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1. Inledning

I detta inledande kapitel introducerar vi läsaren i det resonemang som vår
problemformulering bygger på samt redogöra för studiens syfte. Därefter kommer vi att
presentera vilka begränsningar och avgränsningar som gjorts i studien. Vi hoppas att ni
finner studien intressant samt att den berikar era strategiska kunskaper inför en
exportverksamhet.

1.1 Problembakgrund

1.1.1 Varför internationaliserar företag?
Världshandeln med både produkter och tjänster har aldrig tidigare varit så omfattande som
den är idag och under de tre senaste decennierna har den ökat från 200 m iljarder dollar till
ofantliga nio triljoner dollar (2005)1. Det finns ett flertal anledningar till detta, en är den ökade
tillgängligheten via Internet , men också förbättrad infrastruktur  har betydelse2. Detta har lett
till att marknadsgränserna nu flyttats. Vidare så  har utveckling gjort att företag som tidigare
bara konkurrerat på sin hemma marknad nu även måste se till konkurrensen från andra länder.
Detta har skapat ett ökat behov för företag att ha exportverksamheter för att överleva.
Exportverksamhet betyder i denna mening att företag upprä ttar handel på marknader utöver
hemmamarknaden, alltså utländska marknader.  Förutsättningarna för överlevnad på
marknaden har således förändrats sedan början av 80-talet då uttrycket Global marknadsföring
först myntades av Theodor Levitt 3. Genom att föra verksamheter ut på en internationell
marknad så kan en stagnation på marknaden lättare  undvikas eftersom internationalisering
medför en förlängd produktlivscykel , alltså hur länge produkten är attraktiv för konsumenter. 4

Ur ett svenskt perspektiv så har internationaliseringen en stor betydelse, eftersom Sverige är
en förhållandevis liten öppen ekonomi med ett starkt beroende av utrikeshandel för att nå
ekonomisk tillväxt och välstånd 5. För att kunna etablera sig på en internationell marknad
krävs noggrann planering. Nyligt genomförda studier visar att många företag planerar att
etablera sig på en internationell marknad 6. Exportrådet rapporterade redan för två år sedan att
vart fjärde norrländskt företag planerade att satsa på export, samt att många norrländska
företag har god potential för försäljning utanf ör Sverige. Regeringen har även
uppmärksammat de möjligheter som norrländska företag har, och därför satsar regeringen på
att främja företagens vilja att expandera utanför Sverige  gränser.7

 Vi tror därför att det behövs kunskap om vilka faktorer som kan påverka steget från planering
till genomförande av en exportverksamhet. Men steget mellan planering och genomförande är
stort. Innan företagen når genomförandet finns det en mängd faktorer som kan påverka
processen.

1 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 5-7
2 ibid
3 ibid s. 189
4 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess, Lund: Studentlitteratur
s.49-50.
5 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. 1
6http://www.swedishtrade.se/dagensexportnyheter/?pageid=7192
7 http://www.privataaffarer.se//newsText.asp?s=pa&a=8132

http://www.swedishtrade.se/dagensexportnyheter/
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1.1.2 Hur internationaliserar företag?
Det finns idag en mängd olika strategier att använda sig av vid en internationalisering av en
verksamhet. Av vad vi lyckats se så har tidigare studier mest berört strategiska faktorers
inverkan på en exportframgång som en helhet. 8 Med helhet menar vi faktorer utanför
företaget såsom kultur, social utveckling, politik och lagar med mera. Vi har dock inte funnit
att det har fokuserats på vilka faktorer som kan vara viktiga inom företaget och dess nätverk, i
händelseförloppet mellan själva planeringen och genomförandet av en utlandsetablering för
norrländska företag.

För att nå framgång på internationella marknader så måste företag förbereda sig och utveckla
lösningar på de problem som kan uppkomma vid en exportverksamhet. Beslut måste fattas
angående distributions- och kommunikationsstrategier. Vilken exportkanal ska företaget
använda, ska produkten anpassas för exportmarknaden, ska priset på produkten ändras för den
nya marknaden? Svaren på dessa frågor ska  sedan mynna ut till en strategi för företagets
exportverksamhet. Därför bör företag, på ett varaktigt sätt, utveckla nya strategier för att gå
från ett planerande stadium till genomförande.

Uppsala modellen eller internationaliseringsprocess modellen (i p-modellen) som den också
kallas utvecklades under 1970-talet av forskarna Vahlne och Johanson och har sin härkomst
från Uppsala-skolan. Modellen som de tog fram innehåller f yra grundbegrepp som är
relaterade till varandra och som syftar till att förklara ett företags internationaliseringsprocess.
De grundbegrepp som modellen omfattar är marknadskunskap, löpande aktiviteter,
engagemangsbeslut och marknadsengagemang 9. Marknadskunskap är tillexempel kunskap om
marknadsförutsättningar. De löpande aktiviteterna  består ofta av de dagliga kontakter som
sker med aktörer på marknaden. Engagemangsbeslut och markandsengagemang kan förklaras
som den tid som avsetts för exportverksamheten.

Nätverksmodellen utgår ifrån att företag är en  del av ett nätverk, vilket kan främja en lyckad
etablering eftersom det kan leda till varaktiga och stabila relationer. Modellen visar på tre
faktorer som påverkar detta nätverksbyggande, dessa tre är aktörer, aktiviteter och resurser. 10

Då internationalisering inte är en helt okomplicerad process kan det uppstå problem för
företag. Företagen beger sig ut på en resa vars slutmål i många fall är okänt. Företagen möter
andra kulturer, beteenden, sätt att organisera sig och vanor som de inte alltid förstår eller är
villiga att acceptera. För företag i dessa situationer handlar det om att skaffa sig
marknadskunskap om de olika egenskaper som råder på internationella marknader. Detta för
att komma in i det befintliga nätverk av kunder, leverantörer och konkurrenter som agerar på
nya marknader. Det är med andra ord ganska uppenbart att konkurrensen är hårdare idag,
vilket har medfört att det hela tiden krävs ny kunskap som kan hjälpa företag att ta steget från
planering till etablering på en internationell marknad. 11

Det finns en hel del forskning som talar om etableringsstrategier för företag på en
internationell marknad och som rör hela processen, men vi har däremot inte lyckats hitta
någon empirisk forskning eller modell som inriktar sig på den delen av processen från det att

8  Byberg L-A (2000), Framgångsrik export bland småföretag , Östersund: SIR s. 9-10
9 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund: Studentlitteratur
s. 51
10 Gadde, L-E,  Håkansson. H (1998), Professionellt inköp, Lund: Studentlitteratur s. 112
11 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund: Studentlitteratur
s. 53

http://www.privataaffarer.se//
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beslutet av export har fattats till själva genomförandet av planerna. Vår studie inriktar si g
därför på att ta fram strategiska faktorer i slutskedet av denna process, alltså i gränslandet
mellan planering och genomförande, eftersom vi här anser att det finns en del att tillägga. Det
skall därför bli intressant genomföra denna undersökning.

1.2 Problemformulering

Vi har tidigare beskrivit att företag kan behöva etablera en exportverksamhet. Denna process
medför vanligtvis en del problem och frågor som bör lösas och besv aras. Därför avser denna
studie att besvara nedanstående frågeställning ar:

 Vad är utmärkande för företag som lyckats med exportverksamheten?

 Vilka faktorer kan anses betydande för företag  vid planering och genomförande av en
exportverksamhet?

1.3 Syfte:

Vår studie syftar till att identifiera de nyckelfaktorer som är  viktiga för företaget när de ska gå
från planeringsfasen till genomförandefasen.

Ett delsyfte i studien är att skapa en modell över faktorer som kan ha betydelse vid en
exportverksamhet.

1.4 Begränsning och avgränsning

I vår studie kommer vi enbart att studera sex företag i Västerbotten. Dessa företag exporterar
sina produkter till ett antal olika marknader. Denna begränsning gör det svårt att dra generella
slutsatser från studien. Men f ör att få en större bredd i de företag vi studerar kommer
företagen att finnas i tre olika branscher. Vi kommer även att intervjua en exportrådgivare och
en exportkonsult om deras syn på vilka faktorer som påverkar en export.

Då vi syftar till identifiera nyckelfaktorer vid en exportsatsning så har vi avgränsat oss till att
ha fokus på faktorer inom företaget och deras nätverk. Vi kommer därför inte att gå in på
vilka förutsättningar som gäller på de olika marknaderna som företagen exporterar till. Dessa
förutsättningar kan ofta relateras till lagar, kultur, sociala förutsättningar och miljöaspekter.
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2. Studiens utgångspunkter

I inledningen gav vi dig som läsare en inblick i  varför denna studie är intressant. I våra
utgångspunkter förklarar vi vad vi utg ått ifrån vid genomförandet av studien samt hur dessa
kan tänkas påverka arbetets syfte och hur studien utförts.

2.1 Ämnesval

Varför har vi valt att lägga ner tid och kraft i denna studi e? Vi är alla tre intresserade av
internationell marknadsföring och  då främst hur företag ska gå till väga när de ska in på en ny
internationell marknad. Vi känner också att ämnet som vi valt kan komma att vara tillgodo för
många företag som är på väg att exportera men inte riktigt har de infallsvinklar som behövs. I
och med den kunskap som vi fångat under  vår utbildning och nu senast genom momentet
International Marketing känns det som om vi träffat rätt i vårt ämnesval.

2.2 Förförståelse

Eftersom vi läst kursen International Marketing har vi en viss kunskap om ämnet. Denna
kunskap som vi hade innan vi började med studien kan ses som förförståelse. Förförståelse
kan förklaras som den kunskap som författaren till en studie har om det givna ämnet innan
studien börjar12. Förförståelse kan delas in i två grupper. Förstahands förförståelsen är
personliga erfarenheter och saker som vi upplevt tidigare. Andrahandsförförståelsen är
teoretisk förförståelse som vi samlat in genom böcker, artiklar, rapporter och föreläsningar. 13

Utifrån förförståelsen som författarna som gör studien h ar, skapar de frågor och idéer för att
få ökad förståelse av ämnet. 14

Vi tror att vår förförståelse kommer att påverka denna studie. Det är däremot svårt att säga
exakt hur denna förförståelse påverkar eftersom  vi har både förstahandsförförståelse och
andrahandsförförståelse som inverkar på studien. Vår andrahandsförförståelse kommer direkt
att påverka vår studie då vi läser vårt tredje år på Service Managementprogrammet och har
genom detta fått kunskaper inom flera olika ämnen som är relaterade till vårt ämnesval. Vi har
däremot ingen direkt förstahandsförförståelse om de branscher och företag som vi valt, utan
det är något som vi har blivit tvungna att samla in i början av vår studie med hjälp av
andrahandsinformation.

12 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, Finn (2001), Att utreda forska och rapportera , Malmö:Liber ekonomi
s. 222
13 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, 1993 s. 76
14 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, Finn (2001), Att utreda forska och rapportera , Malmö:Liber ekonomi
s. 222-223
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2.3 Kunskapssyn

Vi utgår från att förstå företagens verklighet i samband med deras exportverksamhet . Vi har
försökt att identifiera nyckelfaktorer g enom de respondenter som vi intervjuat. De tolkningar
som vi gör ska skapa förståelse om hur verkligheten ser ut hos dessa företag. Våra e gna
värderingar kommer att påverka studien därför har vi en hermeneutisk kunskapssyn som är ett
av synsätten i samhällsvetenskaplig forskning . Det hermeneutiska synsättet  utgår från att
verkligheten tolkas utifrån sociala sammanhang som tillsammans skapar en helhet och
förståelse av verkligheten. 15 Det positivistiska synsättet menar att vetenskapen är objektiv 16,
och att de värderingar som forskaren har inte får påverka studien. 17

2.4 Perspektiv

I vår studie kommer vi att ha ett företagsledarperspektiv då v år studie syftar till att försöka att
identifiera nyckelfaktorer som är viktiga  för företaget när de ska gå från planeringsfasen till
genomförandefasen av exportsatsningen. Det perspektiv forskaren väljer kommer att ha
inverkan på resultatet av studien , då perspektivvalet återger vilken typ av verklighet forskaren
påträffar 18.  Med perspektiv menas hur vi som personer ser omgivningen på olika sätt. Inom
forskningen är det viktigt att bestämma ur  vems perspektiv studien görs då perspektiven kan
skilja sig mellan olika nivåer i ett företag. 19

2.5 Angreppssätt

I vår studie utgår vi från befintliga teorier om internationa lisering. Utifrån dessa skapades en
preliminär modell som vi sedan utgår från i vår studie . Modellen ställs således mot ett antal
lyckade exportsatsningar som sex norrländska företag i tre olika branscher genomfört.
Modellen har verkat som grund för våra intervjuer. Vi har sedan gått tillbaka och utvecklat
teorikapitlet, genom att vi har fördjupat en del teorier. Vår studie kan därmed anses h a ett
deduktivt angreppssätt.

Den deduktiva strategin som är vanligast i samhällsvetenskaplig forskning utgår ifrån
befintliga teorier inom ett visst ämne. Dessa teorier blir sedan grunden till en hypotes som ska
studeras med en empirisk undersökning som  ofta är kvantitativ.20 Ett problem med den
deduktiva ansatsen är att den som gör studien kan bli påverkad av den befintliga teorin och
använder sig endast av information som bekräftar hypotesen. 21

15 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, Finn (2001), Att utreda forska och rapportera, Malmö:Liber ekonomi
s. 223
16 Halvorsen, Knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod , Lund: Studentlitteratur,  s. 14
17 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildnin g, Lund: Studentlitteratur, s.  45
18 Halvorsen, Knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod , Lund: Studentlitteratur,  s 38
19 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, Finn (2001), Att utreda forska och rapportera , Malmö:Liber ekonomi
s. 54-55
20 Bryman, Alan,(2004), Samhällsvetenskapliga metoder , Slovenien: Intergraf AB, s. 20-22
21 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur, s. 35
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I den induktiva strategin utgår forskaren från empirin och skapar teori från de data som den
empiriska studien som ofta är kvalitativ visade. 22 Genom att objektivt studera verkligheten
utan förväntningar eller förutfattade meningar får forskarna en bild av hur verkligheten ser ut i
en viss kontext. Utifrån detta använder de den relevanta informationen och skapar teori utifrån
den kontext som studerats. 23 Problemet med den induktiva teorin är att det är svårt att
generalisera teori från induktiva studier. 24 Det är även svårt, om inte omöjligt för en forskare
att vara helt objektiv inför en sådan studie.

Det finns även ett tredje angreppssätt som kallas ”den gyllene medelvägen”. I detta
angreppssätt finns ett samspel mellan teori och empiri. Här utgår forskaren beroende av
kunskapssyn fram och tillbaka mellan teori och empiri. Hermeneutiker utgår från teori till
empiri och tillbaka till teori medan positivister utgår från empiri till teori och tillbaka till
empiri.25

2.6 Kvalitativ metod

Två vanliga metoder att samla in data vid vetenskapliga studier är kvalitativa e ller
kvantitativa metoder. I kvalitativa metoder samlas data in med hjälp av exempelvis intervjuer
och det som sägs i intervjuerna är det som kommer att analyseras. I kvantitativ metod så
samlar forskaren in data från ett större antal respondenter. Enkäter  är ett exempel på en
kvantitativ metod. I kvantitativa studier omvandlas insamlad data till siffror, tal eller
procentenheter.26 Det som är gemensamt för de båda metoderna är när data analyserats är det
en svårighet att tolka data på ett korrekt sätt. 27 Det är svårt att säga vilken metod som är bäst
även om det pågår diskussioner mellan olika grupper. Somliga hävdar att syftet på studien
som görs är det som avgör om en kvantitativ eller en kvalitativ metod vore mest lämplig. 28

Utifrån vår hermeneutiska kunskapssyn skapas verkligheten i ett socialt sammanhang 29. Vi
valde en kvalitativ studie då vi vill skapa en förståelse för hur faktorer påverkar företagen i ett
specifikt sammanhang. Genom kvalitativa intervjuer anser vi att vi kan få information om de
strategier företagen i vår studie använde sig av. En kvalitativ studie ger också en hög intern
giltighet30. Med detta menas att man får fram förståelsen av ett fenomen eller en situation i ett
verkligt sammanhang31. Genom den öppenhet som en kvalitativ studie med för så erhålls ofta

22 Bryman, Alan,(2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Slovenien: Intergraf AB, s.  23
23 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur, s. 35
24 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s. 59
25 ibid s. 59-60
26 Backman, Jarl, (1998), Rapporter och uppsatser , Lund: Studentlitteratur,  s. 31
27 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur, s. 59
28 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur , s. 138
29 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, Finn (2001), Att utreda forska och rapportera , Malmö:Liber ekonomi
s.223
30 Jacobsen, Dag  Ingvar ,Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 142
31 Jacobsen, Dag  Ingvar ,Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 142
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väl nyanserade svar32. Respondenten lägger här ofta fram sina egna tolkningar och åsikter,
alltså dennes unika förståelse av det givna förhållandet 33. Därför anser vi att om man vill veta
hur företagen gjorde i sin exportsatsning är inter vjuer det sätt som passar vårt syfte bäst.

2.7 Val och insamling av sekundärkällor

De sekundärkällor vi har använt oss av är främst skrivna källo r som böcker och artiklar vilka
beskrivit olika teorier inom internationalisering. En sekundärkälla är mater ial som tidigare
samlats in och analyserat i andra syften och som används igen och analyseras i den nya
studien med ett annat syfte 34. Många av de teorier vi använder är utformade för
internationalisering. Det finns olika definitioner vad internationalisering är. Vi har valt att
använda oss av Czinkota och Ronkainens version av internationalisering som säger att det är
en process av planering och genomförande av transaktioner över landsgränser som syftar till
att tillfredsställa individer och organisationers  mål35. Export behöver inte ha samma betydelse
som internationalisering men vi ser export som ett av de första och viktigaste stegen vid en
internationaliseringsprocess. Därför använder vi oss av teorier som är inriktade både mot
export och mot internationa lisering. Några studier vi använt oss av har haft liknande syften
som vår studie och andra studier har haft syften som varit inriktade mot delar av vår studie.
De böcker vi använt oss av har varit inriktade mot internationell marknadsföring och vi har
valt ut de teorier vi tycker är relevanta för vår studie. Vi har även använt de referenser som
funnits i böckerna när vi valt vetenskapliga artiklar. Övriga artiklar har vi främst sökt i
business source premier. Vi har sökt på författare och sökord, sökorden h ar varit relaterade till
vår studie. Exempel på sökord vi använt är internationalization + company, leadership +
internationalization osv. Om vi hittat intressanta artiklar eller böcker så har vi även sökt på
författarnas namn som exempelvis Sharma eller B lomstermo.

2.8 Källkritik av sekundärkällor

Vi är medvetna om att det finns problem med sekundärkällor. En sekundärkälla bör personen
eller personerna som gör studien studera kritiskt så om det går att finna den ordinarie källan
bör forskaren leta informationen där36. Det blir ofta tal om sekundärkällors trovärdighet och
relevans i dessa fall37. Vi har i den mån det varit möjligt försökt att finna den ordinarie källan
till de teorier som vi använt oss av. Men även detta kan ses som en problematik eftersom  vi
som författare skulle kunna söka information som vi anser vara relevant och styrker de åsikter
vi har om ämnet. Vi har försökt att undvika det genom att även hitta kritik till en del av de
teorier vi använder.

32 Jacobsen, Dag  Ingvar ,Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 142
33 ibid s.142
34 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s. 117-118
35 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 4
36 Ejvegård, Rolf, (1996), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan,  s. 60
37 Halvorsen, Knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod , Lund: Studentlitteratur,  s. 32
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Många av källorna som vi använt har tagits fram av tidigare forskning inom ämnet, men inte
specifikt på de olika typer av tillverkande företag som vi undersökt. Vi anser att detta inte haft
så stor betydelse för vår studie, eftersom vi avser att få fram viktiga faktorer som kan påverka
en exportsatsning för tillverkande företag oavsett bransch.
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3. Forskningens syn på exportfaktorer

Detta kapitel inleds med en teoretisk inledning där vi beskriver faktorer som kan påverka en
exportverksamhet. Därefter ges en presentation över en äldre modell som  varit flitigt
förekommande under vår förundersökning. Nästkommande avsnitt kommer att redogöra för
vår egen sammanställda modell som vi byggt upp utifrån tidigare forskning på området.
Denna modell har vi sammanställt i syfte att visa vilka faktorer som t idigare forskning anser
påverka en etablering av en exportverksamhet.

3.1 Teoretiskt inledning

Företag som har geografiskt långt till viktiga marknader kan sannolikt ha svårt att se
möjligheterna till att exportera. Detta eftersom tillgång till informat ion, transport och
kontakter kan vara svåråtkomliga  samt kräva ett gediget förarbete. Mindre företag har
vanligtvis även mindre resurser vilket medför att de är i högre grad känsliga för felsatsningar.
Därför är det särskilt viktigt att noggrant undersöka vilka faktorer som påverkar innan de
påbörjar en export av sina produkter. Faktorer som kan påverka om exporten blir lyckad
skulle kunna vara företagets storlek och i vilken bransch företaget är verksam. 38

Hur mäter man exportframgång? Ett vanligt mått är  att använda sig av exportandel. Den talar
om hur stor andel av omsättningen som utgörs av export. Problemet med detta mått är att det
inte ger någon bild av exportens effektivitet samt att ett företag som har en svag hemma
marknad men säljer en större andel på export ses som en framgångsrik exportör. 39

Enligt Byberg har företag med hög exportandel företagsledare med tidigare erfarenheter av
export. Företag med en högre exportandel har också en personal med högre utbildning. De
framgångsrika företagen har dessutom i större utsträckning internutbildat personalen i
exportfrågor. Dessa företag använder sig av marknadsundersökningar på exportmarknaden
och de följer upp sin exportverksamhet. Byberg framför att det är viktigt med goda relationer
till samarbetspartners och kunder vilket fanns hos företag med hög exportandel. 40

Byberg menar också att företag med högre exportandel är bättre på att anpassa sina produkter,
priser och marknadsföring till den nya marknaden.  Framgångsrika exportföretag har ofta
unika produkter som de har utvecklat för den internationella marknaden. Företagen som
lyckats satsar på kvalité på sina produkter och framhäver detta genom ett högre pris.
Företagens arbetssätt förändras oftare och anpassas till exporthandeln. 41

Vi har valt att redogöra för Internationaliseringsprocessmodellen i inledningen av teorikapitlet
då den kan beskriva händelseförloppet och vad som påverkar en framgångsrik export.
Internationaliseringsprocessmodellen (Ip -modellen) var flitigt förekommande i våra
förundersökningar därav ansåg vi det motiverat att redogöra för modellen i vår studie. Även
om Ip-modellen har funnits med ett tag och fått kritik av bland andra Andersen så ser vi den

38 Byberg L-A (2000), Framgångsrik export bland småföretag, Östersund: SIR s. 9
39 ibid s. 12-13
40 ibid s. 69-75
41 ibid
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som en användbar modell eftersom den visar på en rad faktorer som påverkar en
exportsatsning. Kritik av modellen presenterar vi i slutet av avsnittet om Ip -modellen.

3.2 Internationaliseringsprocessmodellen

Det bör här tilläggas att modeller inte är en direkt bild av verkligheten och att ip-modellen
inte utgör något undantag i det ta sammanhang. Modeller är oftast baserade på förenklade
antaganden. Eftersom omvärlden är både komplex och dynamisk kan dessa antaganden snabbt
bli inaktuella. De två grundläggande antaganden som görs i ip -modellen är att resurserna är
heterogena, samt att kunskaperna om omvärlden är subjektiva föreställningar. 42

Internationaliseringsprocessmodellen (ip -modellen)

Tillståndsaspekter Förändringsaspekter

Figur 1
Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell
(Johanson, Blomstermo, Pahlberg. 2002 s. 51)

Forskarna Johansson och Vahlne vid Uppsala universitet undersökte under 1970 -talet svenska
tillverkningsfirmors internationalisering. 43 I Uppsalaskolan beskrivs
internationaliseringsprocessen som ett mönster företag följer och att internationaliseringe n
sker i små steg.44 De två forskarna menar att ett företags engagemang i effektiva
utlandsetableringsformer på så vis  är en stegvis ökande process. Den modell som de tog fram
(ip–modellen) innehåller fyra grundbegrepp som är nära kopplade till varandra och  som syftar
till att förklara denna internationaliseringsprocess. De fyra grundbegreppen i modellen är:

42  Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund:
Studentlitteratur s. 56-57
43 Johansson, Vahlne (1977), The internationalization process of the firm: a model of knowledge development
and increasing foreign markets. Journal of international business studies. Vol 8 no.1 s 23-32
44 Johanson, Wierderheim-Paul (1975) The internationalisation of the  firm- for Swedish case studies, Journal of
management studies. Vol.2, s 305-322
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∙ Marknadskunskap
∙ Löpande aktiviteter
∙ Engagemangsbeslut
∙ Marknadsengagemang

Två av dessa begrepp avser de förändringar som behövs beaktas vid en internationalisering.
Dessa två är Engagemangsbeslut och Löpande aktiviteter. De två andra begreppen är
tillståndsaspekter och avser att förklara hur internationaliserat företaget är. Tillståndsaspekter
inbegriper marknadsengagemang och marknadskunskap. 45 Forskarna hävdar att ett företag bör
börja sitt engagemang i utlandet på en liten skala för att sedan kunna växa. Den forskning som
de gjorde inom detta ämne ledde sedermera fram till utvecklingen av den modell som kallas
internationaliseringsprocessmodelle n, vilket beskriver ett företags val av marknad och
inträdesform vid internationalisering.

