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BORN GLOBALS
Kan en snabb internationalisering bidra
till att skala upp svenska företag?
Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin
Natura non facit saltum (naturen förändras inte genom språng) var enligt Alfred
Marshall (1920) också tillämpligt på flertalet ekonomiska variabler och utvecklingsförlopp. Förändringar sker i regel över lång tid, tröga strukturer och regelverk
måste anpassas innan innovationer och förändrade förutsättningar kan exploateras
av entreprenörer och företagare. Enligt en relativt ny forskningsinriktning om
unga företags internationalisering skulle detta inte gälla s.k. born
globals, dvs. unga företag som tidigt blir höginternationaliserade
”Begreppet
och exporterar en stor andel av sin produktion till flera utländska
born
globals
marknader. Begreppet myntades av konsultfirman McKinsey
myntades
i början
i början av 1990-talet och fick snabbt spridning bland såväl
av
1990-talet”
ekonomer som ekonomisk-politiska beslutsfattare. Både EU
och OECD har uttryckt betydande förväntningar vad gäller born
globals möjligheter att snabbt skala upp sina verksamheter och
att de därmed också kan spela en viktig roll för näringslivets tillväxt och utveckling.
I ett antal studier har också konstaterats att dessa företag växer snabbare än
andra unga företag. Hittills har dock forskningen kring born globals, med några få
undantag, varit fokuserad på fallstudier eller ett begränsat antal observationer.
Det har emellertid varit svårt att bedöma i vilken omfattning resultaten har varit
representativa för en större grupp företag. Inte heller har de företag som man jämfört born globals med alltid varit en relevant kontrollgrupp. I en nyligen publicerad
studie – Born Globals. Presence, performance and prospects (International Business
Review 2018) – analyserar Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin förekomsten
och utvecklingen av born globals inom svensk tillverkningsindustri. Fördelen med
denna studie är att en hel industri följs under en längre period och att utvecklingen
av born globals jämförs med noggrant utvalda ”tvillingföretag”, dvs. företag som
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är praktisk taget identiska med born globals i alla dimensioner
utom internationalisering. Författarna fokuserar inte enbart på
unga företags tillväxt (sysselsättnings- och försäljningsutveckling) utan också hur produktivitet och lönsamhet utvecklas hos
born globals jämfört med kontrollgruppen.

”Born globals:
nystartade företag
med exportintensitet
över 25 procent på
två-tre år”

Det finns ett antal definitioner av born globals men vanligtvis
avses nystartade företag med en exportintensitet som överstiger 25 procent inom två till tre år.1 En snabb internationalisering
är en strategi för att skala upp verksamheten, exploatera företagsspecifik kunskap
och få ett fotfäste på många internationella marknader.

Bland resultaten märks att born globals är ett sällsynt fenomen, endast mellan
0,6-3,3 procent av alla nystartade företag inom tillverkningsindustrin kan definieras
som born globals beroende på vilken definition som tillämpas. Vidare konstateras
att deras produktivitet och lönsamhet inte utvecklas bättre utan snarare något
svagare jämfört med andra företag som valt en försiktigare internationaliseringsstrategi. Det innebär en större sårbarhet hos born globals för förändringar i
försäljningsvolymer och på sikt också överlevnadsförmågan.

Bakgrund – internationalisering och uppskalning i nystartade
företag

Fenomenet born globals har studerats utifrån olika infallsvinklar under de senaste
25 åren. Framför allt har tillväxten i unga företag studerats men också överlevnad
och andra utfallsvariabler. Bland resultaten märks en högre tillväxt i termer av
sysselsättning och försäljning, en lägre överlevnadsgrad samt
mixade resultat vad gäller företagens prestanda som t.ex.
”Fallstudier visar
produktivitet. Likaså har noterats att företag som tidigt initierat
att born globals
en born global-strategi efter ett tag har ändrat den till en
har högre tillväxt i
mer försiktig expansion på utländska marknader. Överlag kan
sysselsättning och
konstateras att resultaten är långt ifrån entydiga.

försäljning men lägre
överlevnadsgrad”

