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Abstract 
 
Exportation as well as Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) are two elements of great 
importance for a country’s economy. The combination of the two is the focal subject of this study. 
From various business studies carried out earlier in this field, it has not clearly been concluded which 
factors are the most crucial for SMEs in order for them to conduct successful export business. After a 
review of relevant literature, it transpires that most studies have focused on merely a few questions 
and a limited field of the topic. Furthermore, no generally accepted theory or model of export success 
exists. The purpose of this study is to investigate which factors that are of particular importance for 
export performance among small and medium-sized manufacturers. The present study concentrates 
on strategic factors that are within the powers of the exporters to influence themselves. Additionally, 
different ways of measuring export success are studied. 

Because of the theoretical framework of the study - the resource-based perspective on 
internationalization (i.e. that certain resources are needed in order to export efficiently) and the 
contingency theory (i.e. that there is no single way to organize companies that is optimal in all 
situations) – three control variables have been chosen for the firms studied: size (number of 
employees), line of business and location. Multiple measures of export success are used; six different 
fields of success factors are identified. First of all, there are background factors which are static and 
hard for the companies to influence. Then there are factors connected to commitment to export, 
which are regarded as axiomatic and reciprocal in their relationship with export success. The rest of 
the factors are assumed to be both independent of export success and cover issues which are possible 
to influence and change by the companies themselves. Such factors are divided into four fields: 
Entrepreneurship, Relationship Marketing, Knowledge Orientation and Internal Locus of Control. 

A survey was conducted on a sample of 339 companies which have less than 200 employees 
each. They are located in either of two different regions of Sweden and are involved in one of two 
selected lines of businesses. 239 usable questionnaires were completed and those were analyzed with 
correlation analysis, component (factor) analysis and multiple regression analysis. The results 
indicate that Commitment is the factor having the strongest relations with export success, and that 
background variables have the weakest relations. Of the four fields of strategic success factors, 
‘Relationship Marketing’ is the most essential one. On second place comes ‘Internal Locus of 
Control’, and on third place ‘Knowledge Orientation’. The results show that of the strategic factors, 
those related to entrepreneurship are the least important for export success. 

One conclusion from the study is that, depending on how export success is defined and 
measured, the results differ slightly. The results show that larger companies are more professional in 
their actions than smaller ones, and, for that reason, more successful in exporting. Another 
conclusion drawn in the present study is that industries of more advanced technology also have more 
elaborate export behaviour, and are therefore more successful than others. Concerning the location, it 
is concluded that different regions have different competitive advantages and that otherwise similar 
companies can experience differences in export success for that reason. In the light of the 
contingency theory and the resource-based perspective of internationalization, it is concluded that the 
more general the success factors are, the more important they are for export success; and the more 
human-related (“soft”) the resources are, the more important they are. 
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Förord 
 
 
 
 
Att doktorera tar lång tid och följer smala krokiga vägar, åtminstone har det varit så i 
mitt fall. Jag blev antagen som doktorand i Uppsala under det tidiga nittiotalet, och 
arbetade samtidigt som adjunkt vid Högskolan i Östersund, som den hette på den 
tiden. Hela högskolan hade då ungefär lika många anställda som min nuvarande 
institution vid Mittuniversitetet har idag, och alla kände alla. Det mesta av 
forskarutbildningen skötte jag på fritiden, utom det år jag var prefekt; då fanns det 
ingen fritid, så studierna låg nere. De för utbildningen nödvändiga doktorandkurserna 
deltog jag i varhelst det dök upp någon som var av intresse för min 
forskningsinriktning; och det gjorde det vid universitet och högskolor i Stockholm, 
Umeå, Uppsala, Örebro, och Östersund. Tillvaron som ”extern” doktorand har varit 
både kringflackande och lärorik. Efter ett antal år som doktorand i Uppsala sökte jag 
mig istället till Umeå, eftersom man där hade mycket av sin forskning inriktad mot just 
småföretag. Efter ytterligare ett antal år vid Handelshögskolan i Umeå är jag nu 
äntligen framme vid målet, att kunna lägga fram denna doktorsavhandling. 

Många personer har under åren varit inblandade på olika vis, och hjälpt mig 
under den mödosamma processen att bli färdig forskare. Det är omöjligt att nämna 
dem alla, eftersom varken dessa sidor eller mitt minne riktigt räcker till för det. Bland 
dessa för mig viktiga personer finns en lång rad av tidigare handledare, kurslärare, 
seminariedeltagare, doktorandkamrater, kolleger, korrekturläsare, administratörer, 
finansiärer, utländska forskare som skickat mig sina originalinstrument för 
datainsamling och inte minst alla tappra företagare som tagit sig tid att fylla i min 
omfattande enkät. Tack alla ni, utan er skulle denna avhandling inte ha blivit till! 

Några personer förtjänar ett särskilt omnämnande, vilkas hjälp varit 
ovärderlig, och som starkt har bidragit till att manuset slutligen blev publicerbart. Först 
och främst vill jag tacka mina båda handledare vid Umeå universitet, professor Håkan 
Boter och docent Agneta Marell, som har visat ett stort tålamod med mina ibland rätt 
okonventionella idéer om hur avhandlingen borde se ut, men som ändå troget har 
fortsatt att guida mig åt rätt håll och aldrig gett upp tanken på att jag till slut skulle bli 
klar. I Umeå vill jag även rikta ett stort tack till Katarina Pousette som under alla år 
bistått mig med olika slags praktisk och administrativ support. 

Vid Mittuniversitetet i Östersund vill jag främst tacka min lokale handledare 
professor Lars-Erik Wolvén, som under hela tiden följt mitt arbete och som framförallt 
under de inledande åren av forskarutbildningen var mitt främsta vetenskapliga stöd. 
Här vill jag även passa på att tacka professor Björn Fjæstad som vid fler än ett tillfälle 
läst hela eller delar av mitt manus och kommit med ovärderliga synpunkter. Och, ett 
jättestort tack till alla ni onämnda och oglömda, nuvarande och före detta kolleger vid 



SHV-institutionen, som jag genom åren terroriserat med att låna er litteratur, ställa 
dumma frågor om statistisk metod, prata bort er tid om teoretiska petitesser, begära 
hjälp med genomläsningar av ofärdiga manus, och så vidare! Ni känner nog på er vilka 
jag menar. Utan er skulle min doktorandtillvaro framförallt ha varit så mycket 
tråkigare! 

Sist men inte minst vill jag tacka mina närmaste för att ni både stöttat och stått 
ut med mig under alla dessa doktorandår. Hugo och Idun, mina kära barn, tack så 
otroligt mycket för att ni stått ut med en pappa som ofta stängt in sig på arbetsrummet 
istället för att umgås med er på kvällarna, och som lika ofta hummat förvirrade och 
frånvarande svar på era vardagliga små frågor. Hoppas att ni nu förstår varför, och att 
mitt arbete visar sig vara värt dessa uppoffringar. Kära Monica, tack så mycket för ditt 
stöd, tack för att du tagit på dig en extra stor arbetsbörda i hemmet och tack för att du 
påmint mig om allt det där andra som jag också måste göra, förutom att doktorera! 
Ingrid, du glömde bort mig i ditt eget förord, men jag ska inte vara småsint; tack för 
våra bättre år tillsammans med barnen och tack för dina genomläsningar av mina 
tidiga manuskript. Tack mamma, pappa och syster Helena för allt ert stöd genom livet, 
och – i det här sammanhanget – ett extra stort tack för era språkgranskningar av mitt  
slutliga avhandlingsmanus! 
 
 
Röde, november 2006 
 
Lars-Anders Byberg 
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KAPITEL 1 
Studiens bakgrund och introduktion till ämnet exportframgång 
 
Behovet av att ha framgångsrika exportörer är stort för alla länder som deltar i 
det globala handelsutbytet. Det behövs dock ökade kunskaper om vad det är som 
gör att vissa företag lyckas bättre än andra med sin exportverksamhet. En 
genomgång av befintlig forskning på området visar att betydande luckor finns 
om vilka strategiska frågor som är av störst betydelse för exportframgång. I 
inledningskapitlet problematiseras kring detta, och därefter diskuteras i vilken 
grad de befintliga internationaliseringsteorierna bidrar till att förklara 
exportframgång hos småföretag. 
 
 
1.1   Betydelsen av exporterande småföretag  
 
Det är allmänt känt att Sverige, som en liten öppen ekonomi, är starkt beroende 
av utrikeshandel för ekonomisk tillväxt och välstånd. Svenska företag har sedan 
artonhundratalet exporterat industriprodukter till övriga världen. Flera av 
dåtidens små verkstadsföretag är fortfarande verksamma, och har nu vuxit till 
multinationella storkoncerner, exempelvis Alfa-Laval, ASEA (ABB), Ericsson 
och Sandvik.  

Under de första årtiondena efter andra världskriget var såväl politik som 
vetenskap mer fokuserade på storföretag, och deras inverkan på ekonomin, än på 
småföretag. Storföretag ansågs vara av avgörande vikt för sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt. De senaste tre-fyra decennierna har dock inneburit ett 
gradvis ökat intresse för småföretag. Omfattande forskning har visat att mindre 
företag är mycket viktiga för länders ekonomiska utveckling (Aquilina, Klump 
& Pietrobelli, 2006; Baldwin & Picot, 1995; Birch, 1981; Collinson & Quinn, 
2002; Davidsson, Lindmark & Olofsson, 1994; Julien, 1989). Idag finns en 
utbredd uppfattning bland ledande politiker och ekonomer om att satsningar på 
småföretagande och entreprenörskap har stor betydelse för ekonomisk tillväxt 
och sysselsättning. Småföretag anses också behövas för en välfungerande 
marknadsekonomi. Då många småföretag förekommer inom en näring så 
förmodas detta försvåra, eller i bästa fall förhindra, bildandet av 
konkurrenshämmande marknadsfenomen, såsom monopol, oligopol och 
karteller (Lindqvist, 1991). 

Handelsutbytet i världen har under de senaste decennierna ökat i en 
förhållandevis snabb takt, beroende bland annat på förbättrade 
kommunikationer, minskade handelshinder och en större homogenitet länder 
emellan. De nationella och internationella sfärerna är inte längre lika separerade 
ifrån varandra som tidigare. Den internationella handeln, och konkurrensen, kan 
även sägas ha ändrat karaktär. Den traditionella bilden av internationell handel, 
såsom främst baserad på komparativa fördelar, har förändrats något. Nu är 
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design, högteknologi, servicegrad, mervärden för kunderna och val av 
distributionskanal mer avgörande konkurrensfaktorer än tidigare (Hollenstein, 
2005; Johannisson & Lindmark [red.], 1996; Nordström, 1991; Uchida & Cook, 
2005). På gott och ont ökar konkurrenstrycket på hemmamarknaden för svenska 
småföretag. Samtidigt ökar möjligheterna, för dem som väljer att agera 
internationellt. Många svenska småföretag har också tagit vara på dessa 
tillfällen, och är idag framgångsrika aktörer på den internationella arenan. 

Forskning har visat att graden av exportintensitet, det vill säga exportens 
andel av den totala försäljningen, hos företag även har en tydlig positiv effekt på 
i stort sett alla andra aspekter av företagsframgång, mätt i ekonomiska termer 
(Lee & Habte-Giorgis, 2003). Studier har också visat att exportföretag som 
grupp växer mer och snabbare, än företag som enbart verkar på sin 
hemmamarknad (Westhead, Wright, Ucbasaran & Martin 2001b). Den slutsats 
som författarna drog av detta resultat var att exporten i sig verkar 
tillväxtfrämjande. Om denna slutsats visar sig hålla generellt, innebär det att 
exporterande småföretag i genomsnitt bidrar mer till ett lands ekonomiska 
tillväxt än icke-exporterande. Oavsett hur det förhåller sig med detta, ger ökade 
exportinkomster, allt annat lika, en förstärkt bytesbalans och därmed ett bättre 
utrymme för konsumtion av importerade produkter. En ökad export får därför 
anses vara fördelaktigt och eftersträvansvärt för Sverige. Det är emellertid inte 
tillräckligt klarlagt vad det är som gör att vissa småföretag lyckas väl med sin 
export, medan andra misslyckas. Därför är det en angelägen forskningsuppgift 
att studera förutsättningarna för hur småföretag kan bli framgångsrika 
exportörer, och vad det är som främst påverkar denna framgång.  
 
 
1.2   Ännu oklart vad som främst påverkar småföretags exportframgång 

 
Export är speciellt viktigt för företag med smala produktlinjer, vilket enligt 
Lindqvist (1991) är typiskt för småföretag, och för företag som kommer från 
länder med små hemmamarknader, till exempel Sverige. Sveriges beroende av 
såväl utrikeshandel som småföretagande innebär att kombinationen av dessa är 
ett forskningsfält av nationellt allmänintresse. Det är således angeläget med 
kunskapsproduktion kring vilka omständigheter som är betydelsefulla för att 
småföretag ska kunna utvecklas till att bli framgångsrika exportörer. I Sverige 
har internationaliseringsforskningen traditionellt varit koncentrerad på större 
företag, som exempelvis Volvo, Sandvik och Atlas Copco. Det har dock utförts 
forskning med exporterande svenska småföretag som utgångspunkt (Babakus, 
Yavas & Haahti, 2006; Bonnedahl, 1999; Boter & Holmqvist, 1996; Hyrenius & 
Sjögerås, 1974; Lindqvist, 1991). Mycket av den svenska forskningen om export 
har bestått av deskriptiva studier av företags motiv och tillvägagångssätt vid 
internationalisering. Själva internationaliseringsprocessen har beskrivits och 
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tolkats. Relativt få svenska studier har däremot varit inriktade mot att försöka 
förklara varför vissa exportörer är mer framgångsrika än andra. 

Internationellt har det emellertid varit vanligare att studier av företags 
internationalisering haft forskningsansatser som syftat till att förklara 
exportframgång (Abdel-Malek, 1978; Baldauf, Cravens & Wagner, 2000; 
Bijmolt & Zwart, 1994; Bilkey & Tesar, 1977; Brouthers & Nakos, 2005; 
Cavusgil & Kirpalani, 1993; Dean, Mengüç & Myers, 2000; Francis & Collins-
Dodd, 2004; Louter, Ouwerkerk & Bakker, 1991; Piercy, 1983; Reid, 1983b). 
De enskilda studierna har i de flesta fall fokuserat på ett litet antal 
frågeställningar, och/eller ett välavgränsat teoretiskt områdes inverkan på 
exportframgång, exempelvis ”Företagsledaregenskaper”, (Axinn, 1988; 
Holzmüller & Kasper, 1991; Sood & Adams, 1984) ”FoU-verksamhet” 
(Lefebvre, Lefebvre & Bourgault, 1998; Sterlacchini, 1999; Zahra & Covin, 
1994) eller ”Marknadsföringsåtgärder” (Lee & Griffith, 2004; Reichel, 1984; 
Sriram & Sapienza, 1991).  

Totalt sett har ett stort antal faktorer undersökts, vilka tillsammans 
spänner över hela det företagsekonomiska fältet, och många av dem har visat sig 
samvariera med exportframgång. Forskningsresultaten är dock inte så enkla att 
tolka. Den samlade bilden av forskningsområdet ger ett ”spretigt” intryck, med 
många men fragmenterade studier, något som konstaterats av flera författare 
(Aaby & Slater, 1989; Dean et al., 2000; Dichtl, Leibold, Köglmayr & Müller, 
1984; Miesenbock, 1988; Lindkvist, 1991; Yeoh & Jeong, 1995). Kopplingar 
mellan olika studiers resultat har endast kunnat göras inom respektive teoretiska 
delområde som ingått i respektive studie, exempelvis ”informationsinsamling” 
eller ”företagsledaregenskaper”. Detta gör att det inte framgår hur betydelsefulla 
ett visst slags faktorer är, i förhållande till sådana som inte ingått i samma 
studier.  

Få försök till helhetsgrepp har gjorts inom området. Det har varit sällsynt 
med studier, där ett stort antal förhållanden, tillhörande ett flertal olika teoretiska 
fält, studerats vid ett och samma tillfälle – på ett och samma urval av företag 
(Lehtimäki, 1992). Denna omständighet har för övrigt också sannolikt bidragit 
till att det alltjämt saknas en mer allmänt accepterad teori eller modell som 
beskriver vilka egenskaper som är mer betydelsefulla än andra, för att företag 
ska kunna lyckas med sin export. Litteratur från senare år efterlyser ett mer 
holistiskt perspektiv vid studier av småföretags internationalisering, där flera 
olika faktorer studeras samtidigt och där fler än en av de dominerande teorierna 
på området – nätverksansatsen, det resursbaserade perspektivet och 
contingencyteorin – tas som utgångspunkt (Crick & Spence, 2005). 
Föreliggande studie har de båda senare perspektiven som sin teoretiska 
referensram, och är inriktad mot att studera tänkbara determinanter för 
exportframgång ur ett tämligen brett perspektiv. Utgångspunkten är att om 
möjligt söka finna nyanser av exportframgång som inte har gått att fånga i 
tidigare studier. De nyanser som söks avser både skillnader i determinanternas 



 4

olika grad av påverkan och skillnader i hur olika dimensioner av 
exportframgång påverkas av dessa determinanter. 
 
 
1.3   Studiens syfte och forskningsfrågor  

 
Det saknas idag tillräckliga kunskaper om vilka egenskaper som framgångsrika 
exportföretag besitter. Därför är det välmotiverat med ytterligare forskning kring 
vilka förhållanden som är avgörande, och på vilka sätt de är avgörande, för om 
småföretag på ett framgångsrikt sätt ska lyckas med sin export eller inte. Den 
här studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som har särskild betydelse för 
mindre tillverkningsföretags exportframgång. Särskilt intresse ägnas sådana 
omständigheter som är möjliga att påverka av exportörerna själva. Inom ramen 
för syftet finns ett antal frågor som är relevanta att försöka finna svar på:  
 
• Går det att urskilja några generella faktorer hos framgångsrika exportörer som, 
oavsett bakgrund och verksamhetsinriktning i övrigt, särskiljer dem ifrån mindre 
lyckade exportföretag?  
 
• Om det är möjligt att urskilja generella påverkansfaktorer, går det då att 
identifiera vilka av dessa som utövar särskilt stort inflytande på 
exportframgång?  
 
• Erhåller man samma resultat för ovanstående båda frågeställningar oavsett hur 
exportframgång definieras och mäts, eller förekommer det nyansskillnader 
beroende på detta? 
 
 
1.4    De traditionella internationaliseringsteorierna och småföretag 
 
Det går, trots att det i vissa fall förekommer olika utvecklingslinjer, att finna en 
gradvis ackumulerad kunskapsuppbyggnad inom den traditionella 
internationaliseringsforskningen, som lett fram till en gemensam teoribildning 
på området. Denna kunskapsuppbyggnad sträcker sig från Hymers (1960) idéer 
om varför det över huvud taget finns motiv för företag att etablera sig 
utomlands, till Uppsalaskolans beskrivningar av hur företags 
internationaliseringsprocesser går till (Johansson & Vahlne, 1977). Dock saknas 
i stor utsträckning förklaringar, i dessa teorier, till vad som främst inverkar på 
småföretags exportframgång. 

Följande odyssé genom den tidigare internationaliseringsforskningen 
fyller dubbla funktioner. För det första presenteras den historiska framväxten av 
det aktuella forskningsområdet, med syfte att ge perspektiv på föreliggande 
studie. För det andra förs här en argumentation för att den dominerande 
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teoribildningen, trots stora bidrag till den allmänna kunskapen om företags 
internationalisering, inte riktigt räcker till för att förklara vare sig varför, eller 
hur, de små företagen internationaliserar sin verksamhet. Det visas även att de 
traditionella teorierna än mindre räcker till för att på tillfredsställande sätt 
förklara vad som främst påverkar hur framgångsrika exportsatsningar av mindre 
företag blir.  
 
 
1.4.1  Direktinvesteringsteorin 
Under årens lopp har ett antal skilda forskningstraditioner varit inriktade på att 
undersöka olika processer och omständigheter i övrigt rörande företags 
internationalisering. Neoklassisk handelsteori visade sig inte räcka till för att 
förklara uppkomsten av utländska direktinvesteringar och multinationella 
företag. Den kunde endast förklara portföljinvesteringar som beror på skillnader 
i avkastning mellan olika länder. Vad var det som gjorde att exempelvis ett 
amerikanskt företag kunde etablera sig i Frankrike och lyckas där? Varför var 
inte detta endast förbehållet franska företag, då dessa borde ha större möjligheter 
att erhålla relevant lokal marknadsinformation? 

Hymers (1960) direktinvesteringsteori, vilken senare vidareutvecklats av 
andra (Caves, 1971; Kindleberger, 1969), gav delvis svar på ovanstående frågor. 
Denna teori utgår ifrån antagandet att företag har olika företagsspecifika fördelar 
gentemot varandra. Den fokuserar på produktdifferentiering och entreprenöriell 
kapacitet, där företag strävar efter tillväxt samt skalfördelar, och efter hand även 
tillskansar sig monopolistiska fördelar. Eftersom direktinvesteringar 
överhuvudtaget kommer till stånd förutsätts det föreligga imperfektioner på 
marknaderna för såväl varor som produktionsfaktorer, annars skulle 
marknaderna enbart betjänas av inhemska företag. Dessutom finns det, enligt 
den här teorin, stordriftsfördelar på marknaderna att uppnå, men det finns även 
statliga begränsningar av produktion och etablering. Internationaliseringen, i 
form av direktinvesteringar, blir möjlig i och med företagsfördelar och 
marknadsimperfektioner. Ju större fördelar desto lättare är det att etablera sig på 
en utländsk marknad.  

Direktinvesteringsteorin har mött kritik från olika håll. Bland annat har 
det anförts att teorin har ett alltför rationellt nationalekonomiskt perspektiv, som 
endast kan förklara stora monopolföretags internationalisering. Företagsfördelar 
och marknadsimperfektioner räcker inte till för att ge en fullständig förklaring. 
Direktinvesteringsteorin är inte särskilt tillämplig på småföretag, eftersom den 
förutsätter att företag strävar efter tillväxt, och detta är inte alltid fallet 
(Johannisson & Lindmark [red.], 1996). Även skalfördelar och monopol, som är 
andra förutsättningar för teorin, är direkt kopplade till stora företag. Teorin 
förklarar inte heller skillnader i framgång mellan olika exportföretag.  
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1.4.2  Internaliserings- och transaktionskostnadsteorin 
Buckley och Casson (1976) införde förekomsten av transaktionskostnader som 
ytterligare en delförklaring till företags internationalisering. Deras 
internaliseringsteori ser på företaget mer utifrån ett organisationsteoretiskt än ett 
marknadsteoretiskt perspektiv. Marknader är enligt internaliseringsteorin av 
naturen imperfekta, eftersom de styrs och behärskas av ofullkomliga människor. 
Detta medför transaktionskostnader för företagen. Eftersom marknaderna för 
intermediära produkter också är imperfekta uppstår incitament att undgå dem, 
och detta görs genom att företag skapar interna marknader. Genom att integrera 
vertikalt (internalisera marknaderna) skaffar sig företagen kontroll över de 
berörda marknadsaktiviteterna. Internationalisering uppstår enligt denna teori på 
så sätt att företag internaliserar marknader över nationsgränserna, och därmed 
övergår till att bli multinationella. Detta kräver inom de flesta branscher stora 
resurser ifrån det internaliserande företagets sida, och teorin är därför mest 
tillämplig på stora företag. I vissa speciella fall kan internaliseringsteorin ge en 
godtagbar förklaring till varför mindre företag internationaliseras (gör utländska 
direktinvesteringar), särskilt då inom nischade industrigrenar som är präglade av 
specialiserad efterfrågan och avsaknad av stordriftsfördelar (Buckley 1989). 
Generellt sett innebär dock internaliseringsförfarandet alltför höga kostnader för 
mindre företag. 

En direkt parallell till internaliseringsteorin är den så kallade 
transaktionskostnadsteorin, som ursprungligen bygger på Coases (1937) idéer 
om företaget som ett mer kostnadseffektivt sätt att allokera och koordinera 
produktionsfaktorer, än om entreprenören enbart skulle gå via transaktioner på 
marknaden. En eliminering av prismekanismen innebär, enligt Coase, att 
kostnaderna för sökandet efter ett relevant pris försvinner, att förhandlingar och 
upprättande av separata kontrakt inte behöver göras för varje enskild 
transaktion, samt att statliga försäljningsskatter kan undvikas. Williamson 
(1979, 1981) vidareutvecklar idéerna, och beskriver ”vertikal integrering” som 
ett medel för företag att öka kontrollen över sin verksamhet. Viss efterföljande 
internationaliseringsforskning har haft transaktionskostnadsperspektivet som 
teoretisk grund (Anderson & Gatignon, 1986; Reid, 1983a). Zacharakis (1997) 
har också utvecklat en tillämpning av teorin på småföretags export, med hänsyn 
till de begränsningar som följer med små resurser. Trots att vissa förklaringar 
ges till småföretags speciella internationaliseringsproblem, finns inte heller inom 
den här teoribildningen tillfredsställande svar på frågan varför vissa exportörer 
blir framgångsrikare än andra. 
 
 
1.4.3  Den eklektiska teorin 
Dunnings (1980) så kallade eklektiska teori aspirerar på att vara en totalteori för 
internationalisering, en slags syntes av tidigare nämnda teorier. Den innehåller 
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såväl Hymers teser om ägarskapsfördelar som Buckley och Cassons om 
internalisering. Dessutom lägger Dunning till idéer om lokaliseringsfördelar. För 
att företag bäst ska kunna undvika nackdelarna, eller utnyttja fördelarna, med de 
imperfektioner som följer av någon av de två viktigaste yttre mekanismer som 
styr resursallokeringen - marknadens prissystem och de offentliga regleringarna 
- väljer de att internalisera sina ägarskapsfördelar, hellre än att avyttra dem till 
andra företag. För att kunna förklara varför företag internationaliseras krävs 
enligt Dunning även lokaliseringsfördelar på de främmande marknaderna, i form 
av lägre kostnader eller andra marknadsspecifika fördelar.  

Företags benägenhet att göra utländska direktinvesteringar beror dels på i 
vilken utsträckning de besitter tillgångar som konkurrenterna inte har, dels på 
huruvida det är intressant för företagen att avyttra dessa tillgångar till andra eller 
att själva nyttja dem. Det beror dessutom på om det är mer lönsamt att 
exploatera tillgångarna i samspel med inhemska resurser på den utländska 
marknaden, eller att exploatera dem på hemmamarknaden. Den här teorin 
bygger i likhet med de tidigare beskrivna på antagandet om ekonomisk 
rationalitet. Den är relativt statisk och den förklarar främst varför utländska 
direktinvesteringar uppstår, inte hur eller med vilken verkan. I likhet med 
föregående teori kan småföretag endast i specialfall klara av de kostnader som är 
förknippade med en internalisering av verksamheten, varför inte heller denna 
teoribildning är fullt tillämpbar på småföretag. 
 
 
1.4.4  Produktcykelteorin 
Parallellt med den hittills diskuterade teoribildningen har en annan skola vuxit 
fram, inom vilken man främst riktat in sig på processer vid 
internationaliseringen. I produktcykelteorin, introducerad av Vernon (1966), 
betraktas företagen som innovativa enheter ledda av entreprenörer. En viss 
marknad erbjuder unika möjligheter för en entreprenör som är i den situationen 
att han/hon är medveten om dessa möjligheter. Vernons teori bygger främst på 
den amerikanska marknaden under efterkrigstidens första decennier och 
beskriver framförallt produkter som svarar mot efterfrågan vid en hög 
inkomstnivå och/eller spar in dyr arbetskraft.  

Marknadsförutsättningarna ter sig olika vid skilda stadier i produktens 
livscykel. I början har producenten ett stort behov av flexibilitet i produktionen 
och av marknadskommunikation, samtidigt som priselasticiteten är relativt låg. 
Då är det en fördel att befinna sig på en känd och välutvecklad hemmamarknad. 
När produkten mognar och standardiseras sjunker produktionskostnaderna och 
efterfrågan ökar på andra, mindre utvecklade marknader. Då blir det lockande 
att internationalisera verksamheten genom att etablera lokala produktionsenheter 
i dessa länder. När produkten blivit kraftigt standardiserad krävs inte längre 
samma flexibilitet eller tillgång till marknadsinformation. Då konkurrerar man 
framförallt med priset, och därmed blir produktionskostnaderna en viktig 
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parameter. Det förklarar, enligt Vernon, varför företag gör direktinvesteringar i 
produktionsenheter i andra, företrädesvis mindre utvecklade, länder där 
arbetskraftskostnaderna är förhållandevis låga. I detta läge importeras en stor del 
av produktionen tillbaka till den ursprungliga, högre utvecklade, 
hemmamarknaden. 

Produktcykelteorin är förhållandevis dynamisk i jämförelse med de 
tidigare beskrivna och erbjuder vissa förklaringar till 
internationaliseringsprocessen på företagsnivå, men behåller i allt väsentligt ett 
makroperspektiv. Denna teori är främst tillämpbar på större företag, eftersom en 
priskonkurrens med standardiserade produkter, till så låga produktionskostnader 
som möjligt, främst gynnar företag som kan utnyttja de stordriftsfördelar som 
sammanhänger med sådana förhållanden. Små företag har dessutom sällan 
tillräckliga resurser att etablera lokala produktionsenheter i andra länder. Den 
viktigaste forskningsfrågan är även här varför företag internationaliseras. För att 
få mer ingående kunskaper om hur internationaliseringsprocessen går till och 
hur framgångsrik den blir krävs en annan analysnivå, nämligen att själva 
företagen fokuseras.  
 
 
1.4.5  Uppsalaskolan 
En forskningstradition som induktivt studerat företags internationalisering, och 
formulerat teorier kring deras tillvägagångssätt, är den så kallade Uppsalaskolan. 
Sedan sextiotalet har olika forskare knutna till Uppsala universitet studerat 
internationaliseringsprocessen. Grunden lades av professor Sune Carlsson 
(1966) som presenterade en generell modell vilken definierar på vilka sätt 
internationella affärer skiljer sig från affärer i allmänhet. Uppsalaskolan har ett 
organisationsteoretiskt perspektiv på företag. Företag ses som lärande 
organisationer, vilka successivt tillägnar sig allt större marknadskunskap. 
Forskningsintresset riktar främst in sig på olika aktörer, som hela tiden ställs 
inför diverse problem som de måste lösa. På det sättet kommer de 
erfarenhetsmässigt att öka kunskaperna om sina marknader. Även marknaden 
betraktas ur ett mer beteendevetenskapligt än traditionellt ekonomiskt 
perspektiv. Forskarna har intresserat sig mer för marknadsprocesser och 
interaktioner mellan olika aktörer, än för utbyten och transaktioner. 
Internationaliseringen utgör, enligt denna teori, en naturlig del i företags 
utveckling, och beslut därom tas som en följd av händelser i företaget och dess 
omvärld. Internationaliseringen sker i små steg, med ett gradvis ökat 
engagemang i takt med att erfarenheten ökar, ett förhållande som återspeglas i 
både val av länder och etableringsformer (Johansson & Wiedersheim-Paul, 
1975; Johansson & Vahlne, 1977; Hallén & Wiedersheim-Paul, 1979).1 Sådana 
                                                 
1 Ett par av Uppsalaskolans mer kända modeller av den stegvisa internationaliseringen är ”Psykisk distans”, som 
skildrar företags benägenhet att först välja kulturellt närliggande marknader att exportera till, och 
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stegmodeller av internationaliseringsprocessen har även identifierats av forskare 
i bland annat USA och Kanada (Cuvusgil, 1980; Denis & Depelteau, 1985). 

