell över faktorer bakom 

entreprenören är oviktiga. Om vi rent hypotetiskt skulle studera en grupp entreprenörer som 

inte lyckats med sin internationalisering skulle vi kanske finna samma uppsättning av rent 

personliga drivkrafter men att dessa entreprenörer skulle sakna de fem kategoriserade 

faktorerna vilket illustrerar den kompetens som behövs för snabb internationalisering. Genom 

att fortsätta att studera motiv tillsammans med de fem faktorerna; erfarenhet, global vision, 

personlighet, personligt nätverk och intresse kan en ökad förståelse skapas för varför vissa 

företag lyckas med en snabb internationalisering och andra inte lyckas bli Born globals.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie resonerar kring hur entreprenören bidrar till den snabba internationaliseringen 

av Born globals. Eftersom fokus ligger på entreprenörens bidrag har analysen av externa 

faktorer från undersökningen begränsats. De externa faktorerna som konkurrens, behov av 

riskkapital samt betydelsen av ett kompetent team har vi inte fördjupat oss i. Men som 

entreprenörerna framhåller kvarstår de som intressanta faktorer bakom den snabba 

internationaliseringen. Fortsatta studier krävs för att fastställa deras roll i förhållande till 

Andersson och Wictors (2003) konceptuella ramverk. En annan aspekt är att världen ständigt 

är i förändring genom globaliseringen vilket påverkar utvecklingen av kommunikation, teknik 

och lagar. Förutsättningarna för att driva och internationalisera företag förändras således. 

Studien visar att entreprenörerna inte ser landgränserna och att världen har krympt. Eftersom 

förändringarna sker allt snabbare är det intressant att djupare studera hur entreprenörer 

tillvaratar dessa förändringar för att starta och utveckla Born global-företag.  

 

Ytterligare en fundering som framkommit under studiens gång har varit ifall studien hade fått 

ett annorlunda resultat om urvalet bestått av både män och kvinnor. Andelen manliga 

entreprenörer i Sverige visade sig vara högre än andelen kvinnliga entreprenörer. Hur ser 

fördelningen ut av entreprenörer som driver Born global-företag? Kan det vara så att 

förutsättningarna och affärsklimatet skiljer sig för kvinnliga och manliga entreprenörer 

verksamma i Born globals? Detta vore ett intressant uppslag för vidare studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide  

Entreprenören (huvudområde 1)  

Berätta lite om bakgrunden till att du startade företaget?  

Vad var det som drev dig till att starta företag? 

Hur kommer det sig att du är verksam inom ditt område? 

Hur skulle du beskriva dig själv i rollen som entreprenör?  

Vilka egenskaper tror du att dina medarbetare skulle lyfta fram hos dig? 

Vad har du för intressen?  

 

Internationaliseringen (huvudområde 2) 

Kan du beskriva hur er internationalisering gick till? 

Vad är företagets främsta styrkor?  

 

Entreprenören i relation till internationaliseringen (hur huvudområde 1 inverkar på 

huvudområde 2)  

Hade du en plan redan från start att lansera din produkt/tjänst internationellt? 

Vad tror du själv är nyckeln till att du har lyckats internationalisera företaget så snabbt och 

framgångsrikt? 

Vad har varit till störst hjälp vid internationaliseringen?  

Har du några internationella erfarenheter?  

Vilka av dina egenskaper tror du har hjälpt dig för att snabbt lyckas internationalisera ditt 

företag? 

Vad driver dig idag?   
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Bilaga 2. Sammanfattning av intervjuerna  

Sammanställning av entreprenören  

 
 
 
Tabellen nedan är en sammanställning av entreprenören.  
 

 
Motiv: Vad driver entreprenören till att starta, utveckla och internationalisera företaget 

 de Geer Tysander Fritjofsson  Vural Nilsson Söderlindh 
Erfarenhet Startat och drivit företag, 

Branscherfarenhet, 
Utlandserfarenhet i form 
av studier och resor 
Studerat ekonomi 

Startat och drivit 
företag 
Branscherfarenhet 
Flera längre 
utlandsresor 
Studerat ekonomi 
 

Startat och drivit 
företag 
Branscherfarenhet 
Studerat ekonomi och 
teknik 
Arbetat och studerat 
utomlands 

Startat och drivit 
företag 
Saknar 
branscherfarenhet, 
Studerat reklam 
Arbetat utomlands 

Drivit företag tillsammans 
med medgrundarna innan 
Branscherfarenhet 
Bott utomlands 
Studerat statsvetenskap  

Startat och drivit 
företag 
Branscherfarenhet 
Resor 
 

Global vision Global vision från start Global vision från start 
 

Global vision från start Ingen global vision 
inledningsvis 
Global vision växte 
fram  

Global vision från start 
 

Global vision från start 
 

Personlighet Handlingskraftig 
Proaktiv 
Otålig 
Problemlösare 
 
 

Social 
Framgångstörstig 
Öppen 

Operativ 
Handlingskraftig 
Energirik 
Öppen 
Kommunikativ 

Socialförmåga 
Målmedveten 

Ambitiös 
Hårt arbetande 
Social kommunikativ 

Social 
Öppen 
Målmedveten 
Spontan 

Personliga 
Nätverk 
 

En bra idé tar en till rätt 
nätverk 
Kontakter är inte lika 
viktiga, produkten 
marknadsför sig själv 
Rekryterat personal från 
tidigare bolag  

