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Sammanfattning 
 
 
Den svenska app- industrin befinner sig i ett skede där flera framgångsrika appföretag 

utvecklas. Det flesta av appföretagen klassar sig som born globals även fast de inte 

alltid innehar marknadsandelar utanför Sverige men där deras tekniska grund tillåter de 

att ha en global marknadsnärvaro. Men att göra dess marknadsnärvaro till en 

marknadsandel är en process som kräver mycket mer än att bara kalla sig för born 

global. Entreprenörer måste fylla en stor roll när det kommer till att skapa dessa 

marknadsandelar, där entreprenören även måste ta viktiga beslut i bland annat valet av 

investerare eller riskkapitalister, vilket kan bidra till att öka chansen för appföretagen 

att bli framgångsrika globalt. 

 

Den teoretiska referensramen som används för att komma underfund med problemet 

har huvudsakligen varit, born global teorin, Nätverksperspektivet och Internationellt 

Entreprenörskaps teori. Där man även kan hitta underrubriker under några teorier. 

 

I analysen har vi analyserar vår teoretiska referensram med det empiriska insamlade 

data för att tillsammans kunna få en slutgiltig analys genom att kombinera teorin, 

empirin och våra egna tankar. 

 
Vi har kunnat dra slutsatsen att det är viktigt för Svenska appföretag att knyta till sig 

investerare och riskkapitalister med kunskap och nätverk för att kunna lyckas 

internationellt. Men där även relationen med investerarna är otroligt viktig för att 

komma åt dessa nätverk och resurser.   

 

Nyckelord: Born Globals, Internationell Entreprenörskap, Investerare, Nätverk, SMF. 
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Ordlista

Förkortningar Förklaringar 

ICT  Informations och Kommunikations 
Teknologi 

VoIP   Voice-over-Internet Protocol 

IP    Intellectual Property 

FoU  Forskning och Utveckling 

IRC     Internet Relay Chat 

SOE   
 

Small open economies 

APP, Appar  
 

Applikationer 

VC    
 

Venture Capital 

FTP   
  

File Transfer Protocol 

WWW  
  

World Wide Web 

MENA 
 

Middle East & North Africa 

STING 
 

Stockholm, innovation & Growth 

CLOUD BASED Moln baserat – exempel; tjänster som 
ligger centralt i ett nätverk och som 
kan nås av flera inom nätverket, som 
bland annat Internet. 
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1. Inledning 

 
Detta kapitel inleds med bakgrund om applikationers framväxt som sedan går över 

till den svenska applikations industri. Därefter följer problemdiskussion som ska 

bidra till förståelse för problemet för svenska appföretag vilket bidrar till 

problemformuleringen samt frågeställningen. Som leder till syfte och som sedan 

avslutas med en disposition. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens värld är vi människor närmare varandra än någonsin. Vi är ständigt 

uppkopplade mot Internet vilket gör att företag och människor kan ta kontakt med 

varandra omgående utan några bekymmer. Internet ger oss tillgång till tjänster som 

utmynnar i en relation mellan personer och företag men även mellan system som 

ständigt är uppkopplade mot varandra (weforum, 2012). Informationsteknologin har 

förändrat synen på varor och tjänster som både har haft en positiv och negativ 

inverkan på människor (Downes & Mui, 1990). Sedan utvecklingen av smartphones 

öppnades det upp en ny marknad för applikationer på mobiltelefoner som underlättade 

vardagen för personer, till exempel genom att läsa tidningen via en applikation. 

Användandet av Applikationer (Appar) öppnade upp möjligheten för att installera 

tredjepartsprogram, vilket innebär att vem som helst som har den rätta kunskapen om 

programmering kan utveckla ett program för att sedan installera de i sin smartphone 

(idg, 2010). 

 

App-Industrin har de senaste åren utvecklats oerhört mycket, Apples App-butik var 

bland de första butikerna som lanserade en plattform för olika applikationer. Idag 

finns det betydligt fler App-utvecklare samt företag som arbetar med att erbjuda 

attraktiva problemlösningar i form av applikationer, som enkelt kan användas på 

mobilen, plattor och datorer (idg, 2013). Det här möjliggör en flexibilitet som aldrig 
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tidigare existerat, som tillexempel att genomföra transaktioner av pengar genom en 

applikation (getswish, 2013), eller att checka in på ett flyg eller ett hotell med hjälp av 

mobilen (cultofmac, 2013). Det här är endast några exempel där applikationer kan 

komma till användning och där internationalisering inte endast är en strategi som kan 

vara bra att använda sig utav längre, utan det är ett måste eftersom allt fler människor 

i världen använder sig av teknisk utrustning som tillåter applikationer som är 

anpassade för människor över hela världen. Detta skapar en större marknad samt 

tillför högre intäkter för Appföretagen (mashable, 2013). 

 

För att nå den globala marknaden räcker det inte med att endast utveckla en app och 

förvänta sig att det ska bli en framgång. Nya marknader måste utforskas för att på det 

sättet kunna öka sina intäkter för att kunna överleva inom branschen. Thomas 

Gårdängen, VD för appföretaget Crunchfish, beskriver att i genomsnitt så ligger 

kostnaden för utvecklandet av en app på 50 000 kr vilket för många företag kan vara 

en oväntad summa. Att utveckla en app med bra innehåll och avancerad teknik räcker 

inte. Utan Thomas Gårdängen menar att marknadsföringen har en stor del i en apps 

framgång vilket leder till att det kan vara bra för appföretagen att utveckla en 

fungerande marknadsstrategi (duochjobbet, 2012). 

 

1.1.1      Den svenska App industrin 
 

Sverige är ett land som har stor erfarenhet när det kommer till elektronik, telecom, 

wireless, spelutveckling, webb och applikations-design vilket gör Sverige till en 

perfekt plats för Information och kommunikation teknologi (ICT). Vilket även kan 

påvisas av en artikel från Dagens Industi, DI (2013) där Kerstin Cooley 

investeringsansvarig på Moor & Moore citerar; 

 

“Den tekninska utbildningen är bra i Sverige och landet en idealisk grogrund 

för digitala bolag...” Cooley (DI, 2013-05-27) 

 

Inom ICT- industrin är Sverige rankat bland de mest framgångsrika i världen, på 

index-rankingar inom innovation (business-sweden, 2013). Framgången inom 

industrin har gjort att den Svenska regeringen infört en agenda som ska upprätthålla 
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denna status som Sverige har inom denna industri, agendan går ut på att göra Sverige 

världsledande med att ta vara på utvecklings möjligheterna inom industrin och kunna 

exploatera dem fullt ut (government, 2011).    

 

Företag som Skype och Spotify är två väl kända svenska innovativa företag klassade 

som två framgångssagor. Skype är ett Voice over Internet Protocol (VoIP) 

programvara vilket tillåter personer att ringa andra personer över hela världen vart de 

än befinner sig. Genom deras moderna och globala kommunikationsmöjligheter kan 

användarna av Skype inte endast ringa vanliga samtal utan de kan nu även ringa 

videosamtal samt skicka filer och chatta med varandra (Skype, 2013). Spotify 

framgång grundar sig på deras online musik tjänst där de erbjuder lyssnarna ett 

bibliotek med över 16 millioner låtar. Spotifys mål är att hjälpa folk att kunna lyssna 

på den musik de önskar, när de vill, och vart de än befinner sig, och detta är möjligt 

genom att Spotify erbjuds på flera olika plattformar som bland annat Windows och 

Mac OS men även på plattformar för mobiltelefoner (Amazon, 2012). Att kunna 

anpassa sig till olika marknader är väldigt viktigt för nyetablerade företags framgång 

och oftast är det upp till entreprenören att leda företaget i rätt riktning vilket Burns 

(2011) beskriver som internationell entreprenörskap och där entreprenören ska veta 

hur man beter sig utanför de nationella gränserna och våga starta upp ett företag i ett 

annat land. 

 

De svenska små och medelstora appföretagen (SMF) befinner sig i en industri där 

pressen för globalisering är hård, men där deras potential för globalisering inte ska 

underskattas på grund av företagens storlek (Gabrielsson, Gabrielssson & Seppälä, 

2008). Många ICT företag däribland App-utvecklare, börjar sin verksamhet som born 

globals eftersom att det är svårt att definiera en hemmamarknad.  

 

“Att Sverige är en liten marknad gör att entreprenörer ofta tänker globalt 

redan från början...” Cooley (DI, 2013-05-27) 

 

Det gäller att inte förväxla born global teorin med internationaliseringen som en 

process som enligt Hollensen (2011) är en teori som grundar sig på att företagen har 

en hemma marknad att utgå ifrån för att sedan internationalisera stegvis eller på flera 

marknader samtidigt. Enligt Ictstandard (2012) kan bristen på att inte ha en hemma 
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marknad eller en bas att luta sig tillbaka både ha för- och nackdelar, fördelen är att 

man har en oändlig marknad att utgå ifrån men som kräver en fungerande global 

strategi. Nackdelarna är att ledningen i ett ICT företag inte har den rätta kompetensen 

att ta vara på de möjligheter och utforma en lämplig strategi. Det som definierar 

styrningen i ett ICT företag är strategin och ledningen, dessa två faktorer är 

framförallt viktiga när ett ICT företag strävar efter tillväxt och utveckling inom 

industrin, utan dessa faktorer kan det lätt bli att tillväxten och utvecklingen uteblir 

(ictstandard, 2012).   

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Wictor (2006) hävdar att Born Global företag är beroende av grundaren som oftast 

anses vara entreprenören i företaget. Även entreprenörens nätverk spelar en viktig roll 

under internationaliseringen och inte minst för Born Globals fortsätter författaren. 

Tidigare studier har genomförts där de utgått från nätverket och vilka typer av nätverk 

ICT företag är ute efter för att skapa möjligheter för en internationalisering, 

(Vasilchenko & Morrish, 2011). De fokuserar på sociala nätverk samt affärsnätverk, 

och hur ICT företag utnyttjar dessa nätverk för att finna internationella möjligheter. 

Sociala nätverk leder oftast till utforskning av internationella möjligheter medan 

affärsnätverk används vid exploatering av internationella marknader (Valichenko & 

Morrish, 2011). Andra studier inom born global teorin har utrönat faktorer som 

påverkar företagens förmåga att bli born globals, där Efrat och Shoham (2012) 

särskiljer kortsiktiga respektive långsiktiga strategier, där externa faktorer oftast leder 

till kortsiktiga strategier och interna faktorer som oftast leder till långsiktiga strategier 

och hur dessa strateigier bidrar till en snabb internationalisering. Medan Zhou, Wu 

och Barnes (2012) visar i sin studie hur företag utnyttjar sina 

marknadsföringsförmågor för att våga ta sig in på den internationella marknaden. 

Studien definierar den avgörande rollen entrprenören har och hur denne skapar 

kunskaper om nya marknader väldigt tidigt och att det anses vara en fördel för born 

globals. Enligt Dimitratos, Voudouris, Plakoyiannaki, och Nakos (2011) definieras 

internationell kultur och entrpenörskap med hjälp av sex relaterade dimensioner inom 
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organisations kultur, som eventuellt kan leda till nya internationella möjligheter.  

 

Av tidigare studier som genomfört inom internationalisering av SMF ovan, framgår 

det tydligt att entreprenören och nätverket är avgörande för hur dessa företag finner 

nya internationella möjligheter (Wictor, 2006). Vidare förklarar författaren att det 

som utmärker de flesta SMF är att de väldigt tidigt måste fokusera på den globala 

marknaden, vilket leder till att de oftast benämns som born globals. Vi har valt att 

fokusera på appindustrin eftersom det är en relativt ny bransch som det inte gjorts 

mycket studier om, och anses vara en bransch med väldigt hög omsättning trots 

företagens korta existens, där vi relaterar till företag som Trucaller (99mac, 2013) och 

Toca Boca som är ett appföretag med en omsättning på tiotals miljoner (dn, 2013).   

 

Som framgår enligt Entrepenor (2013) är svenska appföretag eller som de även kallas 

för cloud företag i behov av kapital för att kunna fortsätta expandera och etablera sig 

på flera internationella marknader väldigt fort. Det gäller att övertyga diverse 

riskkapitalister för en investering som krävs för att lyckas.  

 

Små och nyetablerade företag har begräsnade resurser då de inte kan hantera 

motgångar, i synnerlighet när de strävar efter en tidig internationalisering, (Freeman, 

Edward & Shroder, 2006). Mets, Kaarna och Kelli (2010) tillägger även att 

utomstående investerare bidrar till SMF snabba internationalisering. De förklarar 

vidare investerarnas påverkan på SMFs, där riskkapital bolag erbjuder kapital, 

benämns även som Venture Kapital (VC), och på det sättet ökar chanserna för SMFs 

att bli born globals. VC är kapital som är ämnade för nyetablerade företag med hög 

risk samt potential till hög tillväx (Mets, Kaarna & Kelli, 2010). Den här sortens av 

riskkapital kommer oftast från diverse bolag, förekommer även kapital från 

akademiska institutioner, tillexempel Chlamers KTH Capital (idg, 2013) samt 

privatpersoner som Mulcahy (2003) refererar till affärsänglar eller diverse kunder 

och leverantörer, (Lindström och Olofsson, 2002).   

 

Enligt tidigare studier som gjorts inom app-industrin, läggs det mycket fokus på 

apparnas tekniska karaktärsdrag och väldigt lite uppmärksamhet finns kring hur 

appföretag arbetar för att internationalisera sig på nya marknader. Där Cowan, Van 

Wagenen, Brown, Hadin, Seino-Stephan, Cougar Hall och West (2012) belyser i sin 
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studie gällande användandet av appar relaterade till kost och hälsa.  Puder och Antebi 

(2012) belyser appföretagens attraktivitet, och valde istället att studera hur diverse 

operativsystem påverkar användningen av appar.  

 

Vi anser att vår studie är ett nästa steg inom app-utvecklingen, där även det 

affärsmässiga perspektivet bör lyftas fram och inte endast apparnas tekniska 

karaktärsdrag och funktioner. Vi kan därför med utgång av tidigare studier belysa att 

vi funnit ett empiriskt gap, där vi tydligt kan se att små och medelstora appföretag 

befinner sig i ett stadie där det inte endast räcker med en marknadsnärvaro utan där 

marknadsandelar blir allt viktigare, eftersom konkurrensen ökar och det blir mycket 

svårare att bli framgångsrika på den globala marknaden, (duochjobbet, 2012). En 

anledning till det empiriska gapet som lyfts fram är att industrin är relativt ny, och där 

det först nu börjar bli aktuellt för appföretag att lägga mer vikt kring försäljning och 

service för att etablera sig på internationella marknader.  

 

 

1.3 Problemformulering 

 
Det som ska undersökas mer ingående i denna studie är, riskkapitalisternas samt 

entreprenörernas inverkan på internationaliseringen av svenska SMF inom 

appindustrin. Med undersökningen vill vi ta reda på hur dessa ovanstående faktorer 

bidrar till appföretagens tidiga internationalisering. För att kunna besvara dessa 

frågor, har vi bestämt oss för att utgå från en huvudfråga samt två delfrågor. 

 

Hur omvandlar svenska appföretag sin marknadsnärvaro till en 

marknadsandel? 

 

 

1.      Hur beroende är appföretagen av utomstående investerare och riskkapitalister 

för en internationell expansion? 
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2.     Hur avgörande är entreprenörens nätverk och tidigare erfarenheter för 

appföretagens internationalisering? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att få en ökad förståelse om hur svenska appföretag blir 

framgångsrika i en miljö där konkurrensen är stor. Vi vill; 

 

• Beskriva hur svenska appföretag expanderar internationellt i en dynamisk 

marknad. 

 

• Analysera hur avgörande det är för svenska appföretag att ta in resurser för 

fortsatt utveckling samt hur vital entreprenörens nätverk och tidigare 

erfarenheter är för att skapa en app med globalt erkännande. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Figuren visar dispositionen på arbetet där vi kommer att börja med inledningskapitlet 

som ska introducera in läsarna till ämnet. Inledningskapitlet kommer att bestå av en 

bakgrund, en problemdiskussion, ett syfte och slutligen en frågeställning. Den andra 

nivån presenteras Teori kapitlet där teorier som born global, Nätverksperspektivet, 

och Internationellt Entreprenörskap introduceras. Därefter följs teori kapitlet upp 

med Metod kapitlet, som är uppdelad i åtta rubriker, Deduktiv ansats, Fallstudier, 

Empirisk datainsamling, Utformning av intervjuer, Operationaliseringen, 

Analysmetod, Validitet och Reliabilitet, samt Metodkritik. Vissa rubriker består av 

underrubriker som illustreras på figuren. Empiri kapitlet omfattar en kort introduktion 

om varje företag anges innan den empiriska data redogörs för varje företag. Slutligen 

kommer Analyskapitlet där vi knyter ihop teorierna och empirin till en analys. Vi 

kommer även att återspegla en analytisk bild, som kommer bidra till en redogörande 

slutsats för vår uppsats. 
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Figur 1, Uppsatsens disposition
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

 
Här kommer valda teorier presenteras som kommer vara grunden för besvarandet av 

frågeställningen. Teorier som Bon Global teorin, Nätverks- och 

investerarperspektivet och Internationellt entreprenörskap är huvudteorierna som 

kommer att beskrivas där även underliggande rubriker till huvudteorierna kommer 

utgöra en del av detta avsnitt. 