Senare förändrades Uppsalaskolans inriktning något. I den senare 
tappningen bryter Uppsalaskolan II upp och utvidgar företagsbegreppet. 
Företaget ses inte längre i huvudsak som det nationella moderbolaget, utan det 
internationella företaget betraktas som en koalition av intressen. Dotterbolagen 
är i många fall stora och dominerande, och påverkar ofta hela koncernens 
utveckling. Marknadsbegreppet är också delvis förändrat. Uppsalaskolan II har 
tagit intryck av rön som gjorts inom forskningen i industriell marknadsföring, 
där marknader beskrivs i termer av nätverk av relationer mellan olika företag 
(Håkansson [red.], 1982). Nätverksansatsen har därefter utgjort den analytiska 
grunden för Uppsalaskolan (Forsgren & Johansson, 1992; Johansson & 
Mattsson, 1990; Pahlberg, 1996). Internationaliseringen ses inte längre som 
något som sker i små steg, utan genomförs ofta mer direkt, genom exempelvis 
förvärv av utländska företag. Den fortsatta internationaliseringen i företagen 
sker ofta under påverkan av de aktiviteter som bedrivs i dotterbolagen, på grund 
av att dessa många gånger besitter en stor del av företagets totala 
marknadskunskap. Man ser inte heller internationaliseringen främst som 
beroende på rationellt fattade beslut, utan mer som något som växer fram relativt 
oplanerat. Internationaliseringsbeteendet ses som ett mönster i en ström av 
aktiviteter, ofta beroende på tillfälligheter.  

Vissa delar av Uppsalaskolans teoribildning kan vara generellt giltig för 
alla företagsstorlekar, även om deras empiriska forskning främst har varit 
inriktad mot storföretag. Teorin är emellertid i hög grad inriktad mot nätverk 
bestående av moderbolag och stora dominerande dotterbolag, och förutsätter att 
den så kallade etableringskedjan fortsätter hela vägen till etablerandet av egna 
lokala produktionsenheter, bland annat genom förvärv av utländska företag. 
Detta överensstämmer dock inte med det sätt på vilket resurssvaga småföretag 
har möjlighet att internationalisera sina verksamheter (Malekzadeh & Rabino, 
1986; Samiee & Walters, 1990; Walters, 1985; Wolff & Pett, 2000). Inte heller 
Uppsalaskolan har intresserat sig nämnvärt för sambandsstudier av vilka 
omständigheter som främst kan tänkas påverka hur framgångsrik exporten blir. 

 
 

1.4.6  Sammanfattande kommentarer 
Fram till och med sextiotalet var forskningen om företags internationella 
verksamhet främst inriktad mot stora, företrädesvis amerikanska, företag och 
deras strategiska motiv för att ge sig ut på världsmarknaden. Den primära 
forskningsfrågan var ofta: Varför väljer företag att internationalisera sin 
verksamhet? De teoretiska referensramarna kring den forskningen utgörs främst 

                                                                                                                                                         
”Etableringskedjan”, vilken beskriver det successivt ökande engagemanget på utländska marknader avseende 
val av marknadskanaler – ifrån oregelbunden direktexport, till etablerandet av egna tillverkande dotterbolag. 
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av olika handels- och direktinvesteringsteorier (Buckley & Casson, 1976; Caves, 
1971; Dunning, 1980; Hymer, 1960; Kindleberger, 1969; Vernon, 1966).  

Från sjuttiotalet och framåt har det även vuxit fram en mer 
organisationsteoretiskt orienterad forskning, inte minst vid Uppsala universitet, 
kring de processer som styr företagens internationalisering (Carlson, 1975; 
Johanson & Vahlne, 1977;  Wiedersheim-Paul, Olson & Welch, 1976). Dessa 
studier har i första hand koncentrerats till att söka besvara frågan: Hur går 
internationaliseringen till? Denna forskning, främst baserad på fallstudier av 
större företag, har bidragit till att nyare teorier utvecklats, vilka bland annat 
beskriver internationaliseringen som en gradvis framåtskridande process, 
beroende av olika händelser i företaget och dess omvärld. 

Man har inom ovanstående forskningstraditioner emellertid låtit bli att 
försöka besvara frågan: Med vilken verkan sker internationaliseringen? Det vill 
säga, man har inte i någon nämnvärd utsträckning försökt att mäta skillnader i 
effektivitet eller framgång mellan olika företags sätt att internationalisera sin 
verksamhet. Man har dessutom främst riktat forskningen mot stora företag. De 
teorier som utvecklats är inte direkt överförbara till småföretag, främst beroende 
på de skillnader i resurser som finns mellan företag av olika storlek. 
 
 
1.5    Det resursbaserade perspektivet på småföretags export 
 
En aktuell skolbildning, som delvis avviker från de traditionella 
internationaliseringsteorierna, kallas den resursbaserade teorin och menar att 
små och stora företag internationaliserar sina verksamheter på olika vis.2 
Företrädarna menar att det är skillnader i befintliga resurser och i resursåtkomst 
som är de viktigaste förklaringarna till dessa olikheter, och till de variationer i 
graden av exportframgång som förekommer. Inom denna skola har det bedrivits 
tämligen omfattande forskningsverksamhet under senare år (Dhanaraj & 
Beamish, 2003; Fredericks, 2005; Morgan, Kaleka & Katsikeas, 2004; Peng, 
2001; Rodríguez & Rodrígues, 2005; Westhead, Wright & Ucbasaran, 2001a; 
Wolf & Pett, 2000). Knudsen och Madsen (2002) sträcker sig så långt att de 
påstår att det resursbaserade perspektivet under det senaste decenniet varit det 
dominerande paradigmet för studier av exportstrategier. Denna 
forskningsinriktning kan sägas direkt ta sikte på att studera med vilken verkan 
internationaliseringen utförs. Inom skolbildningen har det studerats vilken 
betydelse företagsstorlek, kompetens och kunskaper, strategier samt möjligheter 
att uppamma externa resurser har i exportsammanhang (Francis & Collins-
Dodd, 2000; Peng & York, 2001; Knudsen & Madsen, 2002). 

                                                 
2 Inriktningen har kanske mest gemensamt med transaktionskostnadsteorin, av de tidigare diskuterade 
skolbildningarna, men betonar än tydligare betydelsen av företags olika resurser för möjligheterna att 
internationalisera verksamheten. 

•
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De mest utmärkande särdragen inom den resursberoende skolan bygger 
på antagandet om att utbyten på marknader sker för att parterna ska kunna 
komma över nödvändiga resurser. Vilka resurser som krävs är avhängigt den 
marknadsosäkerhet som finns och de beroenden som aktörerna har. Enligt 
skolbildningen hör beroendet av partnerföretag till de mest centrala i 
sammanhanget. Analysen av detta beroendeförhållande sker ofta ur ett makt–
/konfliktperspektiv. Den resursbaserade teorin har även bidragit med 
föreställningen om att en relation kan förstås som en företagstillgång eller 
resurs. 

Teorin bygger delvis på Barneys (1991) antaganden om företags 
konkurrensmöjligheter, som beroende på deras respektive resurser. I Grants 
(1991) samtida arbete hävdas att det finns en tydlig relation mellan företags 
resurser, kompetenser, konkurrensfördelar och deras lönsamhet. Resursernas 
värde för företagandets möjligheter har emellertid framhållits långt tidigare. 
Kirzner (1973) pekar på den betydelse som resurser, och resursägare, har för 
konkurrens och entreprenörskap. Han betonar dock att en ”ren” entreprenör inte 
har några egna resurser initialt, utan att denne istället besitter en vakenhet att 
finna och utnyttja de resurser som behövs, på ett för honom/henne ekonomiskt 
fördelaktigt sätt. Andra tidiga teoretiska bidrag har lämnats av bland andra 
Penrose (1959), Chandler (1962) och Pfeffer & Salancik (1978). Men, rötterna 
går dock att spåra ända tillbaks till arbeten ifrån trettiotalet, utförda av 
Chamberlain och Schumpeter (Naidu & Prasad, 1994).  

Utgångspunkten för teorin är att stora företag generellt sett har större 
resurser och lättare för att anskaffa dessa än småföretag, och därmed har man 
också bättre förutsättningar att internationalisera sina verksamheter (Dhanaraj & 
Beamish, 2003). Begreppet resurs förknippas ofta med finansiella möjligheter 
och andra materiella tillgångar. Många framhäver dock de mänskliga resurserna, 
och andra immateriella tillgångar, som de kanske allra viktigaste (Peng & York, 
2001; Rodríguez & Rodrígues, 2005). Goda mänskliga resurser krävs bland 
annat för att rekvirera nödvändiga finansiella och övriga externa resurser. En rad 
studier har visat att stora skillnader finns mellan större och mindre företag ifråga 
om tillgången till kompetent personal. Ett exempel på en sådan skillnad mellan 
företagsstorlekar är att det är vanligare bland större företag att tillgå personer 
med utländsk managementerfarenhet (McDougall, Shane & Oviatt, 1994). 
Andra studier har visat att större företag har en högre personell exportkompetens 
än småföretag (Abdel-Malek, 1978; Holmlund & Kock, 1998). Detta förhållande 
har även visat sig på indirekt sätt, genom att större företag mer aktivt planerar 
för sin export, än vad  småföretagen gör (Malekzadeh & Rabino, 1986; Samiee 
& Walters, 1990; Walters, 1985). 

Vatne (1995) föreslår i sin konceptuella modell av småföretags 
internationalisering att företagens lokala och regionala hemmamiljö påverkar 
deras erforderliga interna resurser, och därmed deras möjligheter att 
internationalisera verksamheten. Sociala nätverk och entreprenörernas egna 
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kvaliteter påverkar företagens möjligheter att identifiera och anskaffa externa 
resurser i närmiljön, samt att utnyttja dem på adekvata sätt. Vidden och 
intensiteten i företagarnas nätverk kan uppmuntra klusterbildning av interaktiva 
industrier, en resurs som på grund av sin samlade styrka kan utgöra en 
konkurrensfördel för företag som etablerar sig på utländska marknader (a.a.). 
Westhead et al. (2001a) för också en diskussion om regionalt betingade externa 
resurser, och deras betydelse för företags internationalisering. De menar dock att 
resursrika urbana områden tvärtom kan ha en dämpande effekt på benägenheten 
att exportera. Istället ska växande företag lokaliserade på landsbygden, som 
vuxit ur sina lokala marknader och resurser, ha en större tendens att utnyttja de 
möjligheter som utländska marknader har att erbjuda. Resonemanget tar 
emellertid inte hänsyn till alla för internationaliseringen nödvändiga resurser, 
som regional utvecklingsnivå, infrastruktur, etcetera, och kan därför tyckas halta 
en smula. 

De interna resurser som framhålls handlar ofta om tillgång på kunskap 
och kompetens, bland såväl företagsledning som underställd personal (Peng & 
York, 2001; Knudsen och Madsen, 2002). Bloodgood, Sapienza & Almeida 
(1996) har argumenterat för att nystartade företags möjligheter att etablera sig på 
utländska marknader är direkt relaterade till deras samlade både materiella och 
immateriella tillgångar. Westhead et al. (2001a) har pekat på betydelsen av 
managementkompetens och branschspecifik kunskap som nödvändiga resurser 
för småföretags internationalisering. Andra har betonat betydelsen av 
teknologisk förmåga och företagsintern forskningskompetens (Dhanaraj & 
Beamish, 2003; Rodríguez & Rodrígues, 2005) Det har vidare framförts att 
företag vars resurser är värdefulla, svåra att kopiera, och som inte är utbytbara, 
har fördelar gentemot sina konkurrenter (Peng & York, 2001; Rodríguez & 
Rodrígues, 2005).  

Baird, Lyles & Orris (1994) framhäver att småföretag blir globala 
konkurrenter, då detta strategiska val passar ihop med deras unika resurser. 
Interna resurser som utvecklas, och kan tas tillvara på ett optimalt sätt, utgör 
företagets potential för hur pass hållbara konkurrensfördelar man kan erhålla på 
den internationella marknaden. Företaget bör därefter välja en strategi som bäst 
utnyttjar dess resurser och förmågor, relativt de möjligheter som erbjuds på de 
utländska marknaderna. Inom skolbildningen antas det vidare att företag som 
besitter generella eller flexibla resurser har möjligheter att diversifiera sin 
export, det vill säga nå många exportmarknader, medan företag med mer 
specialiserade eller inflexibla resurser har sämre möjligheter till detta (Andersen 
& Kheam 1998). Exempelvis kan fysiska och immateriella resurser, vilka antas 
vara relativt inflexibla, nyttjas för att beträda närliggande marknader, medan ett 
större mått av marknadsdiversifiering kräver goda finansiella resurser (a.a.). Det 
här leder bland annat till slutsatsen att större företag, med normalt sett större 
finansiella resurser än småföretag, torde ha fördelar gentemot de mindre 

•
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avseende möjligheterna att vara etablerade på många olika utlandsmarknader 
samtidigt. 

Sammanfattningsvis säger teorin att stora företag med mer omfattande 
resurser generellt sett har bättre förutsättningar att lyckas internationellt, men att 
småföretag kan kompensera sitt underläge genom att istället utveckla unika och 
svårkopierade resurser, som kan göra dem ledande inom olika nischer. 
Småföretags möjligheter att lyckas med sin export kan därför sägas vara starkt 
beroende av deras vakenhet att hitta, skapa och exploatera tidigare icke 
utnyttjade resurser av olika slag. Till dessa resurser hör dels branschspecifik 
kunskap och företagsintern managementkompetens, och dels externa resurser, 
bland annat i form av de sociala nätverk som står att finna i den regionala 
närmiljön. Syftet med den här avhandlingen kan, annorlunda uttryckt, sägas vara 
att bland de potentiella resurser som småföretag kan ha till sitt förfogande 
försöka urskilja de resurser som är av särskild betydelse för att dessa företag ska 
bli framgångsrika exportörer. 
 
 
1.6   Sammanfattning och avhandlingens fortsatta disposition 
 
En genomgång av litteratur om företags internationalisering visar att det ännu 
inte är klarlagt vad som generellt sett är mest betydelsefullt för att mindre 
företag ska kunna lyckas så bra som möjligt med exportverksamhet. Tidigare 
studier har mestadels varit alltför smalt inriktade, och/eller för begränsade till sin 
omfattning, för att de vitt skilda påverkansfaktorer som förväntas existera har 
kunnat jämföras med varandra, och att det varit möjligt att rangordna dem efter 
betydelse. En annan brist i den tidigare forskningen, som ytterligare försvårar en 
dylik jämförelse mellan olika påverkansfaktorer, är att det inte finns någon 
allmänt accepterad definition på vad ”exportframgång” är, och hur denna 
lämpligen bör mätas. På grund av det tämligen vildvuxna forskningsfältet om 
exportframgång, finns det inte heller någon teoribildning som fått allmänt gehör. 
Det har dock inte saknats modeller av exportframgång; tvärtom så har författare 
ofta presentera egna framgångsmodeller, många gånger dock utan tillräckliga 
referenser till föregångarna. En genomgång av de teorier om företags 
internationalisering som finns, ett forskningsområde som till skillnad mot det 
som behandlar exportframgång har en mycket god teoribildning, visar att den av 
dessa teorier som bäst hjälper till att förklara exportframgång bland småföretag 
är det resursbaserade perspektivet. Detta perspektiv finns därför med som ett 
analytiskt hjälpmedel i den fortsatta framställningen. 

I nästa kapitel diskuteras en annan teori, som lånats från 
organisationsforskningen, och som är användbar även för att förstå och mäta 
exportframgång; den kallas för contingencyteorin. Därefter görs en 
litteraturgenomgång av de olika mått på exportframgång som använts genom 
åren, och en diskussion förs om deras respektive tillämpbarhet. Detta följs av en 
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diskussion om vilka strukturella bakgrundsförhållanden, opåverkbara för företag 
på kort sikt, som ger dem skilda förutsättningar för att kunna lyckas med export. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om förhållandet mellan engagemang för 
exporten och exportframgång. Den visar att det för dessa, liksom för hönan och 
ägget, är svårt att veta vad som kommer först och vad som påverkar vad. I det 
tredje kapitlet förs en lång diskussion om de faktorer som i den tidigare 
forskningen visat sig kunna påverka exportframgång i någon form. Dessa 
omständigheter skiljer sig ifrån dem som diskuteras i kapitel två på ett par 
väsentliga sätt, dels är de påverkbara för företagen, även på kort sikt, dels är de 
oberoende i förhållande till exportframgång. Det gör att dessa faktorer är särskilt 
intressanta att studera ur ett exportstrategiskt perspektiv. 

Efter denna diskussion om tidigare forskning på området, sker en 
övergång till den egna empiriska studien. Kapitel fyra är ett traditionellt 
metodkapitel där det redogörs för undersökningsdesign, datainsamling och 
tillvägagångssätt i övrigt. Kapitlet avslutas med att jag som utfört studien ger 
mina synpunkter på styrkor och svagheter i densamma. Därefter följer tre 
resultatkapitel, kapitlen fem till och med sju. I det första, och mest omfattande 
kapitlet, analyseras påverkansfaktorerna en och en, för att dessas egenskaper ska 
förstås på en elementär nivå och för att en jämförelse med tidigare 
forskningsresultat ska vara möjlig. För att lyfta analysen från enskild 
variabelnivå och göra det möjligt att hitta generella och mer övergripande 
framgångsfaktorer, som dessutom går att rangordna, utförs i kapitel sex en 
variabelreduktion och indexering. Ett annat skäl till att dessa analyser utförs är 
att därigenom åstadkomma ett mer överskådligt datamaterial. I det sista 
resultatkapitlet används denna reducerade datamängd i förnyade och fördjupade 
sambandsanalyser, där målen är att dels kunna särskilja de mer betydelsefulla 
påverkansfaktorerna ifrån de mindre, dels urskilja vilka dimensioner av 
exportframgång som påverkas mer än andra. Avhandlingen avslutas i kapitel 
åtta med att jag ur några olika synvinklar diskuterar de resultat och slutsatser 
från studien som främst bidrar till att öka kunskapen om exportframgång för 
småföretag. 

•
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KAPITEL 2 
Vad konstituerar framgångsrik export? 
 
Vad utgör egentligen fundamenten för framgångsrik export? Det är en fråga som 
inte låter sig besvaras med enkelhet, utan kräver en grundlig diskussion.  Den 
innehåller många aspekter som kan brytas ned till ett antal underordnade 
problemställningar. Den kanske mest uppenbara av dessa berör hur man 
definierar och mäter exportframgång. Andra frågeställningar av vikt handlar om 
vilka faktorer som påverkar exportframgång, och om vilka andra faktorer som i 
sin tur påverkas av exportframgång. Att reda ut vilka variabler som är 
oberoende, beroende respektive reciproka, det vill säga ömsesidigt beroende, i 
förhållande till exportframgång är tämligen komplicerat i vissa fall. Det är 
dessutom av intresse, inte minst för praktiker, att göra åtskillnad mellan de 
framgångsrelaterade faktorer som företagen kan påverka själva och strukturella 
bakgrundsfaktorer som är opåverkbara, åtminstone på kort sikt. Diskussionen i 
detta kapitel behandlar dels studiens beroendevariabler – framgångsmåtten, dels 
de variabler som betraktas som reciproka i förhållande till beroendevariablerna 
och dels de strukturella bakgrundsfaktorer som visserligen är oberoende i 
förhållande till exportframgång, men kortsiktigt opåverkbara. I kapitel tre 
diskuteras därefter de oberoende variabler som är föremål för studiens 
huvudintresse, det vill säga de som är direkt påverkbara och därför av strategiskt 
intresse för exportföretagen. 

Det här kapitlet inleds med en diskussion kring de sätt på vilka 
exportframgång tidigare har mätts, och vilka mått som det kan vara fruktbart att 
använda i den här studien. Därefter följer en genomgång av de externa och 
företagsinterna bakgrundsfaktorer som förekommer i litteraturen om 
framgångsrik export, samt en diskussion kring vilka av dessa som är särskilt 
betydelsefulla och därför lämpliga att använda som kontrollvariabler i studien. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse av en grupp faktorer som visat sig ha starkt 
samband med exportframgång, men där det inte direkt går att avgöra om de ska 
betraktas som oberoende eller beroende i förhållande till exportframgång. 
Gruppen betraktas i studien som reciprok och består uteslutande av förhållanden 
som har att göra med hur djupt företagen på skilda vis är engagerade i sina 
exportverksamheter. Utgångspunkten för att i kausalt hänseende särbehandla 
denna grupp faktorer är att engagemang föder framgång – och att framgång i sin 
tur ökar engagemanget. 
 
 
2.1  Hur kan man mäta exportframgång? 
 
Innan diskussionen specifikt kommer in på framgångsrik export ska emellertid 
olika sätt att definiera och mäta allmän framgång och effektivitet inom företag 
och organisationer behandlas. Att bedöma och utvärdera exportframgång är inte 
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helt oproblematiskt. För att få ökad förståelse, och för att visa på den nämnda 
problematikens organisationsteoretiska rötter, behandlas först möjligheterna att 
bedöma organisatorisk effektivitet och företagsframgång från en mer generell 
utgångspunkt. 
 
 
2.1.1  Contingencyteorin som utgångspunkt för att mäta exportframgång 
Ända sedan antiken har människor intresserat sig för organisatorisk effektivitet, 
och åtminstone sedan Frederick Taylors (1911) dagar har ämnet varit föremål 
för vetenskapligt intresse. Under det tidiga nittonhundratalet trodde forskare att 
det var möjligt att hitta den en gång för alla optimala organisationsformen. Som 
en reaktion mot den formalism som de tidiga organisationsforskarnas rationella 
synsätt innebar, uppstod kring 1930 en annan skolbildning, ofta benämnd 
”Human Relation”, som mer intresserade sig för de informella strukturerna i 
organisationer.3 Contingencyskolan med rötter från slutet av sextiotalet kan 
sägas vara ett tredje stadium inom organisationsforskningen, som fortsätter de 
rationellt inriktade forskarnas sökande efter organisationseffektivitet, men med 
Human Relations humanistiska organisationsperspektiv (Scott, 1992).4 
Contingencyteorin går i princip ut på att det inte finns något enhetligt bästa sätt 
att organisera på, som passar alla organisationer lika bra. Däremot är inte alla 
sätt att organisera lika effektiva. Vilket som är det bästa sättet anses inom denna 
inriktning bero på den specifika situationen (Galbraith, 1972).  

Burns och Stalker (1961) lyfter fram omgivningen som den viktigaste 
oberoende contingencyfaktorn i sammanhanget, där organisatorisk effektivitet är 
den beroende faktorn. Av omgivningsfaktorerna är det framförallt ”teknisk 
utveckling” och ”utvecklingstakt” som anses påverka. Woodward (1965) tillför 
”produktionsprocess” och ”teknologisk komplexitet” som påverkande faktorer. 
Woodwards studie ger stöd för att det inte finns någon optimal 
organisationsmodell, enhetlig för alla olika typer av organisationer. Resultaten 
indikerar att det bästa sättet att organisera beror på ”produktionsteknologin”. 
Harveys studie från 1968 visar på en annan faktor som kan ha betydelse för 
organisationsformen, nämligen ”antalet nya produkter” som företaget 
introducerar (Galbraith, 1972). Galbraith gör en poäng av att dessa olika faktorer 
gemensamt har att göra med ”förändring”, ”osäkerhet” och ”förutsägbarhet”.  

Efterföljande forskare inom traditionen tycks vara överens om att olika 
slags faktorer, som endera går att hänföra till företagets ”omgivning” eller 
”teknologi”, har stor betydelse för effektiviteten i sättet att organisera sig 
(Mintzberg, 1979; Otley, 1980). Organisationens ”storlek” är en annan 
contingencyfaktor som sedermera införts och accepterats (Mintzberg, 1979; 

                                                 
3 Den kanske mest kända studien i denna anda utfördes vid Hawthornefabriken utanför Chicago åren kring 1930, 
och beskrevs av Roethlisberger och Dickson 1939, samt gavs en berömd tolkning av Elton Mayo 1945 (Scott, 
1992). 
4 ”Contingency” betyder ungefär ”tillfällighet”. 

•
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Dent, 1986). Denna avhandlings forskningsproblem – vilka generella faktorer 
som främst påverkar exportframgång – är en speciell tillämpning av 
organisatorisk effektivitet, och dessa contingencyfaktorer är således av intresse 
för studien. De tre tongivande av dem – omgivningens utvecklingstakt, 
teknologisk komplexitet och organisationens storlek – har därför givits en 
särskild vikt i avhandlingen i rollen som så kallade kontrollvariabler, för att 
övriga påverkansfaktorer ska kunna studeras så ostört som möjligt.5 

Contingencyteoretikerna är den grupp organisationsforskare som först 
började intressera sig för ”organisationers effektivitet” som en teoretisk fråga 
(Scott, 1992). Innan dessa forskare började argumentera för att somliga 
organisationsstrukturer var bättre rustade än andra, beroende på skillnader i 
arbetsuppgifter och omgivningsfaktorer, hade det ansetts att ”effektivitet” endast 
hade ett tillämpat eller praktiskt intresse. I takt med den ökade globala 
konkurrensen har frågan fått en allt mer framträdande plats. Kritik har framförts 
av en del forskare, som bland annat hävdar att organisatorisk effektivitet av 
nödvändighet sysslar med värderingar och preferenser, vilka inte kan bestämmas 
objektivt. Exempelvis säger Otley (1980) att organisationers effektivitet, 
åtminstone delvis, måste bestämmas utifrån organisationens egna mål, istället 
för efter någon externt bestämd standard.  

Det finns många olika utgångspunkter och perspektiv att utgå ifrån då 
kriterier ska väljas för utvärdering av organisationers effektivitet. Campbell 
(1977) presenterade en lista med trettio olika kriterier som sträcker sig från 
produktivitet och vinst till tillväxt, omsättning, stabilitet och kohesion. Scott 
(1992) påpekar, som kritik, att när effektiviteten mätts med så skiftande kriterier 
så brukar korrelationen vara låg mellan de olika kriterierna. Det vill säga 
organisationerna lyckas ofta med helt olika saker, och kan vara effektiva på 
olika sätt. En organisation kan således betraktas både som effektiv och 
ineffektiv, beroende på vad som mäts – och därmed även på vem som är 
betraktare. Ägare, anställda, långivare, politiker och forskare är olika grupper av 
intressenter som delvis har olika mål för organisationers verksamhet, och 
därmed olika syn på vad som ska anses vara effektivt eller inte.  

Oftast mäts effektiviteten utifrån ägarnas och långivarnas, det vill säga 
de ekonomiska intressenternas, perspektiv. Då är det främst olika former av 
finansiella resultat som mäts. Även forskare betjänar sig traditionellt av 
finansiella nyckeltal, till exempel lönsamhetsmått och tillväxtmått, för att mäta 
företagsframgång (Delmar, 1996; Slevin & Covin, 1997; Wiklund, 1998; Zahra 
& Covin, 1995). Även subjektiva mått, där respondenter exempelvis får 
utvärdera sitt företags framgång i förhållande till konkurrenternas, förekommer 
(Brooksbank, Kirby & Wright, 1992; Westerberg, 1996). 

Chapman (1997) redogör för hur företags redovisningssystem i olika 
sammanhang använts för att mäta organisatorisk effektivitet. Han hänvisar till 
                                                 
5 De tre contingencyfaktorerna motsvaras i avhandlingens empiriska studie av kontrollvariablerna ”region”, 
”bransch” och ”företagsstorlek”.  
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ett flertal studier vars sammantagna resultat pekar mot att 
redovisningsinformation är otillräcklig då osäkra förhållanden råder. Vid stor 
osäkerhet i arbetsuppgifter eller omgivning anses tillförlitligheten vara låg till 
redovisningssiffror som framgångsmått, medan vid låg motsvarande osäkerhet 
anses tillförlitligheten vara högre. Därför är det otillräckligt med 
redovisningsinformation som utvärderingsmetod då förhållandena är osäkra 
(a.a.). Exportaffärer innebär relativt osäkra förhållanden, med många 
riskfaktorer involverade. Det är något som, i enlighet med Chapmans 
resonemang, talar för att redovisningsinformation inte skulle räcka till för att 
utvärdera exportframgång.  

Som framgått präglas den tidigare forskningen i betydande grad av 
motsägelsefulla och oförenliga resultat. Detta beror enligt Yeoh och Jeong 
(1995) främst på att olika kontextuella faktorers inverkan på exportframgång har 
negligerats. De hävdar att det i forskningen framförallt har utförts enkla 
bivariata analyser, utan hänsyn tagen till förekommande indirekta samband med 
contingencyfaktorer, genom användandet av kontrollvariabler och multivariata 
analyser. Enligt författarna är det på grund av förekomsten av sådana indirekta 
samband nödvändigt att man antar ett contingencyperspektiv vid studier av 
exportframgång. Under senare tid har följaktligen denna forskning ofta bedrivits 
med contingencyteorin som referensram (Fredericks, 2005; Lages & 
Montgomery, 2005; Robertson & Chetty, 2000). Utgångspunkten är att dels kan 
exportframgång ta sig lite olika former och dels måste denna framgång bedömas 
utifrån de skilda kontexter som företag befinner sig i. Detta innebär att graden av 
exportframgång, oavsett hur den mäts, är beroende av hur väl ett företags 
strategiska orientering fås att matcha dess unika situation. Ett exempel på en 
sådan unik situation för företaget är dess tillgång på adekvata resurser. Därför 
har contingencyteorin också visat sig vara lämplig att kombinera med det, i 
föregående kapitel diskuterade, resursbaserade perspektivet på företags 
internationalisering (Fredericks, 2005). Dessa båda teoriinriktningar utgör 
tillsammans den övergripande referensramen även i den här studien. 

Genom att i dylika studier ha kontroll för olika contingencyfaktorer, i det 
här fallet företagsstorlek, branschtillhörighet och regional hemvist, erhålls en 
mer rättvisande bild av vilken betydelse övriga påverkansfaktorer har för skilda 
aspekter av exportframgång. Ett contingencyperspektiv på exportframgång 
kräver att denna studeras på ett mer nyanserat sätt än vad som ofta gjorts. Export 
är en komplex verksamhet med många dimensioner, där olika 
företagsintressenter kan ha skilda motiv för att utvärdera verksamheten. Detta 
har inneburit att det genom åren har utvecklats en rad olika framgångsmått, som 
belyser exporten ur skilda synvinklar. Alla dessa aspekter av exportframgång 
har inte samma betydelse i alla lägen och de influeras inte lika mycket av alla 
påverkansfaktorer. För att denna nyansering ska kunna åstadkommas krävs att 
de indikatorer som används som mått på exportframgången återspeglar de mest 
betydelsefulla av dessa aspekter. Nedan följer en redogörelse över ett antal olika 
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sätt att mäta exportframgång på, och en diskussion kring vilka som är mest 
tillämpliga i den här studien. 