Marknadskunskap
De beslut som fattas i företag präglas i många fall av en ytterst begränsad kunskap och
bakgrundsinformation om exempelvis resurser och marknadsföru tsättningar. Mycket av
företagens verksamhet präglas av denna begränsade kunskap och företagens handlande går i
stor utsträckning ut på att utveckla kunskaper. 46 Med dessa kunskaper kan företag lättare se
men också värdera nya affärsmöjligheter. Dessa kunsk aper skulle kunna möjliggöra nya
marknadssatsningar, vilket innebär att företag lär sig nya saker och ser nya möjligheter. 47

Ip-modellen behandlar två typer av erfarenhetsbaserad kunskap. Det ena visar på
marknadskunskap som avser förhållanden på en särsk ild marknad såsom kunder, leverantörer
samt myndigheter och relationerna mellan dessa. Denna kunskap, om en viss marknad, är bara
användbar på den marknad som den förvärvades på. Den andra typen av erfarenhetsbaserad
kunskap tar sikte på det egna företaget s förmåga att bygga upp och driva en internationell
verksamhet. Denna typ av erfarenhetsbaserad kunskap kan avse företagets egna resurser och
möjligheter på en internationell marknad. Den kunskap om internationalisering som företaget
besitter består till stor del av kunskap om strategiskt planering för internationalisering. 48

Löpande aktiviteter genererar erfarenheter
Genom det löpande arbetet ute på marknaden så skaffar sig företag erfarenheter och
kunskaper. Det handlar om allt ifrån alldagliga kontakter  med kunder, leverantörer och andra
som tillsammans utgör den erfarenhetsbaserade kunskapen. Problemet med detta sätt att
skaffa sig erfarenhet är att det tar lång tid och det är inte något som företag kan gå ut och
omedelbart skaffa sig för att genomföra en ny satsning. Det är kunskapen omkring de löpande
aktiviteterna som det enskilda företaget skall tjäna pengar p å, vilket gör det olämpligt  att hyra
in personal i sin verksamhet eftersom de saknar dessa erfarenhetsbaserade kunskaper om
marknaden. I vissa fall kan det vara lämpligt att förvärva företag som besitter önskvärd
kunskap, dock är detta förfarande inte alltid genomförbart. Detta innebär att företag bör räkna
med att en exportsatsning är en tidskrävande process. 49

45 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund: Studentlitteratur
s. 50
46 ibid
47 ibid s.52
48 ibid s. 53-54
49 ibid s. 54
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Engagemangsbeslut en problemlösare  för nyttjande av affärsmöjligheter
Ett beslut att genomföra en exportsatsning är ofta en följd av att företag ser affärsmöjligheter
baserade på insamlade erfarenheter. Det kan vara erfarenheter som införskaffats under olika
omständigheter, men som gett fö rståelse eller övertygelse om att en utveckling av
verksamheten vore att föredra. De utlandssatsningar som företag tenderar att genomföra ligger
ofta nära den verksamhet som företagen redan bedriver. Med detta menas stärkande åtgärder
för den redan befintliga verksamheten genom kompletterande satsningar. Detta innebär att
företagen främst satsar på de marknader som de redan har kopplingar till, men där någon
verksamhet ännu inte har etablerats. Detta är ett resultat av att människor som är verksamma
på en viss marknad ser möjligheter, problem och lösningar på problem på just denna marknad.
Genom de affärskontakter som ett företag redan har på sin befintliga marknad kan också
affärsmöjligheter urskiljas och föreslås, vilket gör att satsningar ofta görs kring den
verksamhet som de redan bedriver. Det grundläggande i ip -modellen är således att de
utlandssatsningar som genomförs är ett resultat av de erfarenheter företag skaffar sig på denna
marknad.50

Marknadsengagemang en marknadsbindare
Det fjärde och sista begreppet i denna modell är marknadsengagemanget, vilket visar hur
beroende ett företag kan vara av en utlandsmarknad. Styrkan i marknadsengagemang relateras
till huruvida ett företags resurser är bundna till marknaden. Utöver resurser så kan
marknadsengagemang också vara beroende av specifika kunskaper om en marknad.
Marknadsengagemangets betydelse i modellen är stort på grund av att det visar att företaget
har mycket att förlora vid en problemsituation. Problem i detta sammanhang kan vara att
agenter drar sig ur eller att företagen inte skyddar sina satsningar genom kontinuerlig
utveckling. Marknadsengagemanget är på det viset nära knutet till både kunskaper om
marknaden och de löpande aktiviteterna, eftersom att de alla påverkar varandra. 51

Kritik IP-modellen
Vi instämmer till viss del med författarna, när de menar  att erfarenhetsbaserad kunskap vinns
genom en learning by doing (praktiserande) process,  men vi tror att de missar en viktig
aspekt. Vi anser att den erfarenhetsbaserade kunskapen också i många fa ll kan erhållas genom
insamlande och tolkande av information  för att på den vägen skapa sig värdefull kunskap om
marknader. Ett problem med modellen är att företagens utveckling inte påverkas och att den
är förutbestämd, samt att modellen inte tar hänsyn till att företag vanligtvis har begränsade
resurser52. Det finns även synpunkter på att företags exportsatsningar inte behöver ske i små
efterföljande steg, vid en introduktion på en ny internationell marknad. Företag med stora
ekonomiska resurser kan ta stö rre steg i sin internationaliseringsprocess då de inte tar en lika
stor risk som företag med små ekonomiska resurser. En ytterligare synpunkt är att företag kan
använda sin erfarenhet som de redan fått genom att verka internationellt på en liknande
marknad. De kunskaper som företag således genererat från tidigare introduktioner på andra
marknader gör att företag kan ta större steg i internationaliseringsprocessen på den nya
marknaden.53 Det förklaras heller inte i Ip -modellen hur eller vad som startar
internationaliseringsprocessen. 54

50 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund: Studentlitteratur
s. 55
51 ibid
52 ibid s. 59-60
53 Andersen, Otto (1993) On the internationalization process of firms: a critical analysis, Journal of international
business studies, Vol 24 no 2, 93-124, s. 3, 10, 13
54 ibid s. 8
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Vår sammanställda modell bygger till viss del på de fyra faktorer som återfinns i Ip -modellen.
Nedan kommer vi att ingående beskriva de faktorer som ingår i vår sammanställda modell. Vi
inleder med att redogöra för de faktorer som förekommer på företagsnivån, därefter utvecklar
vi de faktorer som återfinns på den strategiska nivån.

3.3 Modell över exportfaktorer

Vi har valt att presentera vår sammanställda modell i ett tidigt skede. Detta hoppas vi ska
underlätta för läsaren och ge en övergripande bild av vad teorikapitlet kommer att innehålla,
då teorikapitlet fortsättningsvis är uppbyggt efter modellen och följer dess nivåer. Modellen
presenterar tre olika nivåer av faktorer: Nationell, Företag och Strategier. Fokus i studie n har
riktats på nivåerna Företag och Strategier. Den första delen av modellen som vi kommer att
presentera är Företagsnivån. Denna är uppbyggd kring teorier om vad som händer inom
företaget och hur dessa delar påverkar eller påverkas av en exportsatsning. Denna nivå
innefattar även företagets nätverk och dess betydelse. Strategierna i strateginivån är direkt
kopplade till genomförandet. Strateginivån bygger på teorier om hur företaget kan
marknadsföra sig, hur produkten kan exporteras samt hur priser kan s ättas. Strateginivån är
indelad i tre delar; kommunikationsstrategi, distributionsstrategi samt prisstrategi.

Figur 1.Modell över exportfaktorer. 55

55 Modellen är konstruerad av författarna .



Forskningens syn på exportfaktorer
___________________________________________________________________________

16 av 96

3.4 Företagsnivån

Nedan kommer vi att presentera de olika faktorer som återfinns inom företagsnivån enligt
modellen ovan. Dessa faktorer baseras på tidigare forskning.

3.4.1 Företaget
Vilken inverkan olika faktorer har på företaget kan vara beroende på företagets karaktär.
Därför kommer vi nedan att redogöra för olika typer av kategorier som karaktärise rar företag.

Det finns olika sätt att kategorisera företag och dess verksamheter. Vi har valt att använda
Anderssons beskrivning av företag. Han kategoriserar företag i tre kategorier; Simple
suppliers, Advanced suppliers och Own product suppliers.56 Vi har valt dessa då de visar att
företagets verksamhet kan påverka möjligheten till export och därför vill vi kunna
kategorisera de företag som vi studerar.

Simple suppliers använder sin kunskap att tillverka produkten och det är  viktigt för dessa
företag att hålla en låg kostnad så att de kan producera i stora volymer. Simple suppliers
utvecklar heller inte några egna produkter utan tillverkar enkla produkter till andra företag och
de konkurrerar med lågt pris. Problemet för dessa företag är att det är svå rt att hålla låga
kostnader i ett väl utvecklat land som Sverige. Därför så har många av dessa företag
försvunnit utomlands där kostnaderna är lägre. 57

Advanced suppliers konkurrerar med mer än priset. Produkterna är mer specialiserade och
företagen levererar kombinationer och färdiga lösningar till sina kunder. Företagen använder
sin kunskap till mer än bara själva produktionen. Det är viktigt för dessa företag att ha en bra
kontakt med sina kunder så att de tillsammans kan utveckla en bra lösning för båd a parter.
Detta gör det komplicerat för dessa företag att internationalisera. Det är svårt att ha en nära
kontakt med företag utomlands samt att det är väldigt kostsamt. 58

Own product suppliers tillverkar sina egna produkter och konkurrerar främst genom at t deras
produkt ska vara bättre än konkurrenternas. Detta kan de uppnå genom exempelvis god
kvalité eller ett starkt varumärke. Dessa företag kan sälja sina produkter via mellanhänder
vilket underlättar en internationalisering av företaget. 59

Blomstermo och Sharma skriver om företag som agerar på en internationell marknad från det
att företaget bildas, dessa företag kallas för Born Globals. Born Globals är små och har ofta en
avancerad kunskap inom företaget genom sina anställda och produkterna är different ierade
från konkurrenterna eller unika. Kunskapen i Born Globals påverkar valet av vilken ny
marknad som företaget skall exportera till. 60

56 Andersson, Svante (2002), Suppliers international strategies, European Journal of Marketing , 36-1/2, 86-110
s. 3-4
57 ibid
58 ibid
59 ibid
60 Sharma, D. Deo och Blomstermo Anders (2003) The internationalization process of Born Globals: a network
view, International business review , 12, 739-753 s. 7-8
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Hur ett företag bedrivs kan oftast härledas till vilka mål och visioner som företagsledningen
har ställt upp. En viktig del i exportverksamheten vilar därav på företagets mål.

3.4.2 Mål och visioner
Att arbeta mot mål är viktigt i de flesta sammanhang och företag som arbetar med export
utgör inget undantag. De mål företaget har med sin export styr till stor del hur företaget bör
utforma sin strategi och arbeta med sin exportsatsning.

För att eftersträva ett företags visioner så ställs mål och delmål upp. Mål är konkreta resultat
som verksamheten arbetar för att uppnå. Målen har på det viset en central roll i omvandl ingen
av strategiska beslut från tankar till handling. Mål är med andra ord ett styrinstrument som
används för att förverkliga ledningens strategiska upplägg. Detta sker genom att det
gemensamma målet partitioneras och därefter fördelas arbetsuppgifterna u t till medarbetarna i
organisationen.61 För företag är det viktigt att ha gemensamma mål att sträva efter inom
företaget. Företag bör även ha kontrollsystem som underlättar för personalen att tillsammans
arbeta mot de mål företaget har med sina exportaktivi teter.62 Vi håller med Byberg att det är
viktigt att ha gemensamma mål för sin exportverksamhet. Forskarna Karunaratna och Johnson
påtalar att det även är viktigt att sätta upp målsättningar med sina samarbetspartners.

Genom att arbeta med målfokusering vi d kontakter med mellanhänder kan företaget
underlätta sin exportsatsning. Mellahänderna bör arbeta efter samma mål som företaget
arbetar efter. Det blir därför viktigt att företaget att söker  efter mellanhänder som har samma
mål som företaget. Detta bidrar  till att skapa en effektivare koordinering av deras samarbete. 63

Efter att företagsledningen eller ägarna fastställt mål för verksamheten överlämnas arbetet
med att uppfylla målet till en operativ chef. Vanligtvis är det företagsledaren som skall driva
företaget på ett sådant sätt att uppställda mål uppnås och ibland även överträffas.

3.4.3 Företagsledare
Studier utgår från att företagsledaren och det ledarskap som denne utövar har en betydande
inverkan på företagets resultat vid en exportsatsning. Före tagsledaren utgör även en
avgörande faktor för en långsiktigt framgångsrik exportverksamhet. Framgångsrika
exportföretag har oftast en drivande ledare. 64

Enligt Byberg har tidigare studier v isat på ett positivt samband mellan företagsledarens
utbildningsnivå och exportens andel av omsättningen. Bybergs studie visar däremot inget
nämnvärt samband mellan tidigare nämnda variabler, istället korrelerar företagsledarens
utbildningsnivå med företagsstorlek.  Byberg anför även att tidigare studier visat ett samband

61 Mintzberg. H (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans,
Planners, New York : Maxwell Macmillian Inc. s. 71
62 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer- En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå Universitet s. 175
63 Amal R. Karunaratna and Lester W. Johnson , Initiating and maintaining export channel intermediary
relationships, Journal of International Marketing  Vol. 5, No 2, 1997, s.7
64 Gray, B J (1997). Profiling managers to improve export promotion targeting. Journal of International Business
Studies; 2nd Quarter, Vol. 28 Issue 2, p 387-420, 34p, 7 charts
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mellan företagsledarens tidigare erfarenheter av exportarbete och exportframgång .65 Gray
förklarar i sin artikel ett samband mellan företagsledarens attityd, kunskap, förmåga och
företagets exportframgångar. Beslut som rör val av marknad och etablering påv erkar
företagets omfattning av dess exportverksamhet. Det är på så vis sannolikt att erfarna
företagsledare använder ett flertal metoder för att etablera en exportverksamhet. Framgången
med företagets exportverksamhet vilar ofta på företagsledarens beslut och därmed även på
företagsledarens befintliga kunskaper, förmågor och erfarenheter. Tidigare erfarenheter av
utlandsarbete skapar vanligtvis kontaktnät, marknadskännedom och kunskaper för en
etablering på exportmarknaden. Företagsledarens förväntningar på  de aktiviteter som
genomförs är troligen stark beroende av företagsledarens tidigare erfarenheter. 66 Det är tydligt
att både Byberg och Gray anser att det är en fördel om företagsledaren har tidigare erfarenhet
av export.

Gray har kategoriserat typer av f öretagsledare beträffande exportverksamheter. Dessa tre
typer är Achievers (Verkställare), Strivers (Strävare) och Pessimists (Pessimister). Achievers
utmärker sig genom att inneha mycket goda kunskaper och färdigheter om internationella
affärer. De har även en mycket positiv attityd till internationella affärer och dessutom har de
en drivande strävan att skapa tillväxt och lönsamhet från de internationella affärerna. Dessa
företagsledare har sannolikt även ett större intresse av att undersöka nya marknader  och dess
möjligheter. Uppfattningen om psykiskt avstånd är dock inte annorlunda än för Strivers och
Pessimists. Med psykiskt avstånd avses personens subjektiva uppfattning av avståndet och
inte det faktiska geografiska avståndet. Deras oro för ökad konkur rens sammanfaller däremot
med Strivers men inte med Pessimists. 67

Strivers har endast en begränsad strävan efter att undersöka nya marknader och en lägre
medvetenhet om dessa marknaders möjligheter. Dessa företagsledare har även rimligt höga
förväntningar på internationella affärer och dessutom har de små kunskaper och färdigheter
om internationella affärer. Det psykiska avståndet och ökad konkurrens är faktorer som
inverkar på Strivers agerande. 68

Företagsledare som inryms under typen Pessimists har en lå g benägenhet att öka sina
internationella affärer. Dessa har även en väldigt låg medvetenhet om de marknadsmöjligheter
som kan finnas och relativt låg strävan efter tillväxt och lönsamhet. Denna typ av
företagsledare prioriterar den inhemska marknaden och har ett lågt intresse av en
internationell marknad. Pessimists är dock mindre oroade över de hinder som uppkommer av
psykiskt avstånd. Produkten kan dock vara av sådan art att företagets expandering begränsas
till en eller ett mindre antal marknader. Tydli gt för dessa företagsledare är däremot att de har
väldigt lite kunskaper och färdigheter om internationella affärer. 69

Företagsledaren är den person som är ytterst ansvarig för företaget. Det förefaller naturligt att
företagsledaren därför innefattas i stu dien. Företagsledarens bedömningar är sannolikt stark
influerade av dennes kunskaper och erfarenheter. Det är däremot inte endast företagsledarens

65 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. 128-129
66 Gray, B J (1997). Profiling managers to improve export promotion targeting. Journal of International Business
Studies; 2nd Quarter, Vol. 28 Issue 2, p  387-420, 34p, 7 charts
67 Gray, B J (1997). Profiling managers to improve export promotion targeting. Journal of International Business
Studies; 2nd Quarter, Vol. 28 Issue 2, p 387-420, 34p, 7 charts
68 ibid
69 ibid
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kunskaper som är relevanta för verksamheten. Personalens kunskap och erfarenheter påverkar
även verksamheten och hur den hanteras. I följande text kommer vi att utveckla betydelsen av
kunskaper och erfarenheter inom exportverksamheter.

3.4.4 Kunskaper och erfarenheter
Att kunskap är viktigt vid en exportsatsning har vi redan nämnt vid vår beskrivning av ip -
modellen. Det finns olika synpunkter på hur företag kan skaffa sig kunskap om marknaden.
Vissa menar att kunskap om marknaden endast är något som företaget kan införskaffa genom
erfarenhet medan andra menar att den kunskapen kan erhållas på andra sätt. Det är därför
intressant att ställa dessa två synpunkter mot varandra och se hur kunskap påverkar
exportsatsningar.

Andersen anser att det är viktigt att det finns kunskap inom företaget för att en
internationalisering ska lyckas. Företaget behöver allmän kunsk ap samt kunskap om
marknaden. Kunskap om marknaden är något som företag endast får genom erfarenhet, men
om marknaden är stabil kan företag skaffa kunskap om marknaden genom andra aktiviteter än
att vara verksam på marknaden .70 Byberg menar att kunskap hos företaget kan vara kunskap
som finns hos personal och företagsledare. Denna kunskap baseras på vilken utbildning som
personalen har samt om de fått internutbildning. Information som företaget tagit del av genom
marknadsundersökningar och uppföljning av sin  exportverksamhet är också kunskap som
företaget har.71

Enligt Johansson m.fl. så finns det olika former av kunskaper, till exempel objektiv kunskap
och erfarenhetsbaserad kunskap. Objektiv kunskap införskaffas genom inlärning, exempelvis
genom att göra ritningar, läsa läroböcker, göra övningar eller liknande aktiviteter. Denna
kunskap kan enkelt överföras mellan individer och därmed mellan delar i ett företag.
Erfarenhetsbaserad kunskap är däremot sådan kunskap som individer eller företag får genom
personliga erfarenheter. Exempelvis den kunskap som företaget indirekt erhåller genom andra
företag eller via individers interaktion och arbete. Erfarenhetsbaserad kunskap fås alltså
genom en ”learning by doing” process. 72

Utifrån detta kan vi tydligt se att An dersen i huvudsak anser att erfarenhet är det enda sättet
att skaffa sig information om marknaden medan Byberg menar att kunskap om marknaden
kan fås genom exempelvis marknadsundersökningar. Som vi beskrivit tidigare så fördelas
insamlingen av kunskap genom två olika metoder enligt ip -modellen. Utifrån ip-modellen
finner vi att Byberg beskriver sin kunskapsinsamling i termer av objektiva kunskaper medan
Andersen beskriver en kunskapsinsamling genom en erfarenhetsbaserad metod. Kunskaper
och erfarenheter behöver dock realiseras för att bidra till företagets framgångar. Vad som
prioriteras och vilken tid avsätts för olika aktiviteter tror vi är beroende av företagets
befintliga kunskaper och erfarenheter. Detta beskriver vi närmare i följande avsnitt.

70 Andersen, Otto (1993), On the internationalization proces s of firms: a critical analysis, Journal of
international business studies , 24-2, 93-124 s. 3
71 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. 128
72 Johansson. J, Blomstermo. A, Pahlberg. C, Företagets internationaliseringsprocess (2002), Studentlitteratur
Lund , s 52
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3.4.5 Engagemang och kreativitet
Företagets engagemang omfattar den tid och handlingar som härrör exportverksamheten.
Attityder och företeelser som är kopplade till exportverksamheten är faktorer som också
innefattas i ett företags engagemang. Intensiteten och f rekvensen i dessa faktorer belyser i
vilken grad som företag är engagerad. Dessa faktorer är bland annat antal anställda inom
exportverksamheten, samarbeten med andra beträffande export och typen av beslutsprocess
rörande exporten. Hur företaget uppfattar och prioriterar exportverksamheten relateras till
dess attityd. Företagets förväntningar på framtiden beträffande exportverksamheten är även en
faktor som visar på företagets attityd. Enligt Byberg har tidigare studier påvisat tydliga
samband mellan export framgång och den tid som företagsledare investerar i
exportverksamheten. Det finns ett tydligt samband mellan företagsledarens tid utomlands och
företagets exportandel.73

Litteraturen påtalar en koppling mellan den tid som företag lägger ner på exportverks amheten
och hur framgångsrik företagen är på den internationella marknaden. Vi anser därför att det är
relevant att beskriva hur detta har undersökts i tidigare studier.

Hur företaget skall struktureras beträffande antal anställda och beslutsprocess kan formuleras i
dess organisationsstruktur. Företagsledaren skall organisera de resurser som finns att tillgå för
att effektivt producera den produkt som företaget tillsist kommer att sälja. En noggrant och
väl planerad organisationsstruktur kan därmed bli av görande för att företaget skall lyckas med
sin exportverksamhet.

3.4.6 Organisationsstruktur
En organisationsstrukturs grundfunktioner är att verka som en väg för att tydliggöra
beslutsfattande och koordinering, samt som ett system för rapportering och k ommunikation.
Som Czinkota och Ronkainen skriver beror ofta företagets val av organisationsstruktur på hur
pass internationaliserat företaget är. Desto mer internationaliserad ett företag eller
organisation är, desto mer komplex tenderar organisationsstruk turen att bli. Enligt Czinkota
och Ronkainen kan de olika strukturer som förekommer vid internationalisering delas in i tre
kategorier baserade på grad av internationalisering. 74 I internationaliseringens tidiga skede så
görs det oftast ingen skillnad i organisationen, därför behovet av en organisatorisk förändring
är lågt. Organisationsstrukturen i detta tidiga skede är oftast liten och informell. Vart efter
behovet på den internationella marknaden och företagens intresse ökar så krävs det också en
ändring av organisationsstrukturen. Detta leder senare oftast till en utveckling av
organisationen och företaget inför då en internationell divisionsstruktur. Denna struktur
centraliserar alla beslut och aktiviteter beträffande den internationella verksamheten. Vä xer
företaget ytterligare uppkommer behovet av en global struktur. Den globala strukturen kan
delas upp i fem olika strukturer beroende av företagets specifika behov. Dessa strukturer är
produkt, områdes, funktions, kund eller mixstruktur. 75

Vi valde att diskutera hur organisationsstrukturen ändras och påverkas vid en
internationalisering. Det är relevant för vår studie att undersöka om de företag vi studerat har
genomfört några förändringar i sin organisationsstruktur till följd av deras exportverksamhet.

73 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. 109-111
74 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 215
75 ibid s. 216-219
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Vi tror att företagets organisationsstruktur förändras vid en internationaliseringsprocess vilket
även beskrivs av Czinkota och Ronkainen. Organisationsstrukturens syfte är även att formera
företagets resurser på ett sådant sätt att effektivitet i arbetet  uppnås. En av företagsledarens
viktigaste uppgifter är att värdera och organisera sina resurser, dessa resurser har vi delat in i
kapital och personal.

3.4.7 Resurser
Kapital
Företagets kapital är avgörande för hur dess exportverksamhet kan byggas upp.  Ett
kapitalstarkt företag har sannolikt bättre möjligheter att bygga upp en exportverksamhet enligt
företagets önskan.76 Produkter som kräver en anpassning till den nya exportmarknaden
föranleder oftast till ökade kostnader 77. Dessa kostnader måste inrymmas  i det kapital som är
avsatt för exportverksamheten. Företagets val av distributionskanaler är en del i
exportverksamheten som är starkt beroende av företagets kapital tillgång. Upprättande av
egna återförsäljarorganisationer på exportmarknaden eller att u tbilda personal i redan
etablerade företag är två typer av investeringar som bör beaktas vid en exportsatsning. 78

Förvärv av företag som redan är etablerade på den avsedda exportmarknaden förekommer allt
oftare, denna typ av transaktion förutsätter även att  erforderligt kapital finns för ett lyckat
genomförande.79

Transporten av företagets produkter till exportmarknaden innebär oftast stora kostnader.
Denna typ av kostnad bör inräknas i kapitalåtgången för en exportsatsning. 80 Vid
introduktionen på en ny exportmarknad förutsätts att en viss marknadsföring av produkten
genomförs. Från företagets sida önskas att marknadsföringen motsvarar de mål som företaget
fastställt för exportverksamheten. Däremot begränsas oftast företagets marknadsföring av dess
tillgång på kapital och resurser.81

Storleken på företaget påverkar om de ska kunna bedriva en framgångsrik exportverksamhet
då stora företag har mer resurser att tillgå. 82 Vi anser att stora företag också har en större
personalstyrka som sannolikt bör  medföra en bredare kunskapsbas men små företag behöver
även personal som har rätt kompetens för att producera och sälja företagets produkt.
Tillsammans med kapital utgör personalen företagets resurser.

Personal
För att skapa konkurrensfördelar förutsätts att företage t både anställer och utbildar rätt
personal. En noggrant planerad kompetensutbildning bidrar även till att skapa en stark
konkurrensfördel.83

Ett noggrant planerat personalarbete främjar även ett effektivt arbete och motverkar att
irritation uppstår bland personal som befinner sig långt från verksamhetens säte. 84 Den

76 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 422
77 ibid s. 344
78 ibid s. 422
79 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund: Studentlitteratur
s. 125
80 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 532
81 ibid s. 579
82 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. 15-16
83 Kotler. P (2002), Principles of marketing  3th European edition, Harlow: Prentice Hall s..361-363
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personal som företaget rekryterar kan komma att arbeta för företaget hela sitt yrkesliv, därav
är det viktigt att företaget utvecklar och motiverar sin personal. 85

Företagsledningen i exportföre tag måste vanligtvis bedöma hur ansvar och beslut skall
fördelas, antingen centralt eller kanske lokalt. På grund av de vanligtvis långa avstånden och
olikheter i lagar, kultur och traditioner krävs det normalt att beslut decentraliseras till en lokal
nivå. Företaget måste ta ställning till vad som är strategiskt gynnsamt och därav vilka beslut
som bör behållas centralt eller decentraliseras. Detta beror i hög grad av tillgång på
kompetens, företaget kultur och historia samt dess resurser och utvecklingsniv å. 86

Företaget bör snabbt kunna anpassa sig till förändringar som uppkommer, därför är det viktigt
att företaget strävar efter flexibilitet och kreativitet gällande sin personal. För att uppnå
flexibilitet och kreativitet bör företagsledningen fastställa organisationens handlingsramar och
tillåta lokala chefer frihet att anpassa verksamheten för de lokala förutsättningarna. Dessa
anpassningar skall dock rymmas inom organisationens fastställda ramar. 87

Behovet beträffande personal vid en exportverksamhet ä r beroende av den befintliga
personalstyrkan. Företaget behöver bedöma om dess nuvarande personal har tillräckliga
kunskaper och färdigheter för att bemöta exportmarknadens krav. För att undvika konflikter
och missförstånd bör företaget noggrant undersöka vilka krav som kommer att ställas från
exportmarknaden. Företag som verkar på en internationell marknad bör sträva efter att i
möjligaste mån delegera beslut till lokala beslutsfattare och centralt endast arbeta med
koordinering. Ett viktigt inslag för en fungerande exportverksamhet är därav
kommunikationen mellan exportmarknaden och företaget. Insatser som språkutbildning eller
aktiviteter där företaget tar hem exportrelaterad personal till Sverige för konferenser och
möten kan vara avgörande för exportver ksamheten. 88

Genom att rätt kompetens finns hos personalen kan företaget bemöta kundernas efterfrågan
från exportmarknaden.89

I företag som arbetar med export tror vi kommunikationen inte enbart sker mellan
exportansvariga och exportkunder. Beroende på b ransch och företag är sannolikt övrig
personal även deltagande i kommunikationen mellan exportmarknaden och företaget. Därav
finner vi det nödvändigt att beskriva personalens betydelse i exportverksamheter.

Som vi beskrivit tidigare utgör företagets pers onalstyrka en viktig del vid produktionen av
företagets produkt. Den produktutveckling som exportmarkanden kan kräva förutsätter att
personal har rätt kunskaper och färdigheter för att producera den produkt som den nya
marknaden kräver.

84 Söderman S (1994) Exporthandboken – Strategier: Affärsutveckling för små och stora företag , Smedjebacken:
Smegraf s. 155-164
85 ibid s. 155
86 ibid s. 156
87 ibid s. 156
88 ibid s. 155-164
89 ibid s.157
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3.4.8 Produkten
Produkten i sig är en faktor som skulle kunna påverka möjligheten till en lyckad export. Vad
är då en produkt? Vi har valt att beskriva produkten utifrån Kotlers tre nivåer då vi finner
denna definition som väl motiverad eftersom studien endast innefattar  företag som producerar
fysiska produkter.

Enligt Kotler så definieras en produkt som något som erbjuds en marknad för kännedom,
granskande och konsumtion i syfte att uppfylla ett behov. Kotler menar också att produkter är
mer än bara fysiska ting. För at t förstå denna innebörd så krävs medvetenhet om att en
produkt har en bredare definition som också inkluderar service, personer i servicen, samt
platsen var servicen utfärdas och organisation. 90 I vår studie så berör vi bara den fysiska
produkten, som ett företag producerar och levererar.

Kotler beskriver produkten i tre nivåer. Nivåerna benämns som kärnprodukten, den faktiska
produkten och den utökade produkten. Den mest grundläggande nivån är kärnprodukten. Med
kärnprodukten menas vad som konsumenterna ve rkligen köper, alltså vilka problem som
produkten för kunden. Ett exempel på detta kan vara att en bilköpares syfte är att kunna
transportera sig. Nästa nivå enligt Kotler är den faktiska produkten som formas runt
kärnprodukten. Den faktiska produkten best år av kvalitet, egenskaper, utformning, namn och
paketering. Detta kan förklaras som vilken typ av bil en kund är intresserad av. Den slutgiltiga
nivån av produkter är den utökade produkten, vilket innefattar eftermarknadsservicen,
leverans, garantier och ibland även installation av produkten. Dessa förknippas med att en
kund vid ett köp får olika sorters förmåner som gör kärnprodukten och den faktiska produkten
mer attraktiv.91

Företagen i vår studie tillverkar olika produkter som de exporterar till ett fl ertal olika
marknader. Eftersom vi tror att olika marknader kan kräva olika grad av produktanpassning så
är det viktigt för oss att diskutera produktanpassning då det är en faktor som vi tror kan ha
betydelse för en exportsatsning.