 

 

 

2.1 Born Globals 

 
De senaste åren har man sett en utveckling där företag inte längre följer de 

traditionella stegen för internationalisering. Många företag väljer att redan vid ett 

tidigt stadie satsa på den internationella marknaden eller till och med den globala 

marknaden (Hollensen, 2011). Knight och Cavusgil (2004) benämner dessa företag 

som “early-adopters” under internationaliseringen eller born globals. Att satsa på den 

internationella eller globala marknaden direkt är enligt Oviatt och McDougall (1994) 

en satsning från företagens sida att dra nytta av resurser och konkurrensfördelar 

genom att etablera sig i flera länder från början. Det som utmärker dessa företag är att 

de oftast är startups som inte har en direkt hemmamarknad utan är internationella 

redan från start menar Oviatt och McDougall (1994). Företagens storlek är inte 

avgörande ifall de ska bli internationella utan beror på när ett företag väljer att bli 

internationellt (Oviatt & McDougall, 1994).  

 

Att internationalisera en verksamhet i ett tidigt stadie innebär att det finns en 

osäkerhet och risker som företagen måste vara beredda att möta. Dessa risker är 

betydligt större för små företag än för stora etablerade företag som har erfarenhet och 

ekonomiska resurser att hantera barriärer som kan uppstå. Små och ny-etablerade 



  TEORETISK REFERENSRAM 
 

 16

företag har inte de resurser som krävs för att hantera motgångar, särskilt då företag 

väljer att internationalisera tidigt och snabbt (Freeman, Edwards & Schroder, 2006).  

 

Utvecklingen av SMF att internationalisera sig har utvecklats i takt med utvecklingen 

av bättre information och kommunikationsteknologi, transport och på grund av den 

ekonomiska globala trenden påstår Althuler (2012). Detta till fördel för unga SMFs 

satsningar till internationalisering, vilket förr endast var möjligt för multinationella 

företag (MNF) med stora resurser (Althuler, 2012). På senare år har men sett en 

homogenisering av internationella marknader vilket har gjort det enklare för företag 

att globalisera sig genom att förenkla produktionsutvecklingen och positioneringen av 

utländska marknader (Knight & Cavusgil, 2004). Freeman, Edwards och Schroder 

(2006) hävdar att företag som lyckas med att internationalisera sin verksamhet tidigt 

gör det genom affärsrelationer så som Joint Ventures (JVs), strategiska allianser samt 

andra traditionella strategier. Enligt Knight och Cavusgil (2004) drivs 

internationaliseringen av två grundläggande faktorer som bland annat har minskat 

transaktionskostnaden för marknadsexpansioner. Det första är globaliseringen av 

marknader som inkluderar företags internationalisering av produktion, 

marknadsföring, inköp samt allianser utanför de inhemska gränserna för 

produktionsutveckling och distribution (Althuler, 2012). Althuler (2012) förklarar 

vidare den senare utvecklingen av ICT, transport samt produktion som nämndes 

tidigare.  

 
2.1.1 Forskning och utveckling 
 
Förmågan att genomföra en tidig internationalisering grundar sig på de interna 

förmågorna som finns i ett företag (Knight & Cavugil, 2004). Enligt Altshuler (2012) 

är forskning och utveckling (FoU) kärnan för teknologiska baserade företag att 

konkurrera i den globala marknaden. Att ha en väl fungerande FoU bidrar till att 

företaget lättare kan få tillgång till ny kunskap, som underlättar företagens förmåga att 

utveckla attraktiva produkter och tjänster ämnade för den globala marknaden (Yip & 

Hult, 2012). För born globals inom den teknologiska industrin gäller det enligt 

Altshuler (2012) att ständigt utveckla innovativa produkter för att bibehålla företagens 

konkurrenskraft, där den effektivaste strategin för mindre företag är att differentiera 

sig från andra. Knight och Cavugil (2004) anser att innovation inte endast härstammar 
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från FoU, de menar även att innovation kan förekomma genom imitation av 

innovationer från andra företag. 

 

Strategiska allianser, JV och andra typer av strategier är nyckeln till framgång för 

flera born global företag (Freeman, Edwards, Schroder & Bill, 2006). Enligt Altshuler 

(2012) är FoU och globala allianser relaterade till varandra. SMF letar konstant efter 

globala allianser för att kompensera brister inom FoU, produktion, distribution och 

marknadsföring. Enligt Freeman m.fl. (2006) anses nätverket som en del av en 

ömsesidig inlärning av FoU mellan små och stora företag som leder till en strategisk 

allians. För SMF som vill utvecklas fort gäller det att dra nytta av det befintliga 

nätverket för att kunna penetrera den globala marknaden tillägger Freeman m.fl. 

(2006). Förutsättningarna för en god utveckling beror på SMFs förmåga att använda 

sig av nätverk samt globala allianser, viktigt för små globala företag då de oftast 

strävar efter att vara först på marknaden (Freeman et al., 2006). 

 

Styrelsen/ledningen i många born globals står oftast inför ett dilemma med att 

överväga när det är dags att globalisera, (Gabrielsson & Kirpalani, 2012). Vilket val 

styrelsen/ledningen beslutar om är en avgörande effekt för företagens framtid tillägger 

Gabrielsson och Kirpalani (2012). Styrelsen/ledningen måste överväga frågor så som: 

När ska man ta in investerare? Att bjuda in investerare för tidigt kan innebära att den 

nya partnern tar över företaget och dess teknologi där det kan leda till att grundarens 

utdelning uteblir, (Gabrielsson & Kirpalani, 2012). Enligt Oviatt och McDougall 

(1994) karakteriseras en ny satsning av ett företag av styrelsens/ledningens unika stil 

och organisationskultur som kan bidra till fördelar under internationalisering.  
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2.2 Nätverks- och investerarperspektivet inom 

internationalisering 

 
Företag kan med hjälp av sitt nätverk skapa nya relationer med andra nätverk, där 

Johansson och Mattson (1988) beskriver att det finns positiva relationer mellan 

aktörer i ett nätverk samt negativa relationer i ett nätverk. En positiv relation har den 

effekten att fler relationer skapas mellan aktörer, medan en negativ relation i ett 

nätverk är relaterat till två leverantörer som konkurrerar om samma kund. Johansson 

och Matsson (1988) definierar ett nätverk som en ömsesidig relation mellan aktörer 

och de förklarar vidare att anledningen till att en relation skapas är, koordinering och 

utveckling kring utbytet av resurser. På det här sättet kan respektive aktör ta kontroll 

av varandras resurser. Enligt Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2006) är många 

affärsrelationer i ett nätverk relaterade till varandra antigen direkt eller indirekt och 

det finns inte heller en greografisk begränsning på hur stort ett nätverk kan vara. De 

beskriver begreppet dynamiskt nätverk, som utgör ett nätverk med företag från hela 

världen. (Ford et al., 2006).   

 

Aktörer kan ta del av varandras resurser även då det inte finns en direkt relation dem 

emellan, där Johansson och Matsson (1988) hävdar att den här sorten av relationer 

bygger på aktörer som konkurrerar med varandra, som beskrevs ovan är det en 

negativ relation. Johansson och Matsson (1988) påstår att det lokala nätverket kan 

leda till internationella relationer, utanför det egna nätverket. Enligt Hollensen (2011) 

innebär nätverksmodellen att relationer på hemmamarknaden fungerar som en brygga 

över till ett nytt nätverk till andra länder. Ibalnd kan SMF bli tvunga att etablera sig på 

den internationella marknaden då deras kund eller leverantör kräver detta medger 

Hollensen (2011). Vidare beskriver han att den personliga relationen är viktig 

inledningsvis och att det under senare skedde kan övergå till att relationen blir mer 

baserad på rutiner och system.  

 

Johanson och Matsson (1988) medger att aktörer bör hitta en balans vad gällande att 

utnyttja egna resurser samt kompletternade resurser som andra aktörer äger, för att då 

på ett effektivt sätt kunna använda resurserna i produktionen. Även Hollensen (2011) 
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påstår att företag är relaterade till varandra, där ett företag erhåller kontroll av resurser 

från olika företag.     

2.2.1 Venture Capital 
 
Enligt Mets, Kaarna och Kelli (2010) finns det möjlighet för kunskapsbaserade SMF 

born globals beroende på hur kapabla de är till att övertyga diverse riskkapitalister, 

Venture Capitals (VCs). Författarna förklarar vidare att det är viktigt att (VCs) 

investerar tillräckligt med att kapital för att accelerera internationaliseringen. Företag 

med bra rykte inom teknologi höjer chanserna för att bli born globals, där diverse 

riskkapitalister ser hög tillväxt, som oftast SMF är kapabla till påvisar även Todeva 

(2006). Även viktigt att tillägga att riskkapitalister inte endast är intresserade utav 

företagens teknologiska kvalité, utan förmågan att kunna skapa ett kommersiellt värde 

genom en applicering av en specifik affärsidé, (Mets, Kaarna och Kelli, 2010).  

 

Mulcahy (2013) beskriver vilket stort inflytande entreprenören har för existensen av 

VC-industrin, där entreprenören i vissa avseenden blir dominerad och styrd av VC-

bolaget när det kommer till att fatta beslut. VC-aktörerna sitter i framsätet och tar 

många gånger över verksamheten, och Mulcahy (2013) presenterar några påståenden 

som många gånger inte alltid stämmer överrens med definitonen utav ett VC-bolag. 

Författaren förklarar att VC-bolag många gånger endast bidrar med kapital och där 

det i vissa sammanhang kan bidra med nya kontakter, ett värdefullt nätverk, goda 

erfarenheter som diverse kompetenser samt mycket mer som kan gynna SMF i 

synnerhet. Det finns andra aktörer som nystartade företag kan vända sig till för en 

finansiering,  Mulcahy (2013) benämner dessa för affärsänglar.  

 

Lindström och Olofsson (2002) formulerar begreppet affärsänglar, som 

privatpersoner som väljer att investera kapital i nystartade företag utan direkt 

koppling till företaget, samt att de även kan erbjuda ett väletablerat nätverk. 

Författarna beskriver även att kunder eller leverantörer kan bidra med kapital, där 

kunden accepterar förskottsbetalning innan produkten färdigställts, endast för att 

tillåta entreprenören utveckla sin idé. Det är mycket lättare för SMF att övertyga 

diverse aktörer att investera kapital under internationaliseringsfasen jämfört med när 

de befinner sig i utvecklingsfasen, menar Lindström och Olofsson (2003). De 

förklarar vidare att entreprenören har då visat att denne har de kunskaper och 
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förmågor som krävs för att utveckla en kommersiell tjänst på marknaden, och att det 

finns potential för företaget att skapa högre avkastning ifall en internationalisering blir 

aktuell. Entreprenören erhåller då legitimitet för sin affärsidé, vilket Lindstöm och 

Olofsson (2003) anser vara betydligt svårare under utvecklingsfasen.  

 

 

2.3 ARA-modellen 

 
Företag kan med hjälp av sitt nätverk integrera vare sig det är aktiviteter, resurser eller 

mer personliga relationer. En relation består av tre dimensioner enligt Ford m.fl. 

(2006) som beskriver hur företag väljer att investera i en relation och vad som anses 

vara viktigt beroende på relationens karaktärsdrag. En relation består av aktiviteter, 

activity links, resurser, resource ties, och aktörer, actor bonds, (Ford et al., 2006). 

Även Todeva (2006) belyser att dessa relationer är väldigt beroende av en social 

interaktion vilket underlättar relationer och utbytet som sker mellan företag samt 

individer. 

 

2.3.1 Relationen mellan aktörer 
 

Relationen mellan aktörer eller som Todeva (2006) beskriver är relationen mellan 

individer och bygger på den social interaktion och skapar en mer personlig relation, 

även refererat som en sammanlänkning mellan aktörer (Ford et al., 2006). Ford m.fl. 

(2006) hävdar att en relation som bygger på att människor vädersätter pålitlighet högt 

och att det är den avgörande faktorn för att utveckla relationen ytterligare. 

Utvecklingen av relationen sker successivt och början av en relation är oftast ensidig 

innan den blir mer ömsesidig (Todeva, 2006). Författaren hävdar att en relation 

mellan individer bygger på sex olika steg, där det första steget innebär att överväga 

potentiella aspekter som egenskaper företaget erhåller eller att de kan befinna sig 

inom samma industri. Det andra steget innebär att lära sig om hur den andra aktören 

eller personen fungerar, och de resterande stegen bygger på att individerna kommer 

närmare varandra där en ömsesidig relation formas. Slutligen integreras hela 

processen och det skapar ett samarbete mellan flera aktörer inom ett nätverk, (Todeva, 
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2006). Tidigare relationer påverkar nuvarande relationer och det i sin tur kan påverka 

framtida relationer, (Ford et al., 2006). 

 

2.3.2 Resursbaserade relationer 
 

Här är förmågan och resurserna centrala i en relation där företag erbjuder eller utbytet 

av resurser och kompetens mellan företag genom andra produkter, tjänster eller mot 

betalning, (Todeva, 2006). Utbytet av resurser kan baseras på aktörens specifika 

kompetens eller resurser som med tiden investeras beroende på utvecklingen av 

relationen, (Todeva, 2006). Enligt Ford et al (2006) kan resurser även vara kunskap 

och det behöver inte alltid vara fysiska resurser eller tillgångar som integreras. 

Praktiska exempel kan vara när två företag bestämmer sig för att integrera 

produktionen eller där ett telecom företag använder sig utav ett utomstående call-

center företag. En relation som är väldigt integrerad och där utbytet av resurser 

utvecklas kan omedvetet leda till problem och tvingar företag att bli mindre flexibla 

och investera mer i relationen även om det inte alltid är fördelaktigt, (Ford et al., 

2006). Det positiva med att integrera resurser är att nya kunskaper och förmågor 

utvecklas vilket oftast resulterar i nya innovativa lösningar (Ford et al., 2006). Det 

framgick tidigare att resurser inte endast är materiella utan kan även vara immateriella 

En viktig immateriell tillgång enligt Baker, Onyx och Edwards (2011) är socialt 

kapital, innebär det sociala strukturer, det vill säga samhället och deras påverkan på 

ekonomisk tillväxt. 

 

2.3.3 Relationer baserade på aktiviteter 
 

Den här relationen grundas mer på relationen mellan kunden och dennes leverantör, 

och är den relation som kräver lägst investering jämfört med resterande relationer. 

Relationen omfattar den traditionella synen på en relation där kunden efterfrågar en 

produkt som leverantören ska tillfredsställa (Ford et al., 2006). Det här är en relation 

som bygger på anskaffningar som mer eller mindre består av att endast köpa och sälja 

produkter eller tjänster. Anses vara mer flexibel och det är väldigt lätt att byta 

leverantör eftersom relationen är inte kräver höga investeringar. Det är då viktigt för 

leverantören att kunna erbjuda kunden det som efterfrågas. Söker kunden efter 
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leverantörer som erbjuder billiga produkter eller tjänster är det viktigt att leverantören 

har tillgång till flera kunder ifall de skulle bestämma sig för att utveckla och byta 

strategi till mer exklusiva produkter eller tjänster (Ford et al., 2006). 

 

En illustration av dessa relationer som presenterats ovan finns tillgängliga på bilaga 

1,2 & 3  

 

 

2.4 Internationellt Entreprenörskap 

 
Internationellt entreprenörskap är en teori som än idag är väldigt svår att definiera. 

Forskare har enats om att det grundläggande som teorin ska grunda sig på är; företag 

som opererar på den internationella marknaden där de söker konkurrenskraftiga 

fördelar (Prashantham & Prashantham, 2008). Enligt Wrights artikel: Trends in 

international business research: Twenty-five years later. publicerad 1994 beskriver 

Wright (1994) Internationell entreprenörskap och internationalisering av små företag 

som ett relativt nytt forskningsområde som bör utvecklas mer. Wright (1994) 

grundade forskningen på den alltmer växande internationaliseringen av små företag 

och dess entreprenöriella ledare som drivit de små företagen in i den globala 

marknaden för att förbli konkurrenskraftiga (Wright, 1994).  