 
 
2.1.2  Utlandsförsäljningens storlek – ett väletablerat mått på exportframgång 
Exportframgång har ofta mätts i termer av exportintensitet,6 det vill säga 
exportens procentuella andel av den totala omsättningen (Babakus et al., 2006; 
Baldauf et al., 2000; Beamish, Craig & McLellan, 1993; Guan & Ma, 2003; 
Ling-Yee, 2004; Hart & Tzokas, 1999; Hirsch & Adar, 1974; Sterlacchini, 1999; 
Wolff & Pett, 2000).7 Det har ansetts att måttet beskriver både hur djupt 
involverade företagen är i exportverksamheten och hur framgångsrika de är som 
exportörer (Axin, 1988). Måttet har, precis som andra tänkbara framgångsmått, 
både sina för- och nackdelar. Fördelen med exportandel som mått är att det 
enkelt låter sig mätas, måttet är alltså reliabelt. Svenska företag rapporterar 
årligen in såväl exportens storlek som den totala omsättningen, till SCB 
respektive skattemyndigheten. Trots att ”exportandel” kan anses vara ett 
reliabelt mått på omfattningen av företags export, så är det inte helt problemfritt 
att använda vid kausala studier. Även om man kan påvisa samband med andra 
förhållanden, är det inte säkert att sambandets riktning klart framgår av 
sammanhanget. För att man ska kunna avgöra om variabel X påverkar variabel 
Y, och inte tvärtom, krävs att man antingen vet att X inträffade före Y i tiden, 
eller att man på annat logiskt sätt kan sluta sig till att sambandet endast kan ha 
en viss riktning.  

Som illustration till problemet med att mäta om en viss företeelse 
påverkar företags exportandel, kan ett exempel anföras. I tidigare forskning har 
man försökt mäta om företagsledningens ”engagemang för”, eller ”närhet till” 
olika exportfrågor påverkar omfattningen av företags export, vilket ju låter 
rimligt att anta. Det har tidigare undersökts i vilken utsträckning ledning och 
personal inom exportföretag personligen besökt sina utländska representanter, 
och vilken påverkan detta haft på exportvolymen (Holzmüller & Kasper, 1991; 
Rosson & Ford, 1982; Tookey, 1964). De samband som erhållits mellan 
variablerna ”antal dagar som företagsledaren varit på affärsresor till 
exportmarknaderna” och ”exportandel” har tolkats som att: ”ju mer tid 
företagsledaren lägger ned på exportrelaterade affärsresor, desto större export får 
företaget”. Det låter logiskt, men samtidigt måsta man reflektera över om inte 
det omvända förhållandet kan vara lika troligt. Det är tänkbart att ju större andel 
av företagets försäljning som går på export, desto mer tid måste företagsledaren 

                                                 
6 Benämningarna ”exportintensitet” och ”exportandel” används i framställningen synonymt. 
7  Enligt flera forskare (Beamish et al., 1993; Cooper & Kleinschmidt, 1985; Fenwick & Amine, 1979) är 
exportandel det ”traditionella” måttet för exportframgång. Något som ytterligare talar för det förhåller sig på det 
viset är att andra forskare inte ansett det vara nödvändigt att ens diskutera eller motivera att de använder detta 
som enda framgångsmåttet i sin forskning (Holzmüller & Kasper, 1991; McDougall & Stening, 1975; Moini, 
1995). 
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lägga ned på exportrelaterade affärsresor. Man kan i detta fall tänka sig att de 
båda omständigheterna ömsesidigt påverkar varandra, samtidigt som det av en 
enkel sambandsstudie kan vara svårt att avgöra vilken av variablerna som har 
störst inverkan på den andra. Fenwick och Amine (1979) har undersökt 
företagsledares attityder till export i relation till deras exportandel, och 
poängterar, i analogi med ovanstående resonemang, att exportframgång lika 
gärna kan ha skapat exportrelaterade attityder som tvärtom.  

Annan kritik som riktats mot måttet är att det är statiskt och inte säger 
något om hur exporten utvecklas över tiden, en begränsning som förekommer 
vid alla tvärsnittsstudier. Vad exportandelen egentligen mäter är företagets 
omfattning av exporten i förhållande till hemmaverksamheten. Denna relation 
innebär att även ett företag som uppvisar en hög exportandel, endast beroende 
på att det haft en svag försäljning på hemmamarknaden, kommer att räknas som 
en framgångsrik exportör. Exportandel säger heller inget om hur effektivt 
exporten bedrivs. För det ändamålet lämpar det sig bättre med ett mått som 
mäter lönsamheten av exporten. Detta påpekande gör Cavusgil (1984) och vill i 
sin studie därför inte kalla exportandel för framgångsmått, utan väljer att enbart 
använda måttet som ett sätt att skilja mer aktiva exportörer ifrån passiva.  

Det är också vanligt att mäta exportens storlek i absoluta termer (Baldauf 
et al., 2000; Dean et al., 2000; Fenwick & Amine, 1979; O´Rourke, 1985; Reid, 
1983b). Nackdelen med detta mått, då det varken relateras till antalet anställda 
eller den totala omsättningens storlek, är att ingen hänsyn tas till skillnader i 
företagsstorlek. I genomsnitt får man utgå ifrån att större företag även har en 
större absolut utlandsförsäljning, allt annat lika, än mindre företag. I avsikt att 
mäta exportens utveckling över ett antal år mäts ofta exporttillväxten, i absoluta 
eller relativa termer (Culpan, 1989; Francis & Collins-Dodd, 2000; Haahti, 
Madupu, Yavas & Babakus, 2005; Howard & Herremans, 1988; Kalafsky & 
MacPherson, 2001; Kirpalani & MacIntosh, 1980; MacPherson, 1995; Madsen, 
1988; Yeoh, 2000, 2004). En nackdel med måttet är att om det används i relativa 
termer favoriserar det nya exportörer, eller andra företag vars export växer ifrån 
en låg nivå.8 På motsvarande sätt favoriserar tillväxtmåttet mätt i absoluta 
termer de större företagen. Exporttillväxt som framgångsmått passar dessutom 
bättre vid longitudinella studier, där hänsyn tas även till förändringar av de 
oberoende variablerna, än vid tvärsnittsstudier. Ett sällan nyttjat sätt att mäta 
exportförsäljningen är antal exporttransaktioner per år (Culpan, 1989; Samiee & 
Walters, 1999). Det kan tyckas egalt om ett företag erhåller många små 
exportorder eller ett fåtal stora under ett år, om båda situationerna resulterar i 
samma exportvolym. Därför är det tveksamt om antal order är ett 
tillfredsställande mått på exportframgång.  

                                                 
8 En ökning av exportförsäljningen ifrån 5.000:- till 25.000:- är procentuellt sett större än ökningen ifrån 
5.000.000:- till 10.000.000:-, vilket gör att det första fallet skulle bedömas som ”mer framgångsrik export” än det 
andra. 
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Av de exportförsäljningsrelaterade måtten torde exportens andel av den 
totala omsättningen (”exportintensitet”), trots vissa brister, vara det som är bäst 
lämpat att använda i en studie som denna. Förutom att måttet är väletablerat, 
vilket gör att resultatet är jämförbart med många andra studiers, och oberoende 
av företagsstorlek, så är det ett logiskt och lättbegripligt mått på omfattningen av 
företags exportverksamhet.  
 
 
2.1.3  Exportens lönsamhet som mått på framgång 
Ett annat sätt att mäta framgång på, som är vanligt förekommande inom 
exportforskningen, relaterar till exportens lönsamhet (Cadogan, Sundqvist, 
Salminen & Puumalainen, 2002; Cadogan, Cui & Li, 2003; Dhanaraj & 
Beamish, 2003; Ogunmokun & Ng, 2004; Rose & Shoham, 2002). Företags 
lönsamhet i exportverksamheten skulle onekligen vara en mycket god indikator 
på om det är framgångsrikt eller inte som exportör, om exportlönsamheten hade 
gått att mäta på ett reliabelt sätt. Dessvärre behöver inte svenska företag 
särredovisa sina exportresultat, vilket innebär att många företag inte har några 
exakta siffror över hur lönsam deras export är. Exportlönsamheten är dessutom 
svår att beräkna, eftersom det många gånger kan vara komplicerat/arbetsamt att 
avgöra vad som är sam- respektive särkostnader för exportverksamheten. 
Företag som trots det bemödar sig med att räkna fram dessa uppgifter har 
dessutom friheten att betrakta dem som konfidentiella. Detta gör att det för en 
forskare kan vara svårt att få access till uppgifterna. På grund av dessa 
svårigheter kan man inte mäta företags exportlönsamhet med större exakthet än 
med hjälp av någon slags ordinalskala, vilket gör att måttet i viss mån blir 
subjektivt och därmed mindre reliabelt.9 

Forskare har vanligtvis mätt företags exportlönsamhet med hjälp av en 
Likertskala. Absolut exportlönsamhet har antingen mätts genom att 
respondenterna fått göra uppskattningar om hur hög exportlönsamheten varit 
under ett visst år från ”mycket låg” till ”mycket hög” (Lindqvist, 1991), eller i 
vilken utsträckning exporten bidragit till företagets lönsamhet (Abdel-Malek, 
1978; Cavusgil & Kirpalani, 1993), eller i vilken grad man ansett exporten varit 
”tillräckligt lönsam” (Louter et al., 1991). Relativ exportlönsamhet har mätts 
genom att respondenterna fått relatera exportlönsamheten antingen till företagets 
totala lönsamhet, eller till lönsamheten på hemmamarknaden (Beamish et al., 
1993; Bilkey, 1982; Bijmolt & Zwart, 1994; Francis & Collins-Dodd, 2000; 
Hart & Tzokas, 1999; Madsen, 1988). Exportens lönsamhetsutveckling under ett 
antal år förekommer också som framgångsmått (Naidu & Prasad, 1994; Rose & 
Shoham, 2002). Fenwick och Amine (1979) sluter sig till att 
lönsamhetsutvecklingen för exporten är det mest relevanta måttet i 
sammanhanget, men att det samtidigt är det minst tillgängliga, det vill säga att 
                                                 
9 Eftersom exportlönsamhet är ett relevant mått på exportframgång, och det teoretiskt sett skulle gå att mäta på 
ett mer objektivt sätt, har det särskiljts ifrån övriga subjektiva mått som redovisas under 2.1.5. 
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det har god validitet men låg reliabilitet. Liksom för storleksutvecklingen av 
exporten så lämpar sig dock måttet bäst vid longitudinella studier. 

Lönsamhet kan anses vara en god värdemätare på effektivitet i ett 
företag, och exportlönsamhet kan därför anses utgöra ett gott mått på hur 
effektivt exporten bedrivs. I studier, liksom den föreliggande, som främst utgörs 
av tvärsnittsdata och där god jämförbarhet mellan de undersökta företagen 
eftersträvas, är det därför lämpligt att välja ett lönsamhetsmått som mäter den 
absoluta exportlönsamheten vid ett och samma tillfälle, oberoende av hur 
utvecklingen sett ut.  
 
 
2.1.4  Framgångsmått relaterade till olika exportmarknader 
I tidigare forskning har det använts en mängd olika marknadsrelaterade 
framgångsmått. Antalet utländska marknader som företag exporterar till 
förekommer som mått i flera studier (Calof, 1993; Culpan, 1989; Francis & 
Collins-Dodd, 2004; MacPherson, 1995; Piercy, 1983; Reid, 1983b; Samiee & 
Walters, 1990). Det kan anses avspegla mångfald, och diversifiering av 
exporten, samt benägenheten att gå in på nya marknader. Den komplexitet som 
det innebär att exportera till ett stort antal länder, kräver en högt utvecklad 
organisering av exporten och detta ger därför ett bra mått på företags 
exportmognad. Antal exportmarknader har i vissa andra studier använts som 
oberoende vid mätningar av exportframgång, och har då ansetts beskriva 
marknadsdiversifiering som strategi (Beamish et al., 1993; Holzmüller & 
Kasper, 1991; Naidu & Prasad, 1994). Detta senare användningssätt är 
problematiskt om exportframgång samtidigt mäts i termer av exportintensitet, 
eftersom exporten rimligtvis i genomsnitt blir större ju fler länder ett företag 
säljer till, ceteris paribus.10 

En annan form av marknadsrelaterade mått som förekommer rör 
företagens marknadsandelar. I en del fall har företagens marknadsandel på den 
största exportmarknaden mätts (Sriram & Sapienza, 1991), i andra fall har man 
mätt marknadsandelar i förhållande till den störste konkurrenten (McDougall & 
Oviatt, 1996). Calof (1991) påpekar att en nackdel med marknadsandel som 
framgångsmått är att det favoriserar företag med få konkurrenter. Baldauf et al. 
(2000) använder en variant på dessa marknadsrelaterade framgångsmått, 
bestående av en sammanvägd faktor som sägs beskriva ”exporteffektivitet”, där 
både ”antal utländska marknader” och ”marknadsandelar” ingår som indikatorer. 

En tredje typ av marknadsrelaterade mått går ut på att skilda 
exportmarknader värderas olika högt. Genombrott på särskilt svår eller 
konkurrensutsatt marknad har ibland använts som framgångsmått (Howard & 
Herremans, 1988; Cavusgil & Kirpalani, 1993), liksom att en distinktion har 
gjorts mellan närliggande och mer avlägsna exportmarknader (Lefebvre et al., 
                                                 
10 Utslaget på många undersökningsenheter erhåller man samma typ av fenomen som det samband som råder 
mellan människors kroppslängd och vikt, ju längre man är desto mer väger man, allt annat lika. 
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1998). Exempelvis hade Francis och Collins-Dodd (2004) med den procentuella 
andelen av exporten som gick till USA som ett mått på exportframgång. 
Problem med dessa mått är dels att avgöra vilka marknader som ska anses vara 
svåra/avlägsna eller inte, och dels kan det ifrågasättas om det i 
exportsammanhang finns något egenvärde i att lyckas på dessa extra 
svåra/avlägsna marknader, mer än rent prestigemässigt. 

Det första måttet, antal exportmarknader, är därför det 
marknadsrelaterade mått som kan anses vara mest relevant att använda sig av 
vid den här typen av undersökningar. Måttet beskriver på ett enkelt sätt en 
framträdande dimension av företags engagemang i exportverksamhet. Det ger en 
bild av verksamhetens omfattning, mångfald och exportmognad. Som framgick 
ovan, finns det viss osäkerhet kring lämpligheten i att använda övriga typer av 
exportmarknadsrelaterade mått i syfte att mäta exportframgång.    
 
 
2.1.5  Företagens egna bedömningar av exportframgång 
Subjektiva omdömen av företagsledaren, eller annan initierad person, om hur 
framgångsrik det egna företagets exportsatsning varit är relativt vanligt 
förekommande, ofta i kombination med mer objektiva framgångsmått. Det finns 
två huvudversioner. Den ena är en utvärdering av exporten i absoluta termer, där 
respondenterna på en Likertskala angett hur tillfredsställda de är med 
exportförsäljning/-utförande (Bijmolt & Zwart, 1994; Fenwick & Amine, 1979; 
Lee & Griffith, 2004; O’Cass & Julian; 2003; Rosson & Ford, 1982; Shoham, 
1999; Stewart & McAuley, 2000). Den andra varianten som ofta förekommer, 
och enligt Khan (1978) är att betrakta som ”semiobjektiv”, mäter hur 
framgångsrikt exporten utfallit i förhållande till företagsledningens 
förväntningar (Cavusgil, 1984; Cavusgil & Kirpalani, 1993; Kahn, 1978; 
Lehtimäki, 1992; Naidu & Prasad, 1994).   

Andra typer av subjektiva mått förekommer också, fast mer sällan, 
exempelvis bedömning av företagets exportaktivitet i relation till konkurrensen 
på hemmamarknaden (Kirpalani & MacIntosh, 1980), eller i kontexten av andra 
framgångsmått (Yip, Biscarri & Monti, 2000). Shoham (1999) använde flera 
mått på exportframgång, alla subjektiva. Respondenterna fick i studien uttrycka 
sin ”tillfredsställelse” över företagets exportandel, exportvolym och 
exportlönsamhet, samt över utvecklingen avseende dessa under de senaste fem 
åren. I en studie av Ling-Yee och Ogunmokun (2001a), fick respondenterna 
besvara hur väl de ansåg sig ha uppnått olika strategiska, respektive finansiella, 
mål med exporten. Toften (2005) använde varianter av dessa båda mått, där 
exportörerna skulle jämföra sig med sina konkurrenter, samt även ett tredje 
subjektivt mått som gällde en värdering av företagets generella exportframgång. 

En nackdel med subjektiva mått är att respondenter, förutom att de har 
olika sätt att värdera själva företeelserna, även tolkar de ord och begrepp som 
förekommer i enkäters frågor och svarsalternativ på olika sätt. Därför blir inte 
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svaren på sådana frågor jämförbara mellan respondenterna, på samma sätt som 
då det finns tillgång till faktiska och kvantifierbara uppgifter om väldefinierade 
företeelser som företagens exportvolym, eller antalet länder som de exporterar 
till. Som argument för att ändå bruka subjektiva mått, anför Fenwick och Amine 
(1979) att om en rättvis utvärdering av ett företags exportframgång ska kunna 
göras så borde den även inkludera någon form av bedömning, gjord utifrån 
företagets egna villkor. Deras resonemang, om att ett rimligt sätt att mäta 
företags framgång på borde inkludera förmågan att uppfylla sina egna mål, är 
för övrigt helt i samklang med Otleys (1980) åsikt om hur organisationers 
effektivitet bör mätas, vilket diskuterades tidigare. Shoham, Rose och Kropp 
(2005), som gjort en meta-analys av studier om skillnader i marknadsorientering 
bland företag, argumenterar för att subjektiva framgångsmått i vissa fall är 
överlägsna de objektiva. De menar att de subjektiva måtten bättre tar hänsyn till 
företagens skilda strategier, deras olika konkurrensförhållanden, samt att de 
saknar den tidsfördröjning som finns mellan objektiva framgångsmått och de 
aktuella påverkansfaktorer som studeras. 

Dessa skäl väger tungt för att i studier som denna även använda någon 
form av subjektivt mått, trots de uppenbara nackdelar som ävenledes 
sammanhänger med dem. I paritet med det resonemang som tidigare fördes om 
måtten på exportlönsamhet, som ju också mäts på Likertskala, torde 
respondenternas utvärdering av exporten i absoluta termer vara att föredra, 
framför mått där exportutfallet relateras till exempelvis de initiala förväntningar 
som respondenterna haft. 
 
 
2.1.6   Skilda stadier i internationaliseringsprocessen som mått på framgång 
Olika stadier, eller steg, i företags internationaliseringsprocess har förekommit 
som framgångsmått i tidigare exportinriktad forskning. Den enklaste, och 
förmodligen vanligaste, tillämpningen är dikotomin: ”exportörer” och ”icke-
exportörer” (Brady & Bearden, 1979; Cavusgil, Bilkey & Tesar, 1979; Edmunds 
& Khoury, 1986; Morgan & Katsikeas, 1997; Nassimbeni, 2001; Seringhaus, 
1987; Westhead et al., 2001a). Även andra kategoriseringar förekommer i 
litteraturen fast mer sparsamt, exempelvis indelningen i ”sporadiska” och 
”reguljära” exportörer (Naidu & Prasad, 1994), eller i ”icke-exportörer”, 
”partiellt intresserade exportföretag”, ”växande exportföretag” och ”reguljära 
exportföretag” (Moini, 1998). Andra författare som använt tre respektive fyra 
olika steg i internationaliseringsprocessen, med skiftande benämningar, är 
Alvarez (2004) samt Suárez-Ortega och Álamo-Vera (2005). Som hjälp för 
dessa kategoriseringar används vanligen olika variabler som beskriver exportens 
omfattning, mognad eller framgång, ofta i form av index bestående av fler än en 
indikator.  

Det är problematiskt att jämställa exportbenägenhet med 
exportframgång, det vill säga att generellt betrakta icke-exportörer som 
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”misslyckade” i exporthänseende. Förhållandet att ett företag saknar export 
behöver inte betyda att det misslyckats i exporthänseende, utan kan lika väl röra 
sig om ett medvetet strategiskt val som företaget gjort. Ett visst företag kan 
nämligen bli mer framgångsrikt, i exempelvis lönsamhetstermer, om det väljer 
att enbart betjäna hemmamarknaden. Och de företagare som tidigare prövat på, 
och senare avbrutit, exportverksamhet vill säkert inte i efterhand erkänna detta 
som ett misslyckande. Det är därför tveksamt att överhuvudtaget räkna in icke-
exportörer som tillhöriga populationen, då man avser att studera export och 
exportföretag.  

Ett annat problem med att använda olika internationaliseringssteg som 
mått på exportframgång är att det är svårt att göra enhetliga definitioner och 
kategoriseringar, särskilt i de fall då fler än två kategorier tillämpas. Dels kan 
internationaliseringsprocesserna se väldigt olika ut för olika företag, dels 
innehåller internationaliseringsprocessen många olika dimensioner, exempelvis 
tidsåtgång, marknadsval och etableringssätt. Om man mäter på ett sätt kan det 
ena företaget vara mer internationaliserat än det andra, använder man andra 
kriterier kan det vara omvänt. Dessa skäl talar för att det knappast kan vara 
särskilt fruktbart att begagna den här kategorin framgångsmått i studier som den 
föreliggande.  
 
 
2.1.7  Exportframgång mätt med traditionella finansiella nyckeltal 
Allmänna finansiella nyckeltal som mått på exportframgång har inte använts så 
ofta i tidigare forskning om framgångsrik export, men de förekommer, särskilt i 
kombination med andra typer av mått. Det är framförallt olika lönsamhetsmått 
som använts, exempelvis räntabilitet på totala tillgångar (MacDougal & Oviatt, 
1996; Olusoga, 1993) och vinstmarginal (MacDougal & Oviatt, 1996; Thurik, 
1993). Men även olika omsättningsrelaterade mått har använts, exempelvis cash-
flow, omsättningens tillväxt och omsättningen per anställd (Lehtimäki, 1992). 
Solberg och Nes (2002) använde sig av en kombination av lönsamhetsrelaterade 
och försäljningsrelaterade mått. Det förekommer även exempel där ordinära 
finansiella mått kombinerats med exportspecifika finansiella mått (Zou, Fang & 
Zhao, 2003). En nackdel med att använda vanliga finansiella nyckeltal i dessa 
sammanhang är att de snarare mäter företags framgång rent allmänt, än deras 
exportframgång. Därför har det gjorts bedömningen att det inte är adekvat att 
nyttja sådana allmänna nyckeltal i exportstudier.  
 
 
2.1.8  Sammanfattande kommentarer 
En genomgång av tidigare forskning på området ger vid handen att det saknas 
något allmänt accepterat enstaka mått på exportframgång. Forskare har gjort 
olika bedömningar av måttens respektive lämplighet, och delvis haft olika syften 
med sina studier. Därför har en rad olika mått och mätmetoder använts, några 
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mer frekvent än andra. Diverse varianter av följande företeelser har i olika 
empiriska studier använts som mått på exportframgång: 
 
- Exportförsäljning 
- Exportlönsamhet 
- Exportmarknader 
- Subjektiva omdömen 
- Stadium i internationaliseringsprocessen 
- Traditionella finansiella nyckeltal 
 
Mått inom dessa olika kategorier mäter olika dimensioner av 
exportverksamheten, och har olika styrkor och svagheter avseende validitet och 
reliabilitet. För att dels försöka åstadkomma en så mångfacetterad bild av 
exportframgången som möjligt, dels försöka kompensera för de olika typer av 
brister som varje mått är behäftat med, har många forskare nyttjat flera mått 
samtidigt i sina studier (Abdel-Malek, 1978; Balabanis & Katsikea, 2003; 
Baldauf et al., 2000; Cadogan, Diamantopoulos & Siguaw, 2002; Francis & 
Collins-Dodd, 2000, 2004; Khan, 1978; Lindqvist, 1991; Kwon & Hu, 2000; 
Louter et al., 1991; McDougall & Oviatt, 1996; Sriram & Sapienza, 1991).  

I vissa fall har den interna reliabiliteten mellan de använda 
framgångsmåtten varit god, det vill säga måtten har mätt samma sak, med den 
följden att samma oberoende variabler korrelerat med fler än ett av 
framgångsmåtten (Beamish & Munro, 1987). Annan forskning har gett mer 
splittrade resultat, där respektive förklaringsfaktor endast samvarierat med något 
av framgångsmåtten, vilket indikerar att de skilda måtten mätt olika saker 
(Madsen, 1988), eller också har det framgått mer explicit genom att bristen på 
inbördes korrelationer mellan de använda måtten redovisats i tabellform 
(Lindqvist, 1991). Något tydligt mönster över vilka framgångsmått som 
korrelerar med varandra har inte gått att upptäcka, eftersom de olika studierna 
har kombinerat olika slags mått. Oavsett hur väl framgångsmåtten samvarierar 
med varandra har det påpekats att det alltid finns nyansskillnader, där olika 
strategier leder till olika slags exportframgång (Shoham, Evangelista & Albaum, 
2002). 

Det finns således starka skäl för att använda multipla framgångsmått, i 
syfte att ytterligare kunna peka ut sådana nyansskillnader som kan tänkas finnas 
angående hur olika strategier, eller skilda slags faktorer, påverkar 
exportframgången på olika sätt. L.F. Lages, C. Lages och C.R. Lages (2005), 
som förespråkar att olika mått på exportframgång tas med i företagens 
årsredovisningar, presenterar i sin studie fem olika dimensioner av 
exportframgång, som tillsammans mäts med hjälp av inte mindre än 14 olika 
indikatorer. I en tidigare studie presenterades tre olika dimensioner av kortsiktig 
exportframgång, och till dessa användes 10 olika indikatorer (Lages & Lages, 
2004). I föreliggande studie har jag valt att använda fyra olika mått på 
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exportframgång: exportens andel av den totala omsättningen, exportens 
lönsamhet, antal länder det exporteras till och en subjektiv bedömning av 
exportframgången. Operationaliseringen av dessa olika framgångsmått finns 
beskrivna under 4.3.3 i metodkapitlet. 
 
 
2.2   Strukturella bakgrundsfaktorer som påverkar exportframgång 
 
En grupp faktorer som är oberoende i förhållande till exportframgång och som 
även kan antas påverka densamma, men som i framställningen ändå särskiljs 
ifrån övriga oberoende variabler i studien, är olika slags externa och 
företagsinterna bakgrundsfaktorer. Det finns två anledningar till att dessa 
faktorer särbehandlas. Dels är de, åtminstone på kort sikt, svåra för de berörda 
företagen att påverka och därför av underordnat praktiskt intresse. Zou och Stan 
(1998), som gjort en litteraturgenomgång innehållande studier av 
exportframgång publicerade mellan 1987 och 1997, framhåller att 
okontrollerbara förhållanden, såväl interna som externa, bör särskiljas från dem 
som är påverkbara och därför av större strategiskt intresse för företagen. Dels är 
dessa påverkansfaktorer sinsemellan så olika varandra att de är svåra att 
gruppera. Teoretisk variabel och indikator blir för dessa nästan undantagslöst 
samma sak, vilket gör att en variabelreduktion och indexering av dem inte är 
möjlig, på samma vis som för övriga i studien ingående variabler. Ur denna 
grupp väljs tre särskilt intressanta faktorer ut för att användas som 
kontrollvariabler i olika dataanalyser. Som redan tidigare framgått är dessa: 
företagsstorlek, branschtillhörighet och geografisk hemvist. 
 
 
2.2.1 Externa bakgrundsfaktorer med inverkan på export 
Olika externa faktorer kan förväntas påverka möjligheterna att exportera 
framgångsrikt. Till dessa hör exempelvis konkurrensförhållanden, det vill säga 
antalet konkurrenter på en marknad, och olika marknadsbarriärer eller 
handelshinder. Även företags branschtillhörighet och geografiska läge är 
faktorer som ansetts kunna påverka företags exportframgång. Nedan presenteras 
och diskuteras tidigare forskningsresultat rörande denna typ av 
påverkansfaktorer. 
 
2.2.1.1  Konkurrensförhållanden 
Studier visar att det är vanligt bland företagare att uppfatta konkurrensen på 
utländska marknader som problematisk, eller som ett direkt hinder för export 
(Albaum, 1983; Keng & Jiuan, 1989; Kaynak & Kothari, 1984; O´Rourke, 
1985). I en studie utförd av Keng och Jiuan (1989) hamnade ”problem med att 
matcha konkurrenternas priser” högst av tolv olika problemområden 
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förknippade med export, 81 procent av de svarande exportörerna ansåg att de 
hade haft problem med detta.  

När den utländska konkurrenssituationen har jämförts direkt med 
exportframgång har däremot inga tydliga resultat erhållits. Flera forskare har 
inte funnit några, eller endast mycket svaga, samband mellan styrkan på den 
utländska konkurrensen och exportframgång (Beamish et al., 1993; Khan, 1978; 
Lehtimäki, 1992; McDougall & Stening, 1975; McGuinness & Little, 1981). 
Bilkey (1982) fann dock, i sin studie av amerikanska företagare, att ju mer 
intensiv konkurrensen utomlands upplevdes, desto lägre bedömdes exportens 
relativa lönsamhet vara. Det förefaller vara ett rimligt resultat med tanke på att 
företagens marginaler, i enlighet med ekonomisk teori, minskar då konkurrensen 
om kunderna ökar. 
 
2.2.1.2  Externa barriärer 
Problem med handelshinder i samband med exportaffärer har studerats av flera 
forskare. Några olika typer av handelshinder som studerats är: 
exportrestriktioner, problem med myndigheter, svårigheter med 
exportdokument, valutarisker, och politisk instabilitet på främmande marknader. 
I ett antal studier har sådana barriärer upplevts som problematiska (Albaum, 
1983; Groke & Kreidle, 1967; Kaynak, Ghauri & Olofsson-Bredenlöw, 1987; 
Keng & Jiuan, 1989; O´Rourke, 1985). Yaprak (1985) fann att just 
handelshinder varit ett viktigt skäl för många företag att avstå ifrån att exportera. 
Sharkey, Lim och Kim (1989), som undersökte både interna och externa 
barriärer i samband med export, fann att avseende handelshinder som hade med 
komplexiteten i leveranser och exportdokumentation att göra så erfor ”aktiva 
exportörer” mindre problem med dessa, än såväl ”marginella exportörer” som 
”icke-exportörer”.  