Forskning har visat att  när företag ska in på en ny marknad måste de besluta om de ska
anpassa produkten eller sälja den som den är på den nya marknaden. Företaget kan anpassa
produkten för ett visst land, eller välja att utveckla nya produkter för den nya marknaden. En
av fördelarna med en standardiserad produkt är att produktionskostnaden blir lägre. Med en
anpassad produkt är en av fördelarna att den passar den nya marknaden bättre. Produkter för
konsumentmarknaden har ett större behov att vara anpassad än vad industriprodukte r har.
Vilken sorts produkt företaget tillverkar har förstås inverkan på anpassningen eftersom vissa
produkter kan vara svår att anpassa. 92

Byberg menar att framgångsrika exportföretag ofta har unika produkter som de har utvecklat
specifikt för den internationella marknaden.93

90 Kotler. P (2002), Principles of marketing  3th European edition, Harlow: Prentice Hall s.460
91 ibid s.460
92 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 328-330
93 Byberg L-A (2000), Framgångsrik export bland småföretag , Östersund: SIR s. 71-72
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3.4.9 Nätverk
Vi har valt att använda Nätverksmodellen för att demonstrera betydelsen av nätverk vid en
exportsatsning. Enligt vår modell finns nätverk både inom och utanför företaget. Därför har vi
placerat företaget i ett nätverk .

Nätverksmodellen
Ett nätverk består av aktörer som är sammanvävda till följd av att de utför olika aktiviteter i
samarbete med varandra. Vissa resurser förädlas och andra förbrukas. Var och en av de tre
komponenterna aktörer, resurser och aktiviteter ä r alltså beroende av varandra. Aktörer utför
aktiviteter och kontrollerar resurser. Resurser kontrolleras av aktörer och deras värde bestäms
av de aktiviteter som den används i. Aktiviteterna utförs av aktörer och då förbrukas vissa
resurser för att andra skall förädlas.94

Ett nätverk består av sammankopplade förbindelser mellan olika aktörer på marknaden. Det
viktigaste är att förstå den roll som det enskilda företaget har i den totala nätverksstrukturen,
samt hur dessa aktiviteter påverkar andra företags aktiviteter och vice versa. Ett företags
aktiviteter kopplas samman med andra företag, så som distributörer, leverantörer,
slutanvändare samt konkurrenter. Företagsförbindelser mellan enskilda företag är på så vis
inte helt oberoende av varandra. Företag k öper material från leverantörer som i sin tur är
köpta från andra leverantörer. I slutändan ska olika komponenter passa ihop och ingå i samma
slutprodukt samt fungera tillsammans. För att beskriva och analysera utvecklingen i ett
nätverk används en modell som består av tre komponenter:

• Aktörer
• Aktiviteter
• Resurser95

Figur 2 Nätverksmodellen.96

94 Gadde, L-E,  Håkansson. H (1998), Professionellt inköp, Lund: Studentlitteratur s. 111-112
95 ibid s. 111-112
96 ibid s. 112
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Nätverk är viktigt för företag som vill internationalisera. Nätverken hjälper företag att lära sig
om internationaliseringsprocessen genom att de ger inform ation om marknaden. Det är dock
viktigt för företag att inte vara för starkt knutna till ett nätverk då det hindrar företaget att
anpassa strategin till marknaden. 97 Att vara en del av ett nätverk kan dock främja en lyckad
etablering då de leder till varakt iga och stabila relationer. Nätverken kan exempelvis vara
tekniska, sociala, kunskapsmässiga, ekonomiska eller juridiska .98

Nätverk anses vara en viktig variabel som skulle kunna ha en stor betydelse för ett företags
etableringsprocess.99 Olika affärsförbindelser är kopplade till varandra i den mening att det
som sker i ena förbindelsen påverkar den andra. Genom att företag ofta är engagerade i ett
antal förbindelser samt att alla dess förbindelser genom motparterna är kopplade till
ytterligare förbindelser,  kan man urskilja en bild av ett nätverk som breder ut sig över
gränser.100

Vi håller med att företagets nätverk är en viktig del i exportsatsningen då det sammanbinder
viktiga samarbetspartners för företaget. Nätverksmodellen anser vi vara relevant för de nna
studie eftersom den visar på integration mellan olika faktorer vid en exportverksamhet. Vi
håller inte med Sharma och Blomstermo om att vara för starkt knuten till ett nätverk skulle
hindra företagets anpassning. Vi anser att ett nätverk skulle kunna h jälpa företaget att anpassa
strategin till marknaden.

I tidigare text har vi redogjort för de faktorer som ingår på företagsnivån i vår sammanställda
modell. Vi fokuserade på företagets interna faktorer. Vi ordnade de olika faktorerna i
företaget på det sätt som vi tror faktorerna bygger på varandra. Mål fungerar som en styrande
faktor för företagsledaren vilken bygger upp en organisationsstruktur där resurser fördelas och
kombineras på ett optimalt sätt för att effektivt producera företagets produkter. Vi  avslutade
med att beskriva hur nätverket påverkar företaget och dess verksamhet. Om företaget
sedermera vill nå framgång krävs att fördelaktiga strategier utformas och implementeras.
Dessa strategier kommer att beskrivas i följande text.

3.5 Strategier

Nästa nivå i vår sammanställda modell behandlar strategier och dess betydelse för en
framgångsrik exportverksamhet. En väl utarbetad strategi för exportverksamheten är centralt
för att företag ska lyckas101. Enligt Andersson ska de ansvariga på företaget var a medveten
om vilka styrkor och svagheter företaget har och hur den nya företagsstrukturen för
internationalisering kommer att påverka företaget i framtiden. Det är också viktigt att
strategin för internationaliseringen är integrerad i den tidigare strateg in och inte behandlas
som en fristående strategi, eftersom den påverkar hela företaget. Det är från kärnkompetensen
i företaget som strategin ska utvecklas. 102

97 Sharma, D. Deo och Blomstermo Anders (2003), The internationalization process of Born Globals: a n etwork
view, International business review , 12, 739-753 s. 6-7
98 Gummesson. E (2002), Relationsmarknadsföring: Från 4p till 30r , Malmö: Liber ekonomi s.23-37
99 ibid s. 23-37
100Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund:
Studentlitteratur s. 84
101 Byberg L-A (2000), Framgångsrik export bland småföretag , Östersund: SIR s. 71
102 Andersson, Svante (2002), Suppliers international strategies , European Journal of Marketing , 36-1/2, 86-110
s. 20
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De strategier vi har i vår tidigare presenterade modell  över exportfaktorer är pris-
kommunikation- och distributionsstrategi. Hur dess strategier kan utformas och vilken
betydelse dessa kan ha kommer vi att beskriva i kommande avsnitt.

3.5.1 Prisstrategi
Priset är avgörande för företagets resultat. Därav är priset en viktig del i marknadsföringe n av
produkten.  Generellt används tre metoder för prissättning; Skimming, market pricing och
penetration pricing. De tre metoderna har olika syften. Om företaget sätter ett högt pris på
produkten för att deras produkt är unik använder de sig av skimming. Vid market pricing
prissätter företaget produkten med hänsyn till konkurrenternas pris dvs. det rådande priset på
marknaden. Penetration pricing innebär att företaget sätter ett lägre pris på produkten än
konkurrenterna för att erövra marknadsandelar. 103 När företaget prissätter produkter som ska
på export kan de även använda samma pris på produkten, oavsett marknad. Detta kallas
standard world wide pricing. Om företaget istället väljer att lägga till de extra kostnader som
en export innebär på priset så att produkten blir dyrare på exportmarknaden använder de sig
av dual pricing.104

Att sätta rätt pris på produkten kan vara en komplicerad process. På den internationella
marknaden finns det många faktorer att ta hänsyn till angående prissättning. De högre
kostnaderna som kommer av att exportera är ett exempel, men även olika valutor kan påverka
prissättningen.105 Prissättningen påverkar många delar av företaget och det är därför viktigt att
vara medveten om hur priset bland annat påverkar kundens uppfattning om pr odukten samt
hur produkten ska marknadsföras. Cavusgil beskriver faktorer som påverkar prissättningen på
en internationell nivå. Först och främst påverkar typ av produkt eftersom det är lättare att sätta
ett högt pris på unika produkter. Branschen kan ocks å påverka prissättningen ifall det är
vanligt förekommande med skiftningar i priser. En annan faktor som påverkar prissättning en
är vart produktionen är lokaliserad . Vid problem med produktionen kan detta tvinga företaget
att höja priset. Vilken typ av distributionskanal företaget väljer kan även påverka
prissättningen. Om företaget har egna återförsäljare medför det vanligtvis större kontroll på
det slutgiltiga priset. Vilken marknad företaget väljer att exportera till samt avståndet till
denna påverkar givetvis också produktens slutgiltiga pris. Även länders olika valutor samt
fluktuationer på exportlandets valuta marknad kan inverka på företagets prissättning. 106

Marknadsfrågorna ligger dock utanför denna studie, men vi anser  att dessa bör kommenteras
eftersom de i allra högsta grad påverkar en export verksamhet.

Slutligen så är det betydelsefullt att de centrala funktionerna i företaget får vara med i de
beslut som fattas gällande prissättning eftersom det krävs mycket information för att kunna
sätta rätt pris. Det är på så vis viktigt att ha förståelse hur prissättningen påverkar värdet för
både mellanhänder och kunder. 107

För att ett företag skall kunna lyckas på en internationell marknad så måste produkter säljas.
En produkts pris kan ha inverkande betyd else och priset kan i många avseenden påverka  hur

103 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s . 354-
359
104 Ibid s. 357-358
105 Cavusgil, S. Tamer (1996), Pricing for global markets, Columbia Journal of World Business, vol.31/nr 4, 66-
79. s. 66
106 ibid s. 67-69
107 ibid s. 78



Forskningens syn på exportfaktorer
___________________________________________________________________________

27 av 96

konsumenter uppfattar en produkts popularitet och kvalitet. Beträffande faktorer som
påverkar prissättningen anser vi att Cavusgil visar en lämplig teori. Vi valde att beskriva de
prisstrategier som forskarna Czinkota och Ronkainen använder, eftersom dessa fokuserar mot
internationalisering. Vi anser också att dessa ger en bra övergripande förståelse hur pris sätts
hos företag med en exportverksamhet.

När det fastställts vilken prisstrategi företaget ska an vända sig av bör företaget kommunicera
produkten eller produkterna på den nya marknaden.

3.5.2 Kommunikationsstrategi
Kommunikation kan beskrivas genom att en sändare skickar ett meddelande till en mottagare.
För att sändaren skall erhålla önskvärd effek t krävs att meddelandet utformas enligt de
kriterier som medför att mottagaren påverkas. Meddelandet kan skickas via olika kanaler,
exempelvis ljud, bild eller text. 108

Vid en exportverksamhet bör företaget utforma kommunikationsstrategier för att nå ut me d
sina produkter på den tilltänkta marknaden. Företaget bör i denna utformning fastställa vilka
fördelar eller egenskaper som skall framhävas på den tilltänkta exportmarknaden. Det
förberedande arbetet med den avsedda målgruppen ligger till grund för strat egins utformning.
Företagets förmåga och arbete med att noggrant undersöka sin målgrupp är därmed avgörande
för att finna rätt kommunikationsstrategier. 109 Enligt DeLozier kan
kommunikationsstrategierna formuleras i en femstegsmodell. 110

Utformning av Kommunikationsstrategier

Steg 1 Fastställa möjligheterna för marknadskommunikation

Steg 2 Analysera resurserna för marknadskommunikation

Steg 3 Fastställa mål för marknadskommunikationen

Steg 4 Utveckla/Utvärdera alternativa strategier

Steg 5 Fastställa specifika uppgifter för marknadskommunikationen

*Wayne DeLozier, The Marketing Communication Process (New York: McGraw -Hill, 1976), 272

Valet av kommunikationsstrategier är dock stark beroende av  de resurser som företaget har att
tillgå. Därav är det väsentligt att företag noga väljer sin exportmarknad. Företaget bör även
vara införstått i att resultatet från marknadskommunikationen tar tid. Valet av återförsäljare
kommer även att påverka resultatet av företagets marknadskommunikation. Samspelet mellan
företaget och dess återförsäljare på exportmarknaden bör noggrant planeras och utvärderas.

108 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s . 387
109 Ibid s. 392
110 Delozier ur Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing, Mason: Thomson higher
education s. 392
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Återförsäljarnas produktstödjande åtgärder kan avgöra vilket genomslag som produkten
kommer att få på exportmarkanden. Med anledning av de skillnader som finns på olika
marknader bör företagets marknadsföring individualiseras till varje marknad. Företaget bör
däremot inte överlämna sin marknadskommunikation helt åt en återförsäljare eftersom vissa
budskap bör vara återkommande i all marknadskommunikation. Företagets
kommunikationsstrategier utformas i en promotion mix. Den innehåller de faktorer som skall
framhäva produktens egenskaper och skapa en stark konkurrenskraft. Promotion mixen består
av reklam, personlig försäljning, publicitet, sales promotion och sponsring. Fö retagets
kommunikation bör kombinera dessa olika faktorer till den mest fördelaktiga strategin. 111

Categora och Graham menar att externa lokala marknadsföringsorganisationer har en kunskap
om de förutsättningar som råder på den specifika exportmarknaden. 112

Den formulerade strategin kan i sin tur delas upp i så kallade Push - eller Pull strategier. Pull
fokuserar på massmarknadsföring medan Pull strategierna individualiserar och därmed
fokuserar på personlig försäljning. Företaget bör däremot inte satsa på enda st en av dessa
faktorer utan istället försöka koordinera och kombinera dessa för att uppnå ett högre resultat.
Denna typ av strategi kallas integrerad marknadskommunikation. Avgörande för att företaget
skall kunna genomföra strategierna är att de strategis ka uppgifterna fastställs och
genomförs.113

Enligt Czinkota och Ronkainen så är deltagandet på mässor ett av det absolut bästa sätten att
synas på markanden eftersom detta ger en direkt examinering och ofta demonstration av
produkten114. Mässor är också ett  utmärkt skyltfönster för att skapa kontakter med
mellanhänder och att komma i kontakt med beslutsfattare, men också ett bra tillfälle att göra
marknadsundersökningar115. Företag har här också en god möjlighet att skapa goodwill och
att mätas sig med sina konkurrenter116. Med goodwill menar vi det mervärde som kan komma
av att ett företags produkter syns ute på markanden.

Vi anser att människors och företags förmågor att kommunicera i olika sammanhang och på
olika nivåer är mycket viktigt, eftersom det är på detta sätt ett budskap förmedlas. Vi menar
därför att marknadskommunikation  på en professionell nivå bör försiggås av en genomarbetad
strategi. Vidare så tror vi att kommunikationsstrategier är av stor betydelse för företag som
verkar på en internationell  arena. Dessa företag behöver i regel arbeta upp en viss
försäljningsvolym för att exportverksamheten skall vara lönsam. Försäljningsvolymen tror vi
är starkt beroende på hur väl företaget lyckas kommunicera sitt budskap. Därav finner vi det
motiverat att redogöra för kommunikationsstrategier  i vår studie.

Efter att företaget utformat och genomfört sina pris - och kommunikationsstrategier bör
försäljningen förhoppningsvis komma igång. Företaget bör därför även fastställa hur
produkter skall överföras till exp ortmarknaden. Denna process kan företaget formulera i sina
distributionsstrategier.

111 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s . 394
112 Cateora. P-R, Graham. J-L (2002), International marketing , New York: Mcgraw-Hill Higher Education s.
506
113 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s . 394-
395
114 ibid s. 402-403
115 ibid
116 ibid
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3.5.3 Distributionsstrategi
Med distributionsstrategi avses valet av transportsätt och hur företaget väljer att överföra sina
produkter till slutkunden på exportmarknaden . Val av transportsätt beror givetvis på läge,
företagets och kundens behov. Marknadspersonalen i ett exporterande företag bör vara
medvetna om varje del av detta i fyra dimensioner: Transporttid, förutsägbarhet, kostnader
och icke ekonomiska faktorer. Med transporttid menas tidsskillnaden mellan olika
transportsätt som är möjliga. Förutsägbarhet betyder att det finns olika acceptans för
förseningar vid olika transportsätt. Kostnadsfaktorn är en mycket viktig del för företag att ha i
åtanke vid val av transportsätt. Viktigt att komma ihåg är att kostnaden för transporten består
av både själva kostnaden för leveransservicen samt kostnaden för värdet av leveransen för de t
valda transportföretaget. De icke ekonomiska faktorerna är i detta hänseende regeringars
inflytande, intressen och regleringar beträffande  val av transportsätt som de vill att f öretag
skall använda, även om transportsättet inte alltid är de ekonomiskt bästa. 117

Distributionsstrategi är intressant att ta upp i vår studie då vi tror att transport kostnaderna är
högre för norrländska företag på grund av det fysiska avståndet till nya marknader. Vi valde
Czinkota och Ronkainens fyra dimensioner då vi anser att dessa ger en passande beskrivning
av vad som bör beaktas när transportsätt ska bestämmas. V i anser också att valet av
distributionskanaler också är en viktig del av distributionsstrategin.

De distributionskanaler som företag kan använda sig av utgörs av den fysiska kopplingen
mellan produktionen av en vara till dess slutstation konsumenten. Et t väl fungerande
distributionssystem på en internationell marknad är ofta flexibelt och reglerbart efter
marknadssituationen, både på kort - och långsikt. Czinkota och Ronkainen beskriver att det
generellt finns tre nivåer av hur företag väljer att distribu era sina varor. 118

1. Att företag distribuerar direkt till konsumenter genom egna försäljningsled eller Internet.
2. Att företag väljer att sälja genom oberoende mellanhänder, vanligtvis på en lokal nivå
3. På denna tredje nivå så arbetar företaget med age nter och mellanhänder på olika marknader
som har regional eller global täckning.

Czinkota och Ronkainen menar också att det är viktigt att företag ser valet av
distributionskanalerna som mer än ett utbyte mellan marknadsinstitutioner.
Distributionskanalerna bör ses som en samlad enhet som skall verka tillsammans mot ett
gemensamt mål. Företag bör vara införstådda i att de kopplingar som görs av en
marknadsinstitution inte enbart är ett förflyttande av produkter utan också ett transaktions
flöde av information och kunskaper som kan vara värdefulla att ta vara på. 119

Enligt Karlberg sker utvecklingen av företags distributionskanaler enligt Fyrstegstrappan. Vid
det första steget så exporterar företaget via en agent. Nästa steg blir att företaget använder sig
av lokala återförsäljare. Det tredje steget är att ha ett eget dotterbolag. Här bör dock företaget
veta att det finns potential på marknaden då det är en stor kostnad att köpa upp eller starta ett
bolag. Vid det sista steget så har företaget ett dotterbolag med tillverkning på den specifika
exportmarknaden.120 Att det är resurskrävande att förvärva företag för att utveckla sina

117 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 528-
532
118 ibid s. 414
119 ibid s. 414
120 Karlberg ur Söderman S (1994)  Exporthandboken – Strategier: Affärsutveckling för små och stora företag ,
Smedjebacken: Smegraf s. 133-135
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distributionskanaler som det tredje steget handlar om är också något som Johanson m.fl.
styrker.121 Enligt Ip-modellen kan dessa förvärv göra att företaget får värdefull kunskap
knyten till organisationen.122

121 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund:
Studentlitteratur s. 125
122 ibid s. 54
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4. Praktiskt genomförande

Vi har nu presenterat vårt problem, syfte och studiens teoretiska referensram. Vi ska nu i
detta kapitel beskriva hur studien praktiskt genomf ördes.

Vi har valt att göra vår studie på tillverkande företag. Detta för att det troligtvis är lättare att se
hur företag som har en produkt arbetar än ett hur ett tjänsteföretag arbetar då fler variabler
skulle kunna tänkas påverka. I studien studerar vi tre branscher och sex företag, samt två
externa organisationer. Vi jämför  företagen inom branscherna samt att  vi jämför branscherna
med varandra. Företagen har redan en framgångsrik export och m ed hjälp av detta studerar vi
dessa företags tillvägagångssätt, när de bestämde sig för att gå in på en ny marknad. De
externa organisationerna skall ytterligare öka förståelsen för de förutsättningar som kan råda
för företag som planerar för export.

Vi har i vår studie tänkt att genom traditionella etableringst eorier så som Uppsalamodellen
samt nätverksmodellen utveckla en strategisk modell som skall kunna verka som ett underlag
för företag vid planerings- till genomförandeprocessen vid en exportsatsning . Genom dessa
teorier har vi försökt att sikta in oss på de elementära faktorer som kan vara  gemensamma för
företag i norrland och som har lyckats gå från planering till en lyckad etablering.

4.1 Val av företag

När vi valde företag ville vi studera företag som har en fungerade exportverksamhet. Vi sökte
på handelskammarens och exportrådets hemsidor. Vi var ute efter att få olika branscher och
företag att jämföra. Vi valde att studera kunskapen om och tillämpningen av olika faktorer
hos sex tillverkande företag i Norrland. Dessa företags re presentation är fördelade över tre
branscher med två företag i respektive bransch. De b ranscher som representeras är
skogsmaskinsindustrin, karossindustrin och träförädlingsindustri n. Hos
skogsmaskintillverkade företag är den tekniska utvecklingen viktig och det är teknisk
komplicerade produkter som tillverkas. De två företag vi studerat i
skogsmaskinmaskinsindustrin är Komatsu Forest och Vimek. Båda dessa företag tillverkar
skogsmaskiner. Skillnaden mellan företagens produkter är att Vimek tillverkar maskiner som
är mindre än Komatsu Forests och riktar sig därmed delvis till en annan målgrupp. Den andra
branschen är karossindustrin. De produkter som produceras här är inte lika teknisk avancerade
som hos skogsmaskinsindustrin och där studerar  vi Berco Produktion och Skarossers
exportverksamhet. Berco Produktion tillverkar även bandvagnshytter som går till export. Den
tredje branschen vi valde  att studera är träförädlingsindustrin. Där har vi valt att studera
Snidex och SSC trätrappor. Snidex tillverkar fönster och fönsterramar medan  SSC Trätrappor
tillverkar trätrappor. Vad dessa företag har gemensamt är att alla  sex tillverkar produkter för
försäljning både inom och utom Sveriges gränser och att de samtliga lyckats med sin
exportverksamhet.

Vi kontaktade dessa företag via telefon f ör att få en första kontakt. Vi förklarade att vi skriver
en C-uppsats om nyckelfaktorer för en  framgångsrik export. De flesta företagen som vi
kontaktade ställde gärna upp på intervju. Två företag tackade nej vid vår förfrågan, men vi
anser inte att detta påverkade vår studie eftersom vi kom i kontakt med andra företag istället
inom branscherna i studien.
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4.2 Val av intervjupersoner

Vi har i samtliga fall kommit i kontakt med personer i ledande befattningar eftersom det är
dessa personer som har suttit  på den bredaste informationen i det ämnet som vi har undersökt.
Vid våra inledande kontakter med företag har vi blivit direkt kopplade till de ledande
personerna i respektive företag. Detta var också vår avsikt innan vi kontaktade företagen.

Eftersom vi vid våra första kontakter med respektiv e företag blev direkt kopplade till
företagsledarna, så kan man se detta val av intervjupersoner som ett bekvämlighetsurval. I
detta fall väcks ju således diskussionen om huruvida ett urval har gjorts och om vi fått ett
representativt urval, eftersom vi blivit kopplade till de personer som varje företag ansett ha
den kunskap som vi sökt. Vi anser dock ett urval har skett, eftersom vi intervjuat de personer
som för tillfället har de ledande positionerna i företagen. Se dan så är representativet i urvalet
inte lika viktigt vid en kvalitativ intervju som vid en kvantitativ eftersom en kvalitativ
undersökning går på djupet i intervjuerna 123.

Urvalet av exportrådgivaren och exportkonsulten har framkommit genom kontakter. Detta
medför i sin tur att antalet interv juer omfattar sex olika företag fördelat på 3 branscher. Att
utifrån dessa intervjuer säkert fastställa några slutsatser kan ifrågasättas. För att komma
tillrätta med denna problematik har vi genomfört intervjuer med en professionell
exportrådgivare på exportrådet samt en professionell exportkonsult . Dessa arbetar enbart med
export och utveckling av exportverksamheter varför de besitter special kunskaper och bredare
erfarenheter än många företagsledare. Dessa  intervjuer avser att relateras till den information
som framkommit från de intervjuer som genomförts med de utvalda företagen. Våra slutsatser
baseras därmed på tidigare forskning, intervjuer med exportansvariga och dessutom intervjuer
med en exportrådgivare och en exportkonsult. Denna kombination tror vi ökar sannolikheten
att finna relevanta framgångsfaktorer

4.3 Access

Det första steget vi tog för att komma åt den information som vi sökte var att etablera kontakt
med ledande personer i samtliga företag och export experterna. Som vi beskrivit ovan så blev
vi vid vår inledande kontakt direkt kopplade till ledande personer i respektive företag. Access
kan förklaras som hur respondenter ger tillträde till den information och kunskaper som de
förfogar över124. Vidare så upplevde vi inte någon problematik hos respondenterna på de
respektive företagen som vi intervjuat, utan de har däremot varit väldigt tillmötesgående med
sina svar. Vi fick känslan av att de såg det som ett bra tillfälle att synas och att bidra till vår
studie. Däremot så var de lite svårare med svaren från en av de exp ortkonsulter som vi
intervjuade, eftersom de var en mailintervju.  Detta kan bero på olika saker,  möjligtvis tidsbrist
men vi upplever inte våra frågor som vi ställde som känsliga att svara på varken för företagen
eller för exportkonsulterna. Om det är känsliga ämnen som behandlas i intervjun kan det

123 Bryman, Alan,(2004), Samhällsvetenskapliga metoder , Slovenien: Intergraf AB, s. 313
124 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s 135
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försvåra accessen till informationen 125. Vi upplever inte att det varit något problem med
accessen på grund av känsliga frågor.

4.3.1 Anonymitet
Av de respondenter som intervjuat så är det ingen som krävt anonymitet. Vi informerade
respondenterna om att C-uppsatsen är en offentlig handling. Ejvegård påtalar att det i  vissa
fall är av vikt att försäkra den intervjuade att det som diskuterats, materiale t samt
personuppgifter som tagits fram kommer att behandlas konfidentiellt. Med detta menas att
respondentens namn eller andra uppgifter som går att hänföra till denne person inte kommer
att framställas utan respondentens samtycke. I den slutgiltiga utskri ft likväl som i den
källförteckning som görs skall det därför inte gå att identifiera respondenten. 126 I och med att
ingen respondent i vår studie haft detta krav så upplever vi int e anonymitet som något
problem. Det som skulle kunna påverka denna studie är att respondenterna möjligtvis är mer
restriktiva i sina svar än vad de skulle vara om de var anonyma. Detta vet vi inte om det är
fallet i denna studie men vi upplevde inte respondenterna som restriktiva vid
intervjutillfällena.

4.4 Intervjumanualerna

Vår intervjumanual var uppbyggd efter modellen över exportfaktorer som presenterades i
teorikapitlet. Vi använde öppna frågor som var relaterade till de faktorer som fanns i
modellen. Syftet med de öppna frågorna var att vi ville ge respondenterna en chans a tt berätta
om sin exportsatsning först för att vi sedan skulle ställa följdfrågor. Hur den resterande
intervjun gick påverkades således till stor del av hur respondenten svarade på denna inledande
fråga. Vi bestämde alltså att vi skulle använda oss av semi -strukturerade intervjuer. Vad som
är utmärkande för en semi-strukturerad intervju är att den berör vissa teman och frågor som
den skall innehålla, där sedan respondentens svar styr riktningen på den fortsatta intervjun 127.
Intervjumanualen till exportkonsul ten var något mer strukturerad än de andra intervjuerna .
Eftersom frågorna till exportkonsulten följde vissa teman visar på att den var
semistrukturerad, men att det inte fanns några fasta svarsalternativ visar även på att den var
öppen och ostrukturerad 128.