Rekryterat personal 
från studietid 

Tidigare 
branschkontakter 
resulterade i finansiellt 
stöd 
Teamet av grundare är 
tidigare  
 

Har i tidigare företag 
rekryterat vänner 
 

Kom i kontakt med 
medgrundarna från 
studietiden 
 

Rekryterat från 
tidigare företag och 
genom personliga 
nätverk 
Kände medgrundaren 
sedan tidigare   

Intresse Främst affärsintresse,  
Delvis intresse för teknik 
 

Affärsintresse, 
Designintresse,  
Inte teknikintresserad 
Resor 
 

Stark passion för 
internet 
Internationella miljöer 

Design och 
modeintresse 
 

Stort teknikintresse, 
Datorer 
Webbdesign 

Resa 
Bygga varumärke 
Skapa en rolig vardag  
 

Övriga 
faktorer: motiv 

Drömmen om att förändra 
världen 
Lösa ett vardagsproblem 
och samhällsproblem 
Utmana sig själv 
 

Tjäna pengar, resa, 
Upptäcka och träffa nya 
människor 
Ha kul 
Göra affärer, 
Skapa sin egen 
organisationskultur 

Vill starta globalt 
företag 
Skapa sin egen 
verklighet 
Kunna påverka 
Vill bevisa sig själv 
som entreprenör, 
Internationella miljöer 

Utmanas, vill lära nytt 
och kunna påverka 
Initialt var pengar 
drivkraften som 
övergick till att bygga 
något att vara stolt över 
Frihet 
Revansch  
 

Följa förändringar i 
samhället 
Lösa ett vardagsproblem 
Inspirerad av förälder 
Internationellt tankesätt 
Utvecklas och utmanas, 
Dröm om att bli 
entreprenör  

Ha kul 
Vara sin egen chef 
Utveckla företaget 
Resa, nya kulturer 
Tro på det man gör  
Finns inget monetärt 
syfte 
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Sammanställning av internationaliseringen  
 
 
 
Tabellen nedan är en sammanställning av internationaliseringen. 

 
 
 
 
 
 
 
	  

! !"#$""%# &'()*!"%# +%,-./0((/*# 12%)3# 4,3((/*# 56!"%3,*!7#
Var Norden, 

Storbritannien, 
Tyskland, 
Spanien, 
Sydamerika, 
Strategiskt val av 
länder!

Norden, Europa, 
Asien, Australien, 
Nord-Amerika,  
21 länder,  
Val av länder helt 
slumpartat!

Initial plan,  
blev klonade,  
ny strategi, gick in 
i 18 länder,  
idag är 
huvudfokus 
på USA!

Norge, Belgien, 
Europa, idag, 50 
länder, 
Val av länder 
baserades 
inledningsvis på 
lika kulturer!

Användare 
världen över, 
fokus på England 
och Tyskland, 
Huvudfokus på 
USA 
!

Norden, 
Storbritannien, 
Frankrike, 
Därefter  
världen över  
med 70 länder!

När Initialt! Initialt! Initialt! Initialt! Initialt! Initialt!
Hur Med hjälp av 

riskkapital 
Delvis beroende 
av samarbeten!

Distributörer, en 
agent, mässor, 
webbutik, 
Byggt upp ett 
starkt team, 
Teknik möjliggör 
snabb 
internationalisering!

Med hjälp av 
riskkapital,!

Agenter och 
distributörer, 
webbutik, 
Det svenska 
varumärket har 
varit till stor hjälp!

Med hjälp av 
riskkapital, 
Spridning via PR 
och teknikmässor 
samt via kunderna  
!

Distributörer och 
agenter som de 
kontaktat som de 
inlett kontakt med 
via personliga 
möten på 
respektive 
marknad,  
PR-samarbeten, ar 
Byggt upp ett 
starkt team!

Varför Hemmamarknaden 
är för liten, 
Närhet till 
kompletterande 
företag inom 
samma industri, 
Konkurrenter 

Vill se företaget 
växa, 
Bred målgrupp 
"#$%!&'(!%)*#+(#,-!
Identifiera 
potentialen på en 
marknad,!

Hemmamarknaden 
är för liten, 
Förutbestämt att 
gå globalt, 
Närhet till 
kompletterande 
företag inom 
samma industri, 
Risk för kopiering 
Identifierade en 
marknad med 
potential 

Hemmamarknaden 
är för liten,  
Hittat en bra nisch 
inom industrin!

Hemmamarknaden 
är för liten,  
Att gå globalt är 
en självklarhet 
inom IT-
branschen,  
Närhet till 
kompletterande 
företag 

Hemmamarknaden 
är för liten,  
Ser världen som 
gränslös, 
Risk för kopiering 

Var: Vilka länder företaget har etablerats i 
När: Vid vilken tidpunkt började företaget etablera utomlands 
Hur: Hur gick företaget tillväga för att internationaliseras 
Varför: Vad var motiven till snabb internationaliseringen ur ett affärsperspektiv 