 

Enligt Mtigwe (2006) är entrén på en ny marknad resultatet av att internationellt 

entreprenörskap grundar sig på individens och företagets entreprenöriella beteende, 

Mtigwe (2006) påpekar även att internationellt entreprenörskap har en kompromiss 

tillsammans med nätverks-teorin. Enligt McDougall och Oviatt (2003) är 

internationell entreprenörskap ett beteende som kombinerar innovation, proaktivitet, 

och risk sökande utanför de nationella gränserna som var syfte är att frambringa ett 

värde för organisationen. Young, Dimitratos och Dana (2003) hävdar att mycket kraft 

har lagts på att frambringa forskning på internationella startups vilket har gjort att 

forskningen inom internationellt entreprenörskap resulterat i en ganska ensidig och 

under representativ bild av internationella entreprenörskaps aktiviteter. En annan 

definition av internationell entreprenörskap som senare antogs av McDougall och 

Oviatt (2003) var att internationellt entreprenörskap utgörs av antagande, upptäckter, 
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utvärderingar och utnyttjande av möjligheter, över de nationella gränserna, i syfte till 

att skapa nya framtida varor och tjänster. Antagandet bygger på att uppfattningar 

angående internationellt entreprenörskap har ändrats.  

 

Born globals och nyetablerade företag är mer lika än vad man tidigare befarat, båda 

fokuserar på att utnyttja möjligheter och på att få ett erkännande på den internationella 

marknaden där även upptäckter av marknader kan komma från entreprenörers idéer 

(Zahra, Korri & Yu, 2004). Enligt Mtigwe (2006) finns det argument för att det kan 

finnas en gemensam teori om internationellt entreprenörskap, Mtigwe (2006) hävdar 

att entreprenörskap är en gemensam valuta för alla internationella affärer vilket leder 

till att det kan finnas ett samband mellan stora och små företag. 

2.4.1 Nätverkets inverkan på internationell Entreprenörskap 
 
Nätverks-teori är kompletterande till internationell entreprenörskap-teorin (Mtigwe, 

2006). Enligt Oviatt och McDougall (2005) är ett nätverk ett kraftfullt verktyg för 

entreprenörer. Med ett nätverk kan entreprenörer identifiera möjligheter och bygga 

trovärdighet som kan leda till betydelsefullt samarbete mellan företag samt viktiga 

strategiska allianser för internationalisering. För ny etablerade företag som blir 

internationella direkt anser Coviello (2006) att internationalisering underlättas av 

nätverksrelationer men att man inte ska utesluta att relationerna kan ha funnits från 

tiden innan de internationaliserar. Att använda sig utav ett nätverk är enligt Oviatt och 

McDougall (2005) ett sätt för entreprenörer att internationalisera de möjligheter och 

upptäckter som de finner på den internationella marknaden. Genom att använda sig av 

ett etablerat nätverk kan ett företag utnyttja möjligheterna utanför de nationella 

gränserna tillägger McDougall(2005).    

 

SMF väldigt effektiva vad gäller skapa värdefulla relationer och på så sätt växa på 

den inhemska samt internationella marknaden. SMF bidrar till väldigt hög tillväxt, på 

grund av deras höga flexibilitet och effektivitet och är kända för att skapa effektiva 

relationer mellan staten samt andra institutioner som riskkapital-bolag. Statens 

intresse är ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet vilket SMF oftast är med och bidrar 

med. Utomstående investerare överväger att sätta sina pengar i dessa företag på grund 

av att SMF har förmågan att växa på väldigt kort tid (Todeva, 2006).  
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2.5 Teorisyntes 

 
Med vår teoretiska syntes vill vi beskriva hur vi valt att utgå från våra teorier för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Den teoretiska syntesen ska redogöra för hur vi 

valt att använda oss utav våra teorier och vilket samband våra teorier har för att vi ska 

förstå huruvida appföretag internationaliserar sig. Vi har valt att fokusera på 

entreprenörens nätverk och entreprenörens tidigare erfarenheter som ger 

förutsättningar för appföretagens möjligheter till en snabb internationalisering, som 

karaktäriserar born globals. Samt kunna förstå vilken inverkan diverse investerare har 

under internationaliseringen då vi med hjälp av investerar-teorin kan se vilken roll 

diverse riskkapitaliser spelar för att främja internationalisering, där de bidrar med 

diverse resurser beroende på hur integrerat samarbetet är. Genom ARA-modellen 

framgår det hur integrerade relationer aktörer innehar, och att relationer i ett nätverk 

kan leda till nya relationer på den internationella marknaden, som Nätverksmodellen 

förespråkar. Förmågan att kunna skapa och hitta nya möjligheter beror mycket på 

entreprenörens förmåga att bilda värdefulla relationer för att kunna växa på den 

inhemska samt internationella marknaden. Nätverket anses vara ett starkt verktyg för 

entreprenören, och dennes förmåga att knyta strategiska kontakter som bland annat 

investerare som kan bidra till en snabb internationalisering.
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3. Metod 

 
Här kommer vi beskriva vilken forskningsmetod vi valt och varför vi valde denna 

metod. Det kommer även framgå på vilket sätt vi valt att samla in empirisk data och 

där vi även kommer vara kritiska till den forskningsmetod vi använt oss av för att se 

vilken påverkan det haft på studiens validitet samt reliabilitet 

 

 

 

3.1 Deduktiv ansats 
 

Inom forskningsstudier finns det två grundläggande modeller som forskare tar i 

anspråk, deduktion och induktion. Dessa två ansatser täcker oftast de generella av 

forskningsstudier, men det finns även en sammansättning av deduktion och induktion 

som förklaras som abduktion och som vissa forskare föredrar att använda sig av. 

Konceptet av dessa tre metoder ger en klar bild om hur kunskapsinsamlingen bedrivs 

(Eriksson & Kovalainen, 2008). Enligt Bryman och Bell (2011) representerar den 

deduktiva teorin förhållandet mellan teorin och forskningsområdet, vilket Eriksson & 

Kovalainen (2008) medger då de anser att teorin är den första informationskällan i en 

deduktiv ansats.  En deduktiv ansats kan tolkas som en mindre riskfylld då det genom 

denna går att anta vad som ska förklarats, det som förklaras i teorin kommer även att 

omfatta det aktuella fallet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt Eriksson och 

Kovalainen (2008) är processen i en deduktiv ansats linjär eftersom att man utgår från 

teorin som sedan leder till den empiriska forskningen. 

 

Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen i vår uppsatts då vi anser att 

grunderna till vår forskningsstudie går att antas i förväg genom teorier. Därför 

kommer vi i denna uppsats utgå från våra valda teorier som kommer att utgöra den 

första informationskällan i uppsatsen för att vidare bygga på den med insamlad 

empiri. Att använda oss utav den deduktiva ansatsen för denna uppsats ansåg vi var 

det bättre alternativet för besvarande av våra forskningsfrågor då ämnet som denna 
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uppsats tar upp inte är ett nytt forskningsområde utan snarare utgör en fördjupning i 

en specifik och relativ ny industri. 

 

Att utesluta den induktiva och den abduktiva ansatsen ansåg vi vara lämplig för vår 

uppsatts då vi inte utgick från empirin men även att Alvesson och Sköldberg (2009) 

anser att den abduktiva ansatsen är bättre lämpad för fler fallstudier, vilket är en 

studie som inte kommer att göras på denna uppsatts. 

 

Kritik från Alvesson och Sköldberg (2008) har riktats mot den deduktiva ansatsen, de 

anser att den deduktiva modellen är platt och inte ger tillräckligt med förklaring 

angående forsknings resultatet. Att använda sig av den deduktiva ansatsen kan 

likställas med att undvika förklaringar genom att redan fastslå ett resultat. Vi har 

bestämt oss för att använda oss av tre väldigt stora teorier, som born global, nätverks 

samt internationell entreprenörskaps-teorin som omfattar mycket rik information som 

vi ansåg vara tillfredställande till vårt forskningsämne.  

3.1.1 Kvalitativ metod 
 

Den kvalitativa metodens huvudsakliga syfte är att beskriva och analysera vardagliga 

funktioner i form av, informella konversationer till mer formella konversationer. Den 

kvalitativa metoden inkluderar observationer, frågeställningar och analyser av 

konversationer och social nätverk där forskaren observerar, organiserar, tolkar och 

sammanfattar informationen för att sedan uppnå en slutsats (Graziano & Raulin, 

2013) 

 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsansatsen, för att i denna 

uppsats utefter de teorier vi valt kunna arbeta fram ett resultat. Genom att utgå från 

teorierna vill vi leda in läsaren till problemet som uppsatsen kommer att behandla. 

Enligt Denzin och Lincoln (2011) består en kvalitativ forskning av tolkande och 

materiella praktiker som kan delas in i olika kategorier som intervjuer, 

konversationer, fotografier, inspelningar och anteckningar för ens egen användning. 

Vi anser därför att denna metod är mest lämpad för att framhålla vårt syfte då vi 

genom intervjuer kommer att utvinna information som tillsammans med de 

applicearde teorier kommer att bidra till ett svar på våra forskningsfrågor. 
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Eriksson och Kovalainen (2008) hävdar att kvantitativ forskning är mer strukturerad, 

standardiserad och mer abstrakta former används när det gäller insamling och analys 

av empiriskt material, vilket vi anser är en metod som inte skulle gynna vår 

forskningsstudie eftersom den är mer låst metod.  Enligt Creswell (2013) är det 

lämpligt att använda sig av kvalitativ forskning när det behövs detaljerad förståelse av 

problemet, vilket endast kan uppnås genom att ha direkt kontakt med personer. För att 

vi själva ska få en djupare förståelse för problemet som ligger till grund för vår 

forskningsstudie så strävar vi efter att intervjuerna genomförts direkt i kontakt med 

personerna. Detta genomförs enklast enligt Creswell (2013) genom att besöka 

personer i deras hem eller på deras arbete, vilket bidrar till att de ostört kan skildra 

deras historia.  Eriksson & Kuvalainen (2008) anser att beslutet att välja antingen en 

kvalitativ eller en kvantitativ metod grundar sig i vilket mål personen har för 

forskningen och i vilken metod som individen har mest kunskap om samt vad som 

känns bekant för denna. 

 

 

3.2 Fallstudier 

 
Valet av företag för denna studie baseras på vad vi tror kommer att bidra med mest 

relevant data för vårt område. Eftersom vi fördjupar oss i hur svenska appföretag 

internationaliserar sig, beslutade vi att endast undersöka renodlade svenska appföretag 

samt företag som sysslar med app-utveckling. Andra kriterier som vi använde oss av 

var att de ska benämnas som startups.  Företagen ska även ha en internationell 

marknad eller ha planer på att etablera sig internationellt. 

 

En fallstudie består enligt Yin (2006) av en empirisk undersökning där forskaren är 

intresserad av diverse variabler i en kontext. Empirin som samlats för fallstudien ska 

bestå av flera källor, och där fallstudien ska baseras på förgående utveckling med 

utgång från teoretiska hypoteser, under insamlingen samt analysen av det empiriska 

materialet, (Yin, 2006). En fallstudie behöver inte alltid omfatta flera fall utan även 

ett enkelt fall, som Yin (2006) benämner som fallstudier. Yin (2006) förklarar vidare 

att fallstudier kan både bestå av kvalitativ och kvantitativ datainsamling. 
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En fallstudieforskare bör inneha ett flertal grundläggande egenskaper som Yin (2006) 

belyser. Som att forskaren ska kunna ställa relevanta frågor och kunna tolka svaren så 

bra som möjligt. Forskaren ska även vara en bra lyssnare och inte påverkas för 

mycket av hur man själv uppfattar saker och ting, Yin (2006) beskriver vidare att 

forskaren även ska vara flexibel och kunna lösa problem som kan förekomma under 

fallstudien. Väldigt viktigt för forskaren att innan empirin samlas in, ha en bra 

uppfattning om frågeställningarna samt kunna hantera svårtolkad teori för att inte 

riskera felaktiga uppfattningar (Yin, 2006). 

 

3.3 Empirisk datainsamling 

 
Empirisk information handlar inte endast om att praktiskt samla in data, i form av 

intervjupersoner, arkiv eller publikationer, (Eriksson och Widersheim-Paul, 2011). 

Att kunna tolka och förstå empirin efter insamlingen är minst lika viktig beskriver 

Eriksson och Widersheim-Paul (2011) och därför är det viktigt att lämplig data samlas 

in. Eriksson och Widersheim-Paul (2011) förklarar vidare att empirisk data omfattar, 

direkta observationer eller indirekta, baserat på kvantitativ respektive kvalitativ data, 

alltså primär och sekundär data, som nedan kommer beskrivas mer ingående.  Dessa 

indelningar beskriver datainsamlingens karaktär och på vilket sätt det samlats in, och 

kan även kombineras, behöver inte utesluta det ena eller det andra, hävdar Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2011). Patel och Davidsson (2011) benämner dokument som 

ett traditionellt sätt att erhålla information. Olika typer av dokument kan vara statistik, 

officiella handlingar, litteratur, eller som Patel och Davidsson (2011) refererar till 

“kortlivade” dokument, det vill säga, tidningar, broschyrer och information på 

internet. Dessa olika tillvägagångssätt kommer nedan beskrivas mer ingående. 

 

3.3.1 Primär data 
 
Data som vi själva samlar in består av kvalitativa intervjuer, kvantitativa enkäter eller 

observationer, (Eriksson och Widersheim-Paul, 2011). Insamling av data är en 

process som successivt bygger på med information, och enligt Patel och Davidsson 

(2011) är närheten till informationen avgörande, där källor som är insamlade i första 

hand, benämns primärkällor. Om redan insamlad data, sekundär data, inte är 
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tillräcklig, bör forskaren styrka sin studie med primär data, (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011). Primär data är alltså mer resurskrävande och ökar 

kvaliteten på studien vilket Eriksson och Wiedersheim (2011) intygar. Insamling av 

primär data görs baserat på två metoder eller tekniker, nämligen genom, enkäter eller 

intervjuer, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver att intervjuer bidrar till problem, 

förmågan att definiera problemet och precisera syftet samt metod av 

materialinsamling, alltså vilken eller vilka tekniker som bör användas. Även 

förmågan att kunna bearbeta datainsamlingen, avgöra om informationen är relevant. 

Intervjuer kan genomföras på ett flertal olika sätt. Genom: besök, per telefon, Internet 

eller post eller att kombinera dessa olika tekniker. Besöksintervjuer går fort att 

genomföra, lätt att kontrollera intervjun, komplicerade frågor kan ställas, ta hjälp av 

visuella hjälpmedel, och att intervjuaren kan följa upp frågorna som ställts. 

Nackdelarna med en besöksintervju är eventuellt höga kostnader vid långa resor, hög 

påverkan mellan intervjuare och korrespondent. En nackdel kan även vara att det blir 

svårt att samla all data som planerats i förväg då korrespondenten inte är villig att dela 

med sig av all information, en konsekvens kan bero på brist på anonymitet. (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

Vi ansåg att det mest idealiska skulle vara att besöka samtliga företag, för att 

underlätta intervjuprocessen samt för att vi har ett gediget intresse inom ämnet. 

Tyvärr hade vi inte möjlighet att besöka alla fyra företagen, utan vi valde att endast 

besöka två företag, vilket resterande två företagen intervjuades genom Skype. Varför 

vi inte kunde besöka samtliga företag berodde på tidsbrist och för höga kostnader, så 

som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) nämner samt att korrespondenterna inte 

hade möjlighet att träffa oss. Vi ansåg då att en intervju genom Skype är 

tillfredsställande trots att vi helst skulle vilja träffa samtliga korrespondenter 

personligen. 

3.3.2 Sekundär data 
 
Sekundär data bygger på information som redan finns tillgängligt, alltså information 

som redan har bearbetats. Internet användes väldigt frekvent gällande redan 

tillgänglig information skulle samlas in. Vidare är det bra att använda sig utav sitt 
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“närbibliotek” som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) benämner det, alltså 

kunskaper som forskaren redan har tillgång till i form av kurslitteratur, 

personkontakter och som ovan beskrevs Internet, vilket idag är den första 

informationskällan många vänder sig till. Om “närbiblioteket” inte räcker till vänder 

sig forskare sig ofta till arkiv, facktidskrifter samt olika databaser. Internet vilket är 

den vanligaste platsen som besöks när det finns behov av träffsäker samt tillgänglig 

information. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) presenterar ett antal basfunktioner för 

åtkomsten av relevanta data av sekundär karaktär. Elektronisk post, fungerar på 

samma sätt som fax eller brev, då forskare vänder sig till personer som erhåller 

relevant information. Skillnaden är att elektronisk post är mycket snabbare och har 

lägre kostnader jämfört med brev eller fax. File transfer protocol, benämns även som 

(FTP), överföring av filer som omfattar språk och regler för hur fildelning ska 

genomföras. Genom internet hade tillgång till ett antal ftp-arkiv, där bilder, texter, 

ljud, program samt video kan hämtas till en väldigt låg kostnad. World Wide Web, 

(WWW) som är förkortningen, är basen som mest frekvent används, finns tillgänglig 

på Internet i form av länkar för åtkomsten till andra webb-platser. Internet Relay Chat, 

eller IRC som kort benämns, baseras på diskussioner som publiceras fortlöpande, där 

personer kommunicerar med andra deltagare genom olika program. Ett alltmer 

vanligare tillväga-gångsätt att få tillgång till sekundär data är genom bloggar, vilka 

har utvecklats oerhört mycket och anses vara väldigt användbar. ( Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

Tillgång till sekundärdata fick vi genom Internet, med hjälp av forskningsartiklar eller 

relevanta tidskrifter. Internet var den första källan vi vände oss till för att få tillgång 

till det så kallade “närbiblioteket” som Eriksson och Widersheim (2011) hänvisar till. 