4.5 Intervjuerna

Vi har i studien grundat vår empiri på kvalitativa intervjuer med företag, rådgivare och
konsulter. De företagsintervjuer som genomförts har bestått av fem telefonintervjuer och en
personlig intervju. Vår intervju som genomfördes med exportrådgivaren på exportrådet var
personlig intervju. Med exportkonsulten fick vi svar via mail detta var inget vi önskade men
på grund av tidsbrist var det enda sättet att få intervjun genomförd. Anledningen till varför vi
valt att koncentrera oss på att  göra telefonintervjuer är på grund av begränsade möjligheter att
ta oss ut till företagen eftersom de ligger på annan ort. Det finns både för och nackdelar med
resultatet av att göra telefonintervjuer till skillnad från personliga intervjuer.

125Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s. 138
126 Ejvegård, Rolf, (1996), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan,  s. 48
127 Bryman, Alan,(2004), Samhällsvetenskapliga metoder , Slovenien: Intergraf AB, s. 301
128 Halvorsen, Knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod , Lund: Studentlitteratur,  s. 88
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Telefonintervjuer är praktiska och enkla oc h är i dagens samhälle ett vanligt sätt  att göra
intervjuer. Vad man givetvis missar här är den direkta ögonkontakten och kroppsspråket,
vilket kan spela stor roll i bägge parters uppfattning och man kan här gå miste om en s tor del
av den omedvetna kommunikationen. 129 En liten nackdel som vi upplevde med
telefonintervjuerna var således att vi inte kunde läsa av respondenternas kro ppsspråk vilket
kan ha gjort intervjuerna lite svåra att tolka. Detta är givetvis något som är svår t att förebygga
men det är dock något som vi varit väl medvetna om i vårt val av intervjusätt och att det kan
vara ett problem. Ett annat problem som kommer med telefonintervjuer som vi upplevt det är
möjligheten att skapa ett förtroende gentemot responden terna. Detta försökte vi dock
överbygga med att inleda varje intervju med att förklara studiens syfte och det sätt som
uppsatser behandlas samt att ha en vardaglig ton och att med inbjudande vardagliga frågor
skapa en bekväm situation för respondenterna. V i finner att de data som samlats in under
telefonintervjuerna var minst lika användbar a som data från de personliga intervjuerna och vi
upplever också att dessa respondenter har varit väldigt tillmötesgående i intervjusituationerna.
När det kommer till intervjun med exportkonsulten via mail så är vi medvetna om problem
som den kan medföra.  Eftersom vi fick svar via mail så kunde vi inte ställa följdfrågor vilket
kan vara en nackdel. Det finns också en risk att respondenten inte förstår en fråga och väljer
att inte svara. Vi anser ändå denna intervju som värdefull, fast vi önskade att de svar vi fick
kunde ha varit mer uttömmande. En risk som ibland kan uppkomma vid intervjuer kan vara
att respondenten vill ge ett bra intryck av sig själv och svarar vad d en tror att forskaren vill
höra130. Men eftersom vi har en hermeneutisk kunskapssyn så finns det ingen objektiv
verklighet. Den information vi får från respondenterna bygger på deras syn av verkligheten.

Vissa av våra intervjuer har föregåtts av att vi skickat ut en intervjumanual med inledande
bakgrundsfrågor till respondenterna allt för att de skall kunna förbereda sig själva till
intervjutillfället. Det var ett företag som vi inte skickat i förväg och det berodde på tiden
mellan när intervjun bokades och när den hölls. Men vi upplevde inte det som ett problem då
vi ställde de inledande frågorna vid intervjun istället.

Vi har vid samtliga telefonintervjuer använt konferenstelefon och valt att spela in vad som
sagts med bandspelare. Detta har respondenterna in te sett som något problem, utan snarare
som något positivt eftersom de sparar tid för dem och eliminerar framtida kontakt.
Anledningen till varför vi spelat in våra intervjuer är för att underlätta efterarbetet med
intervjuerna och då i synnerhet empirisam manställningen och den följande analysen. Under
intervjuerna har vi alla tre deltagit, vilket underlättat vårt arbete med de öppna frågorna. En av
oss har agerat huvudintervjuare och en annan följt upp med följdfrågor och noteringar samt
den tredje parten har noterat viktiga stödord och text. Detta innebar ibland ett växlande i
rollerna som utfrågare under intervjuerna, eftersom den som tagit notiser ibland också ställde
följfrågor. Vi ansåg att detta sätt att lägga upp intervjuerna fungerade mycket bra och  gjorde
således på ett liknande sätt under samtliga intervjuer. Alla telefonintervjuer har skett under för
oss liknande omständigheter och syftet med dem alla har varit densamma att få information
om själva företaget och de faktorer som påverkat dessa i de ras export. Telefonintervjuerna har
annars alla gjorts under respondenternas arbetstid och följt samma intervjumall. Intervjuerna
tog ungefär mellan 30 minuter och en timme att genomföra. Under varje telefonintervju så
inledde vi med att förklara att det b ara var vi som deltog, allt för att göra respondenten
bekväm med situationen. Hur vi upplevde de specifika intervjuerna kommer vi nedan att
berätta.

129 Jacobsen. J.K Intervju:  konsten att lyssna och fråga (1997), Studentlitteratur Lund,  s. 159 -160
130 Halvorsen, Knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod , Lund: Studentlitteratur,  s. 89
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4.5.1 Intervju med Berco Produktion
Intervjun med Berco Produktion gjorde vi per telefon med företagets ve rkställande direktör
och tillika delägare Roland Bergström. Intervjun genomfördes på ett kontor på Umeå
Universitet och under de omständigheter som vi beskrivit ovan. Vi tycker att intervjun med
Roland på Berco Produktion var väldigt givande och det kändes  verkligen som om Roland
hade förberett sig inför intervjun. De svar vi fick var givande och Roland kändes väldigt
tillmötesgående och villig att bidra till vår studie.

4.5.2 Intervju med Skarosser
Vår intervju med Skarosser var också den en telefoninterv ju, och gjordes med  Ulf Sellgren
som är VD på Skarosser. Denna intervju gjordes även den enligt de omständigheter som vi
beskrev i inledningen, men i detta fall gjordes intervjun hemma hos en av oss författare.
Anledningen till detta val av plats var bris t på annan lokal. Vi anser dock att detta inte på nått
sätt påverkade intervjun utan att den flöt på ett bra sätt. Vi upplevde Ulf som hjälpsam och
rutinerad inom sitt verksamhetsområde, och han besvarade våra frågor på ett givande sätt.

4.5.3 Intervju med Snidex
Denna intervju var likt de flesta andra en telefonintervju med Snidex VD Lars -Gunnar
Marklund. Intervjun ägde rum hemma hos en av oss författare  under samma förutsättningar
som vi nämnt tidigare. Till en början kändes det som om Lars-Gunnar Marklund
nedvärderade sina exportkunskaper. Men allt eftersom intervjun fortgick så visade det sig att
han hade goda kunskaper i ämnet. Vi antar här att han kanske missförstått vad vi sökte efter
men det löstes som sagt a llt eftersom intervjun fortgick och Markl und kändes också som en
tillmötesgående intervjurespondent.

4.5.4 Intervju med SSC trätrappor
Intervjun som gjordes med SSC trätrappors verkställande direktör och tillika delägare Bengt
Lindgren var även den en telefonintervju. Denna intervju gjordes likt  intervjun med Berco
Produktion på ett kontor på Umeå Universitet, och under de omständigheter som vi skrev i
inledningen. Vi noterade här skäligen omgående att denna man hade stor kunskap och
erfarenhet om vårt ämne, och Bengt berättade utförligt hur dera s exportverksamhet gick till
och vilka faktorer som han ansåg påverkade den. Efter vi a vslutat denna intervju så upplevde
vi oss nöjda med vad som diskuterats och på det sätt som vi blev bemötta.

4.5.5 Intervju med Vimek
Vår intervju med Vimek var också en telefonintervju som gjordes med Leif Eriksson Vimek:s
marknadschef. Denna intervju ägde också rum på ett kontor på Umeå u niversitet. Denna
intervju flöt också på bra som vi upplevde det, sånär på ett lite telefonproblem på grund av det
rådande vädret. Detta löstes dock relativt omgående och Leif svarade väldigt utförligt på våra
frågor och berättade här ingående om företagets exportverksamhet och dess historia. Vi fick
uppfattningen att Leif var en mycket erfaren företagare och kom med många intressant a
uppslag till vår studie.
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4.5.6 Intervju med Komatsu Forest
Vid denna intervju så besökte vi Komatsu Forest lokaler i Umeå för att göra en personlig
intervju med Ulf Nilsson som är Vice President Customer Support vid kontoret i Umeå. Vi
blev här positivt mottagna och bjudna på kaffe för att sedan bli passerade till ett konferensrum
för genomförande av intervjun. Vi upplevde Ulf som en aning oförberedd, vilket han också sa
att han var eftersom han i förväg inte hunnit läsa igenom de frågor som vi skulle st älla och
bara fått en snabb briefing av en kollega om vad intervjun skulle behandla. Efter ett tag kom
vi dock igång intervjun flöt sedan på ett bra sätt och vi blev  nöjda med de svar som vi fick.
Ulf Nilsson ville senare återkomma med mer svar vilket han gjorde när vi sammanställt
intervjun.

4.5.7 Intervju med exportrådet
Vid denna intervju besökte vi efter överenskommelse exportrådets lokaler i Umeå för att göra
en personlig intervju med Magnus Persson som arbetar som regional exportrådgivare.
Intervjun gjordes i ett konferensrum i exportrådets lokaler. Vid denna intervju var alla
författarna närvarande. Under intervjun var det en av oss som ställde frågor och en ställde
följdfrågor i den mån det behövdes , medan den tredje antecknade vad som sades.  Vi upplevde
aldrig vårt numerära övertag av deltagare vid intervjun som något som påverkade vår
respondent. Magnus kändes mycket professionell i sitt uppträdande, vilket bidrog till att det
blev en givande intervju. Efter avslutad intervju ville även Magnus gör a en kort presentation
över hur exportrådet arbetar, vilket var mycket givande för oss.

4.5.8 Intervju med exportkonsult
Denna intervju var en mailintervju  med Anders Berntorp. Genom gemensamma  kontakter
kom vi i kontakt med Anders  Berntorp och skickade över en frågemanual för honom att se
över och svara på. De svar som vi fick av honom var relativt kortfattade och vi fick känslan
av att han inte hade tillräckligt med tid att svara särskilt utförligt. Vi tycker dock ändå att vi
fick en hel del svar som skulle kunna bidra till vår studie och kände oss  på så sätt ändå nöjda
med intervjun.

4.6 Bearbetning av insamlad data

De intervjuer som vi gjort har som vi beskrivit ägt rum på olika platser . Efter intervjuerna
sammanställde vi anteckningarna från inte rvjuerna. På detta sätt har vi sammanställt
anteckningarna från samtliga intervjuer samma dag som de genomfördes. Kopplat till
litteraturen om databearbetning så skall intervjuer så snart som möjligt skrivas ner på papper
eftersom forskaren då har vad som sagt under intervjun fräscht i minnet 131.  Vi väntade med att
bearbeta hela intervjuerna så tycker vi att vi kunde redogöra och skildra vad respondenterna
sagt vid alla intervjuer som vi genomförde. Vi uppfattade de aldrig som något problem att vi
väntade några dagar med att skriva ut  intervjuerna utifrån inspelningarna. Vi valde att skriva
ut i princip allt som sades under intervjuerna.  Detta för att vi inte ville välja bort information
som inte kändes viktig då men kunde vara det vid ett senare tillfälle. H alvorsen menar att
sammanställningen ska vara metodisk och skriftlig så att viktig information inte försvinner

131 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s. 146-147
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genom att forskaren väljer bort den. 132 Johansson Lindfors menar att det är upp till den
enskilda forskaren att välja vad denne tycker är relevant att från en inspelning använda i
studien.133 En del av det som sades i inledningen av intervjuerna hade inte något med vår
studie att göra och det utelämnade vi eftersom vi i inledningen främst presenterade oss själva
och vad uppsatsen handlade om. Sedan fic k företagsledarna berätta lite om sig själva och från
den informationen började vi att skriva ut intervjuerna. Vi anser att när vi kompletterade våra
anteckningar från intervjutillfället med utskrifter av hela intervjun fick vi en helhet av de svar
respondenterna gav. Detta gjorde att vi kunde fånga upp relevant information som vi hade
missat vid intervjutillfället. De utskrifter som vi gjort från intervjuerna bearbetade vi sedan
med utgångspunkt från faktorerna i modellen över exportfaktorer i teorikapitle t. I
sammanställning av intervjuerna så läste vi noga igenom de utskrifter av hela intervjun som vi
gjort för att där försöka lyfta fram argument och citat som respondenterna sagt som stämmer
överens med modellen över exportfaktorer.

4.7 Empiriframställning

I empirikapitlet presenterar vi resultatet från intervjuerna där citat från respondenterna varvas
med våra tolkningar av vad som sades vid intervjuerna De citat som vi använt i texten i
empirikapitlet är alla tagna från de intervjuer som genomförts. I  slutet av empirikapitlet
presenterar vi tabeller med sammanställningar av företagets exportarbete. Dessa tabeller visar
vi för att underlätta för läsaren att se vilka val respektive företag har gjort i sin exportsatsning.

4.8 Analysframställning

I början av studien presenterade vi en modell som visar på teoretiska faktorer som påverkar en
lyckad exportsatsning. I empirin samlade vi in data från företag med lyckade exportsatsningar
samt data från externa organisa tioner. I Analysen utgår vi från dessa faktorer och relaterar
dem till empirin och vi har valt att lägga upp det enligt de nivåer som modellen visar, alltså
företags- och strateginivån.  Anledningen till att  vi valt att göra på detta sätt beror på att det
visat sig att många av de faktorer som i nnefattas i modellen hör samman, och för att lättare
illustrera vad som kommit fram så anser vi detta vara ett tydligt sett att visa det på.

Vi gör en inomfallsanalys mellan företagen i respektive bransch för att sedan göra en
mellanfallsanalys mellan de  olika branscherna. Detta för att se vilka faktorer som är specifika
för branscherna och vilka faktorer som är viktiga oavse tt bransch. Analysen växlas mellan att
vara teori- och empiridriven. Det upplägget har vi valt då vi anser att det ger analysen en
omväxling som ska tydliggöra sambanden mellan teori och empiri.

Vi har även en separat analys av exportrådgivarnas syn på hur företag bör arbeta med export
och vilka faktorer som är viktiga. Med denna analys vill vi styrka vår tidigare analys av vilka
faktorer som påverkat företagen i vår studie genom att se hur teorin och empirin stämmer
överrens med vilka faktorer dessa ”experter” anser påverka exportverksamhet.

132 Halvorsen, Knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod , Lund: Studentlitteratur,  s. 103
133 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s. 147
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4.9 Sanningskriterier

I en kvantitativ studie så består sanningskriterierna av reliabilite t, validitet och
generaliserbarhet134. Dessa kriterier har dock paralleller för en kvalitativ studie.135 Vi kommer
därför att diskutera sanningskriterierna intersubjektivitet, giltighet och överförbarhet.

4.9.1 Intersubjektivitet
Med intersubjektivitet menas a tt vi som författare av studien har tolkat informationen från
intervjuerna på ett sätt där respondenterna är ense med oss. 136 Vi har vid våra utskrifter i
största möjliga mån försökt att ord för ord återge vad som sagts under intervjuerna. Detta
underlättades av att vi spelade in intervjuerna. Vi sammanställde sedan intervjuerna till vårt
empirikapitel. Sedan så valde vi att skicka ut de sammanställningar som gjorts av intervjuerna
för ett godkännande av respondenterna. Vi skickade inte hela utskriften av int ervjun utan
endast det material som skulle användas i studien. Korrigeringarna efter att vi fått tillbaka
sammanställningarna berörde mest justeringar av siffror i sammanställningen som rörde
antalet anställda eller hur stor omsättningen var. Vi bifogade ä ven med den sammanställda
tabellen för respektive företag som presenteras i empirikapitlet. I den tabellen gjorde
företagen också några små justeringar på saker som var oklara, exempelvis antalet anställda
och omsättning.

Vi har även avslutat varje inte rvju med att intervjupersonen upplysts om möjligheten att
kontakta oss ifall denne önskar någon korrigering . Beträffande vårt arbetssätt med
intervjuerna anser vi att intervjupersonerna själv bär fulla ansvaret för sina uttalanden 137. Våra
uppfattningar förändras över tiden och det omöjliggör ett fast konstaterande för en given
situation. Data som används i empiriavsnittet bygger uteslutande på den information som
framkommit vid intervjutillfället eller efter korrigering med respektive respondent.

4.9.2 Giltighet
För att uppnå en god giltighet i en studie, krävs det att tillräckligt mycket data samlas in så att
den använda teorin prövas så mycket som möjligt 138. Teoretisk mättnad betyder att det inte
skulle komma fram ny data eller information om ytterligare in tervjuer skulle genomföras139.
Detta är inte något som vi med säkerhet kan säga att vi åstadkommit i vår studie. Vi anser
dock att det vi tagit fram kommer bidra med ny information eftersom företagen vi intervjuat
har en lång erfarenhet med ett flertal expor tmarknader, samt ett väl utspritt nätverk av
kontakter över hela världen. Vidare så tycker vi att vi uppnått giltighet i vår studie eftersom
vår slutgiltiga exportmodell baseras på verkliga fakta som kommit fram i v år studie av sex
företag, en exportrådgivare och en exportkonsult. På detta sätt menar vi att studiens giltighet
styrks av den modell vi presenterar som avspeglar den verklighet vi undersökt ute bland

134 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s. 164
135 Bryman, Alan,(2004), Samhällsvetenskapliga metoder , Slovenien: Intergraf AB, s. 46
136 Jacobsen, Dag  Ingvar ,Vad , hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 41, 256
137Jacobsen. J.K Intervju:  konsten att lyssna och fråga  (1997), Studentlitteratur Lund,  s. 203
138Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap- Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , Lund: Studentlitteratur, s. 165
139 Bryman, Alan,(2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Slovenien: Intergraf AB, s. 292
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företag och rådgivare, samt att dessa gett en bild av de faktorer som påverkar en lyckad
exportetablering.

4.9.3 Överförbarhet
Med överförbarhet som sanningskriterium menas i kvalitativa studier hur en viss studies
resultat går att överföra till en annan situation eller miljö. 140 Vad vi menar här är att de
förhållanden och faktorer som påverkar en lyck ad exportsatsning är relativt lika för
tillverkande företag i de olika branscher som vi undersökt. Detta skulle kunna innebära att de
faktorer som är viktiga för företagen i vår studie kan vara viktiga för andra företag.  Men sen
så finns det ju alltid faktorer som kan anses som specifika för olika branscher som kan vara
beroende av faktorer på exempelvis politisk eller kulturell nivå men det ligger utanför vårt
studieområde vilket vi visar i vår modell. Som vi tidigare beskrivit så har vår hermeneutiska
kunskapssyn haft en viss påverkan på hur vi ser på överförbarheten i studien. Vi menar att den
sanningen som skapas i sociala sammanhang ofta leder till att särskilda förutsättningar
framkallas i den situation som råder.

140 Bryman, Alan,(2004), Samhällsvetenskapliga metoder , Slovenien: Intergraf AB, s. 46, 260
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5. Respondenternas syn på exportfaktorer

Vi har i tidigare kapitel presenterat den teori vi haft som grund för vårt arbete samt hur vår
studie praktiskt gått till väga. Vi kommer i detta kapitel att redovisa och återberätta vad våra
respondenter berättat vid våra intervjuer. Den modell som tidigare presenterats ligger till
grund för presentationen av intervjuerna, och v i inleder nedanstående med en beskrivning av
de företag, branscher och organisationer som vi studerat för att sedan gå in på vad våra
respondenter svarat vid respektive inter vjuer.

5.1 Empirisk inledning

Vi har valt att göra beskrivningar av företagen i de olika branscherna som vi studerat.
Beskrivningarna är, om inte annat anges, grundade på sex intervjuer med företagsledare inom
de tre branscherna skogsmaskin -, träförädlings- och karossindustri samt två intervjuer med
externa organisationer. Vi kommer först att beskriva de externa organisationerna och deras
verksamhet för att sedan översiktligt presentera de olika företagen.

Exportrådet
Exportrådet bildades 1972 och har  idag cirka 500 anställda i ett 40-tal länder. Exportrådets
verksamhet är statligt finansierad tillsammans med näringslivet och det finns idag
representerade i samtliga län i Sverige. Exportrådets regionala rådgivare i Västerbotten,
Magnus Persson berättade att Exportrådets huvudsakliga uppgifter är att hjälpa och agera som
en rådgivande samarbetspartner för företag som är på gång att starta en export eller som redan
finns etablerade på en internationell marknad. Exportrådet bistår med allt ifrån att knyta
värdefulla kontakter till strategiska upplägg för företagen.

På de orter där Exportrådet själva inte är representerade så samarbetar de med svenska
ambassader, konsulat och handelskammare, vilket har gjort att deras samarbetspartners och
nätverk täcker marknaderna i över 100 länder. Magnus berättar vidare att en  stor del av de
tjänster som exportrådet  ger är avgiftsfria tack vare statligt tillskott. Denna kostnadsfria del av
verksamheten består bland annat av information som berör allt ifrån marknader och till själva
exporten. Övriga tjänster som finns tillgängliga är samfinansierade mellan staten, Exportrådet
och deltagande företag eller  så helt företagsfinansierade.

Exportkonsult
Vi har även gjort en intervju med en erfaren exportkonsult vid namn Anders  Berntorp. Han
har jobbat med export sedan 1972 och har en stor erfarenhet av att bedriva verksamhet på
internationella marknader. Han berättar att han främst har erfarenhet från verkstads -,
byggnads- och entreprenadindustrier. De positioner som han haft u nder sin karriär är oftast
som exportchef med ett totalt ansvar utåt på flera marknader.
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5.2 Företagsnivån

I enlighet med den modell som vi sammanställt och presenterade i teoriavsnittet så kommer vi
nedan att presentera hur de specifika faktorerna p å företagsnivån hos de studerande företagen
såg ut.

5.2.1 Företagen
Karossindustrin

Berco Produktion AB:
Intervjun genomfördes med VD Roland Bergström Berco Produktion. Berco Produktion är
beläget i Skellefteå och dess verksamhet utgörs av tillverkning a v skåpkonstruktioner för
påbyggnad till terrängfordon. Berco Produktion är ett företag med totalt 55 anställda varav
tolv är tjänstemän. Företaget startade på 1960 -talet sin verksamhet som bilverkstad.
Verksamhetsinriktningen har sedan förändrats med tiden  och under 1980-talet inleddes ett
samarbete med Hägglunds i Örnsköldsvik. Därmed påbörjades tillverkningen av påbyggnader
för terrängfordon. De omsätter ungefär 83 miljoner kronor. Berco Produktions
exportmarknader består till stor del av Norge där företa get levererar specialskåp för transport
av farligt gods bland annat sprängmedel. Deras bandvagnar har en ”world wide” arena, med
exempelvis olika länders Antarktisexpeditioner som kunder.

Skarosser:
Intervjun med Skarosser skedde med en av deras ägare vi d namn Ulf Sellgren. Ulf var med
och startade företaget för 25 år sedan. Skarosser tillverkar Camper-, special- och
påbyggnadsvagnar. Företaget har funnits sedan 1983 och är beläget i Dorotea. Idag har
Skarosser ca 18-20 anställda och omsätter ca 17 miljon er kronor. De marknader som företaget
exporterar till är först och främst Tyskland och England samt till viss del även Ryssland.

Träförädlingsindustrin

Snidex AB:
På Snidex intervjuades VD, Lars -Gunnar Marklund som arbetat på Snidex sedan 1976.
Snidex grundades år 1918 och har sitt säte i Burträsk. Företaget har ca 80 anställda och
omsätter drygt 100 miljoner  kronor per år. Snidex verksamhet utgörs av tillverkning av
fönster och fönsterramar. Mellan åren 1959 och 2004 ägdes företaget av Skellefteå
Snickericentral (SSC) för att i september 2004 förvärvas av Dan Johansson med familj.
Tyskland, Ryssland och England utgör främst Snidex exportmarknader.

SSC Trätrappor:
SSC Trätrappor startade 1923 under namnet Böle Snickerifabrik. Redan under 1930 -talet
började SSC trätrappor sin tillverkning av trätrappor. SSC Trätrappor är idag beläget i Norsjö
med en säljorganisation i Skellefteå. Företaget har idag ca 140 anställda och företagets
verksamhet utgörs av produktion av trätrappor, med leverans till byggföretag , privatpersoner
och återförsäljare främst i Norge, Danmark och Tyskland.
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Skogsmaskinsindustrin

Vimek:
Vimek står för Vindels mekaniska verkstad och företagets produktion är beläget i
Slipstenssjön utanför Vindeln, samt med ett säljkontor som är lokali serat i Ånge. Vimek har
idag en omsättning på 36 miljoner kronor och har 14 anställda. Företaget producerar och
säljer mindre skogsmaskiner och kringprodukter. De exporterar främst till den tjeckiska
marknaden men också till viss del även till Tyskland och  Kanada.

Komatsu Forest:
Komatsu Forest är en organisation som tillverkar skogsmaskiner och skogsmaskinstillbehör.
Komatsu Forest hette ursprungligen Umeå mekaniska verkstad och har under årens lopp ägts
av en rad olika företag (bland andra SISU, Volvo BM , Kone) innan de idag ägs av Komatsu
Forest. Företaget producerar olika skogsmaskiner främst till sina egna återförsäljare men
också till privata entreprenader. De har även ett par externa återförsäljare internationellt.
Komatsu Forest i Umeå har idag ca 390 anställda i och levererar produkter över hela världen.

5.2.2 Mål och visioner
Karossindustrin

Berco produktions mål och visioner är att öka sina marknadsandelar inom de branscher som
de är verksamma samt att utvecklas tillsammans med sina kunder så a tt kunderna skall se
konkurrensfördelar med deras produkter. Roland Bergström säger också:

”Vi vill att våra kunder skall kunna se oss mer
som samarbetspartners än som en leverantör,
vilket vi jobbar mycket med att medvetandegöra
för våra kunder.”

Ulf Sellgren på Skarosser berättar här att de har en mer kvantitativ målsättning och säger:

”Idag ligger vi på en omsättning på 18
miljoner och på 2-3 år har vi tänkt komma upp
i 30-35 miljoner.”

Skarosser tror också att det här främst kommer att handla om a tt exportdelen kommer att öka
eftersom norden är en begränsad marknad för dem.

Träförädlingsindustrin

Snidex mål är att överleva en hård bransch och på ett stabilt sätt fortsätta på den väg som de
vandrat med en ökning av produktivitet på ett visst anta l procent varje år. Snidex har också
som mål att öka sin exportandel och berättar:

”Fönstersidan är under intensiv
produktutveckling och det gäller att vara
bäst.”
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SSC Trätrappors Bengt Lindgren berättar att företagets mål är att växa under stabilitet oc h
lönsamhet. Detta har dock inte alltid varit en realitet, då de under en period drog på sig
skulder. I dagsläget så är företagets grundläggande målsättning att försöka växa genom
investeringar som bekostas med egna medel. Bengt Lindgren inkluderar också p ersonalen
som en del av målsättning och säger:

”Vår huvudsakliga målsättning är att skapa en
bra arbetsplats här i Norsjö. Vi vill att
ägarna skall ha en säker och bra arbetsplats
att gå till, vilket lett till att vi inte är så
riskbenägna och villiga att göra för stora
satsningar genom att flytta produktion till
annan ort eller liknande. Det har aldrig känts
som en målsättning för oss utan vi värnar om
den ekonomi som vi byggt upp i Norsjö”

Skogsmaskinsindustrin

Leif Eriksson på Vimek säger att de syftar till att ha en omsättningsbaserad målsättning och
tillägger:

”Ja målet med vår verksamhet om man tittar på
de närmaste tre åren är att vi ska dubbla vår
omsättning och omsättningen var ungefär 36
miljoner under det senaste kalenderåret.”