Upplevelsen av handelshinder har testats med olika mått på 
exportframgång, och är resultaten svåra att tolka. Madsen (1988) fann inga 
samband mellan mängden handelshinder och de tre framgångsmått som han 
nyttjade.11 Cooper och Kleinschmidt (1985) fann inte heller något samband med 
exporttillväxt, men däremot ett negativt samband mellan handelshinder och 
exportandel. Kahns (1978) studie visade svaga negativa samband med både 
exportlönsamhet och exportandel. I en studie av McGuinness och Little (1981) 
undersöktes tullars inverkan på exportframgång (exportandel), och även där 
kunde det skönjas ett svagt negativt samband. Resultaten är inte oväntade 
eftersom ett lands tullar och andra handelshinder just syftar till att skydda den 
inhemska industrin gentemot utländska exportföretag. Kahn (1978) undersökte 
även oväntade externa händelsers inverkan på exportframgång, men kunde inte 
finna någon signifikant inverkan.12  
                                                 
11 De tre måtten var exportandel, exporttillväxt och exportlönsamhet. 
12 Som exempel på oväntade externa händelser angav han oljeembargon, råvarubrist, växelkursförändringar och 
depressioner. 
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2.2.1.3  Geografiskt läge 
Komparativa studier om företags exportverksamhet har påvisat geografiska 
skillnader mellan företag avseende exportutförandet. Ett flertal sådana studier 
har utförts där exportföretag från olika länder jämförts (Beamish et al., 1993; 
Julien, 1996; Kaynak & Kothari, 1984; Lehtimäki, 1992; McDougall & Stening, 
1975; Miesenbock, 1988; Roper & Love, 2002; Schlegelmilch, 1986; Stewart & 
McAuley, 2000). I dessa studier har man funnit olika slags nationella skillnader i 
exportutförande bland företagen. Det finns även studier där skillnader i 
exportbeteende mellan olika regioner undersökts, om ej i samma omfattning 
som där nationella jämförelser gjorts. Intresset verkar av någon anledning ha 
varit relativt svalt för att göra regionala jämförelser inom enskilda länder, trots 
att förutsättningar för sådana analyser funnits. Flera författare presenterar, i 
deskriptiva redogörelser frekvensfördelningar som visar att de har haft kontroll 
över stickprovens spridning över olika regioner, men de har ändå valt att inte 
göra åtskillnad mellan dessa regioner i sina analyser (Koh & Robicheaux, 1988; 
McGuinness & Little, 1981; Roy & Simpson, 1981). Forskare som har gjort 
sådan åtskillnad har dock funnit regionala skillnader avseende såväl 
exportbenägenhet, exportbeteende som exportframgång inom enskilda länder 
(P.R. Christensen, 1991; De Noble, Castaldi & Moliver, 1989; MacPherson, 
1995; Vatne, 1993; Westhead et al., 2001a).  

En studie av Blomquist och Lindberg (1992) visade ett tydligt mönster 
vad det gäller regionala skillnader i exportbenägenhet mellan företag belägna i 
olika län. Andelen exporterande företag, av det totala företagsbeståndet, var mer 
än det dubbla för storstadslänen (Stockholm, Göteborg och Malmö) samt för 
Jönköpings län, i jämförelse med norrlandslänen.13 Huruvida dessa skillnader 
främst berodde på skillnader i utvecklingsnivå, eller på andra eventuella 
skillnader av kulturell eller strukturell natur, framkom inte av studien. I en studie 
av kinesiska exportföretag visar det sig att sådana som är belägna längs kusten 
är mer framgångsrika i sin exportutövning, mätt som exportens andel av 
omsättningen, än de exportörer som ligger längre inåt landet (Zhao och Zou, 
2002). I Kina torde kustlandet, åtminstone i exportsammanhang, räknas som 
centrum och inlandet som periferi, både med tanke på transportmöjligheter och 
kontaktmöjligheterna med utlandet i övrigt. 

De flesta resultat pekar mot att centralt belägna företag har fördel i 
exporthänseende. Tänkbara förklaringar till detta är att centralt belägna företag 
generellt sett kan vara högre utvecklade, ha bättre tillgång till 
marknadsinformation, infrastruktur och/eller transportmöjligheter än övriga. 
Resonemanget knyter även an till en av de dominerande contingencyfaktorerna 
beträffande organisationers effektivitet – omgivningens utvecklingstakt. Även 
inom det resursbaserade perspektivet på internationalisering anses skilda 

                                                 
13 Andelen låg mellan 6,5 och 7,8 procent för de fyra första länen, mot 2,5 till 3,0 procent för norrlandslänen. 
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regioners olika resurser vara avgörande för möjligheten att internationalisera 
verksamheten. Av dessa skäl ingår, som redan nämnts, ”region” som en av tre 
kontrollvariabler i studien. 
 
2.2.1.4  Branschtillhörighet 
Skilda forskningsresultat indikerar att företag med större teknologisk 
komplexitet i sin produktion kan ha fördelar gentemot företag som tillverkar 
enklare produkter, avseende hur väl de lyckas med sin export. Detta antas bero 
på att det är svårare för inhemska konkurrenter på en exportmarknad att kopiera 
en komplex produkt, än en som är enkelt uppbyggd. Olson och Wiedersheim-
Paul (1978) framhåller att ju mer komplex och ovanlig en produkt är desto färre 
potentiella konkurrenter finns det på en marknad. Detta förhållande ökar dels 
möjligheten att erhålla spontana order från utlandet och dels möjligheten att 
etablera sig på en utländsk marknad. Transportkostnaderna, som har med 
produkternas vikt och volym att göra, är lägre i förhållande till totalkostnaden 
för högt förädlade produkter än vad de är för råvaror och lågt förädlade 
produkter (Khan, 1978). Eftersom export är förknippad med långa transporter 
och därmed relativt höga transportkostnader, är även detta faktum något som 
indikerar en fördel för företag som exporterar mer förädlade och komplexa 
produkter med större teknikinnehåll.  

Studier har visat att skillnader i komplexitet, förädlingsgrad, 
teknikinnehåll, forskning och utveckling (FoU) och produktslag bland företag, 
haft inverkan på både export och andra ekonomiska nyckeltal (Cavusgil, 1984; 
Fenwick & Amine, 1979; Kirpalani & MacIntosh, 1980; Lefebvre et al., 1998; 
O’Farrell, Wood & Zheng, 1998). Miesenbock (1988), som i sin 
litteraturgenomgång gått igenom över hundra titlar på området, fann att de flesta 
forskarna inkluderat fler än en bransch i sina studier, men ändå behandlat 
stickprovet som en homogen grupp. Av sex refererade studier som särskilde 
grupperna i sina analyser fann man, i alla utom en av studierna, signifikanta 
skillnader avseende exportbeteendet. I flera studier där exportörer jämförts med 
icke-exportörer har det framkommit branschvisa differenser angående 
benägenheten att exportera (Schlegelmilch, 1986; Westhead et al., 2001a; 
Westhead et al., 2001b; Withey, 1980). Naidu och Prasad (1994), som skiljde 
mellan företag med ”reguljär” och ”sporadisk” export, fann också i sin studie 
branschvisa differenser. Cavusgil (1984) upptäckte skillnader mellan branscher 
avseende hur framgångsrika de var i exportavseende, mätt som exportens andel 
av omsättningen, medan Louter et al. (1991) fann olikheter avseende såväl 
exportframgång (multipelt mått) som exportbeteende.  

Inom vissa branscher, exempelvis grus och betong samt många 
servicenäringar (taxi, frisör, etcetera), förekommer av praktiska orsaker ingen 
export. Men, uppenbarligen kan branschvisa skillnader i exporthänseende 
förekomma även mellan relativt närstående branscher inom 
tillverkningsindustrin. I en studie av Majocchi, Bacchiocchi och Mayrhofer 
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(2005) uppvisar företag som säljer maskiner med tillbehör signifikant större 
exportframgång, mätt som exportens andel av omsättningen, än de företag som 
säljer andra (enklare) tillverkade metallprodukter. Tidigare forskningsresultat 
pekar mot att företag i branscher präglade av större teknologisk komplexitet har 
vissa exportfördelar gentemot övriga. Detta styrks även av de båda tongivande 
teoribildningarna som studien bygger på – contingencyteorin och det 
resursbaserade perspektivet på internationalisering. Den förstnämnda teorin talar 
om faktorerna ”produktionsprocess” och ”teknologisk komplexitet” som kritiska 
för organisationseffektivitet, och den senare om branschspecifik kunskap som en 
viktig resurs i internationaliseringssammanhang. Av ovanstående skäl är 
”bransch” utsedd att vara den andra av de tre kontrollvariablerna. 
 
 
2.2.2  Företagsinterna bakgrundsfaktorer som kan influera exporten 
Flera tidigare studier om exportframgång har innefattat olika omständigheter 
som är att hänföra till kategorin företagsinterna. Hit räknas företagets ålder och 
storlek, företagsform, samt vilka olika kundkategorier man vänder sig till.  
 
2.2.2.1   Företagets ålder och ägarförhållanden                               
Ett par interna bakgrundsförhållanden som ofta studerats i samband med 
exportverksamhet är företags ålder och ägarförhållanden. Resultaten är dock 
något oklara och delvis motsägelsefulla. Ett flertal forskare har inte kunnat hitta 
någon signifikant korrelation mellan företags ålder och exportframgång (Keng 
& Jiuan, 1989; McDougall & Oviatt, 1996; Morgan & Katsikeas, 1998; Moini, 
1995; Yeoh, 2004). Roy och Simpson (1981) fann i sitt material att äldre företag 
i större utsträckning var exportörer, vilket senare bekräftades i Nassimbenis 
(2001) studie, där det visade sig att exportörerna i genomsnitt var äldre än icke-
exportörerna.  

I ett par nyligen utförda studier har det framgått att äldre företag i 
genomsnitt lyckats bättre med sin export än yngre, mätt som exportens andel av 
omsättningen (Brouthers & Nakos, 2005; Majocchi et al., 2005) . Även i en 
äldre studie av Welch och Wiedersheim-Paul (1980) framgick det att de äldre 
lyckats bättre än de yngre. Kirpalani och MacIntosh (1980), liksom Baldauf et 
al. (2000), fann däremot det motsatta sambandet.14 Dessa resultat indikerade 
istället att ju äldre företaget var, desto mindre framgångsrikt var det i 
exporthänseende. I Cooper och Kleinschmidts (1985) studie visade det sig att 
yngre och äldre företag valde olika exportstrategier. Om dessa åldersmässiga 
skillnader som konstaterats mellan företag har med åldern som sådan att göra, 
eller om företag av olika ålder exempelvis präglas på något avgörande vis av 
den tidsepok då de grundades, har det inte gått att få svar på. 

                                                 
14 Vad som lett till så motsatta resultat är osäkert. Klart är dock att stickproven av företag varit olika varandra till 
storlek, ingående branscher, nationalitet, m.m. 
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Olika ägarförhållanden har också studerats med hänsyn till 
exportprestanda. Lindqvist (1991) fann att företrädare för privatägda företag 
upplevde att de hade en högre lönsamhet i sin export, än vad representanter för 
kollektivt ägda företag gjorde. Resultatet är föga förvånande med tanke på att 
vinstintresset har en naturligt framskjuten plats i privata företag. Andelen 
utländskt ägande bland företag har också undersökts. Keng och Jiuan (1989) 
fann att det rådde en skillnad mellan exportörer och icke-exportörer i fråga om 
ägarnas nationalitet. Studien, som utfördes i Singapore, visade att det fanns en 
större andel utländskt ägande i exportföretagen än i de övriga. Avseende 
exportframgång så kunde emellertid inte McGuinness och Little (1981) finna 
någon signifikant skillnad mellan inhemska och utlandsägda företag i Kanada.  
 
2.2.2.2  Företagets storlek 
Traditionellt mäts företagsstorlek som antalet anställda i ett företag (Johannisson 
& Lindmark [red.], 1996). En mängd empiriska studier har utförts där 
företagsstorlekens betydelse för exportbeteendet har undersökts. Slutsatserna 
från dessa studier är inte entydiga. Även om resultaten i de studier som uppvisar 
signifikanta skillnader mellan företagsstorlekarna i de allra flesta fall indikerar 
att det är fördelaktigare för de större företagen, så förekommer det också studier 
där sådana skillnader inte har kunnat påvisas (Aaby & Slater, 1988; Calof, 
1993). Ett positivt samband mellan företagsstorlek och företagens benägenhet att 
exportera har bland annat påträffats av Lefebvre et al. (1998), McGuiness och 
Little (1981), Nassimbeni (2001), Prince (1995), Sterlacchini (1999), Walters 
(1985), Withey (1980) och Yaprak (1985). Andra forskare har däremot inte 
kunna finna något samband mellan företagsstorlek och export (Abdel-Malek, 
1978; Bilkey & Tesar, 1977; Wolff & Pett, 2000). I en studie av amerikanska 
exporterande och icke-exporterande företag från South Carolina kom författarna 
fram till slutsatsen att företag med färre än 20 anställda knappast kan anses vara 
lämpade att exportera, på grund av deras sämre möjligheter att förvärva 
kunskaper och erfarenheter som är nödvändiga i exportprocessen (Mittelstaedt, 
Harben & Ward, 2003). 

Angående exportframgång, främst mätt som exportens andel av 
omsättningen, och dess samband med företagsstorlek visar flera studier att ett 
sådant positivt samband råder (Babakus et al., 2006; Baldauf et al., 2000; 
Cavusgil & Kirpalani, 1993; Culpan, 1989; Golombek, 1997; Hirsch & Adar, 
1974; Majocchi et al., 2005; O’Rourke, 1985; Suárez-Ortega & Álamo-Vera, 
2005; Tookey, 1964; Wagner, 1995). Andra studier uppvisar däremot inga eller 
motsägelsefulla samband (Bilkey & Tesar, 1977; Brouthers & Nakos, 2005; 
Calof, 1993; Cooper & Kleinschmidt, 1985; Yeoh, 2004). I en jämförande studie 
mellan företag i Finland och Norge visade sig företagsstorlek, använd som 
kontrollvariabel, ha ett positivt samband med exportframgång (exportintensitet) 
för de finska men inte för de norska företagen (Haahti et al., 2005). En 
betydande majoritet av studiernas resultat styrker den resursbaserade 
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internationaliseringsteorin, som säger att stora företag på grund av sina större 
resurser har fördelar gentemot småföretagen i exportsammanhang. Stöd för detta 
finns även att finna inom Contingencyteorin där organisationsstorlek pekats ut 
som en av de omständigheter som är kritiska för organisationers effektivitet. 
Dessa skäl ligger till grund för att ”företagsstorlek” utsetts till att vara den tredje 
och sista kontrollvariabeln i studien. 
 
2.2.2.3  Företagets marknad 
Vilka kundmarknader som företag vänder sig till i exportsammanhang har också 
studerats. Ett par undersökningar har visat på positiva samband mellan 
företagsinriktad försäljning och export (C.H. Christensen, da Rocha & Gertner, 
1987; Nassimbeni, 2001). Andra forskare, vilka också redovisat uppdelningar 
mellan konsumentmarknader och industriella marknader, har endast använt dem 
i deskriptivt syfte (Cavusgil & Kirpalani, 1993; Culpan, 1989; Sriram & 
Sapienza, 1991). Sriram och Sapienza (1991) fann att det var en högre andel av 
de större företagen som sålde direkt till konsumenter, medan Culpan (1989) inte 
fann någon skillnad i frekvens mellan företagsstorlekarna. 

Lehtimäki (1992) fann i sin studie att förhållandet att vara 
underleverantör till andra företag inverkade på exportframgången. Detta verkade 
dock skilja sig branschvis, eftersom han fick skilda resultat för olika branscher. 
För beklädnadsbranschen rådde ett svagt positivt samband mellan 
underleverantör och exportframgång, medan det för livsmedelsbranschen rådde 
ett svagt negativt samband, och för elektronikbranschen inget samband alls. 
Sterlacchini (1999), som inte gjorde åtskillnad mellan olika branscher, fann att 
ett negativt samband rådde mellan förhållandet att vara underleverantör och 
företagens exportandel. Nassimbeni (2001) fann också ett negativt samband 
mellan underleverans och exportbenägenhet. 
 
 
2.2.3  Sammanfattande kommentarer 
För att summera ovanstående resultat, och för att specificera vilka av dessa 
förutsättningar som är relevanta att studera empiriskt i föreliggande studie, 
presenteras dessa nedan i Tabell 2.1. Eftersom det här är en sambandsstudie 
innehåller tabellen endast förhållanden som i tidigare studier uppvisat statistiskt 
signifikanta samband, oavsett analysmetod, med olika mått på exportframgång. I 
klartext innebär det att endast resultat ifrån kvantitativt inriktad forskning, som 
explicit studerat exportframgång, är inkluderade. De sambandsanalyser som 
finns representerade bland de inkluderade studierna spänner över hela fältet av 
olika bivariata och multivariata analysmetoder. Studier som undersökt 
exportbenägenhet snarare än exportframgång, det vill säga som endast har 
klassat in företag i grupperna exportörer och icke-exportörer, är inte 
medräknade. Studierna är alla hämtade från välrenommerade akademiska 
tidskrifter som exempelvis International Business Review, International 
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Marketing Review, International Small Business Journal och Journal of 
International Business Studies samt från doktorsavhandlingar och vetenskapliga 
rapporter. Inga opublicerade studier - rapporterade i konferenspapper, ”working 
papers” och liknande - eller studier publicerade i mindre kända tidskrifter finns 
representerade.15  
 
 
Tabell 2.1  Översikt över de strukturella bakgrundsvariabler som i sambandsstudier 
uppvisat signifikanta korrelationer med exportframgång. 
 

Strukturella bakgrundsvariabler som påverkar exportframgång 
Oberoende  variabel Antal studier som 

signifikant påvisat 
variabelns samband 
med exportframgång*

Vanligast 
förekommande mått 
på exportframgång 
i dessa studier 

Positivt 
eller 
negativt 
samband

Externa 
Konkurrensen utomlands 1 Exportlönsamhet - 
Handelshinder 3 Exportandel - 
Region 2 Exportandel + (centr)
Bransch 4 Exportandel + (tekn) 

Interna 
Företagets ålder 5 Olika +/- 
Ägarförhållanden 1 Exportlönsamhet + (priv) 
Företagsstorlek 12 Exportandel + 
Industriella kunder  1 ”Framg.” – ”Missl.” + 
Underleverantör 2 Olika +/- 
 * Endast samband som är statistiskt signifikanta, oavsett analysmetod, på minst 0,05-nivån är medtagna.  
 
 
Bland de externa bakgrundsfaktorerna visar resultaten ifrån tidigare studier 
relativt klart att branschtillhörighet har viss inverkan på exportframgång, på så 
vis att företag tillhörande branscher präglade av större 
komplexitet/teknikinnehåll har vissa fördelar gentemot andra. Företagens 
geografiska läge verkar också ha en inverkan på exportframgång, genom att mer 
centralt belägna företag i vissa avseenden verkar ha fördelar, gentemot de 
perifert belägna. Två sambandsstudier har hittats som styrker detta påstående, 
och flera andra komparativt upplagda studier kommer fram till samma slutsats. 
Avseende konkurrensförhållandena på exportmarknaderna, är inflytandet på 
exportframgång mycket osäkert. Inom området har endast en, av totalt sex 
studier, erhållit resultat som styrker ett sådant inflytande. Relativt svag inverkan 
på exportframgång verkar även olika externa barriärer och handelshinder ha. 
Även om tre studier uppvisat signifikanta samband, så är de genomgående 
mycket svaga. 

Om vi ser till de interna bakgrundsfaktorerna så är resultaten tydligast 
avseende företagsstorlek. Större företag med många anställda verkar ha fördel i 
förhållande till småföretag, även om det förekommer studier som inte har kunnat 

                                                 
15 Samtliga ovanstående förutsättningar gäller även för tabellerna 2.2 samt 3.2 - 3.5. 
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påvisa detta. För övriga företagskaraktäristika är forskningsresultaten mer 
otydliga. Beträffande företags ålder och dess påverkan på exportframgång så är 
resultaten motsägelsefulla, med både positiva och negativa samband.  Angående 
olika ägandeförhållanden finns det få studier att tillgå, och det enda signifikanta 
resultatet antyder att privata företag i exportsammanhang skulle vara att föredra 
före kooperativt ägda. Inga signifikanta resultat har gått att finna beträffande 
eventuella skillnader mellan inhemskt och utländskt ägande, med avseende på 
exportframgång. Avseende skillnader i inriktning mellan olika kundkategorier 
har det i en av studierna visat sig vara signifikant fördelaktigare ur 
exportsynpunkt att vända sig till industriella marknader än till 
konsumentmarknader. Förhållandet att vara underleverantör eller inte uppvisar 
oklara resultat i en av studierna, med både positiva och negativa samband 
beroende på vilken bransch det rör sig om. I två andra undersökningar pekar 
resultaten mot att det kan innebära en nackdel i exportsammanhang att vara 
underleverantör. 
 Av ovanstående bakgrundsfaktorer är det tre som framstår som extra 
intressanta att ha kontroll över i den fortsatta studien, och det är företagsstorlek, 
bransch och region. Det är inte enbart de empiriska resultat som redovisats i det 
här avsnittet som indikerar detta, utan även de tidigare diskuterade teorierna 
betonar dessa faktorers inverkan på exporten. Inom den resursbaserade 
internationaliseringsteorin framhävs vikten av olika resurser för att nå 
exportframgång. Till dessa resurser hör inte enbart dem som följer med 
storleken på företaget, utan även faktorer som kompetens och nätverk, vilka är 
direkt relaterade till den bransch respektive region som företaget verkar i. Inom 
contingencyteorin har också just storlek, teknologi och omgivning ansetts vara 
de mest särskiljande faktorerna för hur företag kan organiseras på effektivast 
möjliga sätt, vilket analogt torde kunna föras över på effektivast möjliga 
organisering av exporten. Dessa tre faktorer kommer därför som nämnts att 
användas som kontrollvariabler i studien, och påverkar både urvalet av 
undersökningsenheterna och resultatanalysen.  
 
 
2.3   Ömsesidigt beroende mellan exportengagemang och -framgång 
 
Redan tidiga exportstudier har sammankopplat ett starkt engagemang för 
exporten med möjligheterna till framgång på området (Tookey, 1964). Inom 
Uppsalaskolan har engagemang (”commitment”) framhävts som ett avgörande 
inslag i företags internationalisering (Johanson & Vahlne, 1977, 1990). Andra 
som studerat internationaliseringsprocessen och dess olika steg, har också satt 
företags engagemang för exportverksamheten i fokus (Cavusgil, 1984; Cavusgil 
& Nevin, 1981). Nästan undantagslöst har ävenledes diskussionerna om vilka 
faktorer som främst påverkar exportframgång inkluderat någon aspekt av 
engagemang (Aaby & Slater, 1989; Axinn, 1988; Beamish et al., 1993; Fenwick 
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& Amine, 1979; Louter et al., 1991; Naidu & Prasad, 1994; Yip et al., 2000). 
Här handlar det såväl om ledningens attityder, prioriteringar och personliga 
inblandning i samband med exportaffärerna, som om sättet på vilket man 
allokerar resurserna och organiserar exportverksamheten. 

Att i kausala studier behandla den här sortens variabler som oberoende i 
förhållande till exportframgång är emellertid inte helt oproblematiskt. I de fall 
där måttet på exportframgång på ett eller annat sätt uttrycker intensitet/volym, 
exempelvis exportandel och antalet exportmarknader, finns det anledning att 
tolka resultaten med försiktighet. Det beror på att den kausala riktningen på 
sambanden lika gärna kan vara den omvända mot den som det avses att mäta, 
eller att det handlar om en ömsesidig påverkan mellan variablerna. Logiken 
bakom detta resonemang kan uttryckas som att ju mer ett företag engagerar sig i 
sin export, desto framgångsrikare blir den, och ju framgångsrikare exporten blir, 
desto mer vill/behöver företaget engagera sig i den.  

I många studier har engagemang relativt oreflekterat betraktats som 
oberoende i förhållande till exportframgång, medan andra författare diskuterat 
problematiken och betraktat sambandsförhållandet som ömsesidigt. Det finns 
även författare som gått ytterligare ett steg och i sin forskning valt att betrakta 
exportframgång som den oberoende variabeln och exportengagemang som den 
beroende (Lages & Montgomery, 2004). Det senare betraktelsesättet kan då, 
med samma argument som ovan, anses vara att gå för långt åt det andra hållet. I 
väntan på att detta sambandsförhållande utretts grundligare empiriskt, vilket 
kräver avancerade longitudinella studier, torde det vara lämpligt att anta det mer 
neutrala förhållningssättet att se sambandet som reciprokt, vilket också görs i 
den här studien. Till kategorin exportengagemang räknas här in olika handlingar 
och attityder från företagens sida som är direkt relaterade till 
exportverksamhetens omfattning. 
 
 
2.3.1  Handlingar och företeelser förknippade med omfattande export 
En mängd studier har kommit till slutsatsen att det råder ett positivt samband 
mellan företagsledarens engagemang för exportfrågor (ofta mätt som den tid 
han/hon lägger ned på exportfrågor) och företagens exportframgång/benägenhet 
att exportera (Aaby & Slater, 1989). Naidu och Prasad (1994) fann exempelvis 
att ju högre prioritet företagsledaren gav till internationella affärer, desto större 
var sannolikheten att företaget skulle tillhöra kategorin reguljära exportörer. 
Kirpalani och MacIntosh (1980) fann ett positivt samband mellan 
företagsledarens ansträngningar och exportframgång. Beamish och Munro 
(1987) samt Beamish et al. (1993) fann signifikanta positiva samband mellan 
andelen av företagsledarnas tid som ägnades åt export och företagens 
exportframgång. Sambanden kan som sagt förefalla axiomatiska, och det kan 
ifrågasättas vad som är orsak och verkan, särskilt i studier som utgörs av 
tvärsnittsdata.  
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Frekvensen av företagsledarens utlandsresor i samband med 
utlandsaffärer har också studerats, med avseende på deras inverkan på 
exportutfall. Samband mellan VDs utlandsresor och exportframgång har 
påvisats av Beamish et al. (1993), Holzmüller och Kasper (1991), McDougall 
och Stening (1975), Miesenbock (1988), Moini (1995), Prince (1995) och 
Tookey (1964). Några forskare har emellertid inte kunnat hitta några 
signifikanta samband mellan dessa variabler, vilket kan förefalla märkligt, men 
kan bero på att även semesterresor inkluderats (Philip, 1998; Cavusgil & Naor, 
1987; Rosson & Ford, 1982). Andra studier har inte nöjt sig med att studera 
företagsledarens utlandsresor i största allmänhet, utan har specifikt riktat in sig 
på besök på företagets utländska marknader. Khan (1978) fann att resor i högre 
grad gjorts till framgångsrika exportmarknader än till misslyckade, vilket 
förefaller naturligt med tanke på att de förra torde ha prioriterats högre. I Moinis 
(1995) studie fanns en signifikant skillnad mellan ”delvis intresserade”, 
”växande” och ”framgångsrika” exportörer med avseende på besöksfrekvensen 
på främmande marknader. Återigen handlar det om närmast självklara samband, 
med dubbelriktad kausalitet. Beamish et al. (1993) fann att vikten som företagen 
lade vid ”personliga visiter på de utländska marknaderna” korrelerade positivt 
med exportandelen för brittiska företag och med exportlönsamheten för 
kanadensiska, men inte vise versa, något som snarast torde handla om 
slumpmässiga skillnader. 

Mängden kommunikation med företagens utländska marknadskanaler 
har också studerats och befunnits samvariera med framgångsrik export. Madsen 
(1988) använde sig av en faktor: ”kommunikationsintensitet”, bestående av tre 
indikatorer som befanns samvariera positivt med de tre använda 
framgångsmåtten: exportandel, exporttillväxt och exportlönsamhet.16 Han 
poängterar i sina kommentarer till resultaten att det är mycket viktigt att 
upprätthålla goda personliga kontakter med marknadskanalerna, för att kunna 
uppnå en framgångsrik export. Rosson och Ford (1982) fann i sin studie 
signifikanta samband mellan antalet brevkontakter och exportframgång 
(försäljningsnivå respektive försäljningstrend).17  

Olika studier har oberoende av varandra visat att det sätt på vilket 
företagen organiserar sin export har betydelse för hur framgångsrik den blir 
(Bijmolt & Zwart, 1994; Hardy, 1987). Däremot visar den tidigare empiriska 
forskningen inte på något entydiga bästa sätt (Miesenbock, 1988).18 Forskare har 
funnit att separata exportavdelningar samvarierar med företagens exportandel 
(Kirpalani & MacIntosh, 1980; McDougall & Stening, 1975; Samiee & Walters, 
2002; Tookey, 1964). Dessa samband är i det närmaste självklara, liksom att 
andelen anställda, vilka sysslar med exportfrågor är högre i företag med hög 
                                                 
16 De tre indikatorerna var: ”magnituden av personliga kontakter med de utländska representanterna”, ”mängden 
kontakter med slutanvändare” och ”den relativa storleken på promotionkampanjer”.  
17 Studien begränsade sig till 21 kanadensiska exportörer och deras resp. brittiska distributörer. 
18 Jmfr Contingencyteoretikernas organisationsuppfattning om att det optimala sättet att organisera sig på för ett 
visst företag inte passar för ett annat, p.g.a. att vart och ett befinner sig i sin egen specifika situation. 
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exportandel, än med låg dito (Beamish & Munro, 1987; Beamish et al., 1993; 
Kirpalani & MacIntosh, 1980). Ett inte lika självklart resultat är att andelen 
exportanställda även visat sig samvariera med exportlönsamhet (Beamish & 
Munro, 1987; Beamish et al., 1993; Koh & Robicheauxs, 1988). Samiee och 
Walters (1990) fann emellertid inte att förekomsten av ”exportspecifika 
organisationer” (företag med formella exportstrukturer) samvarierade med 
exportlönsamhet. Bilkey (1982, 1985) fann att det optimala sättet att organisera 
sin export på varierade beroende på vilket exportstadium företag befann sig i, 
vilka framgångsmått som användes och vilken typ av produkter som 
exporterades. Fenwick och Amine (1979), som använde olika framgångsmått, 
erhöll inga signifikanta resultat avseende bästa sättet att organisera exporten.  

Företagsledares benägenhet att delegera exportbeslut har också studerats. 
Generellt sett tar ofta företagsledaren själv, av olika anledningar, ett stort ansvar 
för exporten inom de mindre företagen. I Mayer och Flynns (1973) studie 
fattade företagsledarna de avgörande exportbesluten i samtliga åtta studerade 
fall. Enligt Verhoeven (1988) tas exporten i småföretag ofta om hand av 
företagsledarna, trots att de egentligen kanske inte har tid att ägna sig så mycket 
åt exportverksamhet, på grund av att det i dessa företag saknas resurser att 
anställa särskilda exportchefer. Madsen (1988) fann i sin studie att vid export till 
EU-länder (av danska företag) hade en decentralisering av exportbesluten en 
positiv effekt på resultaten, och inblandning av högsta ledningen hade en 
negativ. Vid export till alla andra länder (inklusive de skandinaviska) rådde 
emellertid av någon oförklarlig anledning det omvända förhållandet (a.a.)!? 