Vi har även använt oss utav kurslitteratur för att skapa en bredare kunskap om diverse 

teorier som är relaterade till vårt forskningsämne och bloggar vilket har gjort att vi 

kunnat ta del av redan bearbetad kunskap inom ämnet vi valt att studera. Vilket även 

Eriksson och Widersheim (2011) belyser ovan.  
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3.5 Utformning av intervjuer 

 
Kvalitativa forskningsintervjuer baseras på professionell konversation, där det sker ett 

utbyte av perspektiv mellan intervjuaren samt den som blir intervjuad, (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuaren söker efter information samt kunskap för att kunna 

besvara sina frågor och följer en struktur samt ett tydligt syfte. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att det är relevant för intervjuaren är att kunna analysera information 

och kunskap från ett praktiskt fenomen vilket baseras på intervjuarens intresse. Patel 

och Davisson (2011) redogör att det är viktigt för intervjuaren att kunna motivera 

intervjupersonen, då personen inte alltid ser någon nytta med att besvara frågorna som 

står till buds. Intervjuaren kan vara intresserad av personliga erfarenheter från 

korrespondenten, kunskap om ett specifikt område, koncept eller process, (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Strukturerad och Standardiserad forskningsintervju 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att intervjuaren kan antigen forma sin intervju 

ur en standardiserad synvinkel, alternativt strukturerad, beroende på vilken grad av 

standardisering och strukturering det finns möjlighet att forma intervjuerna på olika 

sätt. Enligt Patel och Davidsson (2011) är intervjuer med låg grad av standardisering, 

intervjuer med frågor som ställs i den ordning som är lämplig för intervjuaren. Hög 

grad av standardisering innebär att frågor ställs i exakt samma ordning och består av 

likartade frågor, (Patel och Davidsson). Enligt Jacobsen (1993) kan den som 

intervjuar använda sig utav en så kallad intervjuguide eller följa de olika teman som 

ska utforskas. De teman eller områden som ska behandlas under intervjun kommer 

även att användas under andra intervjuer där frågorna kan komma att anpassas 

beroende på vem som intervjuas. Det vill säga en intervju som i hög grad är 

strukturerad likt den intervju som även Patel och Davidsson (2011) hänvisar till. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ställs frågorna i stor utsträckning av öppna 

frågor, vidare är metoden är inte lika tidskrävande som den informella 

forskningsintervjun som bygger på observationer vilka kräver att forskaren deltar 

under en längre period för att kunna observera och skapa sig en uppfattning. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att fördelarna med metoden är att det finns möjlighet att 



  METOD 
 

 32

få svar på frågor som inte finns med i den så kallade intervjuguiden. Metoden 

benämns också som för en kvalitativ intervju, så som Kvale och Brinkmann (2009) 

benämner den och som den har beskrivits ovan av Jacobsen.JK (1993). 

 

Vi har utformat våra intervjufrågor baserade på teorin, som karakteriserar en deduktiv 

ansats. Frågorna vi har använt oss av är likartade frågor då vi utgått från att dessa 

företag befinner sig inom samma bransch och befinner sig i ungefär i samma 

etableringsfas. Frågorna har vidare strukturerats utefter teman som baseras på 

teorierna, där intervjupersonen fritt kan bestämma utformningen av svaren. Patel och 

Davisson (2011) benämner intervjuformen som semistrukturerade intervjuer.  Där vi 

sedan valde att anpassa frågorna, beroende på vilket företag som intervjuades, vilket 

enligt Jacobsen (1993) är en strukturerad intervju. Vi använde oss utav 15-20 frågor, 

där antalet ställda frågor varierade beroende på vem korrespondenten var. Det 

förekom även att vi hade följdfrågor, vilka var nödvändigt då vi inte alltid uppfattade 

vad korrespondenterna sa eller att vi hade svårigheter med tolkningen av de svaren 

korrespondenterna gav oss.   

 

 

3.6 Operationalisering 

 

Utifrån teorierna så har vi operationaliserat frågor som ställts till respondenterna. 

Born global-teorin som handlar om hur globala företagen är ”från start” har vi 

utvecklat frågor kring problemformuleringen utifrån teorin. Frågorna som har 

konstruerats är; När valde (företaget) att internationalisera? Vilket kommer att bidra 

till att vi kan få en uppfattning om företagen är born globals eller inte, men också; 

Anser (företget) att det är en konkurrensfördel att satsa på den internationella 

marknaden? Detta är en fråga som vi anser ger oss svar på varför det skulle vara 

viktigare för appföretag att satsa på den internationella marknaden redan från start. 

Det vi tydligt har velat få fram med operationaliseringen på born global teorin är 

faktorerna till varför de just anser sig vara born globals för att sedan kunna bygga på 

born global-teorin med nätverksmodellen för att se hur avgörande ett appföretags 

nätverk är i själva processen att internationalisera. Det vi utvecklat till frågor från 

nätverksmodellen är hur integrerat samarbete aktörer har samt hur relationer kan leda 
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till nya relationer på den internationella marknaden. Därför har vi även konstruerat 

frågor som; Hur integrerat samarbete har ni med era partners? Vilka 

distributionskanaler använder sig (företaget) av för att nå ut på den internationella 

marknaden? Detta för att se hur företagens relation är till de aktörer de arbetare med 

och för att se hur de utnyttjar resurserna till deras fördel, eller om de anser det som en 

nackdel för deras internationaliseringsprocess. Slutligen har vi även operationaliserat 

internationella entreprenörskaps-teorin där vi har formulerat frågor om entreprenörens 

erfarenheter inom industrin och deras nätverk för att se vilken avgörande del de har i 

internationaliseringen av företagen. Vi har därför ställt frågor som; Hur har tidigare 

erfarenheter eller nätverk påverkat eran internationalisering? Med denna fråga tror 

vi att vi får fram ett svar som kan ge en klar bild om vilken roll entreprenören har i ett 

appföretag, vilket vi kommer att kunna knyta till de två andra teorierna för att 

slutligen få fram ett resultat. 

 

3.7 Analysmetod 

 
Vi har valt att samla in vårt empiriska material genom att utföra kvalitativa intervjuer, 

som vi slutligen analyserade och tolkade för att få en djupare förståelse om 

forskningsområdet. Vi har bearbetat textmaterial som vi samlade in från våra 

intervjuer, där vi valde att spela in samtliga intervjuer för att underlätta den kvalitativa 

bearbetningen, Patel och Davidsson (2011) presenterar några tips om hur en kvalitativ 

bearbetning kan gå till, där användning av en dagbok under tiden empirisk data 

samlas in och samtidigt genomföra löpande analyser. Vi valde att inte föra dagbok, 

och bestämde oss för att genomföra analysen efter insamlingen av den empiriska data. 

Vi har under analysen kombinerat tolkning av empirin med citat från 

intervjupersonerna för att även överlåta läsaren att göra egna analyser av texten, (Patel 

och Davisson, 2011). Då det är väldigt viktigt att hitta en balans mellan egna 

tolkningar samt citat från korrespondenterna, (Patel & Davissson, 2011). Enligt Patel 

och Davdsson (2011) krävs det en balans av dessa två inslag som nämndes ovan 

under en analys för att det ska bli en trovärdig text för läsaren och inte låta läsaren 

tolka för mycket text.  
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3.8 Validitet och Reliabilitet 

 
Att utvärdera kvaliteten i en forskningsstudie bör enligt Graziano och Raulin (2013) 

vara en rutinmässig del av en studie. Det är därför viktigt att kvaliteten av resultatet 

från en studie kan fastställas. Vidare är det viktigt att påvisa vilka metoder som har 

använts för att få fram det slutgiltiga resultatet på forskningsfrågan, som kan 

ifrågasättas av andra forskare (Kumar, 2005). 

 

3.8.1 Validitet 
 
Validitet beskriver hur sann och korrekt en forsknings-uppsatts är och hur den står sig 

emot verkligheten (McBurney & White, 2007). Validitet kan delas upp i olika 

kategorier: intern validitet, beskriver sambandet mellan de oberoende och den 

beroende variabeln, konstruerad validitet; anger hur resultatet stödjer teorin bakom 

forskningen. Extern validitet, mäter hur väl resultatet av ett experiment kan användas 

i andra situationer, och statistisk validitet, anger till vilken grad uppgifterna visar sig 

vara resultatet av problemet snarare än utfallet (McBurney & White, 2007). 

 

Intern validitet beskriver till vilken grad verkligheten stämmer överens med 

författarens resultat och slutsats, och det är författarens uppgift att fånga upp det av 

betydelse för forskningsstudien. Insamlad data måste tolkas och detta görs enklast 

genom ord och siffror som ses som abstrakta, subjektiva, hänsyn bör vidare tas till att 

verkligheten tolkas genom symboliska representationer av det valda 

forskningsområdet, vilket leder till att det sällan blir exakta tolkningar (Merriam, 

2009). För att bidra till att validiteten på uppsatsen upprätthålls har vi noggrant valt ut 

teorier som vi anser som lämpligast för att knytas till vårt forskningsområde. Vi har 

även tagit del av teoretiska källor, så som litteratur, rapporter, och vetenskapliga 

artiklar, men även av Internet i form av information, vilket kan anses som mindre 

optimalt, men eftersom det område vi forskar är ett område där utvecklingen är snabb 

och information inte har hunnit tryckas upp i litterär form, så anser vi att den 

teknologiska informationen är mer godtagbar på Internet vilket ökar validiteten.   
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Extern validitet bygger på forskningens resultat och i vilken utsträckning det går att 

tillämpa resultatet på andra situationer, vilket även kan ses som att, genom resultatet 

på ett fåtal fall kan resterande fall generaliseras, (Merriam, 2009). Vi vill inte att 

resultatet på denna uppsatts ska uppfattas som en generalisering, utan vi ska bidra 

med en förståelse för forskningsstudiens område och utveckling.   

 

3.8.2 Reliabilitet 
 
Enligt Graziano och Raulin (2013) ska man inte blanda ihop validitet med reliabilitet, 

reliabilitet mäter hur konsekvent ett resultat kan upprepas. Kumar (2005) hävdar att 

om ett forskningsverktyg är konsekvent och stabilt men också förutsägbart korrekt, 

ska det klassas som reliabilitet. För att få en hög grad av reliabilitet på uppsatsen har 

vi vid intervjutillfällena använt oss av till grunden utav liknande frågor som vi 

framställt genom våra valda teorier. Att frågorna inte är till fullo  identiska beror på att 

vi valde att anpassa frågorna för varje specifikt företag beroende på förkunskaper vi 

har om företagen, för att sedan genom det få ut maximalt med information. 

Intervjuerna har även blivit inspelade för att på bästa sätt kunna tolkas och för att 

misstolkningar, som kan resultera i ett mindre önskvärt resultat skulle kunna 

redovisas. 

 

3.9 Metodkritik 
 

 

Eftersom vi använt oss av en kvalitativ ansats som bygger på intervjuer där studien 

baseras på korrespondentens svar, har vi utgått från en redan formade bild av 

verkligheten. Samtidigt har vi använt oss av strukturerade intervjuer, då vi har en 

begränsad möjlighet att faktiskt förstå verkligheten som intervjupersonen upplever. 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

Bryman och Bell (2011) beskriver att datainsamlingen bör vara strukturerad minimalt 

om forskaren ska kunna förstå den studerande personen och hur dennes bild av 

världen är, och det blir då lättare att komma åt information som är av stor vikt för 

korrespondenten, som forskaren själv har haft i åtanke. Eftersom vi använt oss av en 
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mer strukturerad datainsamling som oftast används i kvantitativa forskningar, har det 

varit väldigt svårt att ändra fokus och vara flexibel. Bryman och Bell (2011) beskriver 

detta med att forskaren bör vara väldigt generell i sina frågor ifall studien ska omfatta 

så verklig bild som möjligt av verkligheten. Anledningen till varför vi har varit 

tvungna att vara strukturella i vår forskning beror på att vi använt oss utav en deduktiv 

ansats, som alltså begränsade oss en aning, (Bryman & Bell, 2011).  

 

 

Stor kritik riktas till kvalitativa undersökningar på grund av dess subjektivitet, 

eftersom de bygger mycket på vad forskaren på förhand, har förväntat sig och vilken 

bild som denne har. Bryman och Bell (2011) grundar mycket på vad forskaren tolkat 

och uppfattat som intressant. Bryman och Bell (2006) menar även att det är väldigt 

svårt att genomföra en intervju på nytt, vilket kan göra det svårt att analysera material 

som anses på efterhand vara irrelevant. Intervjupersonen påverkas med stor 

sannolikhet av intervjuarens egenskaper, t.ex. undersökarens personlighet, kön, samt 

ålder, (Bryman & Bell, 2011).
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4. EMPIRI 

 
I detta kapitel kommer en kort presentation om företagen att beskrivas samt den 

empiriska insamlingen från intervjuerna, från Jonatan Redvik (Appland), Carl 

Fritjofsson (Wrapp), Alex Jonsson (MoSync), och Christopher David (Dalockr). 

Empirin är uppdelad i tre rubriker som ska strukturera datan för att den enklare ska 

kunna analyseras. 

 

 

4.1 APPLAND AB    

 
Appland grundades 2011 och har ett huvudkontor i Göteborg och ett huvudkontor i 

Dubai och erbjuder kundanpassade app-store lösningar för Iphone (IOS), Android och 

Blackberry. Appland har ungefär 15 anställda. Utsågs 2012 till en av Sveriges hetaste 

digitala entreprenörer, (internetworld.idg). Telia, 3 och Saud Telecom Company 

(STC) är Applands främsta kunder. Grundaren av Appland är Jonatan Redvik (2013), 

tidigare anställd på Ericsson. (myewdesk, 2013) 

 

4.1.2 Born Global 
 

Enligt Jonatan Redvik (2013) var Applands affärsplan utformat för att starta ett 

globalt företag, affärsplanen utformades redan ett halvår innan företaget startades, där 

Redvik (2013) fokuserade på faktorer som, ”vart världen är på väg”, och på ”hur 

världen ser ut”. Redvik (2013) är noga med att benämna Appland som ett born global 

företag. 

 

“redan från start var vi ett globalt företag, då den här typen av ”Cloud 

baserade” företag är uppbyggda på att vara globala...”  Redvik (2013-04-25) 
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Vidare förklarar Redvik (2013) vad Cloud-baserade lösningar är för något, och 

beskriver att det är ett sätt att ladda upp ett program på en web-browser på Internet, 

programmet ligger centralt på nätet vilket gör att väldigt mycket människor kan 

använda programmet. Redvik (2013) tar upp ett exempel där han beskriver Skype som 

ett cloud-baserat företag som kan användas av miljoner människor världen över. 

Vidare förklarar Redvik (2013) att dem inte är ett appföretag utan de är mer en 

plattform för att kunna leverera innehåll, vilket gör att de just nu utvecklar appstores 

för Android, IOS och Blackberry, men i framtiden strävar Redvik (2013) efter att 

även kunna erbjuda musik och video via deras plattform.  

Redvik (2013) nämner att Appland har ett avtal med mobiloperatören Tre i Sverige 

där det avtalats att Tre ska förladda Applands appbutik i alla sina Android-telefoner.  

 

Vidare nämner Redvik (2013) att de vänder sig till olika segment på marknaden 

genom Business to Business (B2B) och Business to Consumer (B2C). Appland 

befinner sin på den Saudiarabiska marknaden, som var ett opportunistiskt val mer än 

ett strategiskt val, beskriver Redvik (2013), Redvik (2013) berättar även att de har 

försökt att analysera marknader för att se vilka marknader som passar bäst in på 

Appland, men att det är svårt att specificera en marknad då de är ett Cloud-baserat 

företag som gör det hela mer besvärligt, (Redvik , 2013). Förutom Saudiarabien har 

Appland aktiviteter i MENA (middle East and North Africa) området, samt, Pakistan, 

Malaysia och även Hawaii (USA), men att aktiviteterna har inte ännu blivit 

kommersiella (Redvik, 2013). Ett sätt att utöka marknaden på menar Redvik (2013) är 

att vidare samarbeta med STC, som är deras nuvarande kund i Saudiarabien, som 

befinner sig totalt i åtta länder där det finns ett önskemål att skapa ett bredare 

samarbete med kunden för att få tillgång till de andra marknaderna. Men för att göra 

det måste man först utvärdera hur det har gått i det första landet och om tjänsten har 

levererats som önskats. Sedan kan man ta nästa steg, men då är det upp till kunden att 

självmant marknadsföra tjänsten till andra marknader förklarar Redvik (2013).  