Ulf Nilsson på Komatsu Forest berättar att han arbetat på företaget i 18 år. Under denna tid
har företaget haft en rad olika ägare, som Valmet, Sisu, Partek, Kone och sedan 2004
Komatsu Forest. Han säger att det är svårt för honom att gå in på de olika ledningarnas
specifika målsättningar. Men Ulf Nilsson förklarar istället att det går att urskilja generella
olikheter mellan de tidigare finska ledningarnas målsättningar och den målsättning som
Komatsu Forest har idag. Idag har företaget en mer uttalad målsättning om sin storlek och
position på marknaden. Han påpekar också att de idag jobbar efter en mer långsiktig plan och
tillägger:

”Man kan säga att japanerna satt mer
långsiktiga mål och att man har gjort en ganska
tydlig affärsplan som sträcker sig fem år
framåt med en stor spänst i tillväxten, vilket
i stort sett innebär en fördubbling av vår
storlek inom en fem års period”

Exportrådet

Magnus Persson upplever att många företag inte har en klar bild över sina mål . Han menar att
företag behöver ha en klar bild över si n målsättning och hur företaget skall gå till väga och
tillägger:

”Ofta är det så att de flesta företag har
mycket av sina idéer i huvudet om hur de ska
jobba internationellt. Har du en vision eller
en framtidsdröm att du skall bli ledande inom
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ett visst segment, javisst men peka på vilken
marknad och hur?”

Han påpekar också att det är viktigt att företag har långsiktiga mål. De exportsatsningar som
företag gör, bör ha ett tidsintervall på tre till fem år.

5.2.3 Företagsledare
Karossindustrin

Kännedom om den tänkta marknaden är något som en företagsledare bör besitta och kunna
förmedla inom verksamheten, förklarar Roland Bergstöm på Berco Produktion. En
företagsledare bör vara öppen och lyhörd för vad de nya kulturerna för med sig, och sedan
lära av detta. Roland säger också att det viktigt att lära känna exportmarknaden. Han berättar
vidare att hans ledarskap vuxit fram med tiden och tillägger att ledare inom en
exportverksamhet bör ha förmågan att kunna förbereda sina medarbetare på vad den specifika
marknaden kräver och förklara för dem vad som är gängse principer att göra affärer på.

”Om man kommer in på en annan marknad är det
viktigt att veta hur man ska bete sig”

Skarossers Ulf Sellgren menar att språkkunskaperna är otroligt viktiga. Det är lätt att gå på
minor och det kan bli en hel del missförstånd när språket är knaggligt. I och med detta har han
lärt sig att företagsledare på en internationell marknad måste ha ett stort tålamod och en
förmåga att selektivt sortera vilka samarbetspartners och a genter företaget skall vända sig till.
Han påpekar också att mycket av hans ledarskap sitter i att han kan sina produkter från
grunden, eftersom han har varit med i branschen länge och lärt av sina misstag.

”Vi är ju väldigt bekanta med våra produkter,
alltså vi kan dem väldigt väl efter så många år
i branschen och då är det ju klart att vi gjort
jävligt många misstag men de är ju färre idag”

Träförädlingsindustrin

Lars-Gunnar Marklund på Snidex anser att en företagsledare bör besitta en vision och en
kännedom om landet företaget exporterar till. Vidare bör företagsledaren noggrant vara
uppmärksam på konjunkturläget och de agenter företag et säljer genom.

”Vi säljer via agenter och därför är det som
företagsledare viktigt att kunna göra en slags
bedömning av seriositeten hos den här agenten.”

Bengt Lindgren på SSC Trätrappor tror att tidigare erfarenheter av exportarbete är en bra
egenskap hos företagsledare. Han lyfter även fram ledarengagemanget och språkliga
kunskaper som viktiga egenskaper. Bengt påt alar vidare att ledarengagemanget bör vara något
som genomsyrar allt som den dedikerade ledaren gör för att lyckas på den internationella
markanden och tillägger:
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”Om man nu har bestämt sig för att man ska
satsa på en exportmarknad så går det inte att
göra det halvhjärtat. Jag fick damma av min
skoltyska för att kunna agera där och skapa de
nödvändiga personkontakterna.”

Skogsmaskinsindustrin

Leif Eriksson på Vimek påtalar företagsledarens fingertoppskänsla om vad som är viktigt vid
en exportverksamhet.  Leif Eriksson berättar också om vikten av att företagsledare bör vara
lyhörd för marknadens önskemål. Han tillägger också att en företagsledare bör kunna ställa
krav på sin egen personal, men även på de kunder de levererar till.

”Det är ju att ha den här fingertoppskänslan,
stämmer det här, stämmer vår produkt, stämmer
vår företagsmix in gentemot exportmarknaden ?”

Ulf Nilsson på Komatsu Forest påtalar grundläggande ledaregenskaper och fortsätter med att
poängtera att språk och kulturkännedom är viktiga egenskaper. Ulf tror också att detta
generellt är något som svenska företagsledare är bra på.

Exportrådet

Magnus Persson på exportrådet anser att en företagsledare i en exportverksamhet bör ha en
stor kunskap i att organisera arbetet, men även en affärs drivenhet och en förmåga att vara
lyhörd. Han tillägger:

”Uthållig med en förmåga att prioritera,
strukturera och systematisera sitt arbete. De
är också viktigt att de älskar det de gör, att
de verkligen brinner för det, alltså att man
tycker att det är skitroligt.”

Exportkonsult

Anders Berntorp påtalar en rad egenskaper hos företagsledare vid en planerad exportsatsning.
Han säger att en företagsledare bör ha förståelse för vad det innebär att långsiktigt arbeta
internationellt och helst ha gedigna språkkunskaper. Han påtalar också att företagsledare helst
bör ha egen erfarenhet av internationellt arbete, samt att de är medvetna om att det tar tid och
kräver resurser i form av personal och kapital att verka internationellt.

5.2.4 Kunskaper och erfarenheter
Karossindustrin

Roland Bergström hade innan han började på Berco Produktion ingen direkt
exportmarknadsutbildning, utan är som tidigare ledare i företaget i stort sett självlärd. Roland
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säger att han givetvis deltagit vid en del kurser. Han påtalar äv en att personal på företaget
efterhand får viss utbildning, exempelvis så har en del av produktionspersonalen fått besöka
Antarktis för att lära sig om de förhållanden som råder där. De flitiga besöken ute på fältet
bidrar med nyttiga kunskaper och erfaren heter.

Ulf Sellgren på Skarosser berättar att det är 25 år sedan företaget startades. Några av
personerna som jobbar på företaget har varit med sedan starten, vilket starkt bidragit till den
kunskap som företaget besitter idag. Ulf Sellgren påtalar också att de inom företaget har
tidigare erfarenhet från branschen genom att vissa arbetat på Polarvagnen, som gör husvagnar.
Han säger också att:

”Det är nog våra samlade erfarenheter och
branschkunskap som har gjort att vi är där vi
är idag.”

Träförädlingsindustrin

Även Lars-Gunnar Marklund på Snidex berättar att han har en lång samlad erfarenhet inom
sitt företag med sig i bagaget. Han tror att de olika positioner som han haft på företaget har
gett honom nyttig kunskap som han har kunnat använda sig av vi d internationella affärer.
Lars-Gunnar Marklund med sina 31 år i företaget har arbetat som inköpare, produktansvarig,
produktionschef och är nu VD. Han förklarar även att han fått en del exportutbildning externt,
men att den kunskap som erhålls om och från  exportmarknaden i sammanhanget är den
viktiga.

”Det behövs alltså en marknadskunskap från det
enskilda landet.”

Bengt Lindgren nämner inte så mycket om sina kunskaper och erfarenheter, men påpekar att
det är marknaden som styr företagets utveckling och a tt de på så sätt hela tiden utvecklar sina
kunskaper genom att ta fram nya lösningar. Han säger också att det är bra att vara insatt i
vilka förutsättningar som gäller på marknaden, och att personalen lär sig om de produktkrav
som exportmarknaden har.

Skogsmaskinindustrin

Vimek har exporterat produkter i 30 år och Leif Eriksson som är marknadschef i företaget
idag ser att den erfarenhet som detta medfört starkt bidragit till deras kunnande. Leif säger
också att den kunskap som de lär varje dag påverkar exporten och tillägger:

”Man lär sig hela tiden något nytt och att inte
utnyttja det vore en synd”

Ulf Nilsson på Komatsu Forest berättar att de har mycket kunskap inom företaget, och att de
arbetar framgångsrikt med sin produktutveckling:

”Vi har kommit med många produkter, där vi har
varit först så att säga med koncept eller med
förändringar av maskinerna.”
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Han nämner också:

”Kulturkännedom, det måste man ha om man ska
jobba med andra marknader”

Exportrådet

För svenska företag är hemmamarknad vä ldigt viktig. Det är genom denna marknad som
företagen har växt sig starka. Företagen bör ha koll på konkurrenter och vad som görs på de
närliggande marknaderna. Magnus  Persson säger att omvärldsbevakning är jätteviktigt och
han ser att detta är något som företag ofta lägger för lite vikt på och tillägger:

”Utan spaning ingen aning.”

Magnus Persson påtalar också att företagsledare ofta har en hög utbildning, men givetvis finns
det de som är självlärda. Det finns väldigt många entreprenörer ute på marknade n, som är
duktiga entreprenörer och inte företagsledare, vilket är stor skillnad då entreprenören i en del
fall saknar den affärsmässiga kunskapen som företagsledare har i att organisera företaget.

”Man ska inte förringa att det finns många som
har kommit väldigt långt på praktisk erfarenhet
och genom att vara lyhörda och ödmjuka lärt sig
av sina egna misstag, den hårda vägen.”

5.2.5 Engagemang och kreativitet
Karossindustrin

Roland Bergström på Berco Produktion berättar att det är lite svårt att bedöm a den tid som
läggs ner på själva exportdelen, eftersom det svänger ganska mycket i branschen.
Uppskattningsvis så läggs ca 15 -20 % av den totala arbetstiden ner på exportmarknaden.
Utöver detta så besöks marknaderna, och då främst i samband med olika proj ekt. Olika länder
kräver olika mycket engagemang från företagets sida vilket han tror beror på de olika
marknadernas seder och bruk.

Skarossers Ulf Sellgren säger att han dagligen hanterar exportfrågor, men att olika marknader
kräver olika mycket arbete. Ulf har däremot svårt att säga hur mycket som läggs på
exportverksamheten, men uppskattningsvis 15 % av hans totala arbetstid. På grund av
Skarossers lilla organisation så har han ofta flera olika arbetsuppgifter inom
exportverksamheten.

”Man får hugga in där det som bäst behövs för dagen.”

Träförädlingsindustrin

Lars-Gunnar Marklund på Snidex påpekar att han tror att det rimligen krävs mer engagemang
på en exportmarknad i ett tidigt stadium av exportverksamheten. Han sköter idag inte så
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mycket av de dagliga kontakterna med exportmarknaden själv, eftersom det ligger på
säljorganisationens bord. Men han säger däremot att han varit både i Ryssland och i England,
men marknadsbesök ligger nu allt mer på säljorganisationen.

Bengt Lindgren på SSC trätrappor f örklarar att exporten kräver daglig kontakt, men att denna
varierar en hel del. Hittar företaget en marknad som visar ett intresse så gäller det att arbeta
med ett stort engagemang. Om företaget ska satsa på en exportmarknad så går det inte att göra
det halvhjärtat, då händer ingenting. Bengt säger att det är viktigt att vara drivande och
övertygad samt att ha en vilja att åstadkomma det man beslutat sig för. Han anser sig själv
som entusiastisk i arbetet med att utveckla återförsäljarnätet. Han berättar oc kså att det är
viktigt att besöka marknaden och kunder för att ta reda på vad som skall göras på den
marknaden. Bengt Lindgren säger att när de tidigare var på den tyska marknaden följde han
ofta med sina säljare ute på fältet och tillägger:

”Jag arrangerade mycket kundbesök och kämpade
hårt för att utveckla den exporten som då var
livsviktig för oss.”

Idag så handlar exporten för Bengt Lindgrens del allt mer om internt arbete och med att få
upp produktionskapaciteten. Vidare så är det givetvis en hel de l daglig ”byråkratisk
akrobatik” och problem som ska lösas.

Skogsmaskindustrin

Leif Eriksson på Vimek påpekar att exportarbetet kräver ungefär hälften av hans totala
arbetstid och han brukar säga att det engagemang som läggs ner motsvarar hur det går fö r
företaget. Leif säger även att de besöker marknaderna och då främst den tjeckiska marknaden
som besöks upp till fyra gånger per år.

Ulf Nilsson på Komatsu Forest nämner att engagemanget som läggs ner, först och främst är
på hemmamarknaden och tillägge r:

”Men sen, det är klart man besöker ju i stort
sett alla andra marknader under ett
verksamhetsår.”

Exportrådet

Magnus Persson framhåller att viljan att sälja sin produkt måste vara väl förankrad i hela
organisationen och att medarbetarna i en organi sation bör göra sitt yttersta för att penetrera
den avsedda marknaden. Han påtalar också vikten av att ha roligt i det man gör och att detta
påverkar både engagemanget och resultatet.
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5.2.6 Organisationsstruktur
Karossindustrin

Roland Bergström på Berco Produktion säger att deras organisation har genomgått en viss
förändring sedan exporten började öka. Förändringen grundar sig i att dokumentation och
andra handlingar anpassas till andra språk. På grund av företagets storlek så finns inte
tillräckligt med resurser för att göra några stora organisatoriska förändringar. Han säger
också:

”Eftersom vi är ett litet företag med 55
anställda varav 12 tjänstemän så är det främst
jag själv som jobbar med marknadsbiten, sen så
har vi konstruktörer som här har fått  börja
jobba på ett lite annorlunda sätt i och med att
det är export.”

Enligt Ulf Sellgren på Skarosser så består organisationen för exportverksamhet av tre
personer. Ulf håller själv i försäljningen, och en annan sköter materialdelen. De har också en
anställd som ritar och sköter pappersarbete. Pappersarbetet består bland annat av att se vilka
regler som gäller på de olika exportmarknaderna. Ulf påtalar även att de anställda har många
olika uppgifter. Han ser dock i dagsläget att organisationen inte skull e behöva ändras, men om
de planerade satsningar som skall göras går igenom , så skulle organisationsstrukturen  behöva
ses över säger Ulf och tillägger:

”Vi skulle ha haft en som bara höll i
Camperbiten, helt klart. Det kommer vi att se
om det blir möjligt.”

Träförädlingsindustrin

Hos Snidex så har organisationen inte genomgått några dramatiska förändringar under årens
lopp. De förändringar som gjorts har skett successivt och i samarbete med sin
försäljningsorganisation Skellefteå snickericentral. Snidex har däremot internt olika
projektledare som handlägger företagets exportordrar.

Enligt Bengt Lindgren på SSC Trätrappors så sköts exportverksamheten genom en
beredningsgrupp som är uppdelad på produkt och de olika marknaderna.

”Så att det här är ju en grupp på 15 personer
ungefär som sitter och jobbar med beredningen
och med kundkontakten här och specialiserar sig
i viss mån beroende på språk, beroende på
tekniska lösningar”

Under den tid som Bengt Lindgren varit verksam på företaget, så har organisatio nsstrukturen
för exportverksamheten främst präglats av att ny personal kommit in och behövts till denna
beredningsgrupp. Detta eftersom produkterna blivit mer komplicerade att framställa, samt att
den samlade efterfrågan på deras produkter har ökat.
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”Men de jobbar med andra saker också, det är
inte säkert att de jobbar hundra procent med
den där exportmarknaden utan de går ju in i
varandras jobb”

Skogsmaskinsindustrin

Vimek har i stort sett samma organisationsstruktur nu som de alltid haft. Det är
ledningsgruppen som sköter exportverksamheten. Leif Eriksson berättar att de har en
produktionsledare och att det är de två delägarna som jobbar med produktutvecklingen, samt
håller i de externa kontakterna och det exportrelaterade uppgifterna.

Komatsu Forest har under tidens gång haft flera olika organisationsstrukturer på grund av att
de haft en rad olika ägare.  Ulf Nilsson berättar att de idag är så pass stora att de inte talar om
export längre utan att deras markand är ”world wide”, samt att deras organis ation är uppdelad
därefter. Men för ett och ett halvt år sedan så ändrade de organisationsstruktur, och med det så
skedde en uppdelning av organisationen på olika distributionscentraler. De olika
distributionscentralerna är fördelade på världsdelar och mar knader till exempel Nordamerika,
Sydamerika, Asien och Europa. Dessa har som uppgift att forma strategier för markandsfrågor
för respektive område.

Exportrådet

Magnus Persson påpekar att dagens snabba informationsflöde gör det lättare att få tag på
information. Med hjälp av exempelvis Internet är det lättare att sälja företags produkter på
exportmarknader. Detta leder till att konkurrenssituationen blir en annan när du verkar på fler
marknader än din hemmamarknad vilket ofta kräver  en större flexibilitet hos exporterande
företag då företag måste ta snabba beslut och tillägger:

”Det krävs kortare beslutsvägar”

5.2.7 Resurser
Karossindustrin

Enligt Roland Bergström har exportverksamheten hos Berco Produktion haft en väldigt
positiv inverkan på deras resu ltat. På grund av produkternas art så har företaget tvingats ut på
en internationell marknad för att överleva. Roland säger att skåp - och bandvagnsmarknaden i
Sverige inte är så stor, men internationellt är den väldigt stor och för att jobba på export så
krävs det ganska stora resurser och tillägger:

”Genom att det här är ett gammalt företag så
finns ju resurserna för att göra de satsningar
som behövts. Vi vet ju att alla marknader man
ger sig in på, de kostar i början. Sen är man
tvungen att få börja leverera innan de börjar
ge tillbaks.”
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Roland säger också:

”sen är det ju så, att när det gäller export,
det man har lärt sig där, det är ju att man ska
ha en frisk hemmamarknad innan man ska in på en
exportmarknad.”

Skarossers Ulf Sellgren berättar att fö retaget inte får ha för bråttom in på nya marknader då
det är kostsamt att starta upp på en ny marknad. Han menar också att företagets personal och
det hantverk de gör är en stor tillgång. Han säger också att det är företagets personal som är
Skarossers kvalitet och påpekar att:

”Vem som helst kan köpa en lokal och en massa
verktyg, men sen ska du ju kunna använda dem på
ett bra vis.”

Träförädlingsindustrin

Lars-Gunnar Marklund på Snidex förklarar att en exportsatsning kräver mer resurser  än att
bara ha hemlandet som marknad. Han påtalar också att företaget under slutet på 80 -talet
kunde få vissa exportbidrag vid exportsatsningar. Han berättar också att det är viktigt att vara
representerad på flera marknader då förutsättningarna på de olika marknadern a förändras och
tillägger:

”Sen är det väl också så att man vill ha så
många ben att stå på som möjligt, så att man
inte faller med ett fåtal kunder.”

SSC trätrappors Bengt Lindgren påpekar att export kostar mycket pengar och det i deras fall
långa avstånd till marknaderna och tillägger:

”Det är svårt att konkurrera med
smålänningarna. Nu försämras ju transportstödet
också vilket gör sitt för fraktkostnaderna .”

Bengt säger också att de idag har för avsikt att investera ur egna medel, för att slippa
skuldsätta sig och på så sätt växa i takt med marknaden.

Skogsmaskinsindustrin

Leif Eriksson på Vimek påtalar att företaget måste ha resurser för att lyckas på de utländska
marknaderna. Men han säger även att det inte alltid handlar om resurser, utan oc kså om
företagets förtroende bland kontakterna på marknaden.

”Om man tittar på vad vi har lagt ner i Polen
så är det ju fruktansvärt med pengar jämfört
med vad vi har lagt ned i Tjeckien där vi snart
har 50 maskiner. Det är ju en spottstyver vad
vi har lagt ner i Tjeckien och ändå lyckats,
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vilket berott på det förtroende som skapats hos
vår kontakt där.”

Han framhäver även personalen som en resurs.

”När folk frågar hur det går för företaget, så
brukar jag säga att det måste ju gå bra med en
sån här personal”

Ulf Nilsson på Komatsu Forest berättar att företaget idag backas upp av en så pass stor
organisation att resurserna sällan är ett problem. Men av erfarenhet så påpekar han att resurser
spelar stor roll för att lyckas på en exportmarknad och att de ä r grundläggande att ha en stark
hemmamarknad.

”Det gäller att ha en bra plattform och en
stark hemmamarknad att stå på.”

Exportrådet

Enligt exportrådets Magnus Persson är det viktigt att företag försöker växa med eget kapital
långsamt samt med företagens egen finansiella och personella styrka. Han påtalar också
vikten av att företag har tillverkningskapacitet och strävan att expandera successivt. Magnus
tillägger:

”Företag bör ha en kombination av eget
kapital och riskkapital. Självklart finns det
möjlighet att ha bidrag men det ska
definitivt vara fokus på eget kapital”

Exportkonsult

Anders Bernstorp påpekar att:

”Det spelar ingen roll varifrån pengarna kommer
bara man har dem och är medveten om att det tar
tid att få förräntning på investeringen.”

5.2.8 Produkten
Karossindustrin

Berco levererar karosser och transportskåp för påbyggnader på diverse fordon bland annat
terräng och militärfordon. Roland förklarar att det i företaget sker en omfattande
produktutveckling och att produkter som leverera s är marknadsanpassade. Han påtalar också:

”Levererar man till Antarktis så måste man ha
grejer som håller för de förhållanden som råder
där.”
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Ulf Sellgren på Skarosser förklarar också att de anpassar sina produkter för marknaden och
berättar att:

”Utomlands är det lite andra reglementen och de
får lasta mer och på det viset får vi anpassa
oss till den marknaden”

Träförädlingsindustrin

Snidex Lars-Gunnar Marklund anser även han att produkten är viktig, på så sätt att den måste
vara unik och efterfrågad på den marknad som företaget skall etablera sig på. Han berättar
även att företaget arbetar en hel del med produktanpassning för de olika marknaderna, vilket
kan vara besvärligt, men påpekar:

”Man vill ha en produkt som man tror att den
specifika exportmarknaden vill ha”

SSC trätrappor har i detta sammanhang kommit lite längre då de arbetar med och levererar
”skräddarsydda” lösningar på sina produkter för den specifika marknaden eller kunden. På så
sätt så skiljer sig inte exportmarknaden särskilt m ycket ifrån den inhemska. Bengt Lindgren
berättar att det i stort sett efterfrågas samma lösningar på både export - och hemmamarknaden.
Det enda som skiljer är egentligen att de olika marknaderna efterfrågar olika material. Han
menar att det på så vis sker en viss anpassning.

”Det senaste är att det efterfrågas exklusiva
lösningar med dyra material. Det är här det
gäller att vara med och visa att man är
flexibel och villig att anpassa sig.”

Bengt Lindgren menar också att f ör att förstå vad kunderna efterfrågar och för att förstå deras
syn och hur de tänker, så måste representanter  vara på plats, annars kan företaget aldrig
anpassa sig efter den marknaden. Bengt poängterar:

”Jätteviktigt att man anpassar sig till
marknadens krav, produkterna, sättet att
leverera, paketera och kommunicera.”

Skogsmaskinsindustrin

Leif Eriksson på Vimek påpekar också vikten av att anpassa sina produkter till den avsedda
marknaden.

”Det har vi ju gjort så till vida att i
Tjeckien har vi kört 2x2,5 meters längder,
alltså har vi gjort deras lastrede något längre
än vad vi levererar på den svenska marknaden. ”
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Komatsu Forest arbetar mycket med produktanpassning för de olika marknaderna och Ulf
Nilsson menar också att anpassningar ofta görs på grund av lagar och förordningar på den
enskilda marknaden. Han förklarar även att de tvingas anpassa sina produkter till följd av de
villkor som råder på de olika marknaderna vad gäller terräng, skog och så vidare.

5.2.9 Nätverk
Karossindustrin

Roland Bergström på Berco Produktion berätt ar att de samarbetar mycket med Hägglunds i
Örnsköldsvik eftersom de gör påbyggnader på deras bandvagnar. Hägglunds jobbar nästan
uteslutande med export och deras omsättning ökar kraftigt. Han fortsätter och säger att detta
gjort att företaget fått ganska mycket kontakter och projekt genom Hägglunds nätverk ute på
marknaden.

”Hägglunds jobbar uteslutande med militära
kunder och då det gäller den civila sidan får
vi ibland lite tips från dem och spinner vidare
på vad deras marknadskillar kommer med och
utvecklar det själva”

Skarossers Ulf Sellgren påpekar att företagets samarbetspartners består av de agenter som de
har på de exportmarknader som de finns representerade på . Agenten hjälper dem att bygga
upp ett återförsäljarnät och är också den som håller i d essa kontakter på de respektive
marknaderna. Ulf säger också att det i många fall är slumpen som fäller avgörandet i val av
samarbetspartners och tillägger:

”Det har vart i deras intresse att söka upp
oss, för att få igång en dialog. De presenterar
sina visioner och sen får man se.”

Men alla gånger har det inte varit så lyckat att arbeta med agenter, men han förklara nu att de
har bytt agent och tillägger:

”Tidigare har vi haft ena j-la stolpskott”

Sen så berättar Ulf Sellgren också att de i början tog  hjälp av exportrådet, men att denna
kontakt mest var i syfte att upprätta betalningsrutiner.

Träförädlingsindustrin

Lars-Gunnar Marklund på Snidex berättar att deras enda egentliga samarbetspartner på
marknaden är Skellefteå Snickericentral som sköter kontakterna med agenterna på respektive
marknad. Han tillägger dock att det mest är på eftermarknaden som de själva har kontakter
med slutkunden. Han berättar också att det är viktigt att ha ett bra nätverk och att de har ett
nära samarbete med dessa.

”Dom sköter försäljningen, och vi sköter allt
efter försäljningen”
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SSC trätrappor använder sig även de av Skellefteå Snickericentral som extern
säljorganisation. Det är de som sköter större delen av kontakten med marknaden, bortsett från
när det handlar om handläggning av beställningar, tillägg eller problem som t.ex.
reklamationer.  SSC Trätrappors nätverk av kontakter utgörs av återförsäljare, husfabriker och
byggföretag. Bengt Lindgren säger också att de i vissa fall också tagit hjälp av exportrådet
och handelskammaren.

Skogsmaskinsindustrin

Vimek och Leif Eriksson är här lite förtegen om vilka de samarbetar med vid sin export, men
säger:

”Vi sätter upp en kravlista helt enkelt med
kriterier som vi vill att de ska ha och den är
fruktansvärt lång, och kommer de upp till
hälften av våra önskemål, ja då har de kommit
långt.”

Ulf Nilsson berättar att Komatsu Forest idag främst samarbetar inom det egna nätverket av
återförsäljare på marknaden över hela världen. Han nämner också att de har lokala
samarbetspartners såsom olika underleverantörer.

Exportrådet

Magnus Persson förklarar att exportrådets huvudsakliga fördel är deras internationella
kompetens och nätverk. Detta nätverk är något som hjälper företagen att utveckla sin
exportverksamhet.

Exportkonsult

Anders Berntorp påtalar att han tycker att företag bör ta hjälp av exportrådet och
handelskammaren vid en exportsatsning, eftersom dessa organisationer kan bistå med bra
hjälp.

5.3 Strategier

Företag har alltid en viss grad av strategisk planering som  grund för sin verksamhet och
export. Det handlar här om att företag lägger upp pris -, kommunikation och
distributionsstrategier.   Vi kommer nedan att beskriva hur företagen i vår studie arbetat på
strateginivån i modellen
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5.3.1 Prisstrategi
Karossindustrin

Roland Bergström på Berco Produktion berättar att han insett att leverera på export kostar
extra samt att försäljningskostnaderna därför blir högre. Han påtalar också att det är en större
osäkerhet i olika avseenden på export och säger

”Vi jobbar med en högre marginal på de
produkter som vi exporterar, det gör vi.”

Skarosser använder samma pris på produkterna både på export - och hemmamarknaden. Ulf
berättar även att detta är de tvungna att göra för annars är det en risk att exportkunderna
kommer till Sverige och handlar.