Aaby och Slater (1989), som gått igenom forskning ifrån åren 1978-1988 
om företagsledningars påverkan på exportframgång, hittade femton studier som 
behandlade distributionens betydelse för benägenheten att exportera. Alla dessa 
studier visade att företags ledande personer anser att distribution och leveranser 
är viktiga faktorer i exportsammanhang. De hittade även sex studier som 
konstaterade ett positivt samband mellan distributionssätt och framgångsrik 
export (a.a.). Vissa forskare är dock inne på att det inte går att ge något generellt 
svar på vilken distributionsform som är lämpligast, utan att det beror på 
situationen.19 Madsen (1988) fann att det var avhängigt företagsstorlek och 
avstånden till exportmarknaderna, medan Reid (1983a) förde fram att det 
berodde på exportens storlek, transaktionernas karaktär och vilka outnyttjade 
resurser företagen förfogar över. I enlighet med Uppsalaskolans så kallade 
etableringskedja, byter företagen exportsätt som ett naturligt led i 
internationaliseringsprocessen, beroende på deras gradvis ökande engagemang. 
Utvecklingen går från direktexport, via försäljningsagenter till egna försäljare 
och dotterbolag. Med tanke på att de flesta studier som sökt mäta distributionens 
inflytande på exportframgång har använt måttet exportandel, är det diskutabelt 
vilken av variablerna som är oberoende respektive beroende i sammanhanget. 

                                                 
19 Jmfr Contingencyteorin. 
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Som en konsekvens av ovanstående resonemang har de flesta forskare, 
vilka från en generell utgångspunkt studerat sambandet mellan distributionssätt 
och exportframgång, kommit fram till att det mest fördelaktiga för exportörer är 
att använda sig av egna försäljare/säljbolag (Beamish & Munro, 1987; Beamish 
et al., 1993; Khan, 1978; Lehtimäki, 1992; McDougall & Stening, 1975; 
Tookey, 1964). Khan (1978) fann dessutom ett svagt negativt samband mellan 
försäljning till slutanvändare och exportframgång. Bilkey (1982), som valt att 
mäta framgången i termer av exportlönsamhet, kom fram till att denna var högst 
för de företag som antingen sålde direkt till slutkund eller via eget dotterbolag. I 
en uppföljande studie av samma forskare jämfördes distributionsmetoderna för 
tre olika produktslag med avseende på exportlönsamheten, då kunde emellertid 
inga generella slutsatser dras (Bilkey, 1985).  I McGuinness och Littles (1981) 
undersökning gick det inte att påvisa att distributören skulle ha någon signifikant 
betydelse för exportframgång. Sriram och Sapienza (1991) undersökte hur stor 
del av utlandsförsäljningen som gick direkt till slutanvändare, och vilka 
samband som fanns mellan detta och andra förhållanden. De fann inga samband 
med exportframgång, vare sig mätt som exportintensitet (exportandel) eller som 
marknadsandelar.  

En stor del av de undersökningar som utförts om olika former av 
exportrelaterat samarbete har inte varit sambandsstudier. Dessa har istället varit 
mer kvalitativt orienterade. Gemensamt för dem är dock att samtliga antingen 
genom en analys kommit fram till att samarbete är positivt för företagen, eller 
normativt utgått ifrån att det är positivt för dem (Brasch, 1981; P.R. Christensen, 
1991; Kaufman, 1995; Moriarty, Mullin & Kotval, 1994; Verhoeven, 1988). 
Deras slutsatser har dock i huvudsak bekräftats av kvantitativt inriktad 
forskning. Lefebvre et al. (1998) kom fram till att olika FoU-relaterade 
samarbeten samvarierade positivt med exportframgång (exportens andel av 
omsättningen). Babakus et al. (2006) fann ett direkt positivt samband mellan 
utländska samarbeten i nätverksform och exportintensitet, i en studie av små och 
medelstora företag från tre nordiska länder. Även andra slags exportsamarbeten, 
liksom deltagande i konsortier, har i olika studier visat sig korrelera positivt med 
exportframgång (Ling-Yee & Ogunmokun, 2001a; Nassimbenis, 2001; Reids, 
1983b; Vatne, 1993; Yeoh, 2004). Burton & Schlegelmilch (1987) fann att 
exportörer ”upplevde en närmare kontakt med andra organisationer och företag” 
än icke-exportörer. Återigen är det svårt, vid sådana tvärsnittsstudier som det här 
är fråga om, att avgöra om det är samarbetena som leder till den framgångsrika 
exporten, eller om det är den alltmer omfattande och komplexa (d.v.s. 
framgångsrika) exporten som kräver ökade samarbeten för att kunna klaras av. 
 
 
2.3.2  Exportrelaterade attityder 
I ett antal undersökningar har attityder till exportverksamheten studerats. 
Respondenterna har utfrågats om vilken prioritet man ger exporten, eller vilket 
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engagemang man har för den. I samtliga tillgängliga studier har man funnit ett 
positivt samband mellan prioritering av export och exportframgång (Aaby & 
Slater, 1989; Miesenbock, 1988; Fenwick & Amine, 1979; Kirpalani & 
MacIntosh, 1980; Louter et al., 1991; McDougall & Stening, 1975; Naidu & 
Prasad, 1994; Ogunmokun & Ng, 2004; Philip, 1998; Tookey, 1964), ett 
samband som Miesenbock (1988) finner vara närmast ”tautologiskt”. Med det 
menar han att det är en självklarhet att exporten går bättre om man har en positiv 
attityd till den, och att den prioriteras. Man kan även tänka sig att det omvända 
förhållandet råder, nämligen att prioriteringen och den positiva attityden till 
exporten (delvis) kommer sig av hur väl företaget redan lyckats med sin export.  
 En snarlik attityd är den om vilken betydelse för företaget som 
respondenterna tillskriver exportverksamheten, det vill säga i vilken grad 
exporten bidragit till företagets framgång. Även i detta fall har det i den tidigare 
forskningen endast gått att hitta signifikanta positiva samband med 
exportframgång (Axinn, 1988, Kaynak et al., 1987; Ogunmokun & Ng, 2004; 
Reid, 1983b). Samma förhållande gäller för vilka förväntningar respondenterna 
har på exporten inför framtiden (Cooper & Kleinschmidt, 1985; Withey, 1980). 
Ju bättre man redan har lyckats, desto bättre tror man att exporten också kommer 
att gå i framtiden. Positiva attityder till export leder säkert till bättre resultat, 
men för de två senare attityderna är nog det motriktade sambandet det starkaste, 
nämligen att de föds och förstärks av en redan framgångsrik export. 
 
 
2.3.3  Sammanfattande kommentarer 
De handlingar och attityder ifrån företagens sida som diskuterats ovan har det 
gemensamt att de samtliga kan anses ha ett ömsesidigt beroendeförhållande till 
exportframgång. Kausaliteten är knappast enkelriktad för någon av dessa 
faktorer. Trots det uppenbart dubbelriktade samband som råder mellan dessa 
variabler och exportframgång, förekommer det i flera av studierna att de 
tämligen oreflekterat betraktats som oberoende i förhållande till det använda 
måttet. Hur de konstaterade sambanden exakt ser ut har inte framgått av dessa 
studier, bland annat beroende på att longitudinella undersökningar saknas bland 
dem som redovisats här. De variabler som uppvisat signifikanta samband med 
ett eller flera mått på exportframgång återfinns i Tabell 2.2 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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Tabell 2.2  Översikt över variabler som återspeglar exportengagemang som i 
sambandsstudier uppvisat signifikanta korrelationer med exportframgång. 
 

Engagemangsrelaterade variabler som visat sig samvariera med exportframgång 
Oberoende  variabel Antal studier som 

signifikant påvisat 
variabelns samband 
med exportframgång*

Vanligast 
förekommande mått 
på exportframgång 
i dessa studier 

Positivt 
eller 
negativt 
samband

Handlingar och företeelser förknippade med omfattande export 
Nedlagd tid på exportfrågor (företagsledaren) 2 Expandel – Explöns + 
Utlandsresor (företagsledaren) 6 Exportandel + 
Besök på utländska marknader 3 Olika + 
Kommunikationsintensitet 2 Olika + 
Andelen anställda som sysslar med export 4 Exportlönsamhet + 
Separat exportavdelning 4 Exportandel + 
Decentralisering av exportbeslut 1 Exportandel + 
Distributionsform (enligt etableringskedjan) 7 Exportandel + 
Exportrelaterade samarbeten 8 Exportandel + 

Exportorienterade attityder 
Prioritering av exportverksamheten 7 Exportandel + 
Exportens bidrag till företagets framgång 4 Exportandel + 
Framtidsförväntningar på exporten  1 Steg i internat.proc. + 
 * Endast samband som är statistiskt signifikanta, oavsett analysmetod, på minst 0,05-nivån är medtagna. 
 
 
För de flesta av dessa faktorer visar de olika studierna entydigt på samband med 
exportframgång. I de fall där samband saknats går det oftast att finna godtagbara 
förklaringar till detta. Exempelvis har det i vissa studier beträffande 
företagsledarens utlandsresor inte gjorts någon åtskillnad mellan om de varit 
affärsinriktade eller att betrakta som semesterresor, utan enbart ospecificerat 
frågat om resor till utlandet. I andra fall finner man den troligaste förklaringen 
till uteblivna samband i de skilda sätt på vilka man mätt exportframgång i de 
olika studierna. Frågan om man har separata exportavdelningar eller inte vid 
företagen hänger på ett naturligt vis samman med exportverksamhetens 
omfattning. Mäter man då framgången i termer av exportens andel av 
omsättningen erhåller man inte oväntat ett statistiskt samband, där den förra 
variabeln snarast är att betrakta som den beroende av de två. Först uppträder 
exportvolymen, därefter inrättar man en egen exportavdelning. Om man i denna 
fråga istället väljer att mäta framgången i termer av exportens lönsamhet är det 
inte längre lika givet att det finns ett samband mellan de aktuella variablerna. 
Uppträder ett sådant samband är riktningen då snarast den motsatta, mot om 
framgången mäts som exportens andel av omsättningen, det vill säga att separat 
exportavdelning är den oberoende variabeln av de två. Detta resonemang belyser 
inte bara svårigheterna med att avgöra ett sambands kausala riktning, utan pekar 
också på vikten av att utreda förekommande nyansskillnader hos begreppet 
exportframgång, beroende på hur det definieras och mäts. 

Efter att här ha särbehandlat de faktorer som snarare är att betrakta som 
reciproka (och ibland kanske till och med snarare beroende) än oberoende i 
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förhållande till exportframgång, övergår presentationen till de egentliga 
oberoende variablerna. I kapitel tre diskuteras de faktorer som i tidigare 
genomförda studier har visat sig vara betydelsefulla för exportframgång, och 
som dessutom är påverkbara för företagen. 

•
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KAPITEL 3 
Faktorer som visat sig påverka exportframgång 
 
Den tidigare forskningen visar på en mycket stor variationsvidd av de olika 
påverkansfaktorer som har studerats i samband med företags exportframgångar. 
Det finns dock förvånansvärt få uppenbara slutsatser om vilka som är de mest 
betydelsefulla. I flera studier har slutsatser endast kunnat dras för de enskilda 
variabler som undersökts, därför att det varit svårt att finna tydliga övergripande 
mönster i resultaten (Fenwick & Amine, 1979; Lehtimäki, 1992; Lindkvist, 
1991). De forskningsresultat som står att finna i litteraturen anses av vissa 
forskare karaktäriseras av fragmentering och motsägelsefullhet (Leonidou, 
Katsikeas & Samiee, 2002). Avsaknaden av en allmän teoretisk bas för hur 
exportframgång ska förklaras gör det svårt att integrera resultat från skilda 
studier till en sammanhängande kunskapsmassa (Morgan et al., 2004).  

Aaby och Slater (1989), som kartlagt studier (55 till antalet) som 
publicerats mellan 1978 och 1988, finner det överraskande att det finns så få 
entydiga slutsatser tillgängliga om vilka faktorer som främst påverkar 
exportframgång, med tanke på den stora kvantiteten befintliga publikationer på 
området. De anser att detta faktum framförallt kan vara resultatet av relativt 
enkla forskningsfrågor, indikatorer och forskningsdesigner. I en uppföljande 
litteraturgenomgång som utfördes på studier (50 stycken) genomförda mellan 
1987 och 1997 konstateras att forskningsområdet fortfarande karaktäriseras av 
en fragmenterad samling otydliga (”confusing”) resultat, och att klara slutsatser 
om determinanterna för exportframgång alltjämt saknas (Zou & Stan, 1998). 
Den senare genomgången inbegrep flera hundra oberoende variabler som vid 
olika tillfällen hade studerats, utan att de mest betydelsefulla 
framgångsfaktorerna hade kunnat pekas ut, eller att någon enhetlig 
kategorisering hade gjorts. 

Min egen genomgång av tidigare forskning, som omfattar cirka 200 
studier, visar att en rad olika framgångsmodeller och sätt att klassificera de 
påverkande faktorerna på har förekommit, utan något synbart samband mellan 
respektive kategorisering. Dessa kategoriseringar verkar ofta ha skapats ad hoc 
för att beskriva utgångspunkterna för respektive studie i form av 
undersökningsmodeller, många gånger utan att därefter ens testas på empiriska 
data, eller att följas upp i någon diskussion. Antalet kategorier, i dessa 
övergripande indelningar av påverkansfaktorer, har också varierat från två 
stycken (då oftast med kategorierna ”interna” och ”externa” faktorer) och uppåt. 
Benämningarna av till synes identiska teoretiska områden har skiftat, och i de 
fall författare använt samma benämningar har istället de faktorer som ingått i 
respektive kategori skiftat. Indelningarna har dessutom gjorts efter olika 
dimensioner, från mer konkreta kategorier till mer abstrakta. Exempel på 
konkreta variabelområden är produktkaraktäristika, distributionsval och 
marknadsföringsaktiviteter (Beamish & Munroe, 1987). En mer abstrakt 
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indelning innehåller exempelvis områden benämnda som resurser, kompetenser 
respektive ledningens uppfattning om exportutveckling (Naidu & Prasad, 1994). 
Det är uppenbart att indelningar av exportrelaterade faktorer kan se 
fundamentalt olika ut, beroende på vilka forskningssyften och personliga 
preferenser som författare har. Ett konstruerat exempel får illustrera problemet 
(se Tabell 3.1 nedan). En och samma uppsättning om nio faktorer går här att 
indela på två helt väsensskilda sätt, utan att det går att säga att det ena är mer 
korrekt än det andra. Den ena dimensionen har här getts benämningen 
”konkret”, eftersom det tydligt framgår av kategorinamnen vilka slags faktorer 
de innehåller. Den andra indelningen benämns ”abstrakt”, då det inte omedelbart 
av kategoriernas namn framgår exakt vilka slags variabler som ska räknas dit. 
Beroende på forskningens syfte, kan dock den senare indelningen betraktas som 
teoretiskt likvärdig den förra, även om den torde kräva mer diskussion för att 
motiveras och göras begriplig.  
 
 
Tabell 3.1  Exempel på olika principer för indelning/kategorisering av en uppsättning 
variabler. 
 

                                    Konkret 
                                     indelning 
         Abstrakt 
          indelning 

 
Produktvariabler 

 
 

 
Marknadsvariabler 

 
Produktions- och 

distributionsvariabler 

 
        Strategivariabler 
 

 
Produktfokusering 

 
Marknads-

segmentering 

 
Låga produktions- 

kostnader 
 
        Anpassningsvariabler 
 

 
Produktanpassning 

 
Anpassning av 
marknadsföring 

 
Anpassat 

distributionssätt 
 
        Kreativitetsvariabler 
 

 
Produktutveckling 

 
Innovativ 

marknadsföring 

 
Teknologiskt 
pionjärskap 

 
 

Eftersom en enhetlig teoretisk vägledning saknas för en klassificering, har jag 
valt att på explorativ väg göra en egen sådan. Förmodligen har andra författare 
före mig tänkt på ett liknande sätt, nämligen att ingen av de tidigare 
kategoriseringarna stämmer till fullo med just den egna studiens syfte. Då den 
här studien inte har alla de faktorer som tidigare studerats som utgångspunkt, 
utan enbart dem som visat sig vara statistiskt signifikanta i tidigare studier, 
skiljer sig den här variabeluppsättningen från alla tidigare undersökningar. 
Därför är det inte heller någon av de tidigare mallarna som exakt passar. Jag har 
försökt att så förutsättningslöst som möjligt utgå ifrån de enskilda oberoende 
variabler som kvalificerat sig för att ingå i studien, och utfört en klassificering 
av dessa. Två kriterier har väglett mig vid denna kategorisering, dels ska det 
finnas tydligt stöd i litteraturen för respektive klassificering och dels ska 
indelningen ha en både inre och yttre logik.  

•
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Arbetet har inte varit helt lätt, och det saknas inte heller gränsfall där 
andra författare kanske hade valt andra lösningar på problemen. Den sociala 
verkligheten är mycket komplex, och samhällsvetenskaplig forskning går ut på 
att göra generella förenklingar, i avsikt att förklara och begripliggöra de större 
dragen av denna verklighet och att försöka hitta allmängiltiga samband. 
Komplexiteten innebär dock att olika forskare (och människor över huvud taget) 
ser olika saker och intar olika perspektiv i denna verklighet, och lägger olika 
vikt vid sakernas betydelse. Därför blir även valen av vad som bör studeras, 
åsikterna om hur det valda bör studeras, samt tolkningarna av det studerade, 
åtminstone delvis, olika. I mitt arbete med att kategorisera de berörda faktorerna 
återspeglas den nämnda komplexiteten i att dels är enskilda variabler i flera fall 
mångdimensionella, och skulle gå att placera i fler än en kategori, dels går olika 
kategorier, eller teoretiska områden, ofta in i varandra i form av överlappningar. 
Jag gör därför inte anspråk på att den kategorisering som presenteras nedan är 
den enda möjliga, däremot är den både teoretiskt försvarbar och välfungerande 
när det gäller att uppfylla studiens syften. 

Två teoretiska områden av tänkbara påverkansfaktorer för 
exportframgång, är redan presenterade och diskuterade, nämligen 
bakgrundsförhållanden och exportengagemang. De som återstår att behandla 
nedan är de oberoende variabler av strategisk karaktär som är möjliga för 
företagen att påverka själva. Dessa påverkansfaktorer har delats in i fyra olika 
områden och givits benämningarna: relationsmarknadsföring; entreprenörskap; 
kunskapsorientering; och inre kontrollförankring. Under dessa sorterar i sin tur 
ett antal delområden, inom vilka de mätbara variablerna återfinns.  

Ett flertal författare som tidigare studerat determinanter för 
exportframgång har haft med kategorier av påverkansfaktorer som motsvarar 
området relationsmarknadsföring ovan, även om benämningarna skiftat 
(McDougall & Stening, 1975; Beamish & Munro, 1987; Holmlund & Kock, 
1998). Relationsmarknadsföring är dock ett begrepp som både har en allmänt 
spridd acceptans och som sammanfattar kärnan i vad som studerats. Enligt 
Francis och Collins-Dodd (2000) utgör relationsparadigmet en av 
huvudriktningarna inom modern exportforskning. En genomgång av senare års 
forskning på området uppvisar en rad studier med inriktning mot 
relationer/relationsmarknadsföring och dess betydelse för exportframgång 
(Bello, Chelariu & Zhang, 2002; C. Lages, C.R. Lages & L.F. Lages, 2005; Lee 
& Griffith, 2004; Ling-Yee & Ogunmokun, 2001a). Denna genomgång visar att 
en betydande del av de påverkansfaktorer för exportframgång som studerats, och 
befunnits vara signifikanta i sammanhanget, handlar om aktiviteter vilka som ett 
viktigt syfte har att skapa och stärka relationer och förtroenden till utländska 
affärskontakter – såväl representanter som kunder. Denna 
marknadsföringsfilosofi handlar därför inte enbart om direkt 
försäljningsrelaterade åtgärder, utan även om olika former av stöd, service och 
anpassning, likväl som personliga kontakter och möten för att parterna primärt 
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ska lära känna varandra. Sociala relationer har på skilda marknader visat sig 
vara nog så betydelsefulla, som själva affärstransaktionerna, för att en hållbar 
framgång ska kunna uppnås. På internationella marknader torde detta gälla i 
särskilt hög grad, eftersom de kulturella och språkliga skillnader som råder 
mellan olika länder utgör ett extra hinder för att bygga affärsförtroenden. 
Sammantaget finns således goda både teoretiska och empiriska skäl för att låta 
relationsmarknadsföring utgöra ett eget område i studien. 

Ett annat slags påverkansfaktorer som ofta förekommit som en egen 
kategori i olika studier är kunskaper/kunskapsorientering, ibland med andra 
benämningar – exempelvis kompetenser (Aaby & Slater, 1989; Cooper & 
Kleinschmidt, 1985; Naidu & Prasad, 1994). Haahti et al. (2005) som studerat 
kunskapsintensitet och exportframgång hävdar att det saknas ett etablerat sätt att 
mäta kunskapsintensitet, men att begreppet främst handlar om relevant 
utbildning, informationsinsamling samt sättet på vilket informationen används. 
Det är vanligt att studier om exportframgång specialgranskar dessa delar av 
företags kunskapsorientering (Julien & Ramangalahy, 2003; Ling-Yee, 2004; 
Samiee & Walters, 2002; Toften, 2005). I föregående stycke antyddes att 
relationsparadigmet är väletablerat inom hela marknadsföringsfältet, och har en 
generalitet som inte begränsar det till att enbart gälla exportaffärer. 
Kunskapsorientering kan dock sägas vara en än mer generell framgångsfaktor, 
och torde gälla för alla delar av företagandet. Inom såväl tillverkning, 
administration som företagsledning krävs relevanta kunskaper inom skilda 
områden för att lyckas. Samma sak gäller naturligtvis för exportverksamhet. 
Adekvata utbildningar, erfarenheter och kompetenser hos företagsledning och 
personal utgör basen för den kunskapsmassa som behövs för att lyckas med 
exportaffärer. Därutöver behöver företagen införskaffa nödvändig information 
om de utländska marknader som ska betjänas, samt nyttja denna information på 
ett effektivt sätt i sin planering, budgetering och uppföljning av 
exportverksamheten. På grund av den mängd exportpåverkande aspekter som 
har med kunskapsorientering att göra, kategoriseras dessa faktorer som ett eget 
teoretiskt område. 

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att de båda 
forskningsområdena entreprenörskap och exportframgång kopplats ihop (P.R. 
Christensen, 1991; Verhoeven, 1988; Yeoh & Jeong, 1995). En entreprenöriell 
orientering anses numera ha en stark positiv inverkan på exportresultat 
(Alexopoulos, Coulthard & Terziovski, 2004). Balabanis och Katsikea (2003), 
som studerat sambandet mellan ett entreprenöriellt förhållningssätt och 
exportframgång, följer Covin och Slevin då de i detta förhållningssätt inkluderar 
risktagande, innovationsförmåga, teknologiskt ledarskap samt pionjäranda. 
Dessa och andra egenskaper som traditionellt brukar förknippas med 
entreprenörskap har genom åren rönt stort intresse som tänkbara 
påverkansfaktorer för exportframgång, dock utan att de nödvändigtvis givits 
epitetet entreprenörsegenskaper. Vad som främst motiverar att entreprenörskap 

•
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klassas som ett eget område i föreliggande studie är behovet av kreativitet, 
handlingskraft samt en positiv och optimistisk inställning hos de personer som 
ger sig i kast med den krävande uppgiften att exportera. Först och främst måste 
det exporterande företaget ha nyskapande, eller på andra sätt konkurrenskraftiga, 
produkter att erbjuda utlandsmarknaderna. Dessutom måste ledare och personal 
både vara medvetna om och positivt inställda till de förändringar som det 
innebär för ett företag att börja exportera. Export innebär oftast att berörda 
företag växer, och kanske behöver omorganiseras, vilket därför bör ligga i linje 
med respektive företagsledares önskemål. Utlandsverksamhet medför även att 
affärsriskerna ökar, ibland på ett oförutsägbart sätt, och detta måste kunna 
hanteras och accepteras som något ofrånkomligt av företagsledningen. 
Ovanstående personliga egenskaper brukar tillskrivas entreprenörer, och är 
kanske i extra hög grad betydelsefulla för exportörer. 

En egenskap som ofta förknippas med entreprenörskap, men som i 
denna studie lyfts ut och bildar en egen kategori av påverkansfaktorer, är inre 
kontrollförankring (engelska ”internal locus of control”). Begreppet har även 
mycket gemensamt med det tidigare diskuterade området kunskapsorientering, 
men det finns goda skäl för att det bör särskiljas ifrån båda dessa andra områden. 
Begreppet innebär att en person med inre kontrollförankring anser sig själv 
kunna styra över sitt liv, utan att behöva vara i händerna på ödet, lyckan, Gud 
eller andra mäktiga personer (Brockhaus, 1982). Egenskapen kan dock inte 
anses vara förbehållen entreprenörer, eftersom det i studier inte gått att särskilja 
dessa ifrån mer förvaltande företagsledare (managers) med hjälp av detta 
kriterium (Begley, 1995; Chen, Greene & Crick, 1998). Inre kontrollförankring 
kan inte heller direkt sammankopplas med kunskapsorientering, eftersom det 
inte handlar om kunskapsinnehav eller lärande, utan om en kognitiv stil – ett 
förhållningssätt (Cromie, 2000). Detta personlighetsdrag anses vara av stor 
betydelse för exportframgång (Halikias & Panayotopoulou, 2003). En inre 
kontrollförankring hos beslutsfattare får till följd att verksamheten styrs av 
ändamålsenliga motiv, att rationella val görs och att medvetna exportstrategier 
formuleras, istället för att företagen i dessa situationer styrs av slump och 
tillfälligheter. På grund av mängden indikatorer inom den tidigare litteraturen 
som tydligt pekar mot att denna egenskap är av stor betydelse för 
exportframgång, och att det finns en klar inre logik hos de variabler som 
konstituerar teoriområdet, bildar inre kontrollförankring en egen kategori 
påverkansfaktorer i studien.  

Diskussionen nedan av tidigare forskningsresultat förs främst på enskild 
variabelnivå. Det finns två tungt vägande skäl för detta, dels är den minsta 
gemensamma nämnaren för de nedan redovisade studierna just de resultat man 
erhållit för enskilda variabler, dels möjliggör detta en direkt jämförelse med 
resultaten av den egna studien som följer längre fram. Redovisningen är som 
nämnts inte någon komplett genomgång av allt som överhuvudtaget studerats i 
samband med exportframgång, utan är koncentrerad till de påverkansfaktorer 
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som tidigare visat sig vara betydelsefulla i sammanhanget. Eftersom 
avhandlingens syfte är att söka finna de faktorer som har störst betydelse för 
exportframgång, berörs endast i undantagsfall andra typer av studier än 
sambandsstudier, som uttryckligen har studerat exportframgång. Varje avsnitt 
avslutas med en sammanfattande tabell över de påverkansfaktorer som i tidigare 
studier visat sig samvariera med exportframgång; samma kriterier för urval av 
studier gäller som i kapitel två. 
 
 
3.1     Entreprenörskap en framgångsfaktor vid export  
 
Som nämndes i kapitlets ingress har senare tids forskning visat att 
entreprenörskap har en stark positiv inverkan på exportframgång. Robertson och 
Chetty (2000) menar dock att detta enbart har en generell betydelse på de 
utländska marknader där det krävs ett stort mått av flexibilitet. De hävdar att i 
lägen där företags strategiska orientering och distributionsstruktur matchar den 
främmande miljön, kan förvaltande företag hävda sig lika bra.20 Nu torde det 
dock ligga i sakens natur att export i de flesta fall kräver just flexibilitet och 
kreativitet. Vad kännetecknar då entreprenörskap inom exportforskningen? Tre 
begrepp som ofta förekommer, företrädesvis med referenser till Covin och 
Slevin, är innovationskraft, risktagande och proaktivitet (Alexopoulos et al., 
2004; Balabanis & Katsikea, 2003; Yeoh & Jeong, 1995). Om man går till den 
traditionella entreprenörskapslitteraturen upptäcker man att de två första av 
dessa begrepp sedan länge är väletablerade. Innovationsförmåga och kreativitet 
som kännetecken på entreprenörer betonades inte minst av Schumpeter (1934). 
Tolerans av osäkerhet och risktagande diskuterades som entreprenörsegenskaper 
redan 1755 av Cantillon, för övrigt en av de första som använde termen 
entreprenörskap (Entrialgo, Fernández & Vázquez, 1999). Innovationsförmåga 
och risktagande har empiriskt både studerats och bekräftats som utpräglade 
entreprenörsegenskaper av ett flertal forskare på området (Begley, 1995; 
Cromie, 2000; Entrialgo et al., 1999; Miller, 1983; Mueller & Thomas, 2000). 

För det tredje begreppet – proaktivitet – finns däremot inte samma stöd 
inom entreprenörskapsforskningen. Det är möjligt att begreppet av de ovan 
nämnda forskarna främst använts i överförd betydelse, eftersom det är flitigt 
använt inom exportforskningen (Dean et al., 2000; Francis & Collins-Dodd, 
2000). En entydig definition av begreppet saknas dock i sammanhanget. Miller 
(1983) använder i sin studie proaktivitet som en synonym till pionjärskap. I den 
klassiska entreprenörskapslitteraturen är det snarast förutseendet, initiativet till, 
och förverkligandet av nya affärsmöjligheter, som pekats ut av Penrose (1959), 

                                           
20 Inom den engelskspråkiga litteratur används ofta termen ”conservative” för att beteckna företag som inte är 
entreprenöriella (Covin, 1991; Robertson & Chetty, 2000). En direktöversättning till svenska för lätt tankarna åt 
fel håll, därför har jag valt att i den här framställningen kalla icke-entreprenöriella företag för ”förvaltande” 
företag. 
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och drivkraften att uppnå något i livet (engelska: ”need for achievement”) 
lanserat av McClelland (1961), som bäst motsvarar begreppet proaktivitet. Den 
senare egenskapen är ofta mätt i termer av företagstillväxt (Davidsson, 1989). 
Med tanke på att en rad andra personliga egenskaper genom åren också har 
tillskrivits entreprenörer, exempelvis oberoende, självförtroende, typ A-beteende 
och Machiavellianism, så är det svårt att utan vidare acceptera begreppet 
proaktivitet som en egenskap typisk för entreprenörer (Begley, 1995; Cromie, 
2000; Welsch & Young, 1982). En mer adekvat uppdelning av kännetecknen för 
entreprenörskap torde därför vara att ha en underavdelning för 
innovationsförmåga, indikerad av produktutveckling, egen 
forskningsverksamhet, teknologiskt pionjärskap och liknande, och en annan 
underavdelning för riskbenägenhet och andra sorters attityder, samt personliga 
egenskaper, som kan anses prägla en typisk entreprenör.   
 