 

Enligt Redvik (2013) har Appland även ett joint venture avtal med Integral som är ett 

dotterbolag till STC och där Integral är ett företag som ska marknadsföra Applands 

tjänst för andra operatörer i regionen, vilket är något som Appland inte har resurser 

till att göra själva för tillfället. Kommunikationen mellan Appland och STC är väldigt 
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viktig och Redvik (2013) anser att den bästa kommunikationen uppstår när de träffar 

kunderna personligen för att få en närmare relation. Redvik (2013) berättar att han 

åker ner ungefär en gång i månaden till Dubai för att träffa kunden (vilket även har 

bidragit till att Appland öppnat ett kontor i Dubai för att vara kunden närmare till 

hands).  

4.1.3 Resurser 
 

Att utveckla ett företag inom den här branschen är ganska resurskrävande under de 

första åren beskriver Redvik (2013). När Appland startades krävdes det tjugofem 

personer i två år för att utveckla en plattform och under denna tid drevs inga intäkter 

in (Redvik, 2013). För att då lyckas ha tjugofem anställda och ingen intäkt alls, de 

första åren, krävs det kapital menar Redvik (2013), som även belyser att det är väldigt 

viktigt att kunna övertyga riskkapitalister att investera i det läget.  Utan 

riskkapitalister så menar Redvik (2013) att det inte finns en chans i världen att lyckas 

utveckla en plattform som Appland som tar två år att utveckla, och att det då inte är 

mycket annat att göra än att släppa aktier och få in extern ägarkapital. Vidare redogör 

Redvik (2013) att det är viktigt att se vad för typ av företag man ska driva, vidare är 

det viktigt att ett företag som Appland eller för andra Cloud-baserade företag, som ska 

börja sälja två år senare att det viktigt att erhålla kapital. 

 

Att använda sig av investerare betyder inte att företaget nödvändigtvis förlorar 

kontrollen över företaget (Redvik, 2013).  Vidare förklarar Redvik (2013) att det 

inträffar att investerare väljer att investera i ett appföretag, trots väldigt lite kunskap 

om branschen, och viktigt att de förstår att inte sätta käppar i hjulen utan istället bidra 

med assistans för en vidare utveckling av företaget, (Redvik, 2013). Det som däremot 

krävs är en rapport en gång i månaden för att investerarna ständigt ska vara 

informerade om företagets ställning, vilket Redvik (2013) anser är mindre kul att bistå 

med. För att hitta bra investerare berättar Redvik (2013) att företag måste kunna skilja 

på smarta pengar och dumma pengar, dumma pengar anser Redvik (2013) är 

personer som endast fokuserar på att investera kapital i en industri utan att erhålla 

förkunskaper eller erfarenheter inom. Vilket kan vara bra förklarar Redvik (2013) 

eftersom de inte kräver mycket tillbaka utan bara fokuserar på företagets avkastning. 
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“man pratar om smarta och dumma pengar, finns lite äldre herrar som inte 

har någon aning om branschen och vill då satsa sina pengar i ett online företag, och 

det här kallas för dumma pengar, som många gånger kan vara bra att använda och 

inte endast smarta pengar...” Redvik (2013-04-25) 

 

Däremot anser Redvik (2013) att om det finns osäkerheter kring hur företaget ska 

utvecklas vidare, kan det då bli relevant att ta emot smarta pengar från ett proffsigt 

riskkapitalbolag. Företaget måste då vara berett på att riskkapitalbolaget kommer vilja 

vara med och bestämma samt kräva rapportering om hur deras pengar används. 

Vidare hävdar Redvik (2013) att beroende på vilken kunskap man har och hur 

kompetent drivare man är så kan smarta pengar göra att man blir begränsad, och i det 

läget är det bättre med dumma pengar. 

 

För att utveckla företaget mer och för att kunna konkurrera med det tiotal 

konkurrenter som finns ute på marknaden, gäller att ligga steget före dem hela tiden 

kommenterar Redvik (2013). För att lyckas med det så krävs det att företaget tar in 

mer pengar än vad som tjänas för att påskynda utvecklingen. Utan investerare skulle 

det förmodligen ta flera år att expandera till flera marknader (Redvik, 2013). 

 

4.1.4 Entreprenören och nätverksperspektivet 
 
Redvik (2013) berättar att han tidigare arbetet för Ericsson i sexton år, där han bland 

annat har varit chef för research and development avdelningen. Redvik (2013) anser 

att det har varit en bidragande del till att han har lyckats övertala riskkapitalister till 

att investera i hans affärsidé. Vidare går det inte längre att utveckla något och sedan få 

en investerare, utan Redvik (2013) menar att investerarna är noga med att undersöka 

vilka företag man väljer att investera i och vilken kunskap samt bakgrund utvecklaren 

har. 

 

“Det är en förutsättning att ha en bakgrund som är relevant, då 

riskkapitalister kommer kolla upp referenser för att våga satsa på idén. Man brukar 

säga att investeraren satsar hälften på idén och hälften på personen...” Redvik (2013-

04-25) 
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Han anser även att hans bakgrund inom Ericsson varit en förutsättning för förståelsen 

av vad som händer under ytan i affärssammanhang, speciellt när det kommer till 

affärer med andra kulturer. Redvik (2013) finner att det är viktigt med motivation 

inom företaget för att företaget ska kunna utvecklas och de anställda ska äga en del av 

företaget för att få motivation och känna delaktighet.  

 

Redvik (2013) berättar om situationer där en teknisk nyhet lanserats i USA och där 

hans anställda har börjat chatta med varandra på kvällarna, för att på så sätt kunna 

utveckla företaget.  När det kommer till att se till Applands anställda i Dubai, krävs 

det som Chef och ledare att se till vad som driver dem, genom att utföra 

utvecklingssamtal. 

 

Att som VD ta beslut om företaget är en viktig del i att driva ett företag, anser Redvik 

(2013). Vidare berättar han att fördelen med att vara ett litet företag gentemot ett stort 

företag som Ericsson, Alcatel-lucent, och Infosys, (som kan ses som Applands 

konkurrenter), vilket är att när en kund kommer in och vill ha en tjänst så kan 

Appland mobilisera hela deras FoU-avdelning på att framställa en demo version, på 

två dagar, vilket ett större företag skull ha stora problem att göra då deras olika 

avdelningar som t.ex. att säljavdelningen jobbar separat från FoU-avdelningen, vilket 

bidrar till att processen blir långsammare, dessa beslut kan vara avgörande för ett litet 

företag som Appland anser Redvik (2013). 
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4.2 Wrapp Sweden AB    

 

Wrapp är ett mer renodlat appföretag; de erbjuder presentkort i form av en 

applikation, som då kallas för Wrapp. Wrapp låter användaren ge bort samt få 

presentkort från ett antal olika butikskedjor. Wrapp fungerar även som en digital 

kanal för detaljhandlare att nå ut till sina kunder, på ett innovativt sätt. Wrapp 

grundades i Stockholm år 2011 av väldigt erfarna entreprenörer som var med och 

skapade, Spotify, Rebtel, Stardoll, Groupon och SoundCloud. Wrapp har omkring 34 

anställda, både i Sverige och i USA. Wrapp är etablerade i marknader som USA, 

Tyskland och Finland, de har planer på att även etablera sig på marknader som Polen, 

Turkiet samt Brasilien inom kort. (wrapp, 2013), (svd, 2013) 

4.2.1 Born global 
 
Enligt Carl Fritjofsson (2013) bygger Wrapps affärsmodell på att nå den 

internationella marknaden, då Fritjofsson (2013) påpekar att det inte är nödvändigt att 

satsa globalt men att man är internationell i alla fall, för annars får man inte de 

volymer som krävs för att företaget ska bli lönsamt.  

 

“vi valde att gå in på den internationella marknaden redan när vi grundade 

företaget. Vi hade det som ambition redan från dag ett, med anledning av att vi har en 

affärsmodell som bygger på jättestora volymer och vi tror att vi inte kan få dessa 

volymer i Sverige...” Fritjofsson (2013-04-29) 

 

Wrapp kan man benämna likt ett born global företag menar Fritjofsson (2013), även 

fast de inte befann sig på den globala marknaden direkt men att deras ambitioner var 

globala. Wrapp grundades i maj 2011 och lanserade Wrapp tjänsten först på den 

Svenska marknaden i november, för att sedan fortsätta lanseringen på den 

internationella marknaden ungefär tre månader senare (Fritjofsson, 2013). Att det gick 
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så fort påpekar Fritjofsson (2013) berodde på att de en gång blev klonade av ett annat 

företag som lanserade en kopia på Wrapp i en massa länder. Gjorde att Wrapp blev 

tvungna att möta konkurrensen i flera marknader, vilket även bidrog till att Wrapp 

expanderade till flera länder mycket fortare än vad som var tänkt inledningsvis. 

Fritjofsson (2013) menar att tanken var att Wrapp skulle internationalisera stegvis och 

i ett mer långsammare tempo. 

 

Idag finns Wrapp på åtta marknader berättar Fritjofsson (2013) som vidare förklarar 

hur urvalet av marknader var tänkt att gå till. Det första företaget gjorde var att kolla 

på världen och sedan försöka prioritera länder som de trodde att Wrapp skulle fungera 

bäst inom och det som undersöktes då var olika parametrar som smartphone 

penetration, Facebook, BNP och andra generella parametrar som hur stora marknader 

är. Enligt dem faktorerna menar han att de rankade länder utifrån hur intressanta de 

ansåg att de olika marknaderna var och i Wrapps fall var och är USA det landet som 

rankas högst och som prioriteras mest och enligt Fritjofsson (2013) är USA ett 

prioritet 0 land, som  innebär en marknad Wrapp lägger störst fokus på. Sedan följer 

prioritet 1 länder som Wrapp anser vara mindre viktiga och där de måste börja 

konkurrera med konkurrenter ganska snart, dessa länder var England, Tyskland och 

större länder som är moderna och har infrastrukturen som krävs berättar Fritjofsson 

(2013). I prioritet 1 kategorin ingår ungefär 10 länder och i prioritet 2 kategorin ingår 

ungefär 20 länder men i slutändan följde man inte prioriteringarna menar Fritjofsson 

(2013). Redvik (2013) nämner att anledningen till varför Wrapp blev mer 

opportunistiska grundades på vilka typer av människor man rekryterade och vilka 

återförsäljare man faktiskt hade möjlighet att arbeta med. Resulterade i att lägre 

prioriterade länder gick före eftersom det fanns en större marknad på (Redvik, 2013). 

 

För Wrapp handlar det mer om att ha en marknads närvaro, än en marknadsandel. De 

befinner sig i många för att såsmåningom etablerat sig i Sverige och i USA samt de 

övriga sex länderna.  Vidare förklarar Redvik (2013) att det är enklare att driva igång 

processen genom att etablera sig även på de nya marknaderna menar Fritjofsson 

(2013). 
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4.2.2 Resurser 
 
Enligt Fritjofsson (2013) har Wrapp tagit in pengar från tre styckena Venture Capital 

firmor. Vilka har som affärsidé att inte endast investera utan att även bidra med 

kunskap. Vilket Fritjofsson (2013) ser som smarta pengar då firmorna har hjälpt 

Wrapp med utvecklingen av företaget. De tre VC firmorna har även inflytande i 

företaget genom att de sitter i styrelsen, där de även ansvarar för en stor del av 

Wrapps strategi (Fritjofsson, 2013). Det nära samarbetet med VC- bolagen har varit 

till stor nytta framför allt när det kommit till internationaliseringen då det har varit 

nödvändigt att hitta och anställa personer med rätt kompetens för att klara av 

uppgiften menar Fritjofsson (2013). Vidare påpekar Fritjofsson (2013) att VC- 

bolagen inte har blandat sig in i själva utvecklingen av produkten, utan att de 

mestadels agerat rådgivande och bistått Wrapp med en armlängds avstånd. 

 

“vi har tagit in mycket riskkapital bolag och de har varit väldigt viktiga för 

oss, för utan pengar hade det inte varit möjligt att t.ex. anställa så mycket folk. “De 

har även bidragit till hastighet och framförallt givit oss ett värdefullt nätverk...” 

Fritjofsson (2013-04-29) 

 

Wrapp ställer krav på sina inverterare och vill gärna att de ska bidra med något till 

utvecklingen av företaget berättar Fritjofsson (2013), men påpekar även att de har haft 

tur och fått in väldigt bra investerare med bra rykte och en fantastisk bakgrund som 

grundaren av Skype, Niklas Zennström, och Read Hoffman, grundaren av Linkedin. 

Dessa grundare är två starka individer och som är väldigt viktiga för Wrapp anser 

Fritjofsson (2013).   

 

4.2.3 Entreprenören och nätverksperspektivet 
 

Fritjofsson (2013) förklarar att grundarna till Skype och Linkedin har varit 

instrumentellt för utvecklingen av Wrapp till följd av deras nätverk som de har haft 

samt att Fritjofsson (2013) själv, och de andra grundarna av Wrapp bidragit med deras 

egna nätverk som även de har varit till stor hjälp förklarar Fritjofsson (2013). Ytterst 

viktigt var dessa nätverk år 2012 då Wrapp arbetade mot klockan för att komma ut 
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och lansera tjänsten i andra länder då de snabbt kunde hitta folk med access till stora 

återförsäljare (Fritjofsson, 2013). Utöver de nätverk som de själva besitter, tillägger 

Fritjofsson (2013) att VC firmorna har öppnat upp för ett ännu större nätverk som 

varit till stor hjälp för utvecklingen av Wrapp vilket bland annat bidragit till en god 

utveckling. 

4.3 MoSync      

 

MoSync gör det möjligt för apputvecklare att på ett enkelt och effektivt sätt, skapa 

sina appar samt andra webblösningar, och göra dem tillgängliga för flera miljarder 

människor runt om i världen. MoSync fungerar som en plattform för apputvecklare, 

för att underlätta utvecklingen av applikationer och bidra med teknisk support. 

MoSync grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm, (där de även har ett 

tekniskt kontor i Cluj - Napoca, Rumänien). MoSync har ungefär åtta anställda på 

företaget, och Alex Jonsson (2013) är en av grundarna till MoSync. (mosync, 2013) 

 

4.3.1 Born Global 
 

MoSync arbetar med projekt för att utveckla mjukvaror, och eftersom produkterna är 

internetbaserade, går det väldigt fort att nå den globala marknaden, förklarar Alex 

Jonsson (2013).  Enligt Jonsson (2013) sker internationaliseringen per automatik, då 

tjänster som finns tillgängliga på Internet bidrar till detta. Engelskan är 

koncernspråket och används internt på företaget, och enligt Jonsson (2013) är 

språkvalet en tydlig indikation på att MoSync inte vill begränsa sig endast till Sverige. 

Eftersom hemmamarknaden är relativt liten, både vad gäller utveckling av appar samt 

potentiella investerare, (Jonsson, 2013). 
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Jonsson (2013) beskriver att företag inom den Internetbaserade branschen är born 

globals vid ett tidigt stadie, där det är väldigt viktigt att först vara stor på 

hemmamarknaden, då Jonsson (2013) beskriver att de följt ett antal företag och deras 

internationalisering, och dragit slutsatsen att hemmamarknaden är oerhört viktig för 

att sedan kunna fokusera på den utländska marknaden. MoSync strävar efter att först 

kontrollera den inhemska marknaden innan en djupare etableringsprocess utförs på 

andra internationella marknader. MoSync har i åtanke att delar av företaget i 

framtiden ska befinna sig i olika länder runt om i världen, där USA och stora delar av 

Asien prioriteras. Historiskt sätt har MoSync haft många användare i Asien och efter 

att IOS lanserades har mer apputvecklare i Europa använt sig av MoSync (Jonsson, 

2013). Jonsson (2013) medger att det finns potential för fler användare i 

Mellanöstern, där industrin för appföretag börjar utvecklas där det i framtiden kan bli 

en attraktiv marknad. 

 

Enligt Jonsson (2013) använder MoSync sig inte utav någon specifik marknadsföring, 

där han medger att tjänsternas tekniska karaktärsdrag varit överlägsen och på så sätt 

lockat till sig kunder. Idag finns det fler aktörer på marknaden vilket bidragit till 

hårdare konkurrens, där Jonsson (2013)  påstår att det inte längre är hållbart att 

ständigt vänta på att kunden ska ta initiativ till kontakt, och att en eventuell etablering 

på internationella marknader krävs. Jonsson (2013) tillägger att MoSync inte har det 

kapital som fodras för en sådan satsning, och att USA kommer bli den första 

marknaden att etablera sig på. 