Ett skäl till att olika studier landar i olika resultat kan sannolikt
förklaras med att huvuddelen av tidigare studier inte haft
tillgång till mer heltäckande data utan varit hänvisade till
fallstudier eller ett begränsat antal observationer som samlats in via enkäter.
Under de allra senaste åren har dock ett fåtal studier använt sig av mer omfattande
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Exportintensitet definieras här som exportens andel av total omsättning. I texten som följer används
begreppen exportintensitet och exportandel synonymt.
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registerdata men då har å andra sidan begränsningar kopplade till storlek på
företag (t.ex. har de allra minsta exkluderats) eller val av kontrollgrupper gjort att
generaliteten i resultaten har kunnat ifrågasättas.
Teoretiskt har två teorier dominerat den tidigare forskningen. Dels den mer sekventiella som omfattar både den s.k. Uppsalaskolan (Johansson och Vahlne 1977;
1990) och en parallell teoribildning som kopplar till produkternas mognadsgrad
(Vernon 1966; 1979), dels den om born globals eller höginternationaliserade
företag (Knight och Cavusgil, 1996; Zarah och George, 2012; Cavusgil och Knight,
2015).2 Den förstnämnda modellen bygger på att det är kostsamt att etablera
försäljning utomlands p.g.a. såväl rent fysiska orsaker (transporter, lokal närvaro,
etc.) som kunskapsbrist om utländska marknader. Unga och små företag som
riktar in sig på utländska marknader kan sägas ha kostnadsnackdelar som baseras
både i att de endast existerat en kort tid samt att det krävs resurser för att hitta
kunder på exportmarknaderna. Därför kan unga och mindre företag förväntas
att gradvis exportera till utländska marknader där man börjar med näraliggande
marknader.
I fallet med born globals skulle däremot globaliseringen (nedmontering av
handelshinder och avregleringar), tekniska framsteg och en ökad grad av specialisering och konkurrens innebära att företag snabbt strävar efter att etablera
sig på ett större antal exportmarknader. Av dessa skäl skulle förekomsten av
born globals kunna ha förväntats öka under de senaste decennierna. Dessutom
skulle en större skala och snabbare inlärning leda till produktivitetsökningar
och bättre vinstmarginaler.
Enligt tidigare forskning som visats i bl.a. senare års GEM
(Global Entrepreneurship Monitor) rapporter är såväl tillväxtambitioner som internationaliseringsgraden relativt
låg bland svenska unga och nystartade företag. I figur 1
visas att tillväxt-ambitionerna hos svenska entreprenörer
i nystartade eller unga företag är bland de lägsta bland
innovationsdrivna länder.3 Endast Grekland, Spanien och
Italien uppvisar lägre uppskalningsambitioner av sina
verksamheter.

2.

3.

”Tillväxtambitionerna
hos svenska nystartade
eller unga företag är låg,
bland innovationsdrivna
länder ligger bara
Grekland, Spanien och
Italien lägre”

I forskningslitteraturen förekommer en rad alternativa benämningar på born globals som t.ex. globala startups (Oviatt och McCougall, 1994), international new ventures (McDougall m.fl., 1994) och instant exporters
(McAuley, 1999). Born globals, som myntades av McKinsey (1993) i en studie av exportintensiteten hos
mindre australienska företag, förefaller vara det mest använda av dessa begrepp.
Figuren baseras på GEMs definition av entreprenörer som omfattar dels s.k. företagande i vardande som är
upp till tre månader gamla, dels företag som är mellan tre och 36 månader gamla.
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Likaså är internationaliseringsgraden inte särskilt hög bland entreprenörskapsföretag jämfört med andra länder. Sverige placerar sig ungefär i mitten av de 23
länder som jämförs i figur 2. Skulle jämförelsen enbart avse de mer höginternationaliserade länderna (den blåa delen av staplarna) skulle Sveriges position
ytterligare försämras. Sammantaget innebär det att det finns en betydande
potential för ökade tillväxt- och internationaliseringsambitioner bland svenska
nystartade företag.
FIGUR 1: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede,
2015–2017
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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Genomsnitt
för Cypern, Frankrike, Qatar och Förenade Arabemiraten beräknad på data från 2016 och 2017.
Källa: Braunerhjelm m.fl. (2018).