 
3.1.1  Innovativ produktorientering 
Aaby och Slater (1989) samt Miesenbock (1988), vilka gjort omfattande 
litteraturgenomgångar av tidigare exportforskning, fann att olika 
produktrelaterade egenskaper i upprepade studier visat sig vara nyckelfaktorer 
för företags exportframgång. De egenskaper som forskare funnit påverka 
exporten rör exempelvis produktkvalitet, unikhet, grad av standardisering samt 
fokusering kontra diversifiering. Produktstyrka var den enskilt viktigaste faktorn 
för exportframgång i Madsens (1988) studie. Flera studier har visat att unika 
produkter är en viktig konkurrensfördel för mindre företag i deras export (Aaby 
& Slater, 1989; Beamish & Munro, 1987; Beamish et al., 1993; Cavusgil, 1984; 
Cavusgil & Nevin, 1981; Cavusgil et al., 1979; Khan, 1978; Tesar, 1977). Även 
att saluföra nischprodukter, med ett begränsat antal slutanvändare, har befunnits 
vara en fördel i exportsammanhang (Hardy, 1987).  

Produktkvalitet har i vissa studier visat sig vara betydelsefullt för 
exportresultaten, men saknat betydelse i andra. I en studie av C.H. Christensen 
et al. (1987) var produktkvalitet det mest diskriminerande mellan framgångsrika 
exportörer och före detta (mindre lyckade) exportörer. Khan (1978) fann i sin 
studie att produktkvalitet var en av de viktigaste faktorerna för exportframgång i 
samtliga tre branscher som han undersökte. Flera studier har gett icke-
signifikanta resultat angående produktkvalitetens påverkan på exportframgång 
(Angelmar & Pras, 1984; Cavusgil & Naor, 1987; Cooper & Kleinschmidt, 
1985; Moini, 1995; Suárez-Ortega & Álamo-Vera, 2005). Lehtimäki (1992) 
erhöll ett negativt samband mellan produktkvalitet och ett av framgångsmåtten 
(omsättningen per anställd) för beklädnadsindustrin.21 Anledningen till att 
forskare erhållit så skiftande resultat för sambandet mellan produktkvalitet och 
exportframgång, behöver inte vara att kvaliteten saknar betydelse i 

                                           
21 Med övriga framgångsmått och branscher saknades signifikanta samband. 
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sammanhanget. Att disparata resultat har erhållits kan även hänga samman med 
att kvalitet är ett begrepp som är svårt att definiera och mäta. En annan 
anledning kan vara att kvaliteten inte har satts i relation till priset på produkterna 
i dessa studier. Att exempelvis sälja billiga lågkvalitativa kläder kan ur ett 
marknadsperspektiv vara mer framgångsrikt än att sälja dyra kläder av hög 
kvalitet. 

Delvis disparata resultat har även erhållits avseende exportresultat för 
nya respektive mogna produkter, det vill säga utifrån var de befinner sig på 
produktlivscykeln. I vissa studier har forskare kommit fram till att nya produkter 
ger en konkurrensfördel på utländska marknader och därmed större 
exportframgång (Cooper & Kleinschmidts, 1985; Hardy, 1987; McGuinness & 
Little, 1981). Cavusgil och Kirpalani (1993) fann att för en majoritet av de 
undersökta företagen var exportprodukterna inte nya för hemmamarknaden, men 
att de var det för utlandsmarknaden. Kirpalani och MacIntosh (1980) fann att 
även mogna produkter kunde konkurrera mycket framgångsrikt på utländska 
marknader. Cavusgil och Naor (1987) samt Moini (1995) erhöll inga 
signifikanta resultat angående produkternas ålder. Andra produktstrategiska 
frågor har också studerats och befunnits vara relevanta i exportsammanhang, 
exempelvis användningen av ”spjutspetsprodukter”22 (Cavusgil & Kirpalani, 
1993) och paketeringen av exportprodukterna (Keng & Jiuans, 1989). 

Huruvida forskning och utveckling (FoU) haft inverkan på 
exportframgång har studerats av ett antal forskare under de senaste decennierna. 
De mått på FoU-verksamhet man framförallt använt vid exportrelaterade studier 
är kostnader för FoU och frekvensen av nya produkter som lanserats. De flesta 
resultat antyder att ett positivt samband råder mellan FoU och export. Lindqvist 
(1991) fann att FoU-intensiteten var något högre hos de mer framgångsrika 
exportföretagen. Ett positivt samband mellan FoU-expenser och exportframgång 
fann även Lehtimäki (1992), särskilt tydligt var det för elektronikbranschen. 
Andra som kommit fram till samma resultat är Burton och Schlegelmilch 
(1987), Cooper och Kleinschmidt (1985), Kalafsky och MacPherson (2001), 
McDougall och Stening (1975), Schlegelmilch och Diamantopoulos (1986) samt 
Sterlacchini (1999). Zahra och Covin (1994) fann ett indirekt samband, där 
FoU-expenserna samvarierade dels med internationellt fokus och dels med 
företagsframgång. Sambandet tycks råda även för studier utförda på en mer 
aggregerad nivå. Wagner (1995) undersökte FoU-kostnaderna på branschnivå 
och fann att motsvarande samband med företagens exportandel rådde där. Några 
studier finns även där signifikanta samband mellan FoU-intensitet och 
exportframgång inte erhållits (Khan, 1978; Kirpalani & MacIntosh, 1980; 
Lefebvre et al., 1998).  

Det andra vanliga måttet på FoU-verksamhet, utveckling av nya 
produkter, visar ett ändå tydligare samband med exportframgång. Ett flertal 
                                           
22 En del företag har som strategi att regelmässigt först introducera samma produkt, ur sitt sortiment, på alla nya 
marknader. En sådan produkt brukar benämnas ”spjutspetsprodukt”. 
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studier har visat på samvariationer mellan innovationsnivå och exportframgång 
(Bagchi-Sen, 1999; Burton & Schlegelmilch, 1987; Cavusgil & Kirpalani, 1993; 
Lefebvre et al., 1998; Lindqvist, 1991; Nassimbeni, 2001; Rodríguez & 
Rodrígues, 2005; Suárez-Ortega & Álamo-Vera, 2005; Tesar, 1977; Vatne, 
1993). Över hälften av respondenterna i Keng och Jiuans (1989) studie hade 
stött på problem med att i tillräcklig grad kunna utveckla nya produkter för sina 
utländska marknader, något som antyder att det upplevts som viktigt. Verhoeven 
(1988) fann dock att små företag vanligtvis exporterar produkter som 
ursprungligen utvecklats för hemmamarknaden. Även innehav av patent har 
visat sig samvariera med exportframgång (Moini, 1995; Rodríguez & 
Rodrígues, 2005). I andra studier har det dock inte gått att finna något samband 
mellan patentinnehav och exportframgång (Cavusgil & Naor, 1987; Reid, 
1983b).  

Hög teknologisk nivå har i ett flertal studier befunnits påverka 
exportframgång i positiv riktning (Aaby & Slater, 1989; Beamish & Munro, 
1987; Cooper & Kleinschmidt, 1985; Lefebvre et al., 1998; McGuinness & 
Little, 1981). Khan (1978) fann att teknologin var en av de viktigaste faktorerna 
för exportframgång, medan Lindqvist (1991) erhöll signifikanta samband mellan 
teknologi och ett av sina framgångsmått (uppfattad exportlönsamhet). Tesar 
(1977) fann att ”tunga exportörer” befann sig på en högre teknologisk nivå, 
medan det inte rådde någon signifikant skillnad mellan ”lätta exportörer” och 
icke-exportörer. Axinn (1988) och Madsen (1988) fann dock endast svaga 
positiva samband mellan teknologi och exportframgång. Icke-signifikanta 
resultat har också noterats i ett antal studier (Cavusgil & Naor, 1987; Kirpalani 
& MacIntosh, 1980; Moini, 1995; Suárez-Ortega & Álamo-Vera, 2005). Ett 
närbesläktat område handlar om hur snabbt företag tar till sig ny teknologi, det 
vill säga om man är teknologiska pionjärer eller eftersläntrare. Zahra och Covin 
(1994) fann att teknologiskt ledarskap korrelerade positivt med både 
internationalisering och företagsframgång. I en studie av Yeoh (2004) befanns 
teknologiskt lärande, ett index bestående av flera indikatorer, samvariera positivt 
med företagens exportförsäljning. Rodríguez och Rodrígues (2005) fann att 
innovationer inom processteknologi har ett positivt samband med 
exportframgång, mätt som exportintensitet.  
 
 
3.1.2  Entreprenöriella attityder 
Inom exportforskningen har attityder till bland annat risktagande studerats. Det 
tycks råda ett positivt samband mellan en positiv inställning till risktagande och 
exportframgång (Aaby & Slater, 1989; Axinn, 1988; Cavusgil, 1984). Icke-
exportörerna uppvisade en mer pessimistisk attityd till risker än vad 
exportörerna gjorde, i en studie av Burton och Schlegelmilch (1987). En mer 
specifik form av risktagande gäller risker förknippade med exportverksamhet. I 
vissa studier har respondenterna tillfrågats om hur stora de upplever riskerna 
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vara med utlandsaffärer (i absoluta termer), i andra har frågan formulerats till en 
jämförelse med riskerna på hemmamarknaden (det vill säga i relativa termer). 
Flera forskare har funnit att aktiva exportörer anser exportriskerna vara mindre, 
än vad passiva exportörer eller icke-exportörer gör (Cavusgil & Naor, 1987; 
Khan, 1978; Louter et al., 1991; Miesenbock, 1988; Roy & Simpson, 1981). 
Moinis (1995) och Philips (1998) resultat uppenbarade dock inte några 
signifikanta skillnader. I Roy och Simpsons (1981) studie fick exportörerna 
svara på hur de uppfattade riskerna med export, både innan de började och efter 
att de hade startat att exportera. Det visade sig att det inte fanns någon 
signifikant skillnad i riskuppfattning mellan icke-exportörerna och exportörerna 
innan exportstart. Däremot skedde det för exportgruppen en förändring av 
riskuppfattning i positiv riktning efter att de skaffat sig erfarenhet av 
exportverksamhet. 

Eftersom export är en viktig väg till tillväxt, har också attityder till 
tillväxt studerats i sammanhanget. Axinn (1988) fann ett positivt samband 
mellan förväntningar på export som tillväxtfrämjande och exportframgång, mätt 
som exportandel. Cavusgil (1984) fann däremot inget samband mellan 
ambitionen/viljan att växa och graden av exportaktivitet. Tillväxtförväntningar 
verkar ha ett tydligare samband med exportframgång än vad tillväxtvilja har. 
Det är i och för sig inte så konstigt, speciellt om framgången mäts som 
exportens andel av omsättningen, eftersom då har företaget redan vuxit tack vare 
exporten. I en fallstudie utförd av Groke och Kreidle (1967) hade alla de 
intervjuade företagarna ökad framtida försäljningsvolym som ett primärt 
företagsmål. Däremot hade de mest framgångsrika exportörerna, i en studie av 
Cooper och Kleinschmidt (1985), tillväxt som mål i lägre grad än övriga företag, 
något som författarna förklarade som en sund reaktion på den spektakulära 
tillväxt som dessa företag genomgått under de föregående åren.23  

Andra typer av attityder har också undersökts i exportsammanhang. 
Sood och Adams (1984) fann att företagsledare som litade mer till sin logik än 
intuition i sina exportbeslut lyckades bättre med exporten än andra, liksom att 
mer framtidsorienterade exportörer lyckades bättre än dem som fokuserade på 
nuet. Louter et al. (1991) fick däremot inga signifikanta resultat, för logik kontra 
intuition, med avseende på företagens exportprestanda. Burton och 
Schlegelmilch (1987) samt Schlegelmilch och Diamantopoulos (1986) kunde 
dock bekräfta det andra sambandet ovan, nämligen genom att icke-exportörerna 
som ingick i undersökningen lade större vikt vid kortsiktiga än långsiktiga 
företagsmål. De upptäckte även att exportörerna var mer förändringsbenägna än 
icke-exportörerna. Holzmüller och Kasper (1991) fann i sin studie att 
McGregors Y-orientering, det vill säga en positiv människosyn, liksom psykisk 
stresstolerans, hade positiv inverkan på exportframgång. Detta samband var 
dock endast svagt och indirekt.  
                                           
23 I genomsnitt hade dessa företag en exporttillväxt på 188 procent, och exportens andel av omsättningen 
uppgick till 52,5 procent.  
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3.1.3  Sammanfattande kommentarer 
I Tabell 3.2 nedan återfinns de entreprenörskapsrelaterade variabler som i 
tidigare sambandsstudier uppvisat signifikanta korrelationer med olika mått på 
exportframgång. Liksom i motsvarande tabeller i kapitel 2 inkluderas endast 
resultat ifrån kvantitativa studier som explicit har sökt mäta exportframgång.  
 
 
Tabell 3.2  Översikt över variabler som återspeglar entreprenörskap och som i 
sambandsstudier uppvisat signifikanta korrelationer med exportframgång. 
 

Entreprenörskapsrelaterade variabler som visat sig samvariera med exportframgång 
Oberoende  variabel Antal studier som 

signifikant påvisat 
variabelns samband 
med exportframgång*

Vanligast 
förekommande mått 
på exportframgång 
i dessa studier 

Positivt 
eller 
negativt 
samband

Innovativ produktorientering 
Unika produkter 4 Exportandel + 
Produktkvalitet/produktstyrka 4 Olika +/- 
Nya - mogna produkter 2 Exportandel + (nya) 
FoU-intensitet 8 Exportandel + 
Produktutveckling 9 Exportandel + 
Innehav av patent 2 Olika + 
Hög teknologisk nivå  7 Exportandel + 
Teknologiskt pionjärskap/ledarskap 3 Olika + 

Entreprenöriella attityder 
Riskvilja 2 Exportandel + 
Tillväxtintresse 2 Olika +/- 
Prioriterar logik före intuition 1 Exportandel + 
Långsiktighet 1 Antal länder + 
 * Endast samband som är statistiskt signifikanta, oavsett analysmetod, på minst 0,05-nivån är medtagna. 
 
 
Bland olika produktegenskaper uppvisar unikhet de tydligaste sambanden med 
exportframgång. Inga studier som undersökt detta har erhållit icke-signifikanta 
resultat. Avseende övriga produktegenskaper, kvalitet och ålder, är sambanden 
med framgångsrik export inte lika tydliga. De flesta studier ger dock 
indikationer om att det skulle vara fördelaktigt med högkvalitativa och nya 
produkter i exportsammanhang. Som nämndes i ett exempel tidigare kan 
emellertid billiga produkter av låg kvalitet mycket väl bli framgångsrika på 
utländska marknader. Och mogna produkter kan, i enlighet med 
produktcykelteorin (Vernon, 1966), ofta hävda sig, framförallt på mindre 
utvecklade marknader. För FoU och produktutveckling råder det inget tvivel om 
att dessa faktorer har en positiv påverkan på exporten. Däremot är det mindre 
säkert att innehav av patent på utländska marknader skulle ha någon betydelse. 
Hög teknologisk nivå och ett pionjärskap på det tekniska området visar båda 
tydliga samband med exportframgång. 



 54

Avseende olika entreprenöriella attityder som studerats så verkar det 
finnas relativt tydliga samband mellan både riskbenägenhet och tillväxtvilja och 
exportframgång. Exporten i sig innebär både ett risktagande och att det 
exporterande företaget växer, så sambanden förefaller naturliga. I en av 
studierna påträffades dock exportörer som varit så framgångsrika att de drabbats 
av ”växtvärk” och ville inte växa mer, åtminstone inte vid 
undersökningstillfället. Andra entreprenöriella attityder har inte studerats lika 
frekvent i exportsammanhang, och resultaten för dessa är därför mer osäkra. Ett 
undantag är det som heter ”locus of control” på engelska, och som jag valt att 
kalla ”kontrollförankring”, vilket handlar om ifall personen uppfattar det som 
om han/hon främst styr över sin tillvaro själv, eller om han/hon mer styrs av 
andra yttre omständigheter. Detta begrepp har studerats så flitigt, ofta indirekt, 
att det som tidigare nämnts givits ett eget avsnitt i den här framställningen (se 
avsnitt 3.4). 
 
 
3.2   Relationsmarknadsföring ett framgångskoncept vid export 
 
Relationsmarknadsföring kontrasteras ofta mot transaktionsmarknadsföring som 
begrepp, där det senare står för engångsförsäljning (Gummesson, 1995). Det är 
framförallt två forskningsfält som bidragit till relationsmarknadsföringens 
begreppsliga framväxt, nämligen tjänstemarknadsföring och nätverksansatsen 
inom industriell marknadsföring. Termen används dock numera för ett mycket 
brett spektrum av företeelser (a.a.). Kaleka (2002), som har ett resursbaserat 
perspektiv på sin forskning, kommer fram till att förmågan att bygga upp 
varaktiga relationer med sina industriella kunder är av väsentlig betydelse för att 
uppnå flera sinsemellan olika konkurrensfördelar vid export. Francis och 
Collins-Dodd (2000) pekar ut relationsparadigmet som en av huvudriktningarna 
inom exportforskningen.  Inom paradigmet betraktar man erfarenhetsmässigt 
lärande, genom direkta interaktioner med andra aktörer, som ett viktigare inslag 
för att uppnå exportframgång än sakligt lärande genom marknadsdata och 
marknadsundersökningar. Detta gäller speciellt för små företag med begränsade 
resurser (a.a.).  

Som framgått har begreppet relationsmarknadsföring en bred 
tillämpning. Inom exportforskningen framträder dock ett par ständigt 
återkommande teman, som är lämpliga att följa vid en indelning av dessa 
faktorer. Det första av dem handlar om, företrädesvis personliga, kontakter med 
kunder och representanter, det vill säga en direktkommunikation med 
marknaden. Åsikterna är delade om såväl definition som benämning och om vad 
som ska räknas in i begreppet, flera varianter förekommer. Relationskvalitet, 
relationsbyggande förmågor och servicebaserade fördelar är några av de namn 
som förekommit under senare tid (Bello et al., 2002; C. Lages et al., 2005; 
Morgan et al., 2004). För att få med att det i grunden handlar om att 
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kommunicera med sin marknad, väljer jag istället att använda benämningen 
relationsorienterad marknadskommunikation. Det andra återkommande temat är 
mer okomplicerat till sin natur, för det handlar om olika slags 
marknadsanpassning – av produkter, priser, reklam, distributionssätt, etcetera. 
Skilda anpassningsåtgärder har flitigt studerats och befunnits ha positiv inverkan 
på exportframgång (Lee & Griffith, 2004; Leonidou et al., 2002; Ling-yee & 
Ogunmokun, 2001a).  

 
 
3.2.1  Relationsorienterad marknadskommunikation 
Två genomgångar av tidigare studier på området visar båda att reklam och andra 
säljfrämjande verksamheter ansetts vara viktiga ingredienser för företag i avsikt 
att kunna förbättra sina exportresultat (Aaby & Slater, 1989; Miesenbock, 1988). 
I ett antal studier har det konstaterats att olika (ospecificerade) 
marknadsföringsaktiviteter på de utländska marknaderna påverkar exporten i 
positiv riktning (Burton & Schlegelmilch, 1987; Francis & Collins-Dodd, 2000; 
Khan, 1978; Keng & Jiuan, 1989; Lee & Griffith, 2004; Moini, 1995). I andra 
studier har det preciserats vilken typ av aktivitet som avsetts. Yaprak (1985) 
samt Kirpalani och MacIntosh (1980) fann exempelvis att säljfrämjande åtgärder 
(”promotion”) korrelerade positivt med exportframgång, medan Tookey (1964) 
fann att reklam på de utländska marknaderna gjorde det. Ett par studier har 
också misslyckats med att hitta signifikanta samband. Varken Sriram och 
Sapienza (1991) eller Weinrauch och Rao (1974) kunde i sina studier finna att 
reklam, respektive andra säljfrämjande åtgärder, samvarierade med 
exportframgång.  

Mässdeltagande har av många forskare påtalats vara av vikt för 
framgångsrik export. Hardy (1987) hävdade att samtliga exportörer som 
intervjuades i hans studie framförde synpunkter om hur viktiga varumässor var 
för att utveckla de utländska marknaderna. Mässorna användes inte enbart i 
marknadsföringssyfte utan även för att: undersöka marknaden, få kontakt med 
potentiella representanter, legitimera företaget som en seriös aktör, få kontakt 
med slutanvändare i uppföljnings- och goodwillsyfte, samt följa trender och 
riktningar på marknaden (a.a.). Denis och Depelteau (1985) fann att 
mässdeltagande samvarierade kraftigt med hur snabbt företagen expanderade sin 
exportverksamhet, sambandet var lika tydligt för nya som för erfarna exportörer. 
Reid (1984) upptäckte också att mässdeltagandet korrelerade med benägenheten 
hos företagen att etablera sig på nya marknader. 

Forskare och företagsledare verkar vara överens om att god kundservice 
är viktigt för företagsframgång. Det verkar inte heller föreligga någon skillnad 
mellan exportörers och icke-exportörers inställning till kundservice. Bland 
exportörerna verkar det dock som om kundservicen blir viktigare i senare 
internationaliseringsstadier, än i början av processen (Aaby & Slater, 1989; 
Cavusgil, 1980). I en studie av Keng och Jiuan (1989) rangordnade såväl 
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exportörer som icke-exportörer kundservice som den allra viktigaste av 10 olika 
marknadsaktiviteter. Då forskare inte enbart nöjt sig med att låta respondenterna 
uttala sig om hur viktig de ansett kundservicen vara, utan även brytt sig om att 
mäta dess effekter på företagens exportframgång, så har resultaten däremot inte 
blivit lika entydiga. Khan (1978) lät sina respondenter dels nämna vilka faktorer 
de ansåg var viktigast för exportframgång, dels mätte han effekterna, av service 
före respektive efter köpet, på exportförsäljning och exportlönsamhet. Enligt 
respondenternas egna utlåtanden så var kundservicen mycket viktig för 
exportframgången, medan inga eller mycket små effekter kunde skönjas vid 
sambandsanalysen. Inte heller Kirpalani och MacIntosh (1980) fann att 
kundservice hade någon signifikant effekt på exportframgången. Beamish et al. 
(1993) erhöll däremot positiva signifikanta samband mellan kundservice och 
såväl exportandel som exportlönsamhet. I en tidigare studie av Beamish och 
Munro (1987) erhölls signifikanta samband mellan kundservice och exportandel, 
men inte mellan kundservice och exportlönsamhet. Katsikea och Skarmeas 
(2003) fann dock att försäljningssupport till kunder entydigt påverkar 
exportförsäljningen i positiv riktning. I en senare studie fann man att 
servicebaserade konkurrensfördelar var den faktor som främst diskriminerade 
mellan mer och mindre framgångsrika exportörer (Morgan et al., 2004). En 
anledning till att resultaten varierat en del kan vara att man i vissa fall mätt 
respondenternas attityder till kundservice, och i andra fall omfattningen av den 
kundservice som faktiskt givits.  

Det är inte bara de utländska kunderna som kan stödjas av exportörerna, 
de egna representanterna på plats stöttas också. I hur stor utsträckning dessa 
understöds på olika sätt har undersökts av flera forskare. I en studie av Madsen 
(1988) erhölls samband mellan stöd till representanter (mätt med fyra olika 
indikatorer) och exportframgång (exportandel och -tillväxt). Beamish et al. 
(1993) fann att omfattande assistans till de utländska representanterna 
korrelerade positivt med exportens andel av den totala försäljningen, dock ej 
med exportlönsamheten. Bilkey (1982, 1985) däremot erhöll signifikanta 
samband mellan säljstöd till representanterna och exportlönsamhet. I ett par 
studier har det inte gått att påvisa något samband mellan säljstöd till 
representanter och exportframgång (Koh & Robicheaux, 1988; Rosson & Ford, 
1982). Cavusgil och Kirpalani (1993) fann att det rådde skillnader i hur mycket 
stöd som gavs till representanterna mellan små och stora företag. De senare 
satsade mer på understöd, och utövade mer kontroll över utlandsförsäljningen. 

Frekvensen av företagens personliga möten med representanter och 
slutkunder har av ett antal forskare befunnits samvariera med exportframgång. I 
en studie av Beamish et al. (1993) korrelerade antalet ”möten med utländska 
representanter” positivt med både exportandel och exportlönsamhet för brittiska 
företag, medan ingen korrelation erhölls för de kanadensiska. I en annan studie 
av Holzmüller och Kasper (1991) befanns antalet utländska besökare vid de 
egna företagen ha ett nära samband med hur stor exportandel de hade. Vatne 
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(1993) fann att personliga relationer och kontakt med utländska kunder 
samvarierade positivt med exportens andel av omsättningen. Koh och 
Robicheaux (1988) erhöll emellertid inget signifikant samband mellan 
frekvensen av personliga kontakter med kunder eller försäljare och 
exportframgång.24 Inte heller Rosson och Ford (1982) kunde finna något 
samband mellan antalet besök och exportframgång (försäljningsnivå respektive 
försäljningstrend).25 
 
 
3.2.2 Anpassning till utländska marknader 
Många forskare anser att en generell anpassning till utländska kunders speciella 
behov och önskemål är av godo för exportaffärerna. Alla studier har dock inte 
kunnat påvisa signifikanta samband i fråga om det, och en del undersökningar 
har dessutom visat att i vissa situationer verkar tvärtom en standardisering vara 
att föredra. Inom marknadsföringslitteraturen framförs ofta att anpassning till 
sina kunder och orientering mot marknaden, det så kallade 
marknadsföringskonceptet, är en framgångsrik företagsstrategi (Kotler, Wong, 
Saunders & Armstrong, 2005). I en studie av Cooper och Kleinschmidt (1985) 
visade det sig att företag som hade en hög grad av marknadsorientering, 
definierat som att de segmenterar sina utländska marknader och anpassar sina 
produkter, uppnådde en större exportframgång än andra, mätt i termer av 
exporttillväxt. Cadogan et al. (2002) fann att marknadsorientering hade 
signifikanta samband med två av de tre indikatorer som man använde för att 
mäta exportframgång. I en uppföljande studie korrigerades slutsatserna till att 
främst gälla för företag som arbetar under marknadsförhållanden präglade av 
hög turbulens (Cadogan et al., 2003).  Även Rose och Shoham (2001) och 
Shoham et al. (2005) fann att det rådde såväl direkta, indirekta som totala 
positiva samband mellan marknadsföringskonceptet och exportframgång, 
oavsett om den senare mättes med objektiva eller subjektiva mått. 

Angående frågan om produktanpassning till de utländska marknaderna 
är gynnsam för exporten, eller om produktstandardisering är att föredra, är 
resultaten något disparata. Vissa forskare har funnit positiva samband mellan 
exportframgång och produktanpassning (Beamish et al., 1993; Brouthers & 
Nakos, 2005; Calantone, Kim, Schmidt & Cavusgil; 2006; Cooper & 
Kleinschmidt, 1985; Lee & Griffith, 2004; Shoham, 1999; Tookey, 1964), eller 
att respondenterna angett att produktanpassning varit viktigt, alternativt ett 
problem för dem (Bilkey & Tesar, 1977; Groke & Kreidle, 1967; Louter et al., 
1991). Andra har däremot erhållit resultat där det är standardiserade produkter 
som samvarierat positivt med exportframgång (C.H. Christensen et al., 1987; 
Fenwick & Amine, 1979; MacPherson, 1995). Medan det även finns forskare 
som funnit att samband saknats, eller som har erhållit motsägelsefulla resultat 
                                           
24 Mätt som exportlönsamheten i jämförelse med hemmamarknadslönsamheten. 
25 Studien begränsade sig till 21 kanadensiska exportörer och deras resp. brittiska distributörer. 
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(Khan, 1978; Koh & Robicheaux, 1988; Lehtimäki, 1992; Sriram & Sapienza, 
1991). Det finns även studier som har visat att stora exportföretag anpassar sina 
produkter i större utsträckning än mindre exportföretag (Cavusgil & Kirpalan, 
1993; Verhoeven, 1988). Anledningen till de motstridiga resultaten ovan torde 
vara att olika typer av produkter kräver olika produktstrategier.  

En annan typ av anpassning som undersökts är kulturell anpassning. 
Bilkey och Tesar (1977) fann att ju fler steg som exporten avancerat desto 
svårare ansåg respondenterna det vara att förstå sig på utländska affärsseder. 
Detta indikerar måhända att det tar en viss tid innan exportörerna inser att reella 
skillnader i affärskultur existerar mellan länderna. Anpassning av 
marknadsföring har också visat sig korrelera positivt med exportframgång 
(Madsen, 1988; Shoham, 1999).26 Även anpassningen av vilken valuta (den 
egna, kundens, eller en tredje) som används vid utlandsfakturering har studerats 
med avseende på om det inverkat på exportframgången, men inga signifikanta 
samband har kunnat påvisas (Fenwick & Amine, 1979; Koh & Robicheaux, 
1988).  

Det råder delade meningar om huruvida förändringar av de 
distributionsmetoder som används på hemmamarknaden är nödvändiga/viktiga, 
eller inte, inför en exportstart. Beamish et al. (1993) samt Fenwick och Amine 
(1979) fick resultat som tydde på att distributionssystem för exporten som 
”liknade”, respektive ”matchade”, det som användes på hemmamarknaden 
korrelerade svagt, men positivt med exportframgång. Ett positivt samband 
mellan standardiserad distribution och exportframgång erhöll även Shoham 
(1999). Alltmedan Weinrauch och Rao (1974) och Lehtimäki (1992) fick 
resultat som pekade mot att anpassningar/förändringar av distributionskanalerna 
hade en positiv effekt på exportframgångarna. Dessa två förhållanden behöver 
dock inte vara varandras motsatser eftersom det i enkätfrågorna för de två senare 
nämnda studierna även kunde tolkas in förändringar av distributionen på 
hemmamarknaden. Prisdiskriminering och anpassning av prissättningen 
samvarierar enligt Miesenbock (1988) positivt med exportframgång. Piercy 
(1981) fann att diskriminering av exportpriserna samvarierade med aktiv export 
(exportens andel av den totala omsättningen överstigande 10 procent), medan 
Shoham (1999) tvärtom fann ett samband mellan standardiserad prissättning och 
exportframgång (subjektiva mått baserade på tillfredställelse med exporten).  

Anpassning av priser och marknadsföring, respektive vem som ansvarar 
för desamma, på utländska marknader kan också vara av betydelse för hur 
framgångsrik exporten blir. Lee och Griffith (2004) fann att en anpassning av 
priserna till utländska marknadsförhållanden påverkade exportframgången i 
positiv riktning.  Beamish och Munro (1987) och Beamish et al. (1993) fann 
visst stöd för att det befrämjar exporten att låta de utländska representanterna 
vara med och planera marknadsföringen för respektive land. Angående vem som 
                                           
26 I Madsens studie mättes anpassning av marknadsföringspolicyn med en faktor bestående av fem olika 
indikatorer, nämligen anpassningen av: målgrupp; produkt; pris; promotion; och distributionskanal. 
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sätter utlandspriserna erhöll de emellertid det omvända resultatet. I den första 
studien av Beamish och Munro (1987) fann de att i de fall producenten själv 
satte de utländska priserna så påverkade det exportframgången i positiv riktning, 
både avseende exportandel och exportlönsamhet. I den uppföljande studien 
kvarstod det positiva sambandet endast för exportandel, och då endast för de 
kanadensiska företagen, inte för de brittiska (Beamish et al., 1993). Madsen 
(1988) har också studerat betydelsen av var ansvaret för marknadsföring på de 
utländska marknaderna ligger. I studien visade det sig inte påverka 
exportframgången om företag hade internaliserat marknadsföringen eller inte. 
 