 

4.3.2 Resurser 
 
MoSync arbetar med diverse projekt i USA, där de genom innovationsprojekt får 

tillgång till “mjuka” pengar som Jonsson (2013) benämner dem. Han beskriver vidare 

att dessa pengar gör det möjligt för MoSync att resa till USA och komma i kontakt 

med företag i Silicon Valley, för på så sätt få en djupare förståelse och kunskap om en 

eventuell etablering i USA. MoSync skapar kunder genom att arbeta i dessa projekt, 

där Jonsson (2013) förklarar att det är fördelaktigt om kunden även kan agera som 

finansierare, då de bidrar med kapital för att MoSync ska kunna skapa en 

skräddarsydd lösning till kunden. Kunden får även möjlighet att ta del av diverse 

projekt och kan då vara med och styra projektet menar Jonsson (2013).  
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Till skillnad från investeringsbolagen som endast är ute efter att generera pengar, och 

inte riktigt förstår sig på branschen, vilket kan skapa oro och vara en belastning 

istället för en tillgång, bidrar egentligen inte med så mycket mer än endast kapital 

förklarar Jonsson (2013). 

 

“att ha stora uppdragsgivare som finansiärer är inte alls så dumt, de vill inte 

ha samma equity som en investerare, investeraren vill bara vara en del av företaget, 

medan kunden vill att jobbet ska bli gjort...” Jonsson (2013-05-03) 

4.3.3 Entreprenören och Nätverksperspektivet 
 
Jonsson (2013) berättar att innan MoSync grundades var han involverad i diverse 

projekt inom webbutveckling, vilka öppnade upp dörrarna för ett samarbete med 

Apple Skandinavien och skapade kontakter med myndigheter, vilka Jonsson (2013) 

beskriver var väldigt nyttiga och har bidragit till internationaliseringsmöjligheter. 

Jonsson (2013) beskriver att även hans akademiska erfarenheter från studietiden på 

Stamford i USA, bidragit till kontakter; ett utbyte av kunskaper och idéer mellan 

andra svenska studenter har pågått. Han medger att de har varit väldigt viktigt att 

redan tidigt ha goda kunskaper och erfarenheter inom webbutveckling, innan MoSync 

grundades. Jonsson (2013) hävdar att även personliga kontakter varit vitala under 

tiden han arbetade med enstaka projekt, då det idag har bidragit till ett redan 

väletablerat nätverk. 

 

Webbsidor anses vara en huvuddistributör enligt Jonsson (2013), då de använder sig 

av sociala nätverk som Twitter och bloggar där de kan skapa ett forum med flertal 

aktörer och på så sätt öka den internationella tillgängligheten. Enligt Jonsson (2013) 

är deras relationer begränsade med deras partners och det leder till att det endast sker 

ett utbyte av tjänster. Dock har MoSync ett gemensamt företag med ett koreanskt 

företag och detta endast på grund av att det är väldigt svårt att komma in på den 

koreanska marknaden utan ett samarbete med ett lokalt företag.  
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“vi kommer åt olika tjänster genom API:er, väldigt sällan som allianser blir djupare 

än så. Även ett gemensamt bolag i Korea, och anledningen till det är att det är i 

princip omöjligt att komma åt den marknaden utan att vara ett koreanskt företag, här 

delar vi endast betalningsrisken...” Jonsson (2013-05-03) 

 

Jonsson (2013) medger att trots att de har ett gemensamt företag, sker det inte ett mer 

integrerat samarbete, mer än endast ett utbyte av tjänster. Jonsson (2013) påstår att det 

är viktigt att företag inom branschen jobbar som öppna system för att främja 

innovation och utveckling där företag kan slås ihop för att lösa problem. MoSync har 

även använt sig av en inkubator, STING, som bidragit till kontakter menar Jonsson 

(2013). Kontakter som Open Ocean, ett finskt investeringsbolag, (Jonsson, 2013).  

 

 

4.4 DaLockr     

 
Dalockr är ett molnbaserat företag som erbjuder kunden att inneha kontroll över sina 

tillgångar på nätet; ett digitalt verktyg som tillåter användaren att spåra samt bevaka 

publicerat material som finns tillgängligt på sociala medier. Dalockr grundades 2010 

och har två anställda, (grundarna av företaget), Christopher-David (2013) och Matti 

Pehrs. Dalockr har sitt huvudkontor i Stockholm och kommer inom kort även att 

lansera sin tjänst i USA, överväger beslut om potentiella investerare. 

(internetworld.idg, 2013) 

4.4.1 Born Global 
 
Dalockr bestämde sig från dag ett att de skulle fokusera på den internationella 

marknaden, och enligt David (2013) menar att tjänster som finns på internet inte har 

några geografiska gränser. Vidare fortsätter han beskriva att Dalockr bygger sin tjänst 

med utgångspunkt från internet och där de inte kan begränsa sig till en specifik 

marknad.   
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“vi bestämde oss för att att vara globala från dag ett, och eftersom det vi 

bygger är en tjänst och plattform på Internet, och Internet har inga geografiska 

bounderies...” David (2013-05-03) 

 

Dalockr består av två delar, en del fokuserar på B2C och den andra delen fokuserar på 

B2B, David (2013) medger att B2B kräver mer noggrann hantering av diverse 

marknader jämfört med B2C, där det är mycket lättare att framstå som ett born global 

företag. Konsumentsidan erbjuder möjligheter för individer att kontrollera deras 

digitala tillgångar, medan den andra delen vänder sig till företagskunder, där var och 

en har olika behov och där det krävs mer anpassning till diverse marknader menar 

David (2013). David (2013) beskriver att största delen av bolaget består av FoU, samt 

outsourcing av en utvecklingstjänst med taken att i framtiden bygga upp en avdelning 

med fokus på affärsutveckling, där utgångspunkten kommer ifrån Sales & Marketing. 

David (2013) förklarar vidare att säljorganisationen kommer att växa enormt och bli 

större än FoU, då det är väldigt viktigt att komma ihåg att FoU är grunden för 

Dalockr, där David (2013) menar att innovation och utveckling är kärnan i Dalockr. 

 

Dalockr använder sig inte av någon form av marknadsföring för att nå ut till 

internationella marknaden. Vilket David (2013) menar är något de strävar efter och att 

det i nuläget inte finns tillräckligt med kapital, och för att Internet för tillfället är den 

primära distributionskanalen.  

 

4.4.2 Resurser 
 
David (2013) hävdar att det är väldigt viktigt att bilda allianser och locka till sig 

attraktiva investerare. Kan bli svårt att klara sig på egen hand, då David (2013) 

betonar att företag bör arbeta som öppna system, där andra aktörer på marknaden kan 

tillföra nya idéer och innovation. Väldigt viktigt att vara öppen mot sin omgivning 

och ta del av andras idéer och resurser för att kunna utvecklas ytterligare, vilket kan 

leda till nya marknader menar David (2013). Dalockr har för tillfället inte några 

externa investerare, där han tillägger att det pågår dialoger med potentiella 

investerare. David (2013) beskriver vilken betydelse diverse investerar har, där de kan 
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både bidra med nätverk och kunskap vad gäller att driva en kommersiell verksamhet. 

Han påstår att det är väldigt viktigt att välja investerare med omsorg, eftersom 

investeringsprocessen är väldigt komplex och tidskrävande. Eftersom det är väldigt 

svårt att hitta investerare som inte endast bidrar med kapital, istället komplettera 

varandra och dela samma visioner hävdar David (2013). Vidare fortsätter David 

(2013) att förklarar hur svårt det ibland kan vara när desperationen efter kapital är 

stor, framförallt under etableringsprocessen och då det är lätt att inte kräva mer från 

sina investeringspartners.  

 

“investeringsprocessen är en väldigt painful process, väldigt värdefull, finns 

smart money och money. Gäller att ha investeringspartners som kan bidra med saker 

och ting på ett bra sätt och inte bara vara pain in the neck...” David (2013-05-03) 

 

David (2013) nämner begrepp som “smart money” och “money”, där “smart money” 

är det kapital investeraren erbjuder samt kunskap och nätverk, medan “money” endast 

är kapital och inget utöver det. Han förklarar att en investerare som endast bidrar med 

kapital, blir då oftast väldigt intresserade av endast hur mycket kapital, företaget 

genererar, och tillägger att det kan leda till att de istället blir en belastning och att de 

blandar sig i för mycket i företaget. Kan leda till att kontrollen av företaget minskar 

om fler personer blir involverade. David (2013) menar att det är viktigt att 

investeringspartnern delar samma vision som förteget samt att de ska komplettera 

verksamheten. 

 

4.4.3 Entreprenören och Nätverketperspektivet 
 

Sociala nätverk som Facebook erhåller stora delar av användarnas tillgångar, vilket 

David (2013) påstår kommer att avta i framtiden, där av bildades Dalockr. Enligt 

honom är det viktigt att ständigt vara uppdaterad och förstå marknadens behov och 

även bestämma hur marknaden kommer att se, då David (2013) refererar till Apple 

som revolutionerade mobil-industrin. Dalockr använder sig för tillfället utav sociala 

nätverk som Linkedin, Facebook och Twitter, och enligt honom finns det planer för 

användning av andra strategier för att vara tillgängliga på marknaden, alltså förutom 

de sociala nätverken som Dalockr använder sig utav. 
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Dalockr har tillgång till nätverk och potentiella partners för att expandera, David 

(2013) hävdar att det bara är en tidsfråga innan Dalockr överväger djupare relationer. 

Måste göras på rätt sätt samt i rätt tid förklarar han, annars finns det risk för att de bli 

uppköpta. Dalockr använder sig av inkubatorn STING där de hjälpt Dalockr med de 

praktiska vad gäller att driva ett nyetablerat företag, alltså tillgång till kontor och 

diverse verktyg, vilket David (2013) tycker är en bra förutsättning för att utveckla 

organisationen ytterligare. 

 

Tidigare erfarenheter och nätverk på Ericsson har varit väldigt viktiga, David (2013) 

beskriver att kunskap inom diverse system började väldigt tidigt, då David (2013) och 

en kollega byggde upp den första applikationen. David (2013) påstår att de sålde 

konceptet till teknologiföretag istället för direkt till konsumenter, vilket David (2013) 

anser var ett misstag. Idag använder Appstore och Google play dessa applikationer. 

Förutsättningarna för Dalockr grundas i tiden från Sony Ericsson, där han förklarar att 

han arbetade med utvecklingssystem för att definiera hur applikationer kommer att se 

ut i framtiden. 

 

“senare på Ericsson jobbade jag med hur nästa generationers appar kommer 

att se ut, och att användaren kommer att skapa apparna och inte endast utvecklarna, 

en anledning till varför Dalockr skapades...” David (2013-05-03) 

 

 

David (2013) belyser att det är väldigt viktigt att erhålla mycket goda tekniska 

kunskaper för att starta ett ICT företag. Han redogör för att FoU är grunden, och ju 

mer organisationen växer, desto större del består företaget av affärsutveckling i form

 av försäljning och marknadsföring.
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5. Analys 

 
I detta kapitel kommer vi att analysera och hitta samband mellan teorin och empirin 

samt även bidra med våra tankar som slutligen ska analysera båda delar. 

 

 

 

 

5.1 Born Global 
 

Enligt Hollensen (2011) är born global företag de företag som väljer att vid ett tidigt 

stadie satsa på den internationella marknaden eller den globala marknaden. Knight 

och Cavusgil (2004) kallar dessa företag som early-adopters vilket grundar sig på att 

de vid ett tidigt stadie har tankar eller mål att bli internationella eller globala. Enligt 

Oviatt och Mcdougall (1994) bidrar en satsning på den internationella marknaden 

eller globala marknaden till att dra nytta av resurser och erhålla konkurrensfördelar.  

 

Appland, Wrapp, MoSync och DaLockr kan förknippas som early-adopters då ett av 

de grundläggande fundamenten i skapandet av företagen var att de skulle konkurrera 

på den internationella marknaden. Appland planerade redan från affärsidén att bolaget 

skulle upprätthålla en global position och mycket grunda sig på den tjänst som de 

levererar vilket även genomsyrar de andra tre bolagen, och att de anser sig vara 

globala från start. Det finns ett tydligt samband; anledningen till att de fyra företagen 

är global från start, grundar sig i de volymer som kan uppnås genom att vara global 

och som inte skulle kunna uppnås om de fyra företagen endast skulle satsa på den 

lokala marknaden vilket Fritjofsson (2013) medger samt hävdar att det inte skulle bli 

lönsamt om man inte satsar på den globala marknaden. MoSync utmärker sig 

någorlunda gemensamt med DaLockr, förklarar att de internetbaserade företagen är 

born globals vid ett tidigt stadie och att det inte finns några geografiska gränser. 

MoSync anser att det är viktigt att även vara stor på den inhemska marknaden också, 

vilket inte är en lika viktig faktor för de resterande företagen.   
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Det framgår tydligt stora likheter mellan dessa fyra företag när det kommer till 

internationaliseringen av dem företagen. Eftersom alla fyra företagen har någon form 

av relatering till app-industrin genom olika plattformar, som påvisar att de har gått 

tillväga på ett liknat sätt för att nå den internationella marknaden. Appland, Wrapp, 

MoSync och DaLockr hävdar att de är globala från start, vilket även vi kan se som 

den bästa jämförelsen då alla företagen är Internetbaserade. Vilket underlättar 

globaliseringen för denna typ av företag, då de är information - och kommunikation - 

företag så befinner de sig i en mer dynamisk marknad, vilket kräver att företagen drar 

nytta av resurser för att kunna konkurrera på marknaden. De fyra företagen har även 

vid bildandet av företagen eller redan vid affärsplanen haft tankar om att lansera 

företaget som ett born global företag vilket är något vi ser som något som blir mer 

standardiserat för denna typ av företag, för att kunna konkurrera på den globala 

marknaden.  

 

Enligt Freeman, Edward och Schroder (2006) bidrar internationaliseringen vid ett 

tidigt stadie till en högre grad av osäkerhet och risker som företag måste vara beredda 

att bemöta. För små företag blir riskerna betydligt större i jämförelse mot de större 

bolagen på grund av de resurser som finns tillgängliga. Större bolag har oftast tillgång 

till mer resurser till skillnad från ett startup, vilket kan leda till att de mindre företagen 

inte kan hantera motgångar lika effektivt som ett större företag (Freeman, Edward & 

Schroder, 2006). 

 

Osäkerhet och risker vid internationalisering har samtliga företag bemött och det på 

olika sätt. Appland och Wrapp är de två företagen som med hjälp av kapital kunnat 

bemöta dessa osäkerheter och risker dels genom att utveckla tjänsten men även för att 

kunna hantera den tuffa konkurrensen som råder. DaLocker som inte har några direkta 

investerare för tillfället, har stött på en osäkerhet vid etableringsprocessen av 

företaget, då bristen på kapital ibland kan leda till desperation att processen inte går så 

fort som önskat. Val av investerare är något som samtliga företag är väldigt noga 

med, och gärna vill dem att resurserna inte endast ska bestå av kapital utan även bidra 

med nya kunskaper och nätverk som gynnar dessa företag under 

internationaliseringen.  Resurserna är väldigt viktiga för dessa företag och anses vara 

avgörande för en fortsatt utveckling. Vad gäller MoSync framgår det inte lika tydligt 
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vilka risker och osäkerheter de bemött, detta kan dels bero på den 

internationaliseringen de utgått ifrån, vilket är att vara starka på den inhemska 

marknaden för att sedan kunna fokusera på utländska marknader.  

 

Vi kan fastställa att osäkerheter och risker alltid kommer prägla born globals inom 

appindustrin oavsett vilka strategiska val de gör. Att vara en startup av born global 

karaktär inom denna industri, anses vara väldigt problematiskt, då fel val kan innebära 

slutet på företagets existens. Vad som har framgått här är att resurser är 

grundläggande för utveckling av dessa företag men även för att konkurrera mot större 

aktörer eller andra startups med mer tillgång till kapital. Därför kan vi se att 

investerare är avgörande då kan bidra med mycket mer än bara kapital, vilket även är 

något som Appland, Wrapp, MoSync och Dalocker föredrar. Kunskap och nätverk ser 

vi är resurser som i slutändan blir avgörande i denna dynamiska industri där vi ser att 

det är fundamentalt att ligga steget förre konkurrenten vilket endast blir möjligt med 

en kombination av kapital, kunskap och nätverk. 

 

För teknologiska företag är FoU kärnan för att konkurrera på den globala marknaden 

enligt Altshuler (2012). Yip och Hult (2012) beskriver att en fungerande FoU kan 

vara en bidragande faktor för företag att enklare kunna utveckla nya produkter och 

tjänster på den globala marknaden. Viktigt att de anskaffar sig ny kunskap från FoU 

(Yip & Hult, 2012). För att behålla företagets konkurrenskraft gäller det att ständigt 

utveckla innovativa produkter vilket även bidrar till differentiering gentemot andra 

(Altshuler, 2012). Globala allianser och FoU är relaterade till varandra beskriver 

Altshuler (2012) och då globala allianser kan kompensera eventuella brister inom 

FoU, produktion, distribution samt marknadsförings, vilket SMF kan inneha brister 

inom. Enligt Freeman m.fl. (2006) gäller det för SMF att penetrera den globala 

marknaden genom att dra nytta av befintliga nätverk för att möjliggöra en tidig 

internationalisering.  