Träförädlingsindustrin

Enligt Lars-Gunnar Marklund så använder Snidex samma prisstrategi på hemma - och
exportmarknaden. Han säger också att de olika länderna har medfört lite olika risker, men att
detta egentligen inte kräver någon anpassning av priset och tillägger:

”Vi ser alltså till att vi får samma
täckningsbidrag”

Bengt Lindgren på SSC trätrappor berättar att de i det stora hela använder sig av samma
prisstrategi, men att priserna självklart är marknadsanpassade. Han på pekar också att de alltid
räknar med sin självkostnad och jobbar med olika påslag beroende på marknad och
kundkategori.

Skogsmaskinsindustrin

På Vimek så anpassar man priserna efter marknaden. Vimek har ett högre pris på produkterna
i Sverige än vad företaget har på andra marknader.

Ulf Nilsson på Komatsu Forest säger att de inte använder någon särskild prisstrategi, men att
de istället använder olika priser på olika marknader och produktgrupper. Komatsu arbetar
också utefter en global prislista på r eservdelar, där olika rabatter nyttjas beroende på hur
distributionsstrukturen ser ut. På deras maskiner använder de marknadsanpassade priser enligt
Ulf som tillägger:

”Vi kommer även att bli tvingade till en
harmonisering av priserna på maskinerna
eftersom kunderna är globala och alltid kommer
att kräva lägsta pris”
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Exportkonsult

Anders Berntorp säger marknaden styr vilken strategi som krävs. Han säger dock att han vid
sina exportsatsningar oftast utgår ifrån en grundstrategi. Han menar att denna st rategi nästan
oftast innefattar dessa faktorer: Företagets resurser, val av marknad, etableringsform,
marknadsföring och försäljning.

5.4.2 Kommunikationsstrategi
Karossindustrin

Roland Bergström på Berco Produktion berättar att företaget främst syns gen om sitt nätverk,
och att företaget får ganska mycket ”gratis” av att samarbeta med Hägglunds. I företagets nya
satsningar som är på gång så kommer de själva hantera marknadsföringen. Berco Produktion
marknadsför sig även genom att synas på hemsidan och gen om facklitteratur säger Roland
Bergström. Han berättar också att de använder sig av olika events för att synas mot
exportmarknaderna och tillägger:

”Ibland är det ju lite speciella satsningar, vi
hade till exempel en visning här uppe i de
svenska fjällen där vi körde bandvagn med
italienare, greker, finländare och norrmän.”

Roland Bergström förklarar att det budskap som företaget vill förmedla är, att Berco
Produktion är en nära samarbetspartner och att de vill utvecklas tillsammans med sina kunder.

Skarosser har en lite mer sparsam inställning till marknadsföring. Ulf Sellgren berättar att
företaget främst syns på mässor och genom hemsidan. Han säger också:

”Vi har ju flera produkter, men det är bara
Campern som vi marknadsför utomlands”

Träförädlingsindustrin

Snidex arbetar inte själva med att utveckla sin marknadsföring utan detta sker genom
Skellefteå snickericentral. Lars -Gunnar Marklund framhåller även att de främst syns på
mässor.

SSC trätrappor bearbetar aktivt sina marknader genom sina sälja re, byggare, husfabrikanter
och byggföretag som de har kontakter med. SSC trätrappor marknadsför sig också mycket
genom sin hemsida och via annonsering. Bengt Lindgren säger också att:

”Vi är med på en del villamässor, men också på
de stora byggmässorna i Norge och Danmark”
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Skogsmaskinsindustrin

Leif Eriksson berättar att han utvecklar Vimeks marknadsföring på egen hand, men att han tar
hjälp av sina goda kolleger ute på fältet. Leif säger också att ett viktigt skyltfönster för dem är
de mässor som de deltar på. Leif Eriksson berättar även att resultatet av dessa mässor noga
följs upp och dokumenteras. Han tror också att denna uppföljning påverkat Vimeks resultat
och påpekar att:

”Det är ju lite annorlunda på en exportmarknad
för där behöver vi få in mer input.”

Ulf Nilsson på Komatsu Forest säger att deras marknadsföring är uppdelad i två delar. Det är
en imageskapande del och en säljrelaterad del. Ulf berättar att den imageskapande delen är
centralt styrd och det är få saker som de egentligen kan påverka. Med detta menas att de
beslut som företaget gör för att stärka varumärket sker på huvudkontoret. Han tillägger även
att de tagit fram en gemensam profil, genom en handbok som verkar som en plattform där de
identifierar vad som skall göras, och där efter utformar återförsäljarna sin marknadsföring.
Den säljrelaterade delen sköter de själva inom varje säljorganisation, så att den anpassas för
den enskilda marknaden samt för att generera till ökad försäljning.

5.3.3 Distributionsstrategi
Karossindustrin

Roland Bergström på Berco Produktion säger att deras försäljningskanaler ser lite olika ut
beroende på marknad. På vissa marknader har de direkta återförsäljare som de levererar till,
sedan så berättar han att företaget har kontakter genom sitt samarb ete med Hägglunds.
Företaget transporterar således det mesta av sina produkter genom Hägglunds nät av
exportkanaler. Det mesta går på lastbil och järnväg, men också båt, beroende på marknad
säger Roland och tillägger:

”Det funkar bra, vi har upparbetade k analer som
vi använder oss av och jobbar mycket med samma
företag som hjälper oss med transporterna”

Skarossers Ulf Sellgren berättar att de har samarbete med agenter i de länder som de levererar
till och att dessa i sin tur har ett eget nät av återförsäl jare. På detta sätt har de ingen kontakt
med slutkund. Han säger också att de fraktar allt med lastbil och att avståndet till
exportmarknaden på så vis påverkar en del och tillägger:

”Dorotea är ju inte riktigt mitt i Europa, du
vet den tyska killen har ju 580 mil tur och
retur”

Träförädlingsindustrin

Lars-Gunnar Marklund på Snidex berättar att de sköter de mesta av sina transporter själva och
att Skellefteå Snickericentral har hand om försäljningen. Deras produkter går nästan
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uteslutande på lastbil och när det kommer till deras ryska återförsäljare så kommer de själva
och hämtar sina produkter.

I dagsläget så sker alla leveranser med lastbil säger Bengt Lindgren på SSC trätrappor och
tillägger att kraven på precisa leveranstider idag är väldigt höga o ch att de på så vis inte har
något alternativ. Vissa leveranser sker med tåg och i vissa fall går bilarna ner till Göteborg för
vidare transport med båt.

”Vad vi vill göra är att undvika omlastning,
för det är där det blir transportskador och
därför försöker vi hitta direktbilar.”

Vad gäller försäljningskanaler så säger Bengt Lindgren att det sköts på entreprenad genom
Skellefteå Snickericentral. De har agenter och återförsäljare på de olika marknaderna som
bearbetar kunderna. Han säger också att han i framtiden tror att deras återförsäljare ute på
marknaden kommer att ta över mer och mer av de kontakter som Skellefteå Snickericentral
sköter idag. Detta är en utveckling som Bengt ser ganska tydligt, eftersom återförsäljarna har
närmare kontakt med slutkund .

Skogsmaskinsindustrin

Vimeks transport går nästan uteslutande med lastbil och vid vissa fall kommer också
kunderna upp och hämtar sina maskiner säger Leif Eriksson . De mesta lastas i Umeå och går
på trailer till Göteborg och sen därifrån vidare ut till exportmarknaderna. Leif berättar också
att de säljer genom återförsäljarorganisationer på vissa marknader, och att de på andra
marknader så säljer Vimek genom agenter för att finna återförsäljare. Han berättar även att
han upplevt problem med en del a genter som inte fullföljt sina åtaganden.

Eftersom att Komatsu Forest idag är ett så pass stort företag så säljer de genom säljbolag som
har byggts upp över en längre tid. Ulf Nilsson berättar vidare att det under olika perioder i
deras historia emellertid sett ut på andra sätt, men att förvärv av olika företag mer eller mindre
gjort att distributionen ser ut som den gör idag. När det kommer till transporterna så säger Ulf
att det mesta går på lastbil ner till Göteborg och sedan ut på de olika marknaderna.
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Sammanställning av exportfaktorer i vår studie:
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6. Analys

Analyskapitlet innehåller reflektioner och tolkningar över de faktorer som påverkar företagen
i de presenterade branscherna vid en exportsatsning . Analyskapitlet är uppdelat en ligt vår
sammanställda modell och vi börjar analysera företagsnivån därefter analyseras den
strategiska nivån. Både företag och bransch analyseras utifrån vår teoretiska referensram.
Analysen syftar till att sammanföra dessa teorier med den empiriska infor mationen som vi fått
från de sex företagen och exportrådgivare.

6.1 Företagsnivån

I företagsnivån undersöker vi hur företagen kan placeras i de kategoriseringar som Andersson
presenterat. Own product suppliers tillverkar egna produkter med god kvalité ef tersom de vill
vara bättre än konkurrenterna. Advanced suppliers har specialiserade produkter och det är
därför viktigt för företagen att ha en god kontakt med sina kunder. Den kontakt som krävs gör
exporten mer komplicerad 141. Eftersom samtliga företag har uppvisat egenskaper som
instämmer på både Own product suppliers och Advanced suppliers upplever vi en
kategorisering svår att genomföra. Vi kommer däremot att redogöra för vilka egenskaper som
framkommit från företagen och som överensstämmer med Anderssons  kategoriseringar.

Om vi ser till företagen i karossindus trin där Berco Produktion och Skarosser båda bedriver
egentillverkning av påbyggnader till fordon, så överensstämmer denna typ av tillverkning
med Own product suppliers. Berco Produktion arbetar mål inriktat med att hålla en nära
kontakt med sina kunder samt att leverera specialiserade lösningar, detta arbetssätt är däremot
i linje med vad Andersson betecknar som Advanced suppliers. Då Specialkarosser
konkurrerar med husvagnstillverkare uppfattar vi d et som viktigt att tillverka en bra produkt
som även kan konkurrera med traditionella husvagnar och husbilar. Denna typ av
konkurrensstrategi är dock jämförbar med de egenskaper som uppvisas bland Own product
suppliers. Den skillnad som förekommer mellan f öretagen i karossindustrin är att Berco
Produktion främst riktar sig till företag och försvarsmakter medan Skarosser i första hand har
privatpersoner som kunder. Detta är något som möjligen påverkar hur specialiserat företagen
är eftersom olika kundgrupper  kräver olika flexibilitet gällande produkten.

Om vi övergår till träförädlingsindustrin där Snidex tillverkar fönster och fönsterramar av hög
kvalité framgår egenskaper som Andersson anser stämmer in på Own product suppliers.
Snidex har även anpassat oc h specialiserat sina produkter för att möta kraven från
exportmarknaden, vilket däremot är en egenskap som återfinns hos Advanced suppliers. SSC
Trätrappor bedriver egentillverkning av trätrappor som är specialiserade efter kundens eller
marknadens krav, därmed har företaget drag av båda företagskategorierna. Det framgår ingen
större skillnad mellan dessa företag utan båda levererar mestadels till byggindustriföretag.
Endast en liten del av företagens produktion säljs direkt till privatpersoner.

Bland företagen i skogsmaskinsindustrin så är produkterna väldigt tekniskt avancerade och
både Vimek och Komatsu Forest tillverkar skogsmaskiner. Skillnaden dem emellan är att

141 Andersson, Svante (2002), Suppliers international strategies, European Journal of Marketing , 36-1/2, 86-110
s. 3-4
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Vimek tillverkar en mindre typ av skogsmaskiner än Komatsu Forest. Även dessa företag har
drag från båda företagskategorierna.

Utifrån vad vi ovan beskrivit kan det tolkas som att företagen har oavsett bransch egenskaper
från båda företagskategorierna. Vi tolkar det som att vissa av företagen är mer en Advanced
supplier medan andra är mer Ow n product supplier. Det kan också tolkas som att vilken
företagskategori företagen tillhör inte beror på vilken typ av produkt företagen tillverkar utan
istället på hur företaget anpassar produkten för sin nya marknad.

Enligt Czinkota och Ronkainen kan de t finnas fördelar att anpassa produkten efter
exportmarknaden142 vilket även tillämpas av samtliga företag i vår studie. Trots att det är dyrt
att anpassa produkterna för exportmarknaden så har företagen ändå valt att genomföra en
anpassning, vilket kan styrka Czinkota och Ronkainens teori. Produktanpassning kan därav
tolkas som en betydande faktor för en exportverksamhet. Czinkota och Ronkainen hävdar
även att vilken sorts produkt företagen tillverkar inverkar på möjligheterna till anpassning,
detta är dock inget som vi kunnat avgöra utifrån företagen i studien.

För att omvandla strategiska beslut till handlingar kan företagen arbeta med mål. Samtliga
företag i studien arbetade efter mål, dock i olika grad. Enligt Mintzberg m.fl. så är mål även
viktiga styrinstrument för ett företags strategiska beslut i verksamheten. 143

Inom karossindustrin återfanns skilda målsättningar hos de två företagen. Berco Produktions
målsättning var inte exportrelaterad utan fokus låg istället på samarbetet med kunderna. Från
Skarosser framgick att deras målsättning var att öka sin omsättning genom
exportverksamheten. Till skillnad från Berco Produktion innefattade Skarosser
exportverksamheten i sin målsättning . Att innefatta exportverksamheten i företagets
målsättning kan jämföras med Mintzberg som menar att mål har en central roll för företagets
handlingssätt. Mål och handlingssätt bör även spegla vad som är strategiskt gynnsamt, vilket
också stöds av Mintzberg.

Båda företagen inom träförädlingsindustrin hade som mål att öka si n exportandel. SSC
Trätrappor hade däremot främst som målsättning att skapa en stabil arbetsplats. Då Mintzberg
anser att mål fungerar som styrinstrument för företagets strategiska beslut skulle denna
målsättning möjligen kunna tolkas som att SSC Trätrappo r är restriktiv beträffande
exportsatsningar.

Målsättningarna hos skogsmaskinindustrin var formulerad i ekonomiska termer där företagen
ville öka omsättningen och marknadsandel. Även om export inte direkt togs upp i
målsättningen så tolkar vi att exporten  till andra marknader som viktig för både Vimek och
Komatsu Forest då den svenska marknaden är för liten.

Som synes finns det skillnader mellan branscherna vad gäller fokus i målsättningen. Detta
skulle kunna bero på att de företag som är nöjda med sin e xport inte ser något behov att
inkludera exporten i målsättningen medan de företag som vill öka sin export troligtvis har mer
fokus på exportverksamheten. Detta resonemang finner stöd hos Mintzberg som menar att
mål utgörs av vad företaget konkret vill upp nå.

142 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s.  328-
330
143 Mintzberg. H (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans,
Planners, New York : Maxwell Macmillian Inc. s. 71
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Czinkota och Ronkainen delar in organisationsstrukturen i tre faser. Liten och formell,
internationell divisionsstruktur och global struktur. 144

Företagen i karossindustrin har inte nämnvärt ändrat sin organisationsstruktur på grund av
exportverksamheten. De få ändringar som genomförts är att anställda har fått omstrukturera
arbetssättet beträffande dokumentation på nya språk samt att de anställda har fått utökade
arbetsuppgifter. I båda dessa företag är även exportarbetet förlagt till en liten grupp anställda.
Både Berco Produktions och Skarossers organisationsstruktur stämmer därför väl in på vad
Czinkota och Ronkainen definierar som en liten och formell struktur. Att dessa företag inte
förändrat sin organisationsstruktur kan tolkas som att de inte f inner det vara nödvändigt. Det
kan även tolkas som att företagen inte anser att nyttan av en organisatorisk förändring
uppväger kostnaden för sådan förändring.

Om vi beaktar hur organisationsstrukturen är uppbyggd hos företagen i träförädlingsindustrin
framgår att Snidex inte gjort några stora förändringar. Vi tolkar det som att Snidex kan
jämföras med en liten och formell organisation. Beträffande exportverksamheten har Snidex
har ett mycket nära samarbete med Skellefteå snickericentral. Det nära samarbe tet kan
uppfattas som att Skellefteå snickericentral fungerar som Snidex egen säljavdelning. Denna
organisatoriska uppdelning medger en tolkning som kan jämföras mot Czinkotas och
Ronkainens definition av en internationell divisionsstruktur. SSC Trätrappor  samarbetar också
med Skellefteå Snickericentral, dock inte i samma utsträckning som Snidex. SSC Trätrappors
organisation stämmer väl in på en internationell divisionsstruktur eftersom de har en egen
beredningsgrupp som är uppdelad efter produkt och markna d.

Inom skogsmaskinbranschen framkom stora skillnader i organisationen kring hur
exportverksamheten ser ut. På Vimek är det ledningsgruppen som sköter exportverksamheten
och vi tolkar därför Vimeks organisationsstruktur som liten och formell. Komatsu For est
organisationsstruktur är uppdelad efter marknader vilket karaktäriserar den struktur som
Czinkota och Ronkainen kallar global struktur. Skillnaden mellan företagen kan sannolikt
bero på att Komatsu Forest är ett betydligt större företag än Vimek.

Att samtliga av de mindre företagen inte förändrat sin organisation kan tolkas som att
fördelarna av en förändring inte väger upp den kostnad och tidsåtgång som en eventuell
organisationsförändring kräver. Det kan även tolkas som att dessa företag inte finner det
nödvändigt med någon förändring av organisationen och att den befintliga
organisationsstrukturen är tillfredställande. Vi uppfattar det istället vara viktigt för företagen
att anpassa hur de arbetar med de exportrelaterade uppgifterna och att se till a tt det finns
resurser för den verksamheten.

Byberg menar att det finns ett samband mellan företagens exportframgång och
företagsledarens tidigare erfarenhet av exportverksamhet. 145 Även författaren Gray menar att
tidigare erfarenhet av export skapar värdefu lla kontakter och kunskaper om marknaden hos
företagsledaren. Gray kategoriserar också företagsledare som Achievers (Verkställare),
Strivers (Strävare) och Pessimists (Pessimister). 146

144 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 216 -
219
145 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. 128-129
146 Gray, B J (1997). Profiling managers to improve export promotion targeting. Journal of International
Business Studies; 2nd Quarter, Vol. 28 Issue 2, p  387-420, 34p, 7 charts
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Roland Bergström på Berco Produktion anser att kunskap om exportmarknad en är viktig. Han
hade ingen tidigare erfarenhet av exportarbete men genom att arbeta med export inom
företaget så kan det tolkas som att han skaffat sig kunskaper om export, vilka han använder
idag. Eftersom Roland även aktivt söker nya exportmarknader ka n han jämföras mot vad Gray
betecknar som en Achiever. Även Ulf Sellgren på Skarosser saknade tidigare erfarenheter av
export men har utvecklat kunskaper och erfarenheter från en längre tid på företaget. Till
skillnad från Achievers söker Ulf nya exportmar knader i mindre utsträckning, vilket
överensstämmer med den kategori som Gray betecknar som Strivers.

Om vi ser till företagsledarna i träförädlingsindustrin så anser även Lars -Gunnar Marklund att
marknadskunskap är viktigt och det tolkar vi som att han skaffat sig kunskap om Snidex
exportmarknader. Att han under sin tid på Snidex haft olika positioner tolkar vi som att han
skaffat sig en bred erfarenhet av verksamheten. Eftersom Lars -Gunnar Marklund inte söker
efter några nya exportmarknader i dagsläget framkommer egenskaper som överensstämmer
med Strivers.  Bengt Lindgren på SSC Trätrappor anför att tidigare erfarenheter av export är
nyttiga. Bengt Lindgren hade erfarenhet av export innan han började arbeta på SSC
trätrappor. Achiever är den kategori av företagsledare som lämpligast stämmer in på Bengt
Lindgren då han är en väldigt engagerad företagsledare.

Företagsledarna inom skogsmaskinindustrin hade båda tidigare erfarenhet av att arbeta med
export. Dessa företagsledare ansåg även att marknadskunska p är en viktig egenskap som en
företagsledare bör ha. Båda företagsledarna inom skogsmaskinindustrin uppvisar därav
egenskaper som passar mot den kategori som Gray menar är Achievers.

Om vi jämför alla sex företagsledare hade vissa tidigare erfarenhet av  export vilket vi
uppfattar som en fördel för exportverksamheten. Utifrån studien är det dock svårt att tolka till
vilken grad som tidigare erfarenheter av export inverkar på företagens exportframgång. Då
samtliga företagsledare påtalar vikten av marknadsk unskap tolkar vi det som att denna faktor
ändå har en inverkan på exportverksamheten. Vi menar däremot att det inte enbart är
företagsledaren som behöver kunskap om marknaden utan det är något som bör vara
genomgående i organisationen.

Andersen menar att kunskap om marknaden i huvudsak erhålls genom erfarenhet. 147 Byberg
menar att kunskap om marknaden kan åstadkommas genom exempelvis
marknadsundersökningar. Objektiv kunskap fås genom inlärning och erfarenhetsbaserad
kunskap genom att arbeta på marknaden. 148

Inom karossindustrin har både Berco Produktion och Skarosser har skaffat sin kunskap genom
att lära sig av sina egna verksamheter och de misstag de gjort. Denna form av
kunskapsinsamling anser Andersen vara elementär för en lyckad exportverksamhet.  Det
framkommer även att personalen på Berco Produktion besöker marknaden för att lära sig om
marknaden och detta kan tolkas som en form av erfarenhetsbaserad kunskap.

147 Andersen, Otto (1993) On the internationalization pr ocess of firms: a critical analysis, Journal of
international business studies , Vol 24 no 2, 93-124, s. 3, 10, 13
148 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. s 128
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Om vi övergår till träförädlingsindustrin finner vi att Snidex använt sig av exportutbildnin gar
vilket kan jämföras med vad Byberg kallar objektiv kunskap. Vi upplever däremot att både
Snidex och SSC Trätrappor har under åren införskaffat erfarenhetsbaserad kunskap.

Även hos företagen inom skogsmaskinsindustrin verkar det vara den erfarenhetsba serade
kunskapen som dominerar. Vimek har exporterat produkter i 30 år vilket kan tolkas som att de
fått kunskap om marknader och export. Vi tolkar att Komatsu Forest genom sin erfarenhet fått
kunskaper. Denna kunskap uppfattar vi finnas inom företaget då det har en framgångsrik
produktutveckling. Komatsu Forests personal får även internutbildningar vilket instämmer
med Bybergs resonemang om objektiv kunskap genom inlärning.

Som vi uppfattar det så är  den erfarenhetsbaserade kunskapen dominerande hos företagen i
studien. Även om det inte nämns så tolkar vi det som att det finns objektiv kunskap i de flesta
företagen också, dock verkar det vara den erfarenhetsbaserade kunskapen som är direkt
länkad till företagens exportverksamhet. Vi tolkar att vissa företag i vår studie redan har
mycket av denna kunskap internt genom sin personal eftersom mycket av företagens kunskap
är ett resultat av samlad erfarenhet.

Enligt Byberg så finns det ett samband mellan företagsledarens besök på marknaden samt hur
framgångsrik exportverksamheten är.149

Företagsledarna inom karossindustrin besöker inte marknaden i någon större utsträckning
vilket enligt Byberg skulle kunna inverka negativt på exportverksamheten. Berco Produktion
arrangerar främst kundaktiviteter hemma i Sverige medan Skarosser inte besöker
exportmarknaderna mer än vid mässor. Att företagen inom karossindustrin endast i mindre
omfattning besöker exportmarknaden kan även tolkas som företagsledarna anser sig ha en
tillfredställande exportverksamhet.

Inom träförädlingsindustrin ser det annorlunda ut eftersom bägge företagen  med en extern
försäljningsorganisation som sköter mycket av kontakterna på exportmarknaderna. SSC
Trätrappor besöker inte exportmarknaderna särskilt ofta idag. Företaget har istället arrangerat
kundbesök med utbildning hemma i Sverige. Då Andersen menar att erfarenheter från
exportmarknaden är av stor betydelse uppfattar vi att strukturen med externa
försäljningsorganisationer kan medföra att företagen går miste om viktiga kunskaper och
erfarenheter.

Skogmaskinindustrins företagsledare menar att det är viktigt att besöka marknaden och både
Vimek och Komatsu Forest besöker sina exportmarknader. Vi tolkar detta som en fördel för
denna bransch då det är väldigt resurskrävande och avancerade produkte r som företagen
tillverkar.

Oavsett bransch så har företagen en fördel med att besöka exportmarknaderna. Företagen
besöker i olika omfattning sina exportmarknader, vilket kan bero på flera faktorer. Vi
upplever att företagen i studien har en fungerande ex portverksamhet och detta kan tolkas som
att de inte har samma behov att besöka exportmarknaden som företag som ska starta upp en
exportverksamhet. Möjligtvis kan kostnaden som uppkommer av att besöka marknaden kunna
uppfattas som ett hinder. Vi uppfattar att företagen i vår studie, med små organisationer i

149 Byberg L-A (2006), Framgångsrika exportörer - En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall, Umeå: Umeå Universitet s. 109-111
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mindre utsträckning besöker sina exportmarknader. Detta skulle kunna bero på att de inte har
möjlighet att besöka marknaden då de inte har de resurser som krävs.

Enligt Czinkota och Ronkainen krävs det mer kapital att bedriva en exportverksamhet än om
företag endast bedriver verksamhet på sin inhemska marknad. 150

Inom karossindustrin framgår att Berco Produktion byggt upp ett eget kapital som de använt
för att kunna bedriva sin exportverksamhet. Detta to lkar vi som att de förväntat sig ökade
kostnader i och med exportverksamheten. Den typen av förväntningar stöds av Czinkota och
Ronkainens teori om att det krävs mer kapital för att bedriva en exportverksamhet. Då
Skarosser är ett mindre företag kan det to lkas som att de inte har lika mycket kapital. Denna
tolkning stöds även av Byberg som menar att stora företag även har mer resurser att tillgå.
Skarosser är mer försiktiga med att gå ut på nya marknader eftersom företaget anser att det är
en kostnad att starta upp på nya marknader.  Vi upplever att båda företagen har en respekt och
förståelse för de ökade kostnaderna som uppkommer vid export. Vi tolkar denna kunskap som
en central del i deras framgångar då en illa planerad exportverksamhet snabbt kan reduce ra
företagets kapital.

Hos företagen i träförädlingsindustrin så fanns det också en vetskap om att exportverksamhet
kostar mer än att vara verksam på hemmamarknaden. Både Snidex och SSC Trätrappor har
använt sig av bidrag tidigare vid sina exportsatsning ar. Detta tolkar vi som att det initialt är
kapitalkrävande att starta upp en ny exportmarknad.

Även hos företagen i skogsmaskinsindustrin  framgår att det krävs resurser för att kunna
lyckas med sin export. Vimek har haft de resurser som företaget behövt. Något som är
intressant är att hur mycket resurser företaget lägger på en viss exportmarknad inte direkt
behöver betyda att det kommer att fungera bra.  Hos Komatsu Forest är det inga problem med
resurserna då de är uppbackade av en så pass stor organisat ion. Vi uppfattar att resurserna är
viktiga för skogsmaskinsindustrin då deras produkter är dyra att utveckla, tillverka och
exportera.

Att det finns tillräckligt med kapital uppfattar vi som viktigt oavsett företag och bransch. Alla
sex företagen i studien framförde att de fått ökade kostnader genom sin exportverksamhet. De
högre kostnaderna kan bero på den ständiga produktutveckling och produktanpassning som de
nya marknaderna fört med sig. Det kan också bli en ökad kostnad av att utbilda personalen för
att möta upp de nya krav som en internationell marknad kräver.  Utifrån företagens val kan
det däremot tolkas som att kostnaderna med exportverksamheten ändå understiger
inkomsterna i slutänden, och att företagen därav är beredda att ta dessa risker. Det k an därför
uppfattas som ett vågspel då företagen skall kunna täcka sina kostnader samtidigt som de bör
hålla uppe produktionen och utvecklingen för att kunna ligga i framkant på alla marknader
som de nu konkurrerar på.

Enligt Söderman så behöver persona len ha rätt kompetens för att möta exportmarknadens
krav.151 Hos företagen i Karossindustrin ansåg Berco Produktion  att det var viktigt att
förbereda personalen inför kraven från exportmarknaden. Denna föreberedelse kan jämföras
med Södermans teorier om personalen i en exportverksamhet. Skarosser framför att företagets

150 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 422
151 Söderman S (1994) Exporthandboken – Strategier: Affärsutveckling för små och stora företag ,
Smedjebacken: Smegraf s. 155-164
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kvalité representeras av personalen. Gemensamt för båda företagen var att de ansåg
personalen vara viktig även om företagen hade olika fokus på sin personal.