 
3.2.3  Sammanfattande kommentarer 
Generellt verkar marknadskommunikation vara av större betydelse för 
exportframgång än anpassning till utlandsmarknaderna, vilket inte minst 
framgår av sambandens förtecken i Tabell 3.3 nedan. Både vad det gäller olika 
marknadsföringsåtgärder och mässbesök tycks det inte råda något tvivel om att 
de påverkar exporten positivt. Även avseende kundservice och support till 
representanterna råder en samstämmighet bland forskare och praktiker om 
betydelsen i exportsammanhang. I en minoritet av dessa studier har det dock 
saknats signifikanta samband, dock har ingen av studierna har uppvisat negativa 
samband. Beträffande personliga möten med utländska representanter och 
slutkunder, utomlands eller hemma, ges indikationer av den tidigare forskningen 
om att de skulle vara betydelsefulla för exportframgång, även om relativt få 
studier har undersökt detta och vid ett par av tillfällena har samband uteblivit. 
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Tabell 3.3  Översikt över variabler som återspeglar relationsmarknadsföring och som i 
sambandsstudier uppvisat signifikanta korrelationer med exportframgång. 
 
Relationsmarknadsföringsrelaterade variabler som visat sig samvariera med exportframgång

Oberoende  variabel Antal studier som 
signifikant påvisat 
variabelns samband 
med exportframgång*

Vanligast 
förekommande mått 
på exportframgång 
i dessa studier 

Positivt 
eller 
negativt 
samband

Relationsorienterad marknadskommunikation 
Marknadsföringsåtgärder 6 Olika + 
Mässdeltagande 2 Olika + 
Kundservice på utländska marknader 4 Exportandel + 
Support till representanter 4 Expandel – Explöns + 
Möten med utländska representanter 1 Expandel – Explöns + 
Personlig kontakt med utländska kunder 1 Exportandel + 
Utländska besökare vid egna företaget 1 Exportandel + 

Anpassning till utländska marknader 
Marknadsföringskonceptet som kundfilosofi 5 Olika + 
Produktanpassning 9 Olika +/- 
Anpassning av marknadsföring 2 Olika + 
Anpassat distributionssätt 4 Olika +/- 
Prisanpassning (prisdiskriminering) 3 Olika +/- 
Utländska representanter med och planerar marknadsföring 2 Exportlönsamhet + 
Representanten sätter de utländska priserna 2 Exportandel - 
 * Endast samband som är statistiskt signifikanta, oavsett analysmetod, på minst 0,05-nivån är medtagna. 
 
 
I de flesta fall tycks en kulturell och nationell anpassning till de förhållanden 
som råder på den utländska marknaden vara en fördel vid export. Detta 
förhållande verkar dock, en smula förvånande kan tyckas, inte gälla generellt. 
Även om en majoritet av studierna visar på att en anpassning skulle vara 
fördelaktig ur exportsynpunkt, förekommer det både icke-signifikanta resultat 
och resultat som istället visar att en standardisering skulle vara att föredra. Olika 
förklaringar till detta är tänkbara i de olika fallen. Avseende produktanpassning 
eller inte så har det naturligtvis med skilda produkters olika beskaffenhet att 
göra, om de behöver/bör anpassas eller inte till en främmande marknad. Vi torde 
således återigen ha att göra med en contingencyfaktor, och att den optimala 
handlingsvägen är situationsberoende. 

En av anledningarna till att disparata resultat har erhållits för skilda 
typer av anpassning kan vara att exportframgången har mätts på olika sätt i de 
olika studierna. Såväl exportandel/exportlönsamhet som mindre vanliga mått 
(subjektiva mått, finansiella mått, exporttillväxt, stadier i 
internationaliseringsprocessen och olika index) har förekommit i dessa studier, 
och som diskuterats tidigare kan både reliabilitet och validitet skilja sig en hel 
del mellan dessa mått. Vidare kan det finnas en naturlig förklaring till att 
Beamish och Munro (1987) och Beamish et al. (1993) kom fram till motsatta 
slutsatser, med avseende på betydelsen för exportörernas framgång, beträffande 
om representanterna sköter marknadsföringen respektive om de sätter priserna 
på de utländska marknaderna. I fråga om marknadsföring handlar det om 
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kulturkompetens, vilket den lokale representanten bör ha i högre grad än 
exportören. Beträffande prissättningen handlar det om delvis motstridiga 
intressen mellan exportören och representanten – vem ska tjäna mest på affären? 
 
 
3.3   Kunskapsorientering en viktig ingrediens för att nå exportframgång 
 
Marknadskunskap har framhävts som en av de mest betydelsefulla delarna i 
företags internationaliseringsprocess (Johanson & Vahlne, 1977, 1990). Tidigare 
forskning ger även ett starkt stöd för att ett kunskapsorienterat förhållningssätt 
till exportverksamheten, ifrån företagens sida, generellt sett skapar goda 
förutsättningar för att exporten ska bli framgångsrik. Haahti et al. (2005) menar 
att kunskap hör till de mest värdefulla och meningsfulla tillgångarna som kan 
påverka ett företags konkurrenskraft, om inte dess hela överlevnad. Det är också 
föreslaget att ett företags exportintensitet drivs av dess utländska 
marknadskunskap (Ling-Yee, 2004). Ett av de kunskapsområden som studerats 
inom exportforskningen handlar om ledningens och personalens 
utbildningsbakgrund, kompetens och tidigare erfarenheter (Miesenbock, 1988; 
Vatne, 1993; Zou & Stan, 1998). Samband mellan dessa faktorer och 
exportframgång förekommer i tidigare studier, men är inte entydigt starka.  

Ett område som både tilldragit sig större intresse hos forskare och där 
resultaten mer entydigt visar på samband med exportframgång är insamling av 
relevant marknadsinformation, samt därmed sammanhängande planering och 
uppföljning av exportverksamheten. Studierna har framförallt varit inriktade mot 
olika slags undersökningar och informationskällor, nyttjande av exportassistans 
samt i vilken grad exportplanering utförs (Alvarez, 2004; Shoham, 1999; Toften, 
2005). De tydligaste sambanden med exportframgång i den tidigare forskningen 
finns för informationsinsamling och exportplanering, medan sambanden för 
exportassistans och uppföljning av exportverksamheten är något mindre tydliga. 
Leonidou och Theodosiou (2004) menar dock att det snarare är 
synergieffekterna av ett komplett informationssystem som positivt påverkar 
exportframgången, än individuella effekter av enskilda komponenter. 
 
 
3.3.1 Utbildning, kompetens och erfarenhet 
Ett antal generella karaktäristika (ålder, utbildningsnivå, språkkunskaper 
etcetera) kring företagsledarens person har studerats i samband med småföretags 
framgång, tillväxt och internationalisering. Företagsledarens ålder har varken i 
studier som jämfört exportörer med icke-exportörer eller sådana som explicit 
studerat exportframgång uppvisat signifikanta resultat (Brouthers & Nakos, 
2005; Cavusgil & Naors, 1987; Moini, 1995). I dessa studier saknades även 
samband mellan företagsledarnas utbildningsnivåer/språkkunskaper och 
företagens export. I en studie av Suárez-Ortega och Álamo-Vera (2005), fanns 
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inte heller samband för ålder, medan däremot både utbildningsnivå och 
språkkunskaper uppvisade positiva samband med exportframgång. Dichtl et al. 
(1984) hävdar att det är sannolikt att exportörer talar fler språk än icke-
exportörer, och får empiriskt stöd av Prince (1995). I Burtons och 
Schlegelmilchs (1987) studie uppvisade exportörer såväl bättre språkkunskaper 
som högre formell utbildning, än icke-exportörerna. Även Keng och Jiuan 
(1989) fann att exportörer hade en signifikant högre utbildning än icke-
exportörerna. I en studie av Vatne (1993) framkom att företagsledare för 
framgångsrika exportföretag, mätt som exportens andel av omsättningen, hade 
så väl högre utbildning som bättre språkkunskaper än övriga företagsledare som 
ingick i studien. I Axinns (1988) studie saknades däremot samband mellan 
företagsledare med universitetsexamen och företagens exportframgång. Reid 
(1983b) fann inte heller något samband mellan företagsledares 
universitetsutbildning med ekonomisk eller teknisk inriktning och relativ 
exportförsäljning (exportandel). Däremot fanns ett svagt samband med absolut 
exportförsäljning, vilket indikerar att utbildningsnivån i det här fallet snarare 
hade med företagsstorlek än exportprestanda att göra.  

Företagsledares tidigare erfarenheter av exportrelaterat arbete har också 
undersökts, och befunnits korrelera med exportframgång (Kirpalani & 
MacIntosh, 1980). Philip (1998) fann däremot inget samband mellan 
företagsledare med erfarenheter av att tidigare ha arbetat i exportföretag och 
benägenheten att exportera. Ett annat sätt att mäta företagsledares internationella 
erfarenheter, än att studera hur mycket de sysslat med exportfrågor, är att 
undersöka om de någon gång arbetat utomlands. Philip undersökte även om 
företagsledarna hade erfarenheter av minst tre månaders utlandsarbete eller inte, 
men han erhöll inget samband med exporten i det fallet heller. Det gjorde 
däremot Axinn (1988), som fann ett positivt samband mellan företagsledare med 
tidigare utlandsarbete och deras respektive företags exportframgång. Ett sådant 
positivt samband erhöll även Vatne (1993) samt Suárez-Ortega och Álamo-Vera 
(2005). Lages och Montgomery (2005), liksom Yeoh (2004), mätte 
företagsledares internationella erfarenhet med index innehållande indikatorer 
inkluderande såväl exportrelaterat arbete som utlandsarbete, och dessa index 
samvarierade positivt med exportframgång i båda studierna. 

Enligt Miesenbock (1988) har flera exportorienterade studier visat på 
betydelsen av de anställdas utbildningsbakgrund och specialistkompetens. I en 
studie av Louter et al. (1991) framkom det att utbildning, mätt som antalet 
akademiker, påverkade exportframgången svagt i positiv riktning. Även tillgång 
till specialistkompetens bland personalen har undersökts med hänsyn till 
företags exportframgång. Framförallt handlar det, i de studerade företagen, om 
teknisk kompetens och exportkunskap. Nassimbeni (2001), liksom Roy och 
Simpson (1981), fann att exporterande företag i genomsnitt hade fler tekniker 
bland sina anställda än icke-exporterande, och Lefebvre et al. (1998) fann att 
företagens exportandel ökade med graden av ”teknokratisering”, det vill säga 
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med hur stort teknologiskt och vetenskapligt kunnande som fanns i 
arbetsstyrkan. Kirpalani och MacIntosh (1980) upptäckte i sitt material att högre 
kompetens bland personalen inom exportenheten påverkade exporten positivt. 
Även på ledningsnivå har expertkunskaper inom marknadsföring, finansiering 
och planering visat sig ha en positiv inverkan på export (Cavusgil & Naor, 1987; 
Moini, 1998).  

Intuitivt är det lätt att föreställa sig att olika slags internutbildningar i 
exportsammanhang skulle bidra till ökad framgång. Det är emellertid svårt att 
finna empiriskt stöd för detta. Lindqvist (1991) fann varken att kundutbildning 
eller tekniskt utbildade försäljare skulle ha någon positiv inverkan på 
exportframgång.27 Tookey (1964) och Bilkey (1982) undersökte om de 
exportutbildningar respektive säljarutbildningar som företagen tillhandahöll sin 
personal hade någon positiv effekt på exporten, men ingen av dem fann något 
signifikant samband. Studier har däremot visat att det finns ett positivt samband 
mellan företags intresse för formaliserade exportutbildningsprogram och hur 
aktiva de är som exportörer (Samiee & Walters, 1999, 2002). 
 
 
3.3.2  Informationsinsamling, planering och uppföljning 
Flera forskare har, inte oväntat, kommit fram till slutsatsen att tillgång till 
relevant marknadsinformation är betydelsefullt för att lyckas på utländska 
marknader. Ett av de största problemen i samband med småföretags export har 
visat sig vara just bristen på sådan information (Kedia & Chhokar, 1986; 
Miesenbock, 1988; O´Rourke, 1985). I enlighet med detta resonemang, har 
antalet externa informationskällor som använts av företag, och graden av extern 
informationskontakt, visat sig samvariera med exportframgång (Cooper & 
Kleinschmidt, 1985; Denis & Depelteau, 1985; MacPherson, 1995).  

Eget aktivt informationsinsamlande har dock ofta visat sig spela en än 
större roll för exportframgången. McDougall och Stening (1975) fann att företag 
som i högre grad utförde egna undersökningar hade större framgång än de som 
endast förlitade sig på externa sekundärkällor. Även Francis och Collins-Dodd 
(2000) fann att insamlandet av primärdata var tydligare associerat med 
exportframgång (multipla framgångsmått), än sekundärdata. I en studie av Hart 
och Tzokas (1999) befanns ”formella” informationsaktiviteter 
(marknadsundersökningar, seminarier, etcetera) vara närmare förknippade med 
exportframgång, än ”informella” (kundbesök, mässor, etcetera). Yeoh (2000) 
som studerade informationsinsamling på bred basis fann att företags eget 
informationsinsamlande hade starkast samband med exportframgång, följt av 
information ifrån handelskammare, exportråd, etcetera, medan den tredje faktorn 
– information genom offentliga dokument – helt saknade signifikant samband 
med exportframgång. Rose och Shoham (2001) som enbart undersökte företags 
                                           
27 Lindqvist mätte emellertid inte de faktiska utbildningsnivåerna i företagen, utan enbart respondenternas 
uppfattning om vikten av sådana utbildningar för företagets viktigaste produkt, varför giltigheten kan diskuteras. 
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eget informationsinsamlande fann att detta samvarierade positivt med tre av de 
fyra mått som användes för att mäta exportframgång. 

En speciell form av insamling av primärdata är marknadsundersökningar 
som utförs bland kunder på utlandsmarknader. Förekomsten och omfattningen 
av sådana har i skilda studier visat sig ha betydelse för export (Burton & 
Schlegelmilch, 1987; Keng & Jiuan, 1989; Louter et al., 1991). Sood och Adams 
(1984) fann i sin studie att företag som utförde egna marknadsundersökningar 
hade en högre exportandel än dem som inte gjorde det. Det omvända 
förhållandet rådde för insamlande av sekundärdata, det vill säga de som hade en 
lägre exportandel ägnade sig alltså i större utsträckning åt detta. Detta betyder 
antingen att primärdata är av större betydelse än sekundärdata vid export, eller 
också att egna marknadsundersökningar är så pass resurskrävande att de inte 
prioriteras lika högt av företag som har begränsad exportverksamhet, och att 
dessa istället väljer ett alternativ som är billigare och går snabbare. Samband 
saknades dock mellan marknadsundersökningar, respektive allmänt 
informationsinsamlande, och exportframgång i studierna av Madsen (1988) och 
Reid (1983b).  

Företags nyttjande av myndigheters och andra organisationers assistans 
och konsulttjänster i olika exportfrågor har undersökts i ett flertal studier 
(Brasch, 1981; De Noble, Amann & Moliver, 1988; Lages & Montgomery, 
2005; Mayer & Flynn, 1973; Moriarty et al., 1994). Enligt Miesenbock (1988), 
som studerat tidigare forskning på området, så har de flesta företag, både 
exportörer och icke-exportörer, kännedom om existensen av exportstöd. De 
känner inte till detaljer, och anser att stöden antingen inte är tillräckliga, eller 
nog adekvata, för just deras exportproblem. Visserligen anses hjälpen befrämja 
exporten, men de flesta företag uppger att de inte skulle ha reducerat sina 
exportaktiviteter om stödtjänsterna inte funnes (a.a.). Det synes som företagarna 
ansett att exportassistans är viktigt, men för andra än dem själva. Flera studier 
har fått resultat som indikerar att exportassistans har en positiv inverkan på 
småföretags export (Francis & Collins-Dodd, 2004; Hardy, 1987; Holzmüller & 
Kasper, 1991; Lages & Montgomery, 2005; Ogunmokun & Ng, 2004; Vatne, 
1993). I Tookeys (1964) studie samvarierade antalet utnyttjade exporttjänster 
(”tre tjänster eller fler” användes som dummyvariabel) med exportens andel av 
den totala omsättningen, men sambandets kausala riktning är inte självklar och 
framgår inte av artikeln. Andra forskare har kommit till slutsatsen att assistans är 
oviktigt i exportsammanhang (Albaum, 1983; Kirpalani & MacIntosh, 1980; 
O´Rourke, 1985).  

Miesenbock (1988) fann i sin granskning att alla studier utom två kunde 
redovisa signifikanta samband mellan långsiktig exportplanering och 
exportframgång. Totalt är det många forskare som funnit samband mellan 
exportplanering och exportframgång (Bijmolt & Zwart, 1994; Cavusgil & 
Nevin, 1981; Cavusgil et al., 1979; Fenwick & Amine, 1979; Kaynak & 
Kothari, 1984; Ling-Yee & Ogunmokun, 2001a; Madsen, 1988; Samiee & 
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Walters, 2002; Shoham, 1999; Walters, 1985). De flesta av dem har mätt 
exportframgången som storleken på exporten (vanligtvis som exportens andel av 
omsättningen). Ett par studier har funnit positiva samband mellan planering och 
exportandel, men ej mellan planering och exportlönsamhet (Beamish et al., 
1993; Samiee & Walters, 1990). Det ligger därför nära till hands att dra samma 
slutsats som Tesar (1977), nämligen att medan storexportörer systematiskt 
planerar för att utveckla sina marknader så är företagare med liten export inte 
tillräckligt involverade för att utarbeta explicita exportplaner, det vill säga 
sambandets kausala riktning kan lika gärna vara den motsatta, mot den som 
avsågs att mätas i de ovan nämnda studierna.  

Uppföljning av exportverksamheten visar på mindre tydliga samband 
med exportframgång, än vad planering gör. Visserligen har flera forskare 
kommit fram till att även graden av kontroll påverkar exportresultaten positivt, 
men det förekommer också att signifikanta resultat inte erhållits. Kirpalani och 
MacIntosh (1980) fann i sin studie att kontrollrapportering var den enskilda 
oberoende variabel som starkast korrelerade med exportframgång. Andra 
forskare som också funnit att olika slags uppföljning och rapportering av 
exportverksamheten inverkat positivt på exportframgången är Bilkey (1982), 
Madsen (1988) och Yaprak (1985). Forskare som inte funnit motsvarande 
samband är Keng och Jiuan (1989) samt Moini (1995).  
 
 
3.3.3  Sammanfattande kommentarer 
Kunskap tycks vara av stor betydelse för exportörer, framförallt 
marknadskunskap. Utbildningsbakgrund och andra kompetenser bland ledning 
och personal verkar inte vara betydelselösa i sammanhanget, men ändå ha en 
något underordnad vikt. Antalet studier som signifikant har kunnat påvisa dessa 
båda kunskapsslags betydelse för exportframgång återfinns i Tabell 3.4 nedan. 
Företagsledares utbildningsnivå och språkkunskaper har studerats med blandade 
resultat som följd. En anledning till de skilda resultaten kan vara att de olika 
studierna sinsemellan har varit rätt olika beträffande ursprungsland samt vilka 
branscher och företagsstorlekar som undersökts, liksom angående vilka 
beroendevariabler som använts. I en av studierna tycks man exempelvis snarare 
ha mätt företagsstorlek än exportframgång, eftersom det korrelerande måttet är 
exportens storlek mätt i absoluta termer och inte i relativa. Angående 
företagsledares tidigare erfarenheter av exportrelaterat arbete och utlandsarbete 
uppvisar dock ett flertal studier signifikanta resultat. Medarbetarnas 
utbildningsbakgrund och specialistkompetens, i synnerhet teknisk sådan, visar 
sig ha rätt tydliga samband med exportframgång. Ingen av de funna studierna 
uppvisar resultat som motsäger detta. Antalet studier är dock relativt begränsat. 
Företagens internutbildningar verkar emellertid inte bidra så mycket till 
exportframgång. Inte i någon av de funna studierna har signifikanta samband 
kunnat påvisas. 
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Tabell 3.4  Översikt över variabler som återspeglar kunskapsorientering och som i 
sambandsstudier uppvisat signifikanta korrelationer med exportframgång. 
 

Kunskapsorienterade variabler som visat sig samvariera med exportframgång 
Oberoende  variabel Antal studier som 

signifikant påvisat 
variabelns samband 
med exportframgång*

Vanligast 
förekommande mått 
på exportframgång 
i dessa studier 

Positivt 
eller 
negativt 
samband

Utbildning, kompetens och erfarenhet 
Företagsledarens utbildningsnivå 1 Exportandel + 
Företagsledarens språkkunskaper 1 Exportandel + 
Företagsledarens erfarenheter av exportrelaterat arbete 3 Olika + 
Företagsledarens tidigare utlandsarbete 5 Olika + 
Anställdas utbildningsnivå 1 Exportandel + 
Anställdas specialistkompetens 2 Exportandel - Index + 

Informationsinsamling, planering och uppföljning 
Nyttjande av externa informationskällor 2 Olika + 
Eget insamlande av marknadsinformation 5 Olika + 
Kundundersökningar på utlandsmarknader 2 Exportandel - Index + 
Nyttjande av exportassistans 6 Exportandel + 
Exportplanering 10 Exportandel + 
Uppföljning och rapportering 3 Exportlönsamhet + 
 * Endast samband som är statistiskt signifikanta, oavsett analysmetod, på minst 0,05-nivån är medtagna. 
 
 
Insamlande av relevant marknadsinformation, och i synnerhet om det utförs av 
företaget självt, har visat sig vara av stor betydelse för exportframgång. En 
speciell typ av marknadsinformation som visat sig vara betydelsefull är 
kundinformation, insamlad genom företagens marknadsundersökningar. En 
annan företeelse som visat sig vara viktig i exportsammanhang är långsiktig 
exportplanering. I många studier har detta undersökts och i endast ett fåtal av 
dessa har samband med exportframgång uteblivit. Däremot finns det oklarheter 
beträffande sambandets kausala riktning. Eftersom de flesta av de utförda 
studierna har tillämpat mått som på något sätt beskrivit exportens omfattning, 
kan sambandsförhållandet istället vara att större exportörer i högre utsträckning 
än mindre ägnar sig åt exportplanering. Det saknas dock entydiga teoretiska och 
empiriska slutsatser kring hur det förhåller sig med det. Mindre tydliga samband 
med exportframgång uppvisar uppföljning av verksamheten och 
kontrollrapportering. Det går inte heller att dra några entydiga slutsatser om 
nyttan av exportassistans och nyttjandet av konsulttjänster ifrån myndigheter 
och intresseorganisationer, även om det finns studier som ger indikationer om att 
det har betydelse. 
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3.4   Inre kontrollförankring mer framgångsrikt än fatalism vid export 
 
I den normativa litteraturen om internationell marknadsföring (textböcker och 
liknande) brukar det hävdas att medvetna strategier, systematiska analyser och 
ekonomiskt rationella motiv och vägval är det som bäst gynnar företagen i deras 
export (Bradley, 2002; Cateora & Ghauri, 1999; Keegan, 2002). Kritiker hävdar 
att denna så kallade managementskola inte korrekt beskriver hur verkligheten 
ser ut vid exportsatsningar, i synnerhet inte för de små företagen, utan att 
mycket av exportverksamheten tvärtom är styrt av tillfälligheter (Byberg, 1993; 
Johanson & Vahlne, 1990; Malekzadeh & Rabino, 1986; McDonald, 1983; 
Samiee & Walters, 1990; Wahlberg [red.], 1993). Det finns dock anledning att 
göra åtskillnad mellan det som är vanligt förekommande bland exportföretag 
och det som är mest ändamålsenligt för dem. Empiriska studier ger tydliga 
indikationer om att ett fatalistiskt förhållningssätt, som innebär att företagare 
litar till slumpen och låter exporten utvecklas av sig själv, har mindre 
möjligheter att generera framgång (Aaby & Slater, 1989; Beamish et al., 1993; 
Verhoeven, 1988). 

Inom psykologin och entreprenörskapslitteraturen har det utvecklats en 
teori som beskriver just detta förhållande, kallat inre kontollförankring 
(Brockhaus, 1982; Hull, Bosley & Udell, 1980; Welsch & Young, 1982). Teorin 
går ut på att personer (exempelvis entreprenörer) har större möjligheter att 
lyckas med vad de företar sig om de har grundinställningen att det främst är de 
själva som styr över vad som händer i deras liv, det vill säga att de har en inre 
kontrollförankring. Dessa personer har en stor benägenhet att analysera, planera 
och fatta rationella beslut. De personer som tvärtemot har en extern eller yttre 
kontrollförankring anser att de själva styr mycket litet av sina liv, och att de 
istället i hög grad är i händerna på ”makthavare”, ”ödet”, ”lyckan”, etcetera. 
Dessa personer har en större benägenhet att förlita sig på slumpen och olika 
tillfälligheter, och blir därmed inte lika framgångsrika i sina verk. 

Exakt hur begreppet inre kontrollförankring ska definieras och mätas är 
fortfarande under debatt (Hansemark, 2003). Det anses vara ett tämligen 
generellt begrepp som täcker en mängd olika situationer (Chen et al., 1998). 
Avseende företagande och framgång torde dock begreppet ha sin främsta 
tillämpning avseende motiv för olika handlingssätt samt vid olika former av 
strategiskt tänkande (Littunen & Storhammar, 2000). Exempel inom forskningen 
om exportframgång där dessa tillämpningar har stått i fokus är studier av 
motiven för val av exportmarknader, om valen sker systematiskt eller 
slumpmässigt, samt studier om medvetna strategival mellan exempelvis 
fokusering och diversifiering, eller mellan lågkostnadsstrategi och att vara 
kvalitetsledande (Brouthers & Nakos, 2005; Ling-Yee & Ogunmokun, 2001b). 
Det synes därför vara lämpligt att här dela in dessa påverkansfaktorer i en grupp 
bestående av motiv för olika handlingsvägar och en grupp för de medvetna 
strategival som företagen gör. 
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3.4.1 Ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder 
Det är känt att många småföretag inte planerar sina exportaktiviteter så noga, 
och att de skäl som anförts för exportstarten ofta är efterrationaliseringar 
(Verhoeven, 1988). Orsakerna till att ett företag börjat med export kan i princip 
vara två. Antingen har företaget aktivt sökt sig ut på exportmarknaderna, eller 
också har det ”inbjudits” till export genom oombedda order från utlandet. Hur 
vanligt det ena eller andra sättet varit för start av export varierar mellan olika 
undersökningar. P.R. Christensen (1991) refererar till en studie där så många 
som 80 procent av företagen hade startat sin export på basis av spontana order, 
medan i Groke och Kreidles (1967) studie hade 46 procent av företagen börjat 
sin export på detta vis. I andra studier är det svårt att avgöra eftersom 
respondenterna fått ta ställning till alternativ där orsaker och motiv blandats 
(Kaynak & Kothari, 1984; Kaynak et al., 1987). Om sättet att starta sin export 
kopplas till hur framgångsrik den senare blivit, så visar tillgängliga studier att 
medvetna och aktiva exportsatsningar ifrån företagens sida givit bättre resultat 
än exportstarter som uppkommit som en följd av oombedda förfrågningar utifrån 
(Beamish et al., 1993; Welch & Wiedersheim-Paul, 1980).  

En hel del olika motiv har angetts, i tillgängliga studier, för att företag 
startat exportverksamhet. Till de vanligaste hör följande: 
överkapacitet/överproduktion, begränsad/sviktande efterfrågan på 
hemmamarknaden, unik produkt eller kompetens/teknologi, kostnadseffektivitet 
eller stordriftsfördelar, tillväxtmotiv, vinstmotiv, 
riskspridning/marknadsdiversifiering, ledningens intresse för export samt 
statliga stimulansåtgärder (Bilkey & Tesar, 1977; Cavusgil & Nevin, 1981; 
Culpan, 1989; Edmunds & Khoury, 1986; Holmlund & Kock, 1998; Kaynak & 
Kothari, 1984; Kaynak et al., 1987; Khan, 1978; Philip, 1998; Welch & 
Wiedersheim-Paul, 1980). De olika motivens eventuella betydelse för 
exportframgång har länge varit relativt outredd. I McDougall och Stenings 
(1975) studie visade sig somliga skäl påverka exportframgången i positiv 
riktning, men något tydligt mönster hos de olika motiven gick inte att urskilja. I 
andra studier har det dock visat sig att så kallade ”proaktiva” eller ”rationella” 
motiv varit förknippade med framgångsrik export, medan 
”reaktiva”/”konservativa” motiv har haft en negativ inverkan på exportframgång 
(Baldauf et al., 2000; Francis & Collins-Dodd, 2000; Vatne, 1993).28  

En faktor som ligger nära motiven för att en gång i tiden ha börjat 
exportera är vilket/vilka mål som företagen har med sin nuvarande export. Dessa 
kan sammanfalla, det vill säga då företaget har samma mål idag som då man 
började exportera, exempelvis ökad vinst eller tillväxt. Exportmål är dessutom 
många gånger svåra att särskilja ifrån företagsmål i stort. Få studier har utförts 
                                           
28 Exempel på proaktiva skäl är: ”efterfrågan på utländsk marknad”, ”uppnå en konkurrenskraftig 
kostnadsposition” och ”erhålla skattefördelar” – medan reaktiva skäl exempelvis är: ”högt konkurrenstryck på 
hemmamarknaden”, ”överproduktion” och ”försämrad företagslagstiftning hemma”.  

•



 69

där det undersökts om företags exportmål haft någon effekt på exportframgång. 
Piercy (1983) kunde i sin kategorisering i ”aktiva” respektive ”reaktiva” 
exportörer, där de förra var framgångsrikare än de senare (mätt som 
exportandel), se att de aktiva exportörerna i högre utsträckning hade vinst som 
exportmål, medan de reaktiva hade försäljningsvolym. Det resultatet går att 
tolka som att de ”aktiva”, vilka redan har en stor export, främst behöver se till 
att nå ökad lönsamhet i sin exportverksamhet, medan de ”reaktiva” i första hand 
behöver få upp storleken på exporten, kanske för att det alls ska vara någon 
mening att ägna sig åt export. 