 

FoU och allianser har varit viktiga för samtliga fyra företag för att nå den globala 

marknaden. För Appland är det avgörande att ligga steget före konkurrenterna vilket 

även kan antas vara en viktig faktor för Wrapp. De måste ständigt utveckla sin tjänst 

för att inte bli om-sprungna av konkurrenterna. Men för att konkurrera på de globala 

marknaderna så har det varit avgörande för dessa fyra företag att skapa allianser och 
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hitta investerare för att ständigt utveckla deras tjänster. Dalockr är företaget som inte 

är i samma fas som Appland, MoSync och Wrapp då de inte har några investerare 

inom företaget som bidragit med kunskap eller andra kompetenser som bidragit till 

deras internationalisering. Men MoSync utmärker sig från resten genom att de arbetar 

nära deras kunder som tillför kapital för att finansiera en skräddarsydd lösning som de 

beställt. Detta leder till att när de samtidigt utvecklar en tjänst för kunden även 

utvecklar deras egna tjänst, där de även får ny kunskap på köpet som gör de ännu mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. Dalockr har inte kommit lika långt som övriga 

företag även om de redan befinner sig på den globala marknaden, för dem är FoU den 

största delen av bolaget. De vill utvecklas och integrera andra avdelningar i bolaget 

som kan leda till att göra företaget mer konkurrenskraftigt. Dalocker har genomfört 

dialoger med potentiella investerare, vilket så kan leda till en utveckling likt Applands 

och Wrapps.   

 

Det framgår att det har varit avgörande för samtliga företag att erhålla kapital för att 

utvecklas. Vi anser att alla de fyra företagen har drivit utvecklingen av bolagen på ett 

sätt som gynnar deras globalisering och konkurrens på den internationella marknaden. 

Det vi tydligt kan se är att utvecklingen av företagen går betydligt fortare när de även 

får in kunskap och vägledning för en internationalisering, som även används internt i 

företaget för att utveckla FoU avdelningen.  Även andra avdelningar blir avgörande 

då företaget behöver växa. Att samtliga fyra företag inte har gått samma väg ser vi 

beror på den tjänst som de erbjuder där MoSync erbjuder mer en plattform där appar 

kan byggas på medan Appland, Wrapp, och Dalocker redan har en app som de 

erbjuder, vilket bidrar till att vi ser en skillnad i valet av investerare, då appar anses 

vara betydligt attraktivare på marknaden. Därav kan vi tolka det som att företag som 

redan har en utvecklad app väljer en snabbare väg ut på den globala marknaden på 

grund av den hårda konkurrensen som existerar. FoU är en avgörande roll i 

utvecklingen av tjänsterna för att säkerställa företagens konkurrenskraft på den 

globala marknaden.  
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5.2 Resurser  
 

Mets, Kaarna och Kelli (2010) beskriver att kunskapsbaserade SMF har förmågan att 

bli born globals beroende på om de kan övertyga diverse riskkapitalister för en 

eventuell satsning. Viktiga resurser som framgår inom branschen för en internationell 

expansion är kapital, där Mulcahy (2013) beskriver att VC-bolag även kan bidra med 

nya kontakter, ett värdefullt nätverk, goda erfarenheter som kompetens samt mycket 

mer som gynnar ett nyetablerat företag. Enligt Mulcahy (2013) finns det andra sätt för 

nystartade företag att finna finansiärer, genom privatpersoner (affärsänglar), kunder 

eller leverantörer som även Lindström och Olofsson (2002) belyser. Todeva (2006) 

förklarar vidare att utomstående investerare ofta satsar på dessa mindre effektiva 

företagen på grund av den hög tillväxten de kan bidra med.   

  

Samtliga företag har använt sig av externt kapital från diverse aktörer, där 

korrespondenterna benämnde begrepp som smarta pengar och dumma pengar, eller 

som David (2013) benämnde som pengar. Dumma pengar är endast kapital och bidrar 

inte med mycket mer i internationaliseringen. Medan smarta pengar omfattar ett 

väletablerat nätverk samt nya kunskaper som kan underlätta företagens 

internationalisering. MoSync använde sig av kunden som investerare där Jonsson 

(2013) beskriver vidare att det är väldigt tacksamma för samarbetet, vilket kan även 

också vara potentiell investerare, som bidrar med mycket mer än endast kapital. 

Kräver då ett större engagemang från kundens sida i framställningen av MoSyncs 

tjänster. Appland har en positiv syn till dumma pengar, där det oftast är privatpersoner 

som väljer att investera. Redvik (2013) beskriver att det ibland kan vara tillräckligt 

med bara kapital. Beror på vilket behov dessa företag har när det gäller val av kapital, 

kan vara mer fördelaktigt med VC-bolag om entreprenören anser det vara lämpligt, 

beroende på vilken situation företaget är i menar Redvik (2013). Wrapp som upplever 

ett väldigt nära samarbete med sina tre VC-bolag menar att de varit väldigt duktiga 

och varit med och utvecklat Wrapp. Även Dalockr ser hellre ett mer integrerat 

samarbete med sina investerare och undviker helst investerare som endast bidrar med 

kapital, dumma pengar.  
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Vi kan därför bekräfta att samtliga företag har ett väldigt stort behov av utomstående 

investerare vare sig det är ett riskkapital bolag som Mets, Kaarna och Kelli (2010) 

hänvisar till, privatpersoner eller affärsänglar som framgår enligt, Mulcahy (2013)  

eller andra potentiella investerare som Lindström och Olofsson (2002) beskriver kan 

vara kunden. Däremot skiljde sig vissa företag från varandra vad gäller val av 

investerare och hur integrerat samarbete företgen eftersträvar.  Vi kan med utgång 

från empirin redogöra att en investerare är väldigt avgörande och kan alltså bidra med 

nya kunskaper samt ett värdefullt och väletablerat nätverk och är gärna vara med i 

utvecklingen av företaget, (Mets, Kaarna & Kelli, 2010).  Medan det i vissa fall kan 

räcka med endast kapital, där vi utgått från Redviks (2013) uttalande om investerare, 

att det beror på vad företaget är i behov av och hur nära samarbetet önskas vara med 

diverse investerare. Ibland kan det anses vara negativt att använda sig utav smarta 

pengar eftersom det kan bromsa utvecklingen, där vi hänvisar till VC bolag, medan i 

vissa avseende kan dumma pengar inte vara tillräckligt för företagen. Vi kan även 

tolka Dalockrs fall som sådan att de hellre väntar på den rätta investeraren istället för 

att riskera att ta in en investerare med för stort inflytande och på det sättet bli en 

belastning istället för en tillgång. 

 

5.3 Entreprenören och Nätverksperspektivet  

 
Enligt Oviatt och McDougall (2005) kan entreprenörer identifiera möjligheter med 

sitt nätverk. Coviello (2006) nämner att internationalisering underlättas av 

nätverksrelationer men att man inte ska utesluta att relationerna kan ha funnits från 

tiden innan internationaliseringen.  McDougall och Oviatt (2003) definierar att 

Internationell entreprenörskap utgörs av antagande, upptäckter, utvärderingar och 

utnyttjande av möjligheter, över de nationella gränserna, i syfte till att skapa nya 

framtida varor och tjänster. Todeva (2006) hävdar att den höga innovationen och 

utveckling som dessa företag präglas av, gör det attraktivt för investerare att vilja 

bidra med kapital och på det sättet skapa nya internationella möjligheter. Johanson 

och Mattsson (1988) menar att nätverket på hemmamarknaden kan leda till nya 

relationer inom ett annat nätverk på den internationella marknaden och att positiva 

relationer kan leda till nya relationer.    
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Under våra intervjuer visade det sig att samtliga entreprenörer har haft goda 

erfarenheter samt tidigare relationer och väletablerade nätverk som gjort det möjligt 

att expandera internationellt. En förutsättning som kan leda till möjligheter och 

upptäckter. Dessa förmågor gör det möjligt för dessa företag att söka sig på 

internationella marknaden med ambitioner till att skapa nya varor och tjänster. 

Väldigt viktigt att ha goda tekniska kunskaper för att lyckas i branschen medger 

samtliga korrespondenter.  Samtliga korrespondenter förklarade även betydelsen av 

att arbeta som öppna system för att främja innovation och utveckling, eftersom det är 

väldigt problematiskt att arbeta ensam.  Alla företagen har agerat och utnyttjat sina 

möjligheter på olika sätt där, Wrapp har tack vare sina grundare haft tillgång till 

väldigt värdefulla relationer som varit en bidragande faktor till den 

snabba internationaliseringen som fallet med lanseringen av Wrapp i USA. Både 

MoSync och Dalockr använder sig utav inkubatorn STING som bidragit till nya 

internationella partners för MoSync, men där Dalockr ännu inte tagit det steget, då de 

inte anser det är rätt tillfälle för att knyta relationer med nya partners. Appland har 

med sin nära relation med STC möjlighet att etablera sig på nya marknader som kan 

leda till nya kunder ifall relationen med STC resulterar i ett positivt samarbete.  

 

Därav finns det anledning att bekräfta att samtliga entreprenörer anses inneha goda 

erfarenheter inom branschen, där vi anser att det inte skulle varit möjligt för dessa 

SMF att växa utan deras entreprenörer, vilket bidragit till innovation, och att de 

genom sitt nätverk haft förmågan att skapa nya möjligheter som Oviatt och 

McDoguall (2005) belyser. Vi anser att entreprenören är en väldigt viktig faktor för 

att diverse investerare ska våga satsa på dessa mindre företag, där vi kan dra 

paralleller med Todevas (2006) teori om tillväxt och innovation inom SMF. Vi anser 

att även den öppenhet som dessa företag betonar är en annan anledning till att dessa 

entreprenörer kan utnyttja möjligheter och se till att nya nätverk och tidigare nätverk 

integreras vilket kan leda till internationella relationer som Johanson och Mattson 

(1988) diskuterar, samt att dessa företag är i behov av positiva relationer för att kunna 

skapa nya relationer och samarbeten med nya aktörer, (Johansson och Mattson, 1988). 

Vi anser att samtliga företag har genom sitt nätverk kommit åt nya relationer på den 

internationella marknaden, vilket gjort att internationaliseringen ökat markant och 

hade inte varit möjligt utan ett väletablerat nätverk samt entreprenörens förmåga att 

identifiera möjligheter.  
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ARA modellen beskriver väldigt bra hur relationer inom nätverk kan se ut och att det 

beror på hur mycket företag väljer att investera i sina relationer, där Ford et al (2006) 

skiljer på relationer mellan aktörer, resursbaserade relationer samt relationer baserade 

på aktiviteter. Relationer mellan aktörer innebär ett mer personligt och nära samarbete 

som bygger på pålitlighet, och resursbaserade relationer bygger på ett samarbete som 

kräver investeringar och där det även sker utbyte av kunskap och kan leda till 

innovation och utveckling, (Todeva, 2006). Resurser baserade på aktiviteter kräver 

lägst investering i ett samarbete och relateras oftast till en väldigt simpel relation, som 

relationen mellan kund och leverantör (Ford et al., 2006).  

 

Alla företagen medger att de innehar diverse relationer med aktörer på marknaden. 

Relationerna skiljer sig åt en aning företagen emellan samt beroende på vilken partner 

företagen vänder sig till. Appland har ett integrerat samarbete med sina kunder, där 

Redvik (2013) beskriver den nära relationen med sin kund i Saudiarabien vilket 

Appland har en mer personlig relation med STC. Medan Jonsson (2013) beskriver att 

de har en väldigt integrerad relation med sina kunder för framställningen av olika 

projekt, medan relationen med sociala nätverk endast innebär att de tar del av deras 

API:er, som även framgår i Wrapps fall.  MoSyncs relation till det koreanska 

företaget omfattar endast ett utbyte av tjänster där de endast delar betalningsrisken. 

Wrapp som även nämndes ovan har ett väldigt integrerat samarbete med deras 

investeringspartners där de är med och utvecklar företaget, hjälper till i 

rekryteringsprocessen samt att det har en plats i styrelsen och är med och fattar 

strategiska beslut. Dalockr som är i ett väldigt tidigt stadie av sin etablering har för 

tillfället inga nära relationer med samarbetspartners och beskriver som ovan nämndes 

om MoSync, att de använder sig av sociala tjänster som Facebook, med tillgång till 

deras API:er för att kunna använda sig utav Facebook som en distributionskanal.  

 

Vi kan därför utefter ARA modellen tolka att relationen Appland har med STC är 

baserat på relationer mellan aktörer som kräver ett nära och personligt samarbete 

(Todeva, 2006), där vi även kan bekräfta att relationen mellan Wrapp och deras VCs 

partners består av en sådan relation, eftersom de är en del av företaget. Medan 

relationen MoSync har med sina kunder, tolkar vi som resursbaserade relationer, där 

relationen är så pass integrerad att de genomför en gemensam produktion (Ford et al., 
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2006) och i det här fallet tjänster i form av projekt. Relationen Dalockr, Wrapp och 

MoSync har till de sociala nätverken tolkar vi som en väldigt simpel relation där de 

endast sker ett utbyte av tjänster, där de får tillgång till de sociala nätverkens API:er 

och det ger sociala nätverken fler användare, och vi anser att den här typen av relation 

bygger på relationer baserade på endast aktiviteter (Ford m.fl., 2006).
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6. Slutsats 

 
I detta avslutande kapitel förs resultatet fram genom att först besvara våra två 

delfrågor som ska leda till besvarandet av huvudproblemet. Därefter avslutas kapitlet 

med begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 

 

 

 

 

6.1 Besvarande av huvudproblem 

 
I en väldigt dynamisk och snabbt utvecklande affärsklimat för appföretag, där även 

risken för misslyckande är stor gäller det för SMF företag att ta vara på möjligheterna 

som ges. Genom att vara born globals från start utsätts svenska SMF för en extrem 

konkurrens redan från start och det gäller för entreprenören att fatta rätt beslut som i 

slutändan kan komma att påverka framtiden för företagen. Vi utgått från att besvara 

huvudproblemet: (1) Hur omvandlar svenska appföretag sin marknadsnärvaro till en 

marknadsandel? Följt av två delfrågor som lyder, (2) Hur beroende är appföretagen 

av utomstående investerare och riskkapitalister för att kunna expandera 

internationellt? (3) Hur avgörande är entreprenörens nätverk och tidigare 

erfarenheter för appföretagens internationalisering?. Inledningsvis besvarar vi först 

följdfrågorna för att slutligen besvara huvudfrågan.  

 

Hur beroende är appföretagen av utomstående investerare och riskkapitalister för en 

internationell expansion? 

 

Vid besvarandet av frågan kan vi fastställa ett resultat där investerare och 

riskkapitalister har en avgörande roll i ett appföretags internationella expansion. Att 

försöka expandera utan investerare eller riskkapitalister är, å andra sidan, inte 

omöjligt och skulle innebära att internationaliseringen blir betydligt långsammare. 
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Vilket i många fall skulle kunna missgynna ett appföretag då de befinner sig i ett 

affärsklimat som inte är likt det normala, där en hård konkurrens och kloning av 

tjänster är en del av affärsklimatet. Men för att appföretagen ska kunna få ut maximalt 

av investerarna och riskkapitalistern, kan vi konstatera att det är avgörande för 

appföretagen att granska de investerare eller riskkapitalister som de eventuellt väljer 

att samarbeta med. Investerare och riskkapitalister ska kunna bidra med mer än bara 

kapital, och det är de andra faktorerna som vi anser är grunden till att appföretagen i 

slutändan blir beroende av investerare och riskkapitalister.  

 

Nätverk och kunskap är de andra faktorerna som vi ser spelar en avgörande roll i valet 

av investerare och riskkapitalister. Vi kan konstatera att investerare eller 

riskkapitalister som inte bidrar med mer än endast kapital, inte heller kommer spela 

lika stor roll i appföretagens internationalisering. Bidrar investerarna eller 

riskkapitalisterna däremot med även kunskap och nätverk kommer det att skapa en 

annan typ av relation som gynnar appföretagen. Kan även leda till en relation som kan 

utnyttjas i appföretagens strategiska internationaliseringsplan och genom de resurser 

som då blir tillgängliga.  

 

Vi anser även att det inte går att generalisera investerare och riskkapitalister som 

privatpersoner eller bolag som investerar kapital för egen vinst. Utan från vår 

empiriska insamling kan vi även konstatera att även kunder kan agera investerare i ett 

företag.  Att kunden erbjuder investeringar kan leda till att företaget blir låst, som 

endast hämmar en eventuell utveckling. Kunden kräver att mycket fokus måste läggas 

på att utveckla specifika tjänster efterfrågats, vilket leder till att appföretagen blir 

begränsade inom sin utveckling, och mindre fokus riktas på den internationella 

utvecklingen av appföretagen. Dessutom kan det upplevas bli problematiskt för ett 

startup att vara för beroende av en kund och måste därför sträva efter en bredare 

kundkrets på den internationella marknaden. Viktigt att belysa att inte bli involverade 

i allt för många projekt på samma gång då dessa företag har begränsade resurser. 