Vi uppfattar att Berco Produkti on fokuserar på utbildning för personalen medan
Specialkarosser verkar anse att personalen har den kompetens som krävs. Att Berco
Produktion utbildar sin personal kan även jämföras mot Kotler som menar att utbildning kan
skapa konkurrensfördelar. Detta kan  även stödjas av att Berco Produktions budskap fokuseras
mot företagets kärnkompetens. Vi tolkar att personalens betydelse inom denna bransch skulle
kunna bero på den produktanpassning företagen gör för sina exportmarknader .

Även inom träförädlingsindust rin framgår att personalen har betydelse vid tillverkning av
företagens exportprodukter. Det kan därav tolkas som att det är viktigt att personalen förstår
vilka krav som ställs på exportmarknaderna. E ftersom både Snidex och SSC Trätrappor
tillverkar produkter enligt exportmarknadernas krav kan det tolkas som att företagens
personal besitter tillräcklig kompetens. Detta kan jämföras mot Söderman som menar att
företaget bör göra en bedömning av personalens befintliga kompetens 152.

Hos företagen inom skogsmaskinsindustrin framstår också personalen som viktig då även
dessa företag anpassar sina produkter. Vimek ser personalen som en anledning till företagets
framgång.

Vi uppfattar det som att personalen påverkade exportsatsningen för företagen i vår studie o ch
att det är viktigt att personalen har en förståelse för den exportmarknad som företaget
exporterar till. Detta är alltså inte bara något som är viktigt för företagsledaren. Hos
tillverkande företag kan det även tolkas som att personalens kunskap är vikt ig eftersom
produkterna skall anpassas till marknaden.

Enligt Sharma och Blomstermo är nätverk viktigt för företag som exporterar. 153 Gummesson
menar att nätverk är viktigt för företag eftersom det skapar relationer. 154

Företaget Hägglunds i Örnsköldsvik är  en av Berco Produktions viktigaste kunder och
samarbetspartner. Vi uppfattar Hägglunds som en mycket viktig del i Berco Produktions
nätverk eftersom företaget kan ta del av den kunskap och erfarenhet som Hägglunds innehar.
Detta samarbete kan dock jämföras mot Sharma och Blomstermo som förklarar att för starka
band till nätverket kan hindra företagets utveckling 155. Hos Skarosser så framstår agenterna
som en viktig del i företagets nätverk då det är dessa agenter som bygger upp kontakterna på
respektive exportmarknad. Vi uppfattar företagens nätverk som viktiga för dem eftersom
dessa sannolikt skapar kontakter på exportmarknaden som kan underlätta både distribution
och försäljning. Detta är i linje med Gummessons resonemang om att nätverk skapar stabila
och varaktiga relationer156.

152 Söderman S (1994) Exporthandboken – Strategier: Affärsutveckling för små och stora företag ,
Smedjebacken: Smegraf s. 155-164
153 Sharma, D. Deo och Blomstermo Anders (2003), The internationalization process of Born Globals: a n etwork
view, International business review , 12, 739-753 s. 6-7
154 Gummesson. E (2002), Relationsmarknadsföring: Från 4p till 30r , Malmö: Liber ekonomi s.23-37
155 Sharma, D. Deo och Blomstermo Anders (2003), The internationalization process of Born Globals: a n etwork
view, International business review , 12, 739-753 s. 6-7
156 Gummesson. E (2002), Relationsmarknadsföring: Från 4p till 30r , Malmö: Liber ekonomi s.23-37
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Även hos företagen inom träförädlingsindustrin kan nätverk uppfattas som en mycket viktig
del för exportverksamheten. Snidex samarbete med Skellefteå snickericentral kan tolkas som

att företaget främst vill fokusera sin verksamhet  mot produktion. Det kan även tolkas som att
SSC Trätrappors samarbete med Skellefteå snickericentral underlättar kontakten med
exportmarknaderna. Vi uppfattar att samarbetet med Skellefteå snickericentral har främjat
exportverksamheten för båda företagen i träförädlingsindustrin. Detta överensstämmer med
Gummesson som menar att nätverk har en stor betydelse för företagen.

Skogsmaskinsindustrin utgör inget undantag utan även här är nätverk en betydande del i
exportverksamheten. Den stora skillnaden mellan  Vimek och Komatsu Forest är att Komatsu
är en mycket större organisation och har på så vis ett eget nätverk inom koncernen. Vi
uppfattar det som att Vimek inte har samma förutsättningar som Komatsu Forest att hitta
återförsäljare. Men de främsta samarbets partners som Vimek har är de agenter och
återförsäljarorganisationer som skapar kontakter på exportmarknaderna. Vimek menar att det
är viktigt att ha god kontakt med sina samarbetspartners.  Johansson m.fl. hävdar att alla
parterna i ett nätverk påverkar va randra,157 vilket skulle stödja Vimeks inställning till sina
samarbetspartners. Att Komatsu Forest har lokala underleverantörer som de är värna att ha
goda kontakter med kan även jämföras med Johansson m.fl.

Gummesson hävdar att nätverk är viktiga för föret ag som exporterar och denna uppfattning
överensstämmer även med vad samtliga företagen framfört.  Sharma framför även att
nätverken ger företagen viktig information om internationalisering vilket kan jämföras med
Andersens resonemang kring betydelsen av för etagens kunskap. Att små företag hittar större
samarbetspartners som bidrar till att utveckla de mindre företagens nätverk tolkar vi som
fördelaktigt även för exportverksamheten.

6.2 Strategier

6.2.1 Prisstrategi
Enligt Czinkota och Ronkainen finns  det tre sätt för företag att prissätta sina produkter på
exportmarknaden. De är standard world wide pricing, dual pricing och  market-differentiated
pricing. Vid standard world wide pricing har företaget samma pris på produkterna på hemma -
och exportmarknaden detta är en fördel när priserna kan jämföras mellan marknaderna. Vid
dual pricing lägger företaget på de kostnader som exporten medför och produkterna har därför
olika pris på hemmamarknaden och exportmarknaderna. Fördelen med denna strategi är att
kostnader täcks men det finns en risk att priset på produkten blir för högt. Vid market -
differentiated pricing anpassas priset efter de förhållanden som råder på marknaden. 158

Berco Produktion har insett att det medför högre kostnader att leverera till exportmarknad er
och därmed sätts ett högre pris, de kalkyler ar således med högre kostnader  på
exportprodukterna på grund av de högre risker som exporten medför. Berco Produktions
prissättning stämmer med Czinkota och Ronkainens beskrivning av dual pricing där de menar
att företaget har olika pris på olika marknader. Vi tolkar att Berco Produktion har valt dual
pricing för att täcka de högre kostnaderna från exporten vilket enligt Czinkota och Ronkainen

157 Johanson. J. Blomstermo. A, Pahlberg (2002), Företagets internationaliseringsprocess , Lund:
Studentlitteratur s. 84
158 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s . 357-
359
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är en fördel med dual pricing . Skarosser använder samma pris för ex port- och
hemmamarknaden, därmed använder företaget standard world wide pricing som Czinkota och
Ronkanien menar är att föredra när kunder kan jämföra priser mellan olika marknader. Vi
tolkar att Skarosser vill

undvika missnöjda kunder och återförsäljare till följd av olika pris på marknaderna. Vi
uppfattar att företagen inom Karossindustrin använder sig av två skilda prisstrategier.

När det kommer till träförädlingsindustrin så använder Snidex också standard world wide
pricing som vi tolkar det utifrån C zinkota och Ronkainen eftersom företaget har samma pris
till samtliga marknader. Detta tolkar vi att Snidex har valt för att slippa problem med att
återförsäljare och kunder känner sig orättvist behandlade när produkten är billigare på en
annan marknad. SSC trätrappor har olika priser för sina marknader för att täcka kostnaderna
för exportverksamheten. Detta är i enlighet med vad Czinkota och Ronkainen menar att dual
pricing är och vilken fördel strategin har. Vi tolkar att det även i denna bransch är en
uppdelning av de nämnda prisstrategierna.

Inom skogsmaskinindustrin använder företagen samma typ av prisstrategi på sina
skogsmaskiner. Vimek anpassar priserna efter köpkraften i de respektive länderna. Vi tolkar
detta som market-differentiated pricing eftersom olika priser sätts efter exportmarknadernas
köpkraft. Detta stämmer med Czinkota och Ronkainens beskrivning där de menar att
företagen sätter pris efter de förutsättningar som råder på marknaden. Koma tsu Forest så
använder sig likaledes av market-differentiated pricing då de har olika priser på olika
marknader på sina maskiner. På vissa marknader använder företaget även dual pricing.
Komatsu Forest har även utvecklat en global prislista på sitt reservdelssortiment där företaget
har samma pris till de olika marknaderna vilket stämmer överrens med standard world wide
pricing. Företaget använder därmed de tre prisstrategier som Czinkota och Ronkainen
beskriver. Komatsu Forest försöker utveckla en global prislista för sina skogsmaskiner. Detta
stämmer överrens med Czinkota och Ronkainen  som menar att standard world wide pricing är
att föredra när pris mellan marknaderna lätt kan jämföras.

Som vi nu beskrivit så används de tre olika prisstrategierna över samtliga branscher som vi
studerat. Vi uppfattar det  som att företag som använder standard world wide pricing gör det
för att deras kunder och återförsäljare har tillgång till prisjämförelse mellan marknaderna.
Detta är en fördel med denna strategi enligt Czinkota och Ronkainen. De företag som
anpassar produkterna mer för marknaden har en tendens att använda dual pricing eller market-
differentiated pricing. Detta tolkar vi som naturligt då företagen levererar produkter som hos
vissa marknader kräver anpassning, vilket för med sig att prissättningen då blir e n annan.

6.2.2 Kommunikationsstrategier
Enligt Czinkota och Ronkainen utgör mässor en fördelaktig marknadsföring då företaget kan
knyta kontakter, visa upp produkterna, göra marknadsundersökningar och jämföra sig med
konkurrenterna.159

Båda företagen inom karossindustrin arbetade med demonstrativ marknadsföring, vilket är när
företaget demonstrerar sina produkter för kunder. Från intervjun framkom inget om att Berco
Produktion deltog på mässor däremot anordnade företaget  visningar av produkterna och

159 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 402-
403
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aktiviteter med kunderna. Vi tolkar att Berco Produktion genom sina aktiviteter där de bjuder
in kunder får de fördelar som Czinkota och Ronkainen beskriver att deltagande på mässor ger.
Vi menar att Berco Produktion har möjlighet att knyta kontakter och visa up p sina produkter.
Skarosser deltog däremot på mässor. Vilket ger Skarosser en fördel genom att de kan visa sin
produkt på mässor vilket är en av de fördelar som Czinkota och Ronkainen menar att mässor
har. Vi tolkar att Skarosser har en fördel gentemot Be rco Produktion då Skarosser kan studera
hur konkurrenternas produkter ser ut vilket Berco Produktion inte har möjlighet till vid sina
aktiviteter. Båda företagen lyfte även fram vikten av företagets hemsida vilket vi inte har
funnit i vår teoretiska litteratur.

Inom träförädlingsindustrin deltar både Snidex och SSC Trätrappor på mässor. Vi tolkar att
båda företagen upplever fördelar med mässor. Främst av  möjligheten att visa sina produkter
vilket är en av fördelarna som Czinkota och Ronkainen nämner. Dock  var det endast SSC
Trätrappor som påtalade vikten av sin hemsida. Efter att närmare granskat båda företagens
hemsidor uppfattar vi att hemsidorna är relativt lika i utformning med likartad information
beträffande företaget och dess produkter. Att Snidex u telämnat hemsidan som en viktig kanal
kan möjligtvis bero på att de inte ännu uppmärksammat eller satsat på den formen av
kommunikation. Från intervjuerna framkommer även att båda företagen har ett nära
samarbete med Skellefteå snickericentral.

Inom skogsmaskinsindustrin finner vi även produkter som med fördel kan marknadsföras på
mässor. Både Vimek och Komatsu deltog på mässor vilket kan anses lämpligt med hänsyn till
deras produkter detta stämmer med vad Czinkota och Ronkainen skriver om fördelen med at t
kunna demonstrera sina produkter.

Fem av sex företag i vår studie valde att synas på mässor. Det företag som inte syntes på
mässor använde andra aktiviteter som ger vissa fördelar som mässor har.  Detta tolkar vi som
att mässor är ett bra sätt för tillverkande företag att visa upp sina produkter. För de företag i
vår studie som tillverkar stora och avancerade produkter ser vi en fördel att använda mässor i
sin marknadsföring. Företagen kan visa upp och förklara fördelarna med produkterna. Vi
tolkar att valet att använda mässor beror på att kunderna utgörs av företag samt att
produkterna är så pass specialiserade att de bör demonstreras för att påvisa dess värde. Som vi
framfört tidigare i analysen kan mässor generera viktiga kunskaper och erfarenheter til l
företagen.

Marknadsföringen bör anpassas för att m öta förutsättningarna som gäller på
exportmarknaderna. Företaget bör dock inte helt överlämna marknadsföringen åt en extern
part eller återförsäljare i syfte att anpassa marknadsföringen  då vissa budskap bör vara
genomgående i marknadsföringen .160 Enligt Cateora och Graham finns kunskap om
exportmarknaden hos externa organisationer lokalt. 161 Vi har tidigare i analysen visat att
priset som är en del av marknadsföringen kan anpassas för marknaden och att det var några
företag i vår studie som gjorde det. Med marknadsföring i detta stycke avses budskapet ut mot
exportmarknaden.

Vi finner ytterligare skillnader mellan Berco Produktions och Skarossers marknadsföring.
Medan Berco Produktion arbetar med lokalt an passad marknadsföring vilket är i linje
Czinkota och Ronkainens teori så använder Skarosser samma typ av marknadsföring för de

160 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 394
161 Cateora. P-R, Graham. J-L (2002), International marketing, New York: Mcgraw-Hill Higher Education s.
506
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olika exportmarknaderna. Det kan tolkas som att graden av produktanpassning påverkar
vilken anpassning företaget gör beträffande sin marknadsföring. Ju mer produkten behöver
anpassas till lokala förhållanden, desto större anledning kan det finnas att även anpassa
marknadsföringen till lokala förhållanden. Vi tolkar att produktanpassningar sker till följd av
de olikheter som finns på  de olika exportmarknaderna. När vi granskar vem som utformar
marknadsföringen finner vi att Skarosser själv producerar sin marknadsföring. Företaget har
också samma typ av marknadsföring till exportmarknaderna. Detta går emot Czinkota och
Ronkainen som menar att marknadsföringen ska vara lokalt anpassad. Berco Produktion
förklarar däremot att de till viss del utformar sin marknadsföring själv men att de även tar
hjälp av andra vid marknadsföringen. Den avvikelse som återfinns mellan dessa två företag
utgörs främst av deras lokala anpassning. Det är därmed sannolikt att en lokal anpassning av
marknadsföringen även förutsätter assistans från externa organisationer med bredare kunskap
om exportmarknaden än vad företaget själv besitter. Detta styrks också av Ca teora och
Graham som menar att kunskapen om exportmarknaden finns hos lokala
marknadsföringsorganisationer.

Inom träförädlingsindustrin använder företagen olika metoder vid utformningen av sin
marknadsföring. Snidex utformar ingen marknadsföring själv u tan de har överlåtit all
marknadsföring åt Skellefteå snickericentral. Vi tolkar detta som att Snidex fokuserar sina
resurser på produktion och därav förlägger all annan verksamhet till andra företag. Dock
menar Czinkota och Ronkainen att marknadsföringen inte helt ska lämnas till en extern part
eftersom vissa budskap bör återfinnas i all marknadsföring. Det kan också diskuteras om
Skellefteå snickericentral ska ses som en extern part då företaget , som vi diskuterat tidigare
skulle kunna ses som Snidex förs äljnings- och marknadsföringsavdelning. Om detta är fallet
blir det sannolikt inte några större pro blem med marknadsföringen . SSC Trätrappor utformar
istället mestadels av sin marknadsföring själv men ibland även med hjälp av externa företag.
Detta kan kopplas till att externa marknadsföringsorganisationer har kunskaper om
marknaden som Cateora och Graham menar. Både Snidex och SSC Trätrappor kan uppfattas
som medelstora företag som båda producerar ett anpassat produktsortiment. Att SSC
Trätrappor valt att utforma större delen av sin marknadsföring själv kan möjligen förklaras av
tillgången på relevant kompetens bland befintlig personal. Det kan även vara så att SSC
Trätrappor avser att hålla avståndet mellan produktion och marknadsföring kort. Möjligen
skulle detta upplägg kunna generera värdefull kunskap för både produktions ansvariga men
även för marknadsföringsansvariga. SSC Trätrappor anpassar även sin marknadsföring till
lokala förhållanden vilket Czinkota och Ronkainen menar att företag bör göra. Detta  tolkar vi
bero på att de olika exportmarknaderna har olika byggkulturer samt att kundernas smak och
tycke är av betydande variation beträffande produkterna. Att tydligt kunna visa eller
demonstrera produkter som tilltalar de olika kundgrupperna är troligt vis viktigt för att
åstadkomma en önskvärd försäljning. Snidex nämnde däremot inget om anpassning av sin
marknadsföring.

Skogsmaskinsindustrins båda företag anpassar sin marknadsföring till de lokala förhållandena
vilket stämmer med Czinkota och Ronkaine ns teori. Detta kan bero på att deras produkter
anpassas till marknadernas varierande biotopiska förhållanden. Komatsu Forest samarbetar
med sina säljbolag och Vimek formar marknadsföringen med kollegor. Om Komatsu Forests
säljbolag tolkas som kollegor inn ebär det att båda företagen i princip utformar sin
marknadsföring på ett likartat sätt.
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Utifrån målgruppen bör företaget bestämma vilket budskap som ska framhävas på
exportmarknaden.162 Om vi beaktar det budskap som företagen i karossindustrin vill förmedl a
till sina kunder framkommer ytterligare en skillnad. Medan Skarosser vill förmedla sina
produkters funktion, främst Campern, som mobilt boende vill Berco Produktion att kunderna i
första hand skall uppfatta företaget som en samarbetspartner. Det bör dock  beaktas att Berco
Produktion har mycket specialiserade produkter som har en väldigt liten m ålgrupp i varje

enskilt land. Skarossers produkter har däremot en betydligt bredare målgrupp inom varje
exportmarknad. De två företagens olika målgrupper och olik a typ av marknadsföring kan
möjligen bekräfta att målgruppen ska styra budskapet som Czinkota och Ronkainen menar.

För Snidex framkom inte något speciellt budskap Medan SSC Trätrappor hade fokus på
produkten som en inredningsdetalj. Vi tolkar att deras b udskap inte är styrt efter målgruppen
som det bör vara enligt Czinkota och Ronkainen.

Företagen i skogsmaskinsindustrin har olika typer av budskap. Vimek vill förmedla ett
budskap om bra produkter till rimligt pris, detta skiljer sig från Komatsu vilka a rbetar med
imageskapande marknadsföring och dyrare priser. Dock tolkar vi att båda företagens budskap
styrs av målgruppen vilket stämmer med Czinkota och Ronkainens teori.

När vi granskar alla branscher uppfattar vi att fem av de sex utvalda företagen sj älva utformar
sin marknadsföring. Då samtliga företag är tillverkande tolkar vi att produktens komplexitet
möjligtvis är anledningen till att majoriteten av företagen väljer att själva utforma sin
marknadsföring. Vi tolkar att förklaringen till varför Snid ex överlåter marknadsföringen till
en extern part är att Skellefteå snickericentral ansvarar för försäljningen av Snidex produkter.
Detta skulle kunna skapa förutsättningar för att effektivt omvandla kundernas input vid
försäljning till att anpassa marknadsföringen. Majoriteten av företagen anpassar även sin
marknadsföring till lokala förhållanden. I tidigare text har vi förklarat en del om möjliga
anledningar till detta. Vi tolkar att företagens produkter har betydelse för att
marknadsföringen anpassas lokalt. Majoriteten av företagen vill även förmedla ett budskap
som till största del fokuseras mot produktens fördelar eller värde. Vi tolkar det som att de
flesta företagen styr sitt budskap utifrån respektive målgrupp. Vilket kan jämföras med
Czinkota och Ronkainens teori som menar att målgruppen ska styra vad företaget ska
framhäva i sin marknadsföring. Undantaget är Berco Produktion som främst syftar till att
förmedla ett budskap fokuserat utifrån företaget som samarbetspartner. Detta tolkar vi som att
företaget har övergett att framhäva produkten i sin marknadsföring för att istället framhäva
kärnkompetensen.

6.2.3 Distributionsstrategier
Distributionsstrategi innefattar både transportsätt och distributionskanaler. Transportsätt
fokuserar främst på transportmedel och dess olika egenskaper. Faktorer som transporttid,
kostnader, förutsägbarhet och även icke ekonomiska faktorer påverkar företaget i valet av
transportsätt. Kostnadsfaktorn är mycket viktig att ta i beaktning vid valet av
distributionssätt.163 Distributionskanaler avser vilken typ av organisation företaget väljer för
att sälja sina produkter på exportmarknaden 164.

162 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 392
163 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s . 528-
532
164 ibid s. 402-403
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För karossindustrin används mestadels lastbil som transportsätt. Därav uppfattar vi det som  att
lastbil föredras av både Skarosser och Berco. Endast om transportförbindelserna kräver annat
transportmedel nyttjas tåg eller båt. Då lastbil nyttjas i stor omfattning tolkar vi det som att
detta transportsätt troligtvis är det mest kostnadseffektiva transportmedlet samt även det mest
pålitliga gällande leveranstider.

För träförädlingsindustrin framkom att båda företag nästan uteslutande använde lastbil som
tranportsätt. Både Snidex och SSC Trätrappor är även belägna i Västerbottens inland därav
krävs lastbil för att transportera produkterna från fabriken. SSC Trätrappor undviker
omlastning på grund av risken för transportskador, detta kan tolkas som en anledning till att
även Snidex föredrar ett och samma transportsätt till kunden.

Inom skogsmaskinsindustrin finner vi att både Komatsu Forest o ch Vimek främst använder
lastbil som transportsätt.  Komatsu Forest använder också båt i vissa fall.  Eftersom dessa
företags produkter är av sådan storlek kan det tolkas som att andra transportsätt medför alltför
stora kostnader.

Samtliga sex företag använder främst lastbil som transportmedel medan transport med båt
endast förekommer hos tre företag. Det har påtalats att lastbil utgör det pålitligaste och
vanligtvis billigaste transportsättet vilket kan vara en förklaring till att detta transportsätt
nyttjas flitigt. Detta är i linje med Czinkota och Ronkainen som menar att kostnadsfaktorn är
viktig att ta hänsyn till.  Majoriteten av företagen är dessutom lokaliserade till områden som
kräver lastbilstransport från fabriken. Detta innebär att omlastning kräv s för byte av
transportmedel, vilket de flesta företag verkar undvika. Vid omlastning är det möjligt att
skador på produkten uppstår, denna faktor kan även inverka på valet av transportsätt.

Distributionskanaler avser  hur företaget organiserar försäljnin gen mot exportmarknaden.165

Författaren Karlberg beskriver även att valet av de kanaler som främst nyttjas beror på vilket
stadium företaget befinner sig i. Dessa kanaler  formuleras i fyrstegstrappan och  går från
agenter på exportmarknaden till egna säljbola g.166

Inom karossindustrin f inner vi att Skarosser använder agenter som i sin tur har återförsäljare
medan Berco Produktion har återförsäljare men även arbetar direkt mot slutkund. Skarossers
val av distributionskanal är i linje med vad Karlberg förklarar som ett första steg i en
exportverksamhet där företagen säljer via en agent. Berco Produktion återfinns i det andra
steget där Karlberg menar att företag säljer via återförsäljare.

Både Snidex och SSC Trätrappor har förlagt sin försäljning till Skelleft eå snickericentral.
Skellefteå snickericentral använder agenter och återförsäljare på exportmarknaden. Detta kan
jämföras mot en kombination av Karlbergs steg ett och två i fyrstegstrappan , där agenter är
det första steget och återförsäljare det andra.

Beträffande distributionskanaler framgår stora skillnader mellan Komatsu Forest och Vimek.
Komatsu Forest främst arbetar med egna säljbolag. Vimek använder främst återförsäljare men
även generalagenter vilket kan liknas med Karlbergs andra steg. Enligt Karlb erg använder
företag som uppnått steg tre i fyrstegstrappan egna dotterbolag vid försäljning på

165 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 528-
532
166 Karlberg ur Söderman S (1994)  Exporthandboken – Strategier: Affärsutveckling för små och stora företag ,
Smedjebacken: Smegraf s. 133-135
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exportmarknaderna. Komatsu Forest försäljningsorganisation stämmer därför väl in på vad
Karlberg betecknar som steg tre. Komatsu Forest storlek och resurstillgång tolkar vi vara en
betydande anledningen till att företaget har möjlighet att använda egna försäljningskanaler.
Genom att använda egna bolag f ör försäljningen upplever vi att företaget har  stora möjligheter
att forma strukturen på försäljningen. Vimek ha r rimligen mindre möjligheter att förvärva och
driva egna säljbolag då deras omsättning är väsentligt mindre än Komatsu  Forest. Det bör
dock även poängteras att företagens produkter inte är helt jämförbara. Vi uppfattar att det för
skogsmaskinindustrin är en komplicerad process att finna återförsäljare som har tillräckligt
kapital för att köpa in så kapitalkrävande produkter.

När det gäller vilken typ av försäljningsorganisation som de sex olika företagen använder
återfinns en hel del skillnader. Både ino m branscherna samt mellan företagen används olika
typer av försäljningskanaler. Alla företag utom Komatsu säljer via Czinkota och Ronkainens
tredje nivå där företag säljer via agenter eller mellanhänder som har lokal eller global
täckning167.

6.3 Analys i relation till professionella exportrådgivare

För att ytterligare eventuellt kunna styrka de faktorer som framkommit från företagen
kommer vi att analysera exportrådgivarens och exportkonsultens syn  på en exportsatsning och
vilka faktorer dessa anser vara a vgörande för att lyckas med en exportsatsning.

6.3.1 Mål och visioner
Exportrådet påpekade betydelsen av att företagen måste ha en klar målsättning samt att denna
dessutom bör avse långsiktiga mål på åtminstone 3 -5 år. Dessutom bör målsättningen även
beskriva hur företaget skall gå tillväga för att uppnå målen. Vi tolkar att företagen i vår studie
hade uttalade målsättningar med sin verksamhet, men det har inte framkommit hur företagen
ska uppnå dessa mål. Vi uppfattar att det som främst skiljer företage n i vår studie vad gäller
mål och visioner är inom vilken tidsram dessa målsättningar skulle uppnås.

Mellan branscherna skilde sig dock målsättningarna åt och endast ett företag hade en
målsättning som inrymde en långsiktig plan på minst 5 år. Mest förekommande var
kortsiktiga mål på upp till 3 år. Det bör emellertid poängteras att ett av företag inte nämnde
någon preciserad målsättning utan endast att expandera med egna medel. Samtliga företag
nämnde däremot att de har för avsikt att öka marknadsandelen v ilket kan tolkas som att de
planerat hur de skall uppfylla målsättningen.  Någon ytterligare precisering nämndes dock inte
av något företag, vilket kan uppfattas som att det inte utformats någon specifik plan utan att
det endast förekommer en  översiktlig plan om hur målen ska uppfyllas. Vi uppfattar  att
exportrådets rekommendationer om en långsiktigt preciserad målsättning inte används av
majoriteten av företagen i vår studie. Däremot har majoriteten av företagen i vår studie en
uttalad målsättning vilket kan jämföras med både exportrådet och litteraturen.

167 Czinkota, M.R, Ronkainen, I.A (2006) International marketing , Mason: Thomson higher education s. 414
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6.3.2 Företagsledare
Exportrådet anser att det är viktigt att företagsledaren kan organisera det internationella
arbetet långsiktigt. Både exportrådet och exportkonsulten anser att det även är önskvärt at t
företagsledaren har egen erfarenhet av exportarbete.