Ungefär samma bild framträder när andelen snabbväxande företag sätts i
relation till befolkningen (Figur 3). Baserat på data från Financial Times framgår
att Sverige ligger under 45-graderslinjen, vilket innebär att andelen snabbväxare
är något lägre än vad som kunde förväntas givet landets storlek (befolkning). Det
är uppenbart att länder med större marknader också har en större andel snabbväxare. Det illustrerar också varför det är viktigt för företag från små länder att
komma ut på exportmarknaderna.
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FIGUR 2: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2015–2017
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Källa: Braunerhjelm m.fl. (2018).

FIGUR 3: Andel tillväxtföretag i förhållande till befolkningsmängd
25
ANDEL AV DE 1000 MEST SNABBVÄXANDE FÖRETAGEN

Storbritannien

Tyskland

20
Italien

15

Frankrike
Spanien

10

5

Schweiz
Irland

Sverige
Nederländerna
Portugal
Belgien

0
0

Rumänien

5

Polen

10

15

20

25

ANDEL AV POPULATIONEN 15-64 ÅR

Källa: Källa: Braunerhjelm m fl (2017). Snabbväxare definieras som de 1000 europeiska företag som
hade störst procentuell tillväxt i intäkter mellan åren 2012 och 2015. Tillväxten ska huvudsakligen ha
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Samtidigt som Sverige blivit en start up-nation förefaller det vara en bit kvar innan vi
kan karaktäriseras som en scale up-nation.4 De senaste storföretagen som startats av
en entreprenör är sannolikt IKEA och H&M. Orsakerna till detta är flera; Sveriges
storföretagsdominans under stora delar av efterkrigstiden, snåriga arbetsmarknadsregleringar och skattemässiga fördelar av att sälja företaget snarare än att expandera.
Frågan som ställs i Braunerhjelm och Halldins analys av svenska born globals är
således om förekomsten av dessa har ökat, i vilken utsträckning de exporterar till fler
marknader och om de presterar bättre än andra liknande företag vad gäller sysselsättningsökning, försäljning per anställd, produktivitet och lönsamhet.

Metod och resultat
I analysen används två olika ekonometriska metoder (OLS och nearest neighbour
matching) där den senare innebär att born globals jämförs med andra ”tvillingföretag”, dvs. företag som är nästan identiska med born globals med undantag av deras
grad av internationalisering. Samtliga data som används i analysen är hämtade från
SCB:s databaser och resultaten visar hur företagen utvecklats fem år efter att de
startades. Eftersom data möjliggör att nya företag som skapats genom sammanslagningar eller spin outs från existerande företag kan rensas bort, baseras analysen på
genuint nya företag. Likaså kontrolleras för effekter av andra faktorer, som t.ex. etablering genom dotterbolag på andra marknader eller soliditet i företagen. I slutändan
kvarstår endast effekten av att nya företag tillämpar en born global-strategi.
Eftersom det inte råder konsensus om definitionen på born globals, dvs. hur stor
exportandelen ska vara och hur många år som högst ska ha passerat innan andelen
uppnås, används flera olika mått. Huvudspåret är dock den definition som vanligtvis
tillämpas, nämligen en exportandel på 25 procent efter två år från företagets bildande.
Studien leder till ett flertal nya insikter vad gäller born globals.
För det första konstateras att oavsett hur strikt definition som
tillämpas så är det få företag som anammar en born globalstrategi. Andelen sträcker sig mellan 0,6 och 3,3 procent av
nystartade företag inom tillverkningsindustrin där den högre
siffran innebär att definitionen utsträckts till en tioprocentig
exportandel fem år efter att företaget grundats. Dessutom
visar analysen att andelen born globals varit konstant eller
något fallande under den tioårsperiod som analyseras. Inte
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”Andelen born
globals har varit
konstant eller
fallande under en
tioårsperiod”

Som visas i bl.a. den senaste nationella GEM-rapporten (Braunerhjelm m.fl. 2018), har Sverige haft en
positiv utveckling av entreprenörskap sedan mitten 2000-talet.
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heller är det så att de företag som uppnår en hög exportandel säljer på ett stort antal
marknader, även om det är något större än för kontrollgruppen. Slutligen kan noteras
att born global-strategier är vanligast bland mer teknikintensiva företag.
Vad gäller olika utfallsvariabler – sysselsättning, försäljning, produktivitet och
vinst – kan noteras att born globals precis som förväntat växer snabbare både i
antal anställda och försäljning per anställd. Skillnaderna uppgår till mellan 40 och 80
procent beroende på vilken utfallsvariabel som studeras och vilken
metod som tillämpas. Däremot finns det inga, eller snarast negativa
”Born globalskillnader, när utvecklingen av produktivitet och vinstnivåer studestrategier är
ras. Om tiden efter bildandet utsträcks till sex, sju år framkommer
vanligast
bland
svaga tecken på en positiv effekt på produktivitetsutvecklingen.