Liksom att exporten ofta startar av en slump, är enligt Mayer och Flynn 
(1973) också processen genom vilken småföretagen väljer exportmarknader ofta 
ytlig och ofullständig. Forskning visar dock att om valet av marknad stöder sig 
på rationella motiv och en systematisk analys av de olika möjligheter som finns 
blir resultatet bättre, än om man låter tillfälligheter styra. I enlighet med Aaby 
och Slater (1989), vilka gått igenom forskningsresultat kring påverkansfaktorer 
för exportframgång mellan åren 1978 och 1988, har en mängd forskare funnit 
samband mellan systematiskt sökande efter lämpliga länder att exportera till och 
graden av exportframgång. Författarna redovisar inga studier med icke-
signifikanta resultat eller negativa samband.  I ett antal empiriska studier har det 
framgått att det råder ett positivt samband mellan systematisk analys av 
möjligheterna att exportera till olika länder och exportframgång (Brouthers & 
Nakos, 2005; Cavusgil, 1984; Moini, 1995). Verhoeven (1988) kom fram till att 
det var nödvändigt för företag som skulle lyckas med sin export att de (i berörda 
fall) övergick ifrån en export styrd av tillfälligheter till ett systematiskt och 
analytiskt val av exportmarknader. Yip et al. (2000) fann att ett stegvist och 
systematiskt tillvägagångssätt vid internationaliseringen (motivation/planering 
→ marknadsundersökningar → marknadsval → etableringsform → 
engagemang) påverkade exportframgången i positiv riktning. 

Den syn på exportföretags sätt att välja sina marknader som varit 
förhärskande sedan 70-talet bygger på Uppsalaskolans modell om 
internationaliseringen som ett gradvist ökande företagsengagemang i små steg, 
vilket innebär att exporten startar till (psykiskt) närliggande marknader 
(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Andra forskare konfirmerade denna bild 
(Bilkey & Tesar, 1977; Khan, 1978). Tesar (1977) fann att närheten till 
marknaden betydde mycket för icke-exportörer, relativt mycket för ”lätta” 
exportörer och relativt lite för ”tunga” exportörer. Även viss senare forskning 
ger stöd åt Uppsalaskolan (Holmlund & Kock, 1998; MacPherson, 1995). 
Mycket av den senare forskningen har emellertid visat att företag numera ofta 
hoppar över steg i internationaliseringsprocessen, och börjar på ett tidigt stadium 
exportera till mer avlägsna länder (Nordström, 1991). Benägenheten till detta, 
liksom snabbheten i internationaliseringstakten, har visat sig samvariera med 
företagens teknologiska nivå och branschtillhörighet (Boter & Holmqvist, 1996; 
Lindqvist, 1991; O´Farrell et al., 1998). Det har i ett flertal studier visat sig att 
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avståndet, eller den psykiska distansen, till exportmarknaderna inte haft någon 
signifikant inverkan på exportaktiviteten eller exportframgången (Calantone et 
al., 2005; Cavusgil, 1984; Madsen, 1988; Moini, 1995; Reid, 1983a). Cooper 
och Kleinschmidt (1985) fann dock att exportföretag som var orienterade mot 
hela världen i genomsnitt hade en högre exporttillväxt, än de som främst var 
orienterade mot sina närmaste grannländer.  

En annan distinktion mellan olika typer av exportmarknader som har 
gjorts är den mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer. Denis och 
Depelteau (1985) fann i sin studie att kanadensiska exportörer som i högre grad 
riktade sig mot industrialiserade marknader hade en högre tillväxt än de som 
lade större tonvikt vid utvecklingsländer. Ett liknande resultat erhöll C.H. 
Christensen et al. (1987), vilka fann att framgångsrika brasilianska exportföretag 
i högre grad förlitade sig på industrialiserade marknader. Förhållandet att 
överhuvudtaget exportera till utvecklingsländer har dock visat sig samvariera 
med högre exportlönsamhet för kanadensiska företag och högre exportandel för 
brittiska företag (Beamish & Munro, 1987; Beamish et al., 1993). Detta 
förhållande hänger dock snarare ihop med hur många länder man totalt 
exporterar till, det vill säga om man tillämpar en diversifierad marknadsstrategi 
(och även exporterar till utvecklingsländer) eller inte.  

Vilken slags information som samlas in i samband med att valet av 
exportmarknad görs har också betydelse för framgången. Hart och Tzokas 
(1999) fann att generell bakgrundsinformation om infrastruktur och liknande 
korrelerade starkare med exportframgång (både exportandel och 
exportlönsamhet), än information om marknaders attraktionskraft och 
nödvändiga anpassningar. Beamish och Munro (1987) och Beamish et al. (1993) 
kom fram till att om företagen i förväg genomförde undersökningar av lämpliga 
distributionssätt så kunde detta påverka exportframgången i positiv riktning. I 
den tidigare studien av de två påverkades exportlönsamheten (endast 
kanadensiska företag ingick i materialet), i den senare påverkade det 
exportandelen för de brittiska företagen (både brittiska och kanadensiska företag 
ingick). 
 
 
3.4.2  Medvetna exportstrategier 
I enlighet med Porters (1980) olika basstrategier för konkurrenskraft, kan 
företag välja mellan att satsa på fokusering, differentiering eller 
kostnadsöverlägsenhet. Fokusering på en eller ett fåtal speciellt utvalda 
exportprodukter har i vissa studier visat sig vara att föredra ur 
framgångssynpunkt (Kirpalani & MacIntosh, 1980; Lehtimäki, 1992). Piersy 
(1983) fann att produktfokusering också var en viktig anledning för företag att 
exportera till ett stort antal länder. Det underlättar naturligtvis om man ska gå in 
på flera marknader om man inte har så många olika produkter att hålla reda på. 
Beamish och Munro (1987) samt Beamish et al. (1993) fann däremot att en 
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omfattande produktlinje på de utländska marknaderna sammanhängde med en 
stor exportandel för företagen. I Cooper och Kleinschmidts (1985) studie 
korrelerade produktkoncentration varken med exporttillväxt eller med 
exportintensitet (exportandel). 

Fokusering kontra diversifiering som olika strategier att välja kunder, 
och den betydelse det haft för exportframgång, har också studerats. Lehtimäki 
(1992) fann att en koncentration av försäljningen till de tre största utländska 
kunderna (minst 45 procent) gav det bästa ekonomiska utfallet för exporten, för 
alla tre branscher som undersöktes.29 Fokusering på endast en kundgrupp gav, i 
samma studie, däremot inga signifikanta utfall för de använda framgångsmåtten. 
Louter et al. (1991) fann också att fokusering som kundstrategi var att föredra i 
exportsammanhang. De cirka tio procent av de undersökta företagen (totalt 165 
stycken) som nyttjade en fokuserande strategi angav samtliga att exporten 
endera var tillfredsställande eller mycket lönsam.30 I en senare studie av Dean et 
al. (2000) visade det sig att företagen med större exportandel hade färre kunder 
på sina viktigaste exportmarknader, än företagen med mindre procentuell export. 

Av många förknippas export med höga kostnader, i synnerhet initialt. 
Små företag, respektive företag som befinner sig i ett tidigt skede av sin 
internationalisering, har svårare att uppamma tillräckliga finansiella resurser för 
export än större respektive mer erfarna företag (Abdel-Malek, 1978; 
Miesenbock, 1988; O´Rourke, 1985). Abdel-Malek (1978) fann dessutom att de 
mindre exportörerna värderade de finansiella resursernas relativa betydelse för 
exporten högre, än större exportörer. De empiriska resultaten kring vilka effekter 
finansiella fördelar har på exportframgång är dock inte entydiga, och storleken 
på kapitalinvesteringarna verkar sakna relevans i sammanhanget (Miesenbock, 
1988). Det har dock framkommit att icke-exportörer bedömer kostnaderna som 
högre, än dem som redan exporterar (Brady & Bearden, 1979; Roy & Simpson, 
1981), något som kan ha bidragit till att de förra avstått ifrån att exportera. I en 
studie av Moini (1995) framkom att respondenterna generellt ansåg att export 
var dyrare än hemmaverksamhet, däremot framkom inga signifikanta skillnader 
i uppfattningarna mellan de framgångsrika exportörerna och övriga. Suárez-
Ortega och Álamo-Vera (2005) erhöll insignifikanta resultat angående 
kostnadslägets samband med exportframgång, i sin studie. Lehtimäki (1992) 
undersökte om lågkostnadspositionering var framgångsrikt i 
exportsammanhang, men kom inte fram till något entydigt resultat.31 Baldauf et 
al. (2000) fann däremot att sambandet mellan att tillämpa en lågkostnadsstrategi 
och exporteffektivitet var negativt, tvärtemot sin egen hypotes. Ett signifikant 

                                           
29 Branscherna var beklädnad, livsmedel och elektronik. 
30 Fokusering definieras i studien som att företagen efter en segmentering av marknaden endast riktade in sig mot 
ett segment. 
31 Han erhöll samband i en av tre studerade branscher, men sambanden för de olika framgångsmåtten pekade åt 
olika håll. 
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positivt samband mellan lågkostnadsstrategi och exporttillväxt fann dock Ling-
Yee och Ogunmokun (2001b) i sin studie. 

Nära kopplat till låga kostnader som tillämpad företagsstrategi är 
möjligheterna att kunna hålla låga och konkurrenskraftiga priser. Miesenbock 
(1988), som gått igenom tidigare forskning på området, kom dock fram till att 
några generella slutsatser inte går att dra om lämplig prisnivå vid export, och 
Weinrauch och Raos (1974) argumenterar för att prisjusteringar för export kan 
behöva göras såväl uppåt som nedåt, både i förhållande till de lokala 
konkurrenternas priser och till de hemmamarknadspriser som tillämpas, allt efter 
situationen i övrigt.32 Vad som är lämplig prisnivå skiljer sig från bransch till 
bransch. Det skiljer sig vidare mellan olika exportmarknader och är beroende på 
hur övriga marknadsföringsinstrument används. Ogunmokun och Ng (2004) 
kopplar exempelvis ihop höga priser med produktdifferentiering och finner att 
denna kombination är framgångsrik vid export. Prissättningen har även olika 
inverkan på framgången beroende på vilka mål företag har med sin export, och 
därmed på de skilda måtten på exportframgång. Inte oväntat tycks det finnas ett 
samband mellan låga/konkurrenskraftiga exportpriser och stor exportförsäljning 
(C.H. Christensen et al., 1987; Holzmüller & Kasper, 1991; Lehtimäki, 1992; 
Madsen, 1988; Philip, 1998; Tesar, 1977), men även mellan höga exportpriser 
och hög exportlönsamhet (Bilkey, 1982, 1985; Koh & Robicheaux, 1988). I linje 
med detta erhöll Louter et al. (1991), som använde båda dessa framgångsmått, 
ett signifikant samband mellan ”goda/resonabla” priser och exportandel, medan 
samband saknades mellan samma prisvariabel och exportlönsamhet. Ett lågt pris 
ökar försäljningen, men kanske inte lönsamheten. 

Även lönenivån inom ett företag har att göra med vilken kostnadsstrategi 
man tillämpar. Löneläget inom exportföretag och dess betydelse för 
exportframgång är inte så flitigt studerat i den tidigare forskningen, och de 
resultat som finns tillgängliga är något oklara. Wagner (1995) undersökte hur 
humankapitalintensitet (mätt som bruttolönekostnaden per anställd) inverkade 
på exportintensiteten inom fyra olika branscher, och fann ett signifikant positivt 
samband för tre av dessa. Ogram (1982) fann däremot inte i sin studie att 
lönenivån skulle ha någon som helst relevans för exporten. Det är således svårt 
att dra några entydiga slutsatser om lönenivåns betydelse i exportsammanhang. 
 
 
3.4.3  Sammanfattande kommentarer 
Liksom i tidigare avsnitt finns de faktorer som uppvisat signifikanta samband 
med exportframgång åskådliggjorda i tabellform (se Tabell 3.5). Det 

                                           
32 De exemplifierar genom att redogöra för en tillverkare av luftkonditionerare som på utländska marknader 
säljer utrustningen i lyxigare utförande och till högre pris, än på USA-marknaden där den säljs som en 
”allemanspryl” till ett brett segment. Ett annat exempel rör en risproducent som gör bedömningen att han inte 
kan sälja hela sin produktion till rådande prisnivå på hemmamarknaden, och väljer att sälja överskottet 
utomlands till ett lägre pris, i stället för att bidra till sjunkande priser hemma. 
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genomgående mönstret i ovanstående presentation är, kanske inte helt oväntat, 
att exporthandlingar som bygger på medvetna rationella analyser och strategier 
är mer framgångsbringande än sådana som beror på slump och tillfälligheter. En 
välplanerad exportstart har till exempel visat sig vara överlägsen en oplanerad. 
Motsvarande gäller för de motiv man haft för att påbörja sin export, liksom 
motiven för att välja specifika marknader, nämligen att rationella proaktiva skäl 
lett till större framgång än reaktiva sådana. Avseende de nuvarande målen med 
exporten har endast en studie gått att hitta, varför det är svårt att uttala sig 
generellt.  
 
 
Tabell 3.5  Översikt över variabler som återspeglar inre kontrollförankring och som i 
sambandsstudier uppvisat signifikanta korrelationer med exportframgång. 
 

Variabler rörande inre kontrollförankring som visat sig samvariera med exportframgång 
Oberoende  variabel Antal studier som 

signifikant påvisat 
variabelns samband 
med exportframgång*

Vanligast 
förekommande 
mått på 
exportframgång i 
dessa studier 

Positivt 
eller 
negativt 
samband

Ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder 
Exportstarten medvetet planerad, och ej slumpmässig 2 Olika +  
Ekonomiskt rationella motiv för att börja exportera 4 Exportandel +  
Nuvarande mål med exporten av proaktiv natur 1 Steg i internat.proc. + 
Systematiska val av exportmarknader 3 Olika + 
Psykiskt avstånd till exportmarknader utan betydelse vid val 1 Exporttillväxt + 
Industriländer – utvecklingsländer 4 Olika +/- 
Insamlade marknadsdata inriktad mot distributionsmöjligheter 3 Expandel – Explöns + 

Medvetna exportstrategier 
Fokusering på ett fåtal produkter 4 Exportandel +/- 
Fokusering på ett fåtal kunder 3 Olika + (fokus)
Lågkostnadsstrategi 2 Olika +/- 
Lågprisstrategi 10 Olika +/- 
Låglönestrategi 1 Exportandel - 
* Endast samband som är statistiskt signifikanta, oavsett analysmetod, på minst 0,05-nivån är medtagna. 
 
 
Angående det psykiska avståndet till de exportmarknader som väljs och dess 
inverkan på exportframgång, är det inte så lätt att se något mönster. De resultat 
som finns tillgängliga ger dock en antydan om att val av länder på längre 
psykiskt avstånd ifrån hemlandet är förknippat med större exportframgång. Det 
skulle kunna innebära att företag valt dessa avlägsna marknader av proaktiva 
och rationella ekonomiska skäl, till skillnad ifrån dem som exporterar till 
grannländerna, bara för att de ligger nära till hands och kan anses vara 
okomplicerade i kulturellt hänseende. Det finns även en tendens till att 
industriländer skulle vara bättre att sälja till än utvecklingsländer. Logiken 
bakom det torde vara att de förra länderna erbjuder en större marknadspotential, 
på grund av att de har en mer välutvecklad ekonomi. Däremot uppvisar de 
företag som dessutom exporterar till utvecklingsländer bättre resultat än dem 
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som enbart betjänar industrialiserade marknader. Det innebär alltså ingen 
nackdel att exportera till utvecklingsländer, även om deras marknader är relativt 
små. Avseende vilken typ av marknadsdata som insamlas inför export till ett 
nytt land, visar tillgängliga studier att information om infrastruktur och möjliga 
marknadskanaler är det som haft störst betydelse. Det förefaller naturligt 
eftersom goda distributionsmöjligheter är en absolut förutsättning för att över 
huvud taget kunna sälja på en ny marknad. 

De flesta studier pekar mot att som exportstrategi är fokusering att 
föredra före diversifiering. Det visar sig att en koncentration på relativt få 
produkter och kunder har gett bättre resultat, än att sprida uppmärksamheten på 
många. Ett undantag till detta utgör fokusering på få exportmarknader, som visat 
sig ge sämre resultat än export till flera länder.33 För- och nackdelarna med att 
tillämpa en lågkostnadsstrategi, med tillhörande pris- och lönenivåer, verkar 
däremot vara mer situationsspecifika än generella. Kostnads- respektive 
löneläget och deras påverkan på exportframgång har påträffats bara i ett fåtal 
studier, och resultaten ifrån dessa pekar dessutom i olika riktningar. Prisnivån, 
som har studerats av betydligt fler, visar att det skiljer sig mellan vilket mått på 
exportframgång som använts i de olika studierna, med sambanden: höga priser – 
hög lönsamhet, och låga priser – stor försäljning. Det tycks som att de analyser 
som utförts, vilka endast kopplat pris- och kostnadsfrågorna direkt till 
exportframgång, har varit alltför enkla för att leda fram till några 
tillfredsställande slutsatser. För att sådana skulle ha kunnat dras hade det behövt 
undersökas indirekta samband med ytterligare variabler – till exempel bransch, 
produktslag, kvalitet och exportmarknad. 
 
 
3.5   Slutsatser av tidigare forskning om exportframgång 
 
Den tidigare forskningen visar upp en stor variationsvidd av olika teoretiska fält 
och enskilda faktorer som studerats vid skilda tillfällen. Det har dock visat sig 
vara svårt att fullständigt och övertygande peka ut vilka av dessa områden och 
faktorer som är mer betydelsefulla än andra. Ett antal faktorer kan uteslutas på 
grund av att inga studier visat att de inverkar på exportframgång, liksom att ett 
antal faktorer med säkerhet kan sägas vara betydelsefulla för exporten därför att 
en mängd tidigare studier entydigt visat på detta. Däremellan finns det ett stort 
antal studerade faktorer vars påverkan på export förblir osäker efter denna 
forskningsgenomgång, på grund av att antingen är de tidigare erhållna resultaten 
så divergerande eller också har förhållandena inte utretts i tillräcklig omfattning. 
Ett problem i sammanhanget, och som kan vara en förklaring till flera av de 
avvikande resultaten, är att denna mångfald av presumtiva påverkansfaktorer 
inte tidigare testats på ett och samma stickprov med exportföretag, vid ett och 
                                           
33 Anledningen till att antal länder skiljer sig och hellre bör betraktas som ett mått på exportframgång, än som en 
oberoende variabel i det här sammanhanget, har redan diskuterats i föregående kapitel. 
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samma mättillfälle. Detta krävs om faktorernas olika betydelse för 
exportframgång ska kunna analyseras på ett korrekt sätt. Tidigare resultat är 
därför i många fall inte jämförbara med varandra. De faktorer som här framstått 
som osäkra avseende exportpåverkan kan av det skälet inte avfärdas, utan 
inkluderas därför i föreliggande studie.  

Trots att forskningsområdet spänner över ett brett fält så har mycket få 
breddstudier gjorts, och i de fall där sådana har utförts, har antalet undersökta 
påverkansfaktorer varit relativt begränsat. En av få tillgängliga studier som haft 
tillräcklig omfattning avseende både bredd och djup för att kunna besvara frågan 
är Lehtimäkis (1992), men han särskilde inte faktorernas olika betydelse, och 
använde sig dessutom av okonventionella mått på exportframgång.34 Detta 
föranleder att den här studien är brett upplagd och innehåller många olika 
frågeställningar för att det ska vara möjligt att uttala sig om vilka enskilda, och 
sammanhållna grupper av, faktorer som utövar störst påverkan på 
exportframgång. Studien är även upplagd på så vis att kontroll kan utövas över 
vissa grundläggande skillnader som kan finnas mellan olika typer av företag, 
med avseende på vilka förutsättningar de har att lyckas bra med sin export. Detta 
för att minimera risken att indirekta samband med dominanta 
bakgrundsförhållanden stör mätningen av de påverkansfaktorer som är föremål 
för studien. Det har tidigare framgått att tre sådana kontrollvariabler – region, 
bransch och företagsstorlek – är fruktbara att använda vid stickprovsurval och i 
analyser, vilket därför görs i denna studie.  
 
 
3.6  Föreslagen undersökningsmodell 
 
I kapitel två behandlades i tur och ordning tre olika typer av faktorer som ingår i 
studien. Först berördes de beroende variablerna, som här är liktydigt med olika 
mått på generell exportframgång. Därefter diskuterades de faktorer som är 
oberoende i förhållande till exportframgång, och som bevisligen kan påverka 
densamma, men som inte är generella, eftersom inte alla företag kan dra fördel 
av dem. Det är de strukturella bakgrundsförhållanden som inte är möjliga för 
företag att påverka själva, åtminstone inte på kort sikt. Den tredje typen faktorer 
som behandlades i kapitel två är visserligen av generell natur, men för den 
gruppen gäller istället att det inte är klarlagt ifall den ska bedömas vara 
oberoende i förhållande till exportframgång eller inte. Den gruppen inkluderar 
de faktorer som på olika sätt beskriver företagens engagemang för exporten, och 
betraktas i studien som reciprok gentemot exportframgång. 

I innevarande kapitel har den fjärde, och till sin omfattning den största, 
sortens faktorer som ingår i studien behandlats. Det är de faktorer som betraktas 
som både generella till sin natur och oberoende i förhållande till 

                                           
34 I studien användes de finansiella måtten: cash-flow; omsättningens tillväxt; samt omsättningen per anställd. 
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exportframgång. De är möjliga för företagen att påverka, och är därför av 
särskilt intresse ur en strategisk synvinkel. Dessa påverkansfaktorer har indelats 
i fyra olika områden, alltefter var de teoretiskt sett kan bäst anses höra hemma. 
Alla de generella framgångsfaktorerna, både de oberoende och de reciproka, har 
det gemensamt att de lite förenklat kan betraktas som ”proaktiva” 
förhållningssätt till exportverksamheten. Inom exportlitteraturen är författare 
tämligen eniga om att just ett proaktivt förhållningssätt är av stor betydelse då 
exportframgång eftersträvas (Dean et al., 2000; Francis & Collins-Dodd, 2000; 
Yeoh & Jeong, 1995). Det motsatta förhållningssättet, som allmänt anses vara 
mindre framgångsrikt, benämns vanligen vara ”reaktivt”. Detta begreppspar 
används i studien som övergripande benämningar för höga respektive låga 
värden på de generella faktorer som kan befrämja, samt angående 
exportengagemang även befrämjas av, exportframgång. I Tabell 3.6 nedan visas 
studiens generella framgångsfaktorer, vilka innebär ett proaktivt förhållningssätt 
till exporten, tillsammans med sina reaktiva motsatser, samt med angivande av 
respektive dimension av exportverksamheten som beskrivs genom dessa.   
 
 
Tabell 3.6  Schematisk översikt över studiens generella framgångsfaktorer, deras 
motsatser, samt vilka dimensioner av exportverksamheten som dessa beskriver.  
 
Dimension av 
exportverksamheten 

Proaktivt  
förhållningssätt 

Reaktivt  
förhållningssätt 

Exportengagemang Stort Litet 
Företagsfilosofi Entreprenörskap Förvaltarskap 
Marknadsföringsperspektiv Relationsmarknadsföring Transaktionsmarknadsföring 
Kognitivt förhållningssätt Kunskapsorientering Ignorans 
Kontrollförankring Inre Yttre 
 
 
Som ett resultat av de diskussioner som förts i dessa inledande teoretiska kapitel 
framträder en övergripande bild av de teoretiska grupper som ingår i studien, 
och av vilka beroendeförhållanden som förväntas råda dem emellan. Bilden, 
eller modellen, är en förenkling av de förhållanden som råder. Indirekta 
samband som torde förekomma framkommer exempelvis inte, eftersom 
väsentlig kunskap om dessa fortfarande saknas. Av modellen framgår inte vad 
som påverkar exportframgång mer än något annat, och inte heller vilka 
dimensioner av exportframgången som främst påverkas. Tillräckliga kunskaper 
om dessa nyanser av exportframgång saknas nämligen också sedan tidigare. 
Utifrån vad som ändå framkommit av den tidigare forskningen, har de faktorer 
som beskrivits sammanlänkats till en övergripande analysmodell, vilken är 
styrande för den fortsatta undersökningen, se Figur 3.1 nedan. 
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Marknadsföringsperspektiv
(Relationsmarknadsföring)

Kognitivt förhållningssätt
(Kunskapsorientering)

Kontrollförankring
(Inre)

Exportengagemang
(Stort)

Exportframgång

Företagsfilosofi
(Entreprenörskap)

 
 
 
Figur 3.1   Undersökningens övergripande analysmodell. 
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Denna modell utgör det teoretiska ramverket för den analys som utförs av de 
faktorer som ingår i studien, samt de samband som råder mellan dessa. Eftersom 
bakgrundsfaktorerna är svåra att påverka och företag med olika bakgrund därför 
bör bedömas efter skilda mallar, då de därigenom har olika möjligheter att 
lyckas med sin export, har dessa variabler exkluderats från modellen. För 
exportengagemang anses det råda ett ömsesidigt beroendeförhållande till 
exportframgång, något som framgår av dubbelriktade pilar mellan dessa båda 
företeelser. De fyra oberoende variabelgrupperna, som är av mer strategisk 
karaktär, är placerade i modellen på ett sätt som antyder att alla är lika 
betydelsefulla. Detta innebär dock inte att de i realiteten nödvändigtvis är lika 
viktiga påverkansfaktorer för exportframgång. Frågan om vilka skillnader i 
betydelse som kan finnas mellan dessa är inte vetenskapligt besvarad på ett 
tillfredsställande sätt, och är därför huvudmotivet till föreliggande studie. 
Härmed är avhandlingens teoretiska utgångspunkter avklarade, och studien 
övergår till sin empiriska del. 
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KAPITEL 4 
Metod 
 
För att kunna uppfylla studiens syfte, att undersöka vilka faktorer som är av 
avgörande betydelse för mindre tillverkningsföretags exportframgång, har det 
krävts en tämligen omfattande empirisk studie. Som datainsamlingsmetod har 
det ansetts vara mest tillämpligt att använda brevenkät. Nedan behandlas 
tillvägagångssättet på vilket studien utförts. Framställningen innehåller, förutom 
en diskussion om urval av undersökningsenheter och en beskrivning av hur 
datainsamlingen gått till, även en redogörelse för operationaliseringen av 
studiens variabler och för de statistiska analysmetoder som använts. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om studiens tillförlitlighet och resultatens 
generaliserbarhet.  
 
 
4.1  Urvalsförfarande 
 
4.1.1  Population och urval  
En relevant fråga vid företagsekonomiska studier är vilken enhet som är mest 
adekvat att undersöka (Nordström, 1991). Förutom den juridiska 
företagsenheten, finns bland annat alternativen ”strategisk affärsenhet”, 
”marknadssatsning” och ”affärsnätverk”. I enlighet med Nordströms (1991) 
antagande att de flesta beslut rörande export och internationalisering tas på 
företagsnivå, talar det mesta för att ”juridisk företagsenhet” är den lämpligaste 
undersökningsenheten i detta fall. Inom forskningen om exportframgång är det 
dessutom överlägset vanligast att man använt företaget som analysenhet (Zou & 
Stan, 1998). Detta förhållande underlättar jämförbarheten med tidigare studiers 
resultat. Även praktiska metodologiska skäl talar för att det är enklare att 
definiera, urskilja och avgränsa vad som är företag/firma, än vad som är en 
strategisk affärsenhet eller en marknadssatsning. Ett praktiskt problem i 
sammanhanget är att eftersom det krävs bokslutsdata och andra ekonomiska 
uppgifter till studien, är det svårt att erhålla reliabla data på annan än 
företagsnivån.  

Som vi sett i tidigare diskussion finns goda skäl för att avgränsa 
populationen efter tre grundläggande karaktäristika, vilka angetts inom den 
Contingencyteoretiska skolbildningen. Inom den talas det om begreppen 
omgivningens utvecklingstakt, teknologisk komplexitet och organisationens 
storlek, som olika situationer där alla organisationers effektivitet och framgång 
inte kan bedömas efter samma mall. Dessa begrepp motsvaras i studien av de 
teoretiska variablerna regional hemvist, branschtillhörighet och företagsstorlek, 
vilka i egenskap av kontrollvariabler varit avgörande vid valet av stickprov. 
Operationaliseringen av dessa beskrivs i det följande. Förutom tidigare berörda 
teoretiska skäl, finns det även strikt metodologiska skäl för att tydliga 
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avgränsningar görs för de enheter som studeras. För att underlätta upptäckten av 
egenskaper som särskiljer, i det här fallet framgångsrika exportföretag ifrån 
mindre framgångsrika, är det en fördel om man hittar så homogena och 
välavgränsade undersökningsenheter som möjligt. Om undersökningsenheterna 
är relativt homogena har man en bättre kontroll för att de samband som upptäcks 
i materialet beror på just de variabler som man avser att studera, och inte på 
andra inverkande faktorer som har sin grund i att undersökningsenheterna i sig 
är olika varandra på avgörande sätt. Därför är det en fördel om det går att avdela 
stickprovet i distinkta grupper efter vissa strategiskt betydelsefulla 
kontrollvariabler. Ett annat sätt att homogenisera stickprovet på är att utesluta 
sådana företag som inte typiskt besitter de egenskaper som primärt ska studeras, 
i det här fallet en egen aktiv exportverksamhet. För att tillhöra studiens 
population krävs därför av företagen att de, förutom att de tillhör förbestämda 
storleksklasser, branscher och regioner, har en stadigvarande och självständig 
export av egentillverkade varor.35 

Vid dragningen av stickprovet har Statistiska Centralbyråns (SCB) 
register över svenska exportföretag använts som urvalsram. Även vissa 
bakgrundsdata om de företag som ingår i studien har erhållits ifrån samma 
register.36 Undersökningsföretagens storlek bestämdes till mellan 1 och 199 
anställda, exklusive företagsledaren. Detta följer SCBs klassindelning och har 
tillämpats främst av praktiska metodologiska skäl, för att överensstämmelse ska 
finnas mellan population och tillgänglig urvalsram. I Sverige har just 200 
personer, traditionellt sett, satts som övre storleksgräns för vad som ska 
betecknas som små och medelstora företag (Johannisson & Lindmark [red.], 
1996). Även om motsvarande gräns i internationella sammanhang ofta sätts så 
högt som vid 500 anställda, verkar den lägre gränsen vara rimligare för svenska 
förhållanden eftersom det annars skulle bli relativt få företag kvar att placera i 
kategorin storföretag. Att företagsstorlek bestäms utifrån antal anställda, och 
inte efter exempelvis storleken på årsomsättningen, beror på att 
forskningsfrågorna främst är av organisatorisk, och inte av finansiell, karaktär. 

De båda övriga kontrollvariablerna, bransch och region, har varit 
avgörande för att valet av urvalsmetod kom att falla på en form av stratifierat 
urval. Strata behövde väljas ut efter de båda egenskaperna ”teknologisk 
komplexitet” (branscher) och ”omgivningens utvecklingstakt” (regioner). För att 
underlätta klassificering, analys och resultattolkning valdes endast två av varje. 
Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) av företag, där landets samtliga regioner 
och branscher hade kunnat vara representerade, skulle ha omöjliggjort den 

                                           
35 Med ”stadigvarande” menas här att de åtminstone haft en exportorder varje år under de senaste tre åren. Med 
”självständig” menas att det inte finns någon koncernmoder som centralt sköter allt som har med företagets 
export att göra, och att företaget inte är underleverantör/legotillverkare som endast har svenska kunder, vilka 
(ibland) önskar att varorna levereras till utländska adresser.   
36 Totalt har ca 60 mått rörande bl.a. export, ekonomi och anställda erhållits genom SCB, och behövde således 
inte