Några av företagsledarna i vår studie hade tidigare erfarenheter av exportarbete men sett till
de olika målsättningarnas tidsintervall kan förståelsen för att långsiktig organisera arbetet
uppvisa en eventuell brist. Det framkom att minst tre av de sex företagsledarna hade tidigare
erfarenheter av export. Däremot ansågs tidigare erfarenhet hos företagsledaren gagna
exportverksamheten enligt både litteraturen, exportrådet och exportkonsulten.

I dagsläget har dock samtliga företagsledare arbetat en längre tid med respektive
exportverksamhet. Tidigare erfarenheter av exportarbete kan därför vara av mindre betydelse
när det gäller att lyckas med exportverksamheten för företagen i vår studie. Det påtalas dock
av de företagsledare som inte haft tidigare erfarenheter att de gjort många misstag men att de
lärt sig hantera liknande problem när de uppstår. Enligt vår tolkning kan möjligen  tidigare
erfarenheter minska risken för misstag enligt vår tolkning. En av de företagsledarna som inte
hade någon tidigare erfarenhet av exportarbete påpekade att språkkunskaper och tålamod var
otroligt viktigt. Dessa faktorer, då främst tålamod kan ha betydelse då företagsledaren saknar
tidigare erfarenheter av exportarbete. D etta uppfattar vi styrks av exportrådet och
exportkonsulten som påtalar betydelsen av tålamod och uthållighet  i en exportverksamhet.

6.3.3 Kunskaper och erfarenheter
Exportrådet förklarar att det är viktigt att företagen har koll på konkurrenterna och o mvärlden.
Detta tolkar vi ska ge företagen en kunskap om konkurrenter och marknaden. Exportrådet
förklarar även att detta är något som företaget ofta ägnar för lite tid åt. Dessutom påtalas att
det finns många entreprenörer som saknar den affärsmässiga kun skapen som företagsledare
har i att organisera företaget. Detta är inget som vi uppfattar som ett problem för företagen i
vår studie. Emellertid poängterar exportrådet att det även finns många företagsledare som har
kommit långt på praktisk erfarenhet och genom att vara lyhörda, lärt sig av sina misstag. Att
vara lyhörd är en egenskap som företagsledare utan tidigare erfarenheter förklarat som en
viktig egenskap. Därmed kan även denna egenskap  vara en faktor som bidragit till företagens
framgång. Som vi tolkar det så har företagen i vår studie främst samlat in kunskap genom att
besöka marknaden eller lärt sig av de val de gjort på de specifika exportmarknaderna. Detta
tolkar vi som att de flesta företagen i  vår studie har erfarenhetsbaserad kunskap . En mer
framtidsinriktad kunskapsinsamling kan sannolikt öppna mer möjligheter och även minska
riskerna vid en exportsatsning.  Att kunskap om marknaden är viktig är också något som stöds
av litteraturen.

6.3.4 Engagemang och kreativitet
Exportrådet förklarar att det är viktigt att involverade i företaget har roligt i det de gör samt att
viljan att sälja produkten är väl förankrad i hela organisationen. Exportrådgivaren och
exportkonsulten påtalade aldrig något samband mellan företagsledarens resor till
exportmarknaden och engagemang vilket däremot Byberg funnit . Dock kan engagemang
innefatta mycket och olika uppfattningar om engagemang gör det svårt att precisera något
som verkligen bekräftar nivån på företagets engagemang. Från empirin framgår däremot hur
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mycket tid som investeras av vissa företagsledaren i exportverksamheten. Vi anser att detta
möjligtvis kan påvisa någon form av engagemang, åtminstone bör det vara ett bättre mått än
antalet resor som företagsledaren gör till exportmarknaderna.

6.3.5 Organisationsstruktur
Exportrådet påtalar betydelsen av flexibilitet i organisationsstrukturen då dagens snabba
informationsflöde kräver korta beslutsvägar. Företagen i studien har dock inte gjort några
större förändringar mot exportverksamheten. Istället har många av  dem fortsatt med en
relativt informell organisation. Denna typ av organisation kan dock främja informationsutbyte
genom organisationen och därmed innebära korta beslutsvägar. Enligt litteraturen skall även
organisationen verka för kommunikation och rappor tering. En anledning till att små företag
når framgång tolkar vi bero på deras informella organisation med korta
kommunikationsvägar.

6.3.6 Resurser
Beträffande resurser poängterar exportrådet vikten av att växa med eget kapital samt att
expandera långsamt med företagets egen finansiella och personella styrka. Exportkonsulten
menar att det är viktigt att kapital finns i företaget. Samtliga företag i studien har
uppmärksammat att exportverksamheten kräver mycket kapital. Ett av företagen har även en
målsättning att expandera med eget kapital. Vilket överensstämmer  med exportrådets
rekommendationer. Dessutom nämner två företagsledare att hemmamarknaden bör prioriteras
då denna utgör grunden för övrig expansion. Detta tolkar vi kan återknytas till att företag en
främst vill bygga upp ett kapital på hemmamarknaden innan planer på export realiseras.

Eftersom studien omfattar tillverkande företag framstår personalens kompetens och kunskap
som viktig. Den personella styrka som krävs för en exportverksamhet kan sk apas av
utbildning och marknadskunskap. Fyra av de sex företagen i studien erbjuder personalen
exportrelaterad utbildning. Om dessa utbildningar skapar kompetens som kommer att
efterfrågas i framtiden, skapas även möjligheten att expandera med företagets p ersonella
styrka enligt exportrådets rekommendationer. Vi tror att effektiv kompetensutbildning bör
fokuseras mot att kunna tillgodose även framtida behov och inte endast de kompetensbehov
som för tillfället finns på marknaden. Samtliga företag i studien har dock uppmärksammat
personalens betydelse för exportverksamheten.

6.3.7 Produkten
Varken exportrådgivaren eller exportkonsulten  nämner något anmärkningsvärt om produkten.
Det kan däremot nämnas att samtliga företag i studien anpassar si n produkt efter
exportmarknaden, på grund av de olika förhållanden som råder på dessa marknader.  Vilket
tyder på att anpassning av produkten har inverkan på exportverksamheten.

6.3.8 Nätverk
Exportkonsulten förklarar att företag bör ta hjälp av handelskammaren och expor trådet inför
en exportsatsning. Dessa organisationer har kunskaper som kan behövas i en
exportverksamhet. Exportrådet förklarar även att deras huvudsakliga uppgift är att utnyttja
deras internationella kompetens och nätverk för att bistå företag som arbeta r med export.
Detta tyder på att nätverk är viktigt  vilket också stöds av litteraturen. Samtliga företag i vår
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studie har någon gång varit i kontakt med exportrådet. Dessutom beskriver varje företag att
deras nätverk är viktigt för deras exportverksamhet. För ett par av företagen är
samarbetspartnerna oerhört viktiga för både försäljningen och marknadsföringen, vilket kan
tyda på att det råder en form av beroendeställning av samarbetet.

6.3.9 Strategier
Exportkonsulten förklarar att marknaden styr vilken s trategi som krävs. En grundläggande
strategi som konsulten använder innefattar faktorer som företagets resurser, val av marknad,

etableringsform och försäljning. Företagen i vår studie arbetar med olika strategier vad gäller
etableringsform eftersom före tagen använder olika sorters distributionskanaler. Det är dock
agenter och återförsäljare som är vanligast. Det som exportkonsulten benämner som
försäljning tolkar vi beröra både prissättning och marknadsföring. Hos företagen i studien
förekommer tre former av prisstrategier. När det gäller kommunikationsstrategier framgår att
majoriteten av företagen låter marknaden styra genom att företagen lokalt anpassar sin
marknadsföring. Vi uppfattar att företagen i vår studie främst låter den specifika marknaden
styra deras strategier. Detta överensstämmer med det exportkonsulten menar.
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7. Slutsatser

I början av studien presenterade vi vår sammanställda modell som har utgjort vår teoretiska
referensram. I följande kapitel kommer vi att redogöra för vad vi har k onstaterat utifrån det
material som insamlats och vi kommer även att utvärdera modellen. Därefter utformar vi en
ny modell som baseras på våra slutsatser. Dessutom kommer studiens problemformulering
och syfte att besvaras. För att underlätta för läsaren å terger vi nedan vår
problemformulering och vårt syfte.

Syfte

 Vår studie syftar till att identifiera de nyckelfaktorer som är viktiga för företaget när
de ska gå från planeringsfasen till genomförandefasen.

 Ett delsyfte i studien är att skapa en modell över faktorer som kan ha betydelse vid en
exportverksamhet.

Problemformulering

 Vad är utmärkande för företag som lyckats med exportverksamhet?

 Vilka faktorer kan anses betydande för företag vid planering och genomförande av en
exportverksamhet?

7.1 Företagsnivån

Vår inledande modell såg ut som följande:
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7.1.1 Företaget
Vi kan konstatera att kategorisering av företag inte kan fastställas utifrån vilka produkter som
företagen tillverkar. Istället bör kategoriseringen av företagen bygga på graden av
produktanpassning mot en exportmarknad. Utifrån företagen i vår studie så anser vi att den
företagskategori företaget tillhör, inte påverkar möjligheten att exportera sina produkter.

7.1.2 Mål och visioner
Företagen i vår studie hade olika målsättningar för  sin verksamhet. Vissa hade fokus på
exportverksamheten i målsättningen medan  den utelämnades av andra företag. Någon
preciserad plan för hur företagen skulle uppnå sin målsättning framkom inte.  Detta gör det
svårt för oss att dra några slutsatser om det ä r viktigt att innefatta exportverksamheten i sin
målsättning. Vi kan dock inte utesluta att målsättningen har betydelse för
exportverksamheten. Studien visar även på att få företag arbetar med långsiktiga
målsättningar som omfattar 5 år eller mer. Det är därför även svårt att dra någon slutsats om
vilket tidsintervall som målsättningen bör omfatta och hur det påverkar exportverksamheten.

7.1.3 Företagsledare
Tidigare erfarenhet av export hos en företagsledare förefaller inte vara nödvändigt för att
bedriva en lyckad exportverksamhet. Vi anser dock att det är en fördel eftersom företagen
med en relativt stor export hade företagsledare med tidigare erfarenhet. Företagsledarna i
studien kunde kategoriseras som antingen Achievers eller Strivers, ingen kunde kategoriseras
som Pessimist. Vi anser därför att företagsledarens roll och inställning bör sammanfalla med
Achievers eller Strivers.

7.1.4 Kunskaper och erfarenheter
Från studien framgår att erfarenhetsbaserade kunskaper är dominerande i företagen. Därav
framstår denna typ av kunskap som en betydande faktor för en lyckad exportverksamhet. De
erfarenhetsbaserade kunskaperna som finns i företaget är något som företagen samlat genom
flera års exportverksamhet. Vi anser därför att tidigare erfarenheter hos fö retagen i vår studie
är en faktor som är viktig för deras exportverksamhet. Vidare anser vi att kunskap om
marknaden är mycket viktigt oavsett vilken marknad företagen exporterar till. Fö retagen i vår
studie har främst skaffat kunskap  genom att besöka marknaden.

7.1.5 Engagemang och kreativitet
Vi finner att företagen i vår studie är engagerade i exportverksamheten. Fem av sex företag
besöker marknaden. Företagen har även andra aktivteter mot exportmarknaderna som visar på
engagemang. Vi konstaterar att det är en fördel att besöka sina exportmarknader eller ha andra
aktiviteter som ger företaget en förståelse för marknaden.

7.1.6 Organisationsstruktur
Det är intressant att få företag oavsett bransch  inte har gjort några stora förändringar i sina
organisationsstrukturer till följd av exportverksamheten.  Oavsett bransch framgår att endast
mindre förändringar i organisationsstrukturen har genomförts. Därmed kan
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organisationsstrukturen utgöra en mindre betydande faktor för en exportsatsning. Vi vill dock
uppmärksamma läsaren på att samtliga företag arbetat en lång tid med export. Därav kan
exportrelaterade förändringar av organisationen  ha genomförts innan respondenten anställts i
företaget. Vi vill även påpeka att företagen fördelat exportrelaterade arbetsup pgifter framför
att genomföra en formell förändring av organisationsstrukturen.

7.1.7 Resurser

-Kapital
Alla sex företagen i vår studie har ökade kostnader på grund av sin exportverksamhet och har
därför varit tvungna att ha tillgång till kapital för at t täcka dessa kostnader. Vi kan konstatera
att det uppkommer högre kostnader för företag som exporterar. Detta är en slutsats som kan
förefalla som en självklarhet. Vi ser också att företagen strävar efter att växa  med eget kapital
framför riskkapital och att de på så sätt försöker att successivt växa sig starka . Vi konstaterar
därför att det är viktigt att det finns kapital i företaget avsatt till genomförandet av en
exportsatsning.

-Personal
Hos företagen i vår studie framgår att personalen ska ha kunsk ap om marknaden vilket kan
relateras till den produktanpassning som företagen arbetar med. Med stöd av detta anser vi att
personalens kunskap om marknaden är en faktor som påverkar exportverksamheten.

7.1.8 Produkten
Vi kan även fastställa att samtliga företag i vår studie arbetar mycket med att anpassa sina
produkter mot exportmarknaden. Vi kan utifrån vår studie konstatera att produktanpassning är
till fördel för exportverksamheten.

7.1.9 Nätverk
Företagen i vår studie har alla olika samarbetspartner s som agenter, återförsäljare och
leverantörer. Vi anser det  vara viktigt att välja ut rätt samarbetspartners och upprätthålla en
god kontakt med dessa då nätverk ger möjligheter för företagen att ta del av andras kunskaper
och erfarenheter. Nätverket kan också ge företagen kontakter på de olika exportmarknaderna.
Vi menar därför att företagens nätverk utgör en viktig faktor för exportverksamheten.

Vi finner att det är viktig att företagen börjar bygga upp sitt nätverk i ett tidigt skede redan
innan exportverksamheten. Detta menar vi kan ge företagen större möjligheter att hitta rätt
samarbetspartners och med det skapa möjligheter att på effektivare sätt bedriva sin
exportverksamhet.

7.2 Strategier

7.2.1 Prisstrategi
Vi kan konstatera att tre metoder för  prissättning används av företagen i vår studie. Det
framkommer att produkten eller marknaden ofta påverkar valet av prisstrategi. Den tendens
som kan urskiljas från studien är att prisstrategin väljs utifrån hur pass specialiserad
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produkten är för den enskilda kunden. Vi kan inte dra någon slutsats om vilken prisstrategi
som är lämpligast att använda då  detta är beroende av produkten och marknaden.

7.2.2 Kommunikationsstrategier
Samtliga företag i vår studie utom ett utformar sin marknadsföring själv. Fö retaget som inte
själv utformar sin marknadsföring har dock förlagt denna verksamhet till en nära
samarbetspartner. Beroende på hur detta samarbete bedöms  kan slutsatsen bli olika. Vi anser
dock att detta samarbete närmast kan likna en avdelning i företage t och därmed skulle de
kunna uppfattas som att samtliga företag utformar sin marknadsföring själv. Utif rån denna
tolkning anser vi att det är en fördel för att  företagen själv utformar sin marknadsföring.

Det framkommer även att fem av sex företag i vår s tudie anpassar sin marknadsföring till de
olika exportmarknaderna. Även i marknadsföringen anser vi att produktanpassningen inverkar
på de lokala anpassningar som görs i marknadsföringen.

Fem av sex företag i vår studie använder mässor som kanal för att marknadsföra sig. Vi anser
att denna form av marknadsföring är ett beprövat koncept med lyckade resultat för företagen i
vår studie. Mässor kan ge företagen viktiga kontakter på exportmarknader .

Majoriteten av företagen i vår studie anpassar sitt budskap  efter företagens olika målgrupper.
Detta ser vi som en fördel eftersom målgruppen då tar till sig budskapet vilket ger företaget en
möjlighet att lyckas med sin marknadsföring. Studien visar också att fem av sex företag
fokuserar på produktens värde eller  egenskaper. Det vi konstaterar utifrån vår studie är att det
är en fördel att anpassa budskapet efter målgruppen samt att det ofta innebär att budskapet
framhäver produktens egenskaper och värde.

7.2.3 Distributionsstrategier
Eftersom samtliga företag använder lastbil som transportsätt drar vi slutsatsen att detta
transportmedel är det mest fördelaktiga. Vi uppfattar  även att lastbil kan utgöra det mest
kostnadseffektiva transportsättet för företagen i vår studie.

Det minsta företaget använde agenter med återförsäljare medan det största företaget hade egna
säljbolag. Vi drar därav slutsatsen att företagets storlek avgör vilken typ av försäljningskanal
som används för exportverksamheten.

Vi anser att den ökade konkurrensen som kan uppko mma på exportmarknaden även medför
att exakta leveranstider kräver ett pålitligt transportsätt framför högre kostnader.

Vi kan konstatera att produktens komplexitet även påverkar valet av distributionskanaler. Vi
finner att ett närmare samarbete med kunden krävs om prod ukten är speciellt utformad för en
unik kund.
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7.3 Modell över påverkande exportfaktorer
De faktorer som vi kommit fram och som visat sig påverka  de undersökta företagen har
utmynnat i vår nya modell, som illustreras nedan:

Exportmodellen.168

7.4 Modellbeskrivning

7.4.1 Skapa Nätverk
Då vi har funnit att företagets nätverk kan vara en av de viktigaste faktorerna för en
exportverksamhet anser vi att företagets grundläggande arbete är att tidigt bygga upp ett
relevant nätverk. Vi skulle rekommendera att arbetet med nätverk börjar redan innan övrigt
arbete med exportverksamheten påbörjas. Eftersom möjligheterna till en exportverksamhet
ofta kommer från att företaget får kännedom om lämpliga marknader kan detta tidiga arbete
resultera i export på marknader som inte initialt varit aktuella.

168 Modellen är konstruerad av författarna.
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7.4.2 Kunskap
Företaget bör aktivt sträva efter att införskaffa kunskap och erfarenheter från sitt nätverk.
Även dessa faktorer motiverar ett tidigt uppbyggande av ett nätverk.

7.4.3 Resurser
Eftersom samtliga företag påtalat högre kostnader till följd av exportverksamheten framgår
vikten av tillräckligt kapital. Uppbyggandet av exportverksamheten bör främst ske med eget
kapital. För att kunna motsvara exportmarknadens krav bör personalen förses med
nödvändiga kunskaper. Exportinriktad utbildning kan därför vara aktuellt före
exportverksamheten påbörjas.

7.4.4 Produktanpassning
Utifrån de kunskaper och erfarenheter som införskaffats om marknaderna bör företaget
fastställa och besluta om produkter och produktanpassn ing.

7.4.5 Organisation
De flesta företag i studien hade inte genomfört någon formell förändring av
organisationsstrukturen. Däremot framgick att exportrelaterade arbetsuppgifter fördelades ut i
den befintliga organisationen. Företaget bör därför tidigt bedöma vilka uppgifter som
tillkommer till följd av exportverksamheten och fördela dessa på ett effektivt sätt.

7.4.6 Marknadsföring
För att komma ut på marknaden förutsätts att företaget marknadsför sina produkter på
exportmarknaden. Denna marknadsförin g bör företaget själv utforma då det är sannolikt att de
viktigaste kunskaperna om produkterna finns inom företaget. Ma rknadsföring bör anpassas
till exportmarknadens loka la förhållanden. Företaget bör  även noggrant undersöka
målgruppen på exportmarknaden för att även anpassa marknadsföringen mot denna. För
tillverkande företag framstår mässor som den mest fördelaktiga kanal för marknadsföring. Vi
vill dock påtala att val av kanal sannolikt beror på vilken typ av produkt som skall
marknadsföras.

7.4.7 Prisstrategi
Företagets prisstrategi skall beakta vilken typ av produkt som kommer att säljas på
exportmarknaden. Dessutom skall företaget bedöma vilket pris som kan tillämpas på
exportmarknaden.

7.4.8 Företagsledaren
Vi anser att tidigare kunskaper och erf arenheter av export är en viktig faktor. Dock kan dessa
kunskaper och erfarenheter förvärvas genom att bedriva exportverksamheten. Företaget skall
anställa företagsledare som värderar marknadskunskap och aktivt söker nya exportmarknader.
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7.4.9 Målsättning
Eftersom företagets uppställda målsättning kan inverka på exportverksamheten finner vi att
det är av betydelse att denna är optimalt utformad. Vi har inte kunnat konstatera hur
målsättningen skall se ut. Däremot bör målsättningen omfatta minst tre år och  det är önskvärt
att denna även preciseras noggrant

7.5 Vidare studier

Vi vill avslutningsvis poängtera att resultatet och de slutsatser som vi kommit  fram till i vår
studie kan utgöra underlag för fortsatt  forskning inom ämnesområdet. Faktorer som uteslutits
genom studiens avgränsningar kan sannolikt inverka på en exportverksamhet . Det är även
svårt att dra generella slutsatser i en kvalitativ studie. Det skulle givetvis vara önskvärt med
en bredare och djupare studie . Dock har denna studie en tidsbegrän sning om 10 veckor. Vi
anser att vi kunnat urskilja faktorer som har betydelse för tillverkande företag s om bedriver en
exportverksamhet. En mer omfattande studie vore nödvändig  för att komma fram till en högre
grad av generella faktorer som påverkar en l yckad exportsatsning. Denna studie kan därför ses
som en förstudie för en kvant itativ studie där faktorerna i denna studie testas på en större
population. Vidare skulle det vara intressant med en studie som fokuserar på hur ett effektivt
nätverk skapas.
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Hej

Våra namn är Johan, Olof och Thomas och vi läser vår sjätte termin på handelshögskolan vid
Umeå Universitet. Vi har nu börjat skriva c -uppsats, och har därför tidigare kontaktat Er i
hopp om att få ta del av information som skulle kunna möjliggöra vår studie.

Det första som vi undrar över är vad Ni har för bakgrund, alltså vad Ni har gjort tidigare och
som lett till den position som ni har idag. Vi skulle ocks å vilja veta lite bakgrundfakta om Ert
företag, (hur många anställda ni har, företagets storlek och så vidare.)

Följande fråga skulle vi vilja att Ni funderar över innan vi återkommer med en intervju, för att
underlätta vad som intervjumaterialet kommer  att behandla.

1. Berätta om er exportsatsning, från när tanken föddes tills idag?

Tack på förhand

Med vänliga hälsningar

Johan, Olof och Thomas

http://www.privataaffarer.se//
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Ingående följdfrågor:

1. Företagsnivån:

1. Mål och visioner

Vad har ert företag för mål och visioner med Er verksamhet nu och i framtiden?
Har era mål och visioner förändrats sedan ni börjat exportera?

2. Ledarskapet

Hur mycket av din arbetstid går åt till exportverksamheten?
Hur ofta besöker Ni Era exportmarknader?
Vilka egenskaper anser Ni att en företagsledare bör ha i en exportverksamhet?

3. Nätverk

Hur ser era kontakter ut i Er exportverksamhet?
Vilka samarbetspartners har ni när ni exporterar?
Hur ser samarbetet ut?
Samarbetade ni även med dem innan ni startad e er export?
Har ni tagit hjälp av några organisationer eller institut i er export (Handelskammaren och/eller
exportrådet)?

4. Engagemang och kreativitet

Beskriv vad var det som fick er att bestämma  er att ni skulle exportera?
Fanns det nyckelpersoner i företaget när ni bestämde att/började exportera?
Vad gjorde de som var viktigt?
Har de uppstått problem under vägen i Er exportsatsning?
Om ja, hur har ni bemött dessa?

5. Organisationsstruktur

Beskriv hur ni organiserat exportverksamheten utifrån avdelningar, enheter och funktioner?
Såg organisationen annorlunda ut innan ni började exportera?

6. Resurser (kapital och personal)

Beskriv hur export har påverkat era resurser?
Har Ni använt bidrag till Er exportsatsning?
Hur påverkar avståndet till exportmarknaden ert resultat?

7. Produkten och produktanpassning

Berätta om de produkter ni exporterar idag?
Är det något som komplicerar exporten av dessa?
Anpassade ni produkten för den nya marknaden, i så fall hur och vilka anpassningar gjordes?
Om inte varför?
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8. kunskap och erfarenheter

Berätta om vad Ni har för tidigare erfarenheter av export och internationell handel?
- Personalen
- Personalens export utbildning
Beskriv vilka kunskaper som Ni tror är viktiga vid en exportsatsning?
Vad tror du inverkat på Er exportsatsning?

2. Export 1 nivån:

1. Kommunikationsstrategi

Berätta hur gör ni för att synas på marknaden?
Vilket budskap vill Ni förmedla?
Hur har Ni valt att synas på den nya marknaden
Vem utformar er marknadsföring för export marknaderna?
Hur följer ni upp er marknadsföring på exportmarknaderna?
Tror ni att detta påverkar resultat, eller har ni sett att det gjort det?
Har ni ändrat/anpassat ert budskap väsentligt för exportmarknaden?

2. Distributionsstrategier

Berätta hur Er distribution till exportmarknaden går till?
-Varför har Ni valt detta upplägg?
Hur påverkar distributionskanalerna era kostnader?
Har det varit några problem med era distributionskanaler?

3. Exportkanaler

Beskriv vilka försäljningskanaler ni använder?
Har dessa förändrats under verksamhetens utveckling?
Tror du att dessa kommer att förändras i framtiden om företaget skulle få fler kunder och
marknader, och i så fall hur?

3. Export 2 nivån:

2. Prisstrategier

Berätta hur Ni lägger ni upp era prisstr ategier, använder ni samma pris på inhemsk/export
marknad?
- Varför har Ni gjort dessa valen?
Vilken metod använder för att sätta priset på produkten?

3. Plats

Berätta vilka marknader exporterar ni till?
Varför valde ni dessa marknader, varför var dess a intressanta?
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Finalen frågan

1. Fundera på vad som har påverkat Er exportsatsning, internt inom företaget och externt
utanför företaget
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Frågor till Exportkonsult

1. Inledande frågor

1.1 Vill du att vi använder ditt namn eller går det bra att du benäm ns som exportkonsult?

2. Bakgrund

2.1 Vad har du arbetat med tidigare?

2.2 Har något av dina tidigare yrken bidragit med avgörande kunskaper och erfarenheter
för ditt arbete som exportkonsult?

2.3 Om ja, vilka yrken och hur har de bidragit?

2.4 Hur länge har du arbetat med export?

2.5 Inom vilka branscher har du arbetat med export?

3 Arbetssätt

3.1 Vilka positioner har du haft i företagen?

3.2 Vilket handlingsutrymme (Befogenheter/Behörigheter) har du vanligtvis haft?

3.3 Kan man generalisera någon typ av strategi som en viss del av ditt arbete vid en
exportsatsning?169

4. Företagsledaren

4.1 Vad anser du en företagsledare bör besitta för egenskaper vid en planerad
exportsatsning?

4.2 Vad anser du en företagsledare bör besitta för erfarenheter vid en planerad
exportsatsning?

4.3 Vad anser du vara karaktäristiskt för en företagsledare som genomfört en lyckad
export?

169 Generalisering av exportarbete avser ett likartat mönster/tillvägagångssätt som alltid förekommer inför en
exportsatsning.



Bilagor
___________________________________________________________________________

93 av 96

5. Allmänt om exportverksamhet

5.1 Vilka kunskaper anser du kan vara avgörande för en exportframgång? Rangordna?

5.2 Vilka kriterier ställer du på produkten om den skall exporteras?

5.3 Hur bör en effektiv kapitalstruktur var upplagd för en exportsatsning? 170

5.4 Vilka institutioner bör kontaktas vid en planerad exportsatsning?

5.5 Vilka myndigheter bör kontaktas vid en planerad exportsatsning?

5.6 Vilka övriga organisationer bör kontaktas vid en pla nerad exportsatsning?

6. Framtid

6.1 Vilka branscher tror du i framtiden kommer att främst arbeta med export?

6.2 Tror du att strategierna för en export kommer att förändras inom en snar framtid?

6.3 Om ja, på vilket sätt?

7. Avslutande frågor

7.1 Är en vecka tillräcklig tid för återtanke/reflektion över intervjun? 171

170 Med kapitalstruktur avser vi den totala investeringskostnadens disponering. Bidragsdel, lån, eget kapital osv.
171 Vi kontaktar dig igen för att lyssna av om det finns något som du vill tillägga eller förändra med
Intervjun och dina svar.