teknikintensiva
företag”

Effekten av att välja en born global-strategi varierar också med
vilken ekonometrisk metod som används. När jämförelse görs med
de tvillingföretag som definierats i studien är de positiva effekterna
av en born global-strategi betydligt svagare. Jämfört med den alternativa statistiska
metoden minskar effekten med ända upp till 50 procent. Det är alltså viktigt att välja
rätt metod och relevant kontrollgrupp för att dra korrekta slutsatser av hur born
globals utvecklats.

Slutsatser
En första slutsats är att unga företag som väljer en born global-strategi är i behov av
uthålliga och starka finansiärer. Deras primära målsättning är inte nödvändigtvis att
på relativt kort sikt uppvisa vinst eller höga produktivitetstal, men för att vara kvar i
marknaden och kunna konkurrera måste såväl vinst som produktivitet öka med tiden. Analysen visar tydligt att den ökade storleken hos
born globals belastar företagets vinstnivåer, den snabbare tillväxten
”Företag som
har ett pris. En mer gradvis internationaliseringsstrategi kan därför
väljer en born globalvara att föredra för att minska sårbarheten hos unga företag.
strategi behöver
uthålliga och starka

Resultaten innebär också att de starka förväntningar som uttryckts
finansiärer”
av bl.a. EU (Eurofond 2012; 2016) och OECD (2013) vad gäller born
globals roll som tillväxtmotorer kan ifrågasättas. Samtidigt bör
det understrykas att forskningen hittills i första hand fokuserats
på traditionell industri och inte olika internetbaserade verksamheter. Samtidigt är
dock e-handeln fortfarande tämligen begränsad, omkring 8,7 procent av den totala
detaljisthandeln 2016 enligt www.statista.com, även om betydande skillnader föreligger mellan olika industrier. Vi kan också notera att utvecklingen av världshandeln
varit osedvanligt låg sedan finanskrisen och egentligen skjutit fart först under 2017.
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Frågan är vad som kan göras från politiskt håll? För det första förefaller det rimligt att
hålla ner förväntningarna på vad born globals kan bidra med och inte utgå från att detta
är ett sätt att enkelt lösa det uppskalningsproblem som karaktäriserar många unga svenska företag. Det är sannolikt bättre att fokusera sina exportansträngningar på ett fåtal
marknader och över lite längre tid. För det andra förefaller entreprenörskap i sig utgöra
en viktig skola där tidigare erfarenheter av att starta företag leder till högre ambitioner
att skala upp verksamheten (Figur 4). Att föra en politik som uppmuntrat entreprenörskap
och tillåter misslyckande utan allt för kännbara effekter för entreprenörer utgör en viktig
del i att få fram fler snabbväxande företag. För det tredje kan informationsasymmetrier
beträffande marknadsförutsättningar motivera olika ekonomisk-politiska åtgärder för
att avhjälpa dessa. Och för det fjärde är det viktigt att styrelserekrytering till mindre och
nystartade företag inte hämmas, t.ex. vad gäller företrädaransvar eller ersättningsregler,
som kan bidra med internationaliseringskompetens.
Slutligen bör noteras att resultaten inte ska tolkas som att born globals är ointressanta eller oviktiga. I en allt mer globaliserad värld är det tvärtom
viktigt att unga företag också kommer ut på den internationella
marknaden, särskilt i länder där hemmamarknaden är begrän”Främja
sad. Men det kräver en specifik kompetens och att företagen
anskaffande av
har en produkt som kan bära de kostnader som är förknippade
internationaliseringsmed en internationalisering. Även om andelen born globals är
kompetens, t.ex. genom
låg, kan effekten av att ett eller två företag växer till ett nytt
styrelserekrytering”
framgångsrikt storföretag vara betydande. Förväntningarna att
så ska ske bör dock hållas på rimliga nivåer.
FIGUR 4 Entreprenörers tillväxtambitioner
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