 

För att slutligen avsluta besvarandet om hur beroende appföretagen är av utomstående 

investerare och riskkapitalister, anser vi att svenska appföretag inom denna 

teknologiska industri borde se investerare och riskkapitalister som resurser, men där 

de även måste vara beredda på att lämna ifrån sig ansvar och lita på investerare och 
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riskkapitalister som har en större kunskap och nätverk när det kommer till att 

internationalisera ett företag och bistå med utveckling för appföretagen.    

 

 

Hur avgörande är entreprenörens nätverk och tidigare erfarenheter för 

appföretagens internationalisering? 

 

En gemensam nämnare för samtliga fallföretag är att de innehar mycket goda 

kunskaper och erfarenheter inom branschen, där vi utefter vår analys kunde 

säkerställa att entreprenörens tekniska bakgrund varit väldigt avgörande eftersom det 

triggat igång internationaliseringen markant. Entreprenörens goda erfarenheter är en 

stabil utgångspunkt för att kunna utveckla företaget ytterligare, samt att de också 

öppnat upp för nya möjligheter då ett bra rykte leder oftast till att fler aktörer vågar 

satsa sina egna resurser på en affärsidé. Eftersom SMF är väldigt små till storleken 

samt att de har brist på resurser är de ständigt i behov av kapital utifrån, vilket de kan 

erhålla genom att knyta värdefulla relationer. Det är en förutsättning för att ett litet 

företag ska lyckas i en väldigt komplex och dynamisk bransch som denna.  

 

Enligt vår analys framgår det att ett redan väletablerat nätverk bidrar till möjligheten 

att väldigt fort operera på den internationella marknaden, då det krävs att dessa 

relationer varit framgångsrika tidigare för att entreprenören ska kunna fortsätta 

utveckla befintliga relationer och eventuellt utveckla nya relationer. Vi kan säkerställa 

att ett väletablerat nätverk skapar förutsättningar för dessa företag, att på väldigt kort 

tid etablera sig på internationella marknader, vilket hade tagit längre tid om nätverket 

inte redan existerat, och hade tagit väldigt lång tid att skapa dessa relationer och skapa 

ett legitimt erkännande inom branschen.  

 

En relation på hemmamarknaden kan leda till relationer på den internationella 

marknaden som nätverksmodellen belyser, vilket varit väldigt viktigt för samtliga 

företag för möjlighet till en snabb internationalisering. Vi vill framförallt belysa att 

entreprenören är grunden till förmågan att skapa värdefulla nätverk som kan bidra till 

internationella möjligheter, det räcker inte att endast skapa en attraktiv produkt eller 

tjänst, utan det beror mycket på hur fort man kan expandera internationellt utan att det 

blir för sent. Vi kan konstatera att det nästintill är omöjligt för  appföretag att bli 
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framgångsrika på den globala marknaden. Appföretag är oftast startups, väldigt små 

till storleken och där de befinner sig inom en industri under ständig utveckling och 

har inte tid till att utvecklas successivt genom sina egna resurser, och är därför i behov 

av en redan kompetent och erfaren entreprenör.   

 

Hur omvandlar svenska appföretag sin marknadsnärvaro till en marknadsandel?  

 

Vi kan fastställa att många appföretag ser sig som born globals vilket vi anser är en 

korrekt benämning då det är Internetbaserade företag. Att de är just Internetbaserade 

bidrar till att företagens marknadsnärvaro exponeras på en betydligt större marknad, 

än vad de själva väljer att satsa på. Detta kan vi endast se som en fördel för 

appföretagen eftersom de är born globals och inte har en direkt hemmamarknad. Men 

att omvandla marknadsnärvaron till en marknadsandel, ser vi är betydligt svårare och 

mer komplext. Gäller i synnerlighet startups inom app-indusrin då bristen på resurser 

kan bli en hindrande faktor.  

 

Vi anser därför att det är avgörande för appföretagen att erhålla resurser från 

investerare eller riskkapitalister, som med deras kapital, kunskap och nätverk kan vara 

till stor hjälp med att omvandla marknadsnärvaron till en marknadsandel. Genom ett 

integrerat samarbete med investerare eller riskkapitalister kan appföretagen ta del av 

deras nätverk, som i sin tur kan öppna upp dörrar till flera marknader för att sedan 

skapa marknadsnärvaron till en marknadsandel. Vi kan även konstatera att ta in 

investerare och riskkapitalister i företaget är ett beslut som entreprenören måste vara 

beredd att ta, och där entreprenörens val kommer att genomsyra hela företaget och 

deras framtida utveckling. Det är grundläggande att entreprenören har den kunskap 

som krävs för valet av investerare, men även att entreprenören har en god relation till 

dem och där entreprenören inte får se dem som ett hinder utan snarare som en resurs 

för fortsatt utveckling och internationella framgångar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att appföretagens förmåga att omvandla sin 

marknadsnärvaro till en marknadsandel, så är det upp till entreprenören som driver 

företaget, och beroende på vilka mål entreprenören har satt upp för företaget. Det är 

entreprenörens beslut som kommer att forma företaget och entreprenörens kunskap, 

beslut och tidigare erfarenheter som kommer att bli avgörande i valet av investerare 
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eller riskkapitalister; faktorer vi anser är vitala för appföretagen när de kommer till att 

skapa marknadsandelar.  

 

6.1 Studiens Begränsningar 

 
Vi har baserat vår slutsats på vår empiriska datainsamling som vi består av fyra 

företag som på ett eller annat sätt är relaterade till apputveckling eller app-industrin i 

sin helhet. Vi vill även belysa att vår generalisering av dessa SMF kan vara 

missvisande då vi borde undersökt fler företag inom industrin men på grund av 

tidsbrist. Eftersom dessa företag befinner sig oftast i storstäderna var det svårt att 

utföra fler intervjuer då det blev långa resor. Vi intervjuade endast en korrespondent 

från varje företag, och där intervjupersonerna många gånger tenderade att vara 

subjektiva, vi hade kunnat minska subjektiviteten ifall vi hade haft möjlighet att 

intervjua fler personer vilket inte var möjligt på grund av tidsbrist samt att andra 

personer inte var tillgängliga av olika anledningar.   

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har med utgång från vår undersökning kommit fram till att det finns möjlighet till 

fortsatt forskning inom området, där vi vill rekommendera att en djupare studie bör 

göras där man utgår från investerarna och ur deras perspektiv förstå appföretagens 

internationalisering. Genom vår studie kom vi fram till att investeraren många gånger 

innehar mer kunskap om hur själva etableringen samt internationalisering bör 

hanteras, eftersom de oftast erhåller goda erfarenheter till skillnad från startups som 

inte alltid har kunskaper, erfarenheter eller nätverk på den internationella marknaden. 

Som framgick i vår studie är investeraren väldigt avgörande och kan vara med och 

påverka och styra appföretagens internationalisering. Vi anser att det hade varit 

intressant att undersöka vilka slags investerare som oftast bidrar till kapital för en 

internationalisering av svenska små och medel stora appföretag.  Hur investerare ser 

på samarbetet med diverse partners som är i behov av kapital.  
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Bilagor; Intervjuer 
 
Intervju med Appland AB 25/4 Kl. 14:00 – 15:00 
 
Jonatan Redvik, CEO 
Viktoriagatan 19 
411 25 Göteborg 

 
 

� När valde Appland att satsa på den internationella marknaden? 
 

� Anser ni att Appland kan klassas som ett globalt företag? om Ja, Varför? om 
Nej, Varför inte? 
 

� Vilka internationella marknader befinner ni er på förutom Saudi?  
 

� Har ni funderat över att eventuellt etablera er inom de marknaderna STC är 
verksamma i? Är det till er fördel att ni redan är en leverantör till STC? 

 
� Anser ni att det är en konkurrensfördel att satsa på den internationella 

marknaden? 
 

� Har ni en R&D avdelning eller arbetar ni något med R&D inom företaget? 
 

� Hur påverkar R&D inom företaget er internationalisering? 
 

� Försöker ni differentiera er produkt/tjänst från era konkurrenter?  
 

� Anser du att det är viktigt för små företag att hitta allianser/investerare för en 
fortsatt utveckling och konkurrens gentemot de större företagen? 

 
� Har Appland några strategiska allianser/investerare som har bidragit eller kan 

bidra till en fortsatt internationalisering?  
 

� Anser ni att operatörer är en bas för Applands internationalisering? är det en 
del av er strategi att genom operatörerna nå de länder som de verkar inom? 

 
� Som VD och grundare för företaget, vad är de avgörande när det gäller att ta 

in investerare eller bilda allianser? 
 

� Att ta in investerare i fel tidpunkt kan innebära att man kan förlora kontrollen 
över företaget, är det något som du har funderat på? 
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� Vad är det som nischar er produkt/varumärke? och hur marknadsför ni 
Appland?  

 
 

� Vilka distributionskanaler använder ni er utav för att nå ut på den 
internationella marknaden, förutom STC?  

 
� Hur är kommunikationen mellan er och STC, talar alla engelska? 

 
� Vilken relation har ni till STC/Intigral idag? 

 
� Framtida planer, projekt? 

 
� Hur integrerat samarbete har ni med STC/Intigral, förutom att ni jobbar ihop 

inom reklam?  
 

� Samarbetar ni lika integrerat inom andra fronter med, tillexempel inom R&D? 
 

� Har ni samarbete med utomstående institutioner, stat, akademisk institution?   
 

� Hur ser konkurrensen ut i Saudi Arabien? Varför tror ni att STC valde just er 
som leverantör? 

 
� Tror ni att samhället i Saudi Arabien är beredda på att använda sig utav 

virtuella pengar? Med tanke på kulturen etc.? Hur positiva är samhället till en 
sådan förändring tror ni?  

 
 

� Finns det tidigare internationella erfarenheter inom organisationen som 
bidragit till etableringen i Saudi Arabien?  

 
� Vad har ni för strategi vad gäller etablering på den internationella marknaden?   
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Intervju med Wrapp 29/4 Kl. 15:00 – 16:00 
 
Carl Fritjofsson, Co-founder & EVP Biz Dev 
Döbelnsgatan 24 
113 52 Stockholm 
 
 
 

1. När valde Wrapp att satsa på den internationella marknaden? Och vilken var 
den första marknaden? 
 

2. Varför valde ni att etablerar er på diverse internationella marknader? Hur gick 
urvalet av marknader till?  
 

3. Anser ni att det är en konkurrensfördel att satsa på den internationella 
marknaden från start? 

 
4. Hur påverkar R&D inom företaget er internationalisering? 

 
5. Vilka är era konkurrenter?  

 
6. Försöker ni differentiera er produkt från era konkurrenter?  

 
7. Anser du att det är viktigt för startup företag inom den här branschen att hitta 

allianser eller investerare för en fortsatt utveckling och konkurrens gentemot 
de större företagen? 

 
8. Hur viktigt var det för Wrapp att få in utomstående kapital med tanke på de 

otroligt kunniga och erfarna resurser som företaget besitter?   
 

9. Har Wrapp en allians med Facebook eller använder ni bara Facebook som en 
plattform för tjänsten?  

 
10. Hur beroende är Wrapp av Facebook? Vad skulle hända om Facebook trenden 

dog ut?  
 

11. Ställer ledningen på Wrapp några krav på eventuella investerare, som t ex. 
kunskap inom branschen vilket kan bidra till fortsatt utveckling för Wrapp 
eller räcker endast de kapital de erbjuder?  

 
12. Vad är det som nischar er produkt/varumärke? och hur marknadsför ni 

Wrapp?  
 



  BILAGA 
 

 80

13. Vilka fler distributionskanaler använder ni er utav för att nå ut på den 
internationella marknaden.  

 
14. Clarins m.fl. använder sig av Wrapp för att marknadsföra sig själva, använder 

ni er utav något företag för att marknadsföra Wrapp? 
 

15. Hur integrerat samarbete har ni med era partners? 
 

16. Hur tycker ni att kommunikationen är mellan Wrapp och er 
samarbetspartners? 

 
17. Har ni samarbete med utomstående institutioner, stat, akademisk institution?   

 
18. Hur ser konkurrensen ut för Wrapp, vilken marknad anser ni haft störst/minst 

konkurrens? Vilken marknad finner ni er mest framgångsrika inom 
 

19. Hur tror ni attityden till och användandet av appar är i länder som Italien, 
Turkiet och Polen, vänder ni er till konsumenter eller företag i dessa 
marknader?  

 
20. Hur har tidigare erfarenheter och nätverk påverkat er förmåga att etablera er 

på nya marknader? 
 

21. Vad har ni för strategi vad gäller etablering på den internationella marknaden? 
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Intervju via Skype med MoSync 
 
Alex Jonsson, CTO 
 
 
 
 

• När valde MoSync att satsa på den internationella marknaden? Och vilken var 
den första marknaden? 
 

• Kan man säga att ni är ett Born Global företag? 
 

• Anser ni att det är en konkurrensfördel att satsa på den internationella 
marknaden från start? 
 

• Hur påverkar R&D inom företaget er internationalisering? 
 

• Vilka anser ni vara era konkurrenter?  
 

• Finns det företag som har samma koncept som ni har?  
 

• Anser du att det är viktigt för start-up företag inom den här branschen att hitta 
allianser eller investerare för en fortsatt utveckling och konkurrens gentemot 
de större företagen? 
 

• Hur viktigt var det för MoSync att få in utomstående kapital? Hur påverkar 
dessa investerare ert företag? och  hur intregrerade är de i verksamheten? 
 

• Har MoSync allianser med andra ICT företag?  
 

• Ställer ledningen på MoSync några krav på eventuella investerare, som t ex. 
kunskap inom branschen vilket kan bidra till fortsatt utveckling för MoSync 
eller räcker endast de kapital de erbjuder?  
 

• Vad är det som nischar er produkt/varumärke? och hur marknadsför ni 
MoSync?  
 

• Vilka distributionkanaler använder ni er utav för att nå ut på den 
internationella marknaden.  
 

• Hur integrerat samarbete har ni med era partners? 
 

• Hur tycker ni att kommunikationen är mellan MoSync och era 
samarbetspartners? 
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• Har ni samarbete med utomstående institutioner, stat, akademisk institution?   
• Hur ser konkurrensen ut för MoSync?, vilken marknad anser ni haft 

störst/minst konkurrens? Vilken marknad finner ni er mest framgångsrika 
inom? 
 

• Hur tror ni attityden till och användandet av appar är i andra länder som i 
Rumänien? 
 

• Hur har tidigare erfarenheter och nätverk påverkat er förmåga att etablera er 
på nya marknader? 

 
• Vad har ni för strategi vad gäller etablering på den internationella marknaden? 

 
• Vad har ni för vision? Framtida planer? 
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Intervju via Skype med Dalockr 
 
Christopher David, VD 
 
 

� När valde Dalockr att satsa på den internationella marknaden? Och vilken var 
den första marknaden? 
 

� Kan man säga att ni är ett Born Global företag? 
 
� Anser ni att det är en konkurrensfördel att satsa på den internationella 

marknaden från start? 
 

� Hur påverkar R&D inom företaget er internationalisering? 
 

� Vilka anser ni vara era konkurrenter?  
 

� Finns det företag som har samma koncept som ni har?  
 

� Anser du att det är viktigt för start-up företag inom den här branschen att hitta 
allianser eller investerare för en fortsatt utveckling och konkurrens gentemot 
de större företagen? 
 

� Hur viktigt var det för Dalockr att få in utomstående kapital? Hur påverkar 
dessa investerare ert företag? och hur integrerade är de i verksamheten? 
 

� Har Dalockr allianser med andra ICT företag?  
 

� Ställer ledningen på Dalockr några krav på eventuella investerare, som t ex. 
kunskap inom branschen vilket kan bidra till fortsatt utveckling för Dalockr 
eller räcker endast de kapital de erbjuder?  
 

� Vad är det som nischar er produkt/varumärke? och hur marknadsför ni 
Dalockr?  
 

� Vilka distributionskanaler använder ni er utav för att nå ut på den 
internationella marknaden.  

 
� Finns det något samarbete med Facebook? Om ja? Hur ser samarbetet ut där? 

 
� Hur integrerat samarbete har ni med era partners? 

 
� Hur tycker ni att kommunikationen är mellan dalockr och era 

samarbetspartners? 
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� Har ni samarbete med utomstående institutioner, stat, akademisk institution?   
 

� Hur ser konkurrensen ut för Dalockr?, vilken marknad anser ni haft 
störst/minst konkurrens? Vilken marknad finner ni er mest framgångsrika 
inom? 
 

� Hur tror ni attityden till och användandet av appar är i andra länder, vänder ni 
er till bara konsumenter eller även företag?  
 

� Hur har tidigare erfarenheter och nätverk påverkat er förmåga att etablera er 
på nya marknader? 
 

� Vad har ni för strategi vad gäller etablering på den internationella marknaden? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 

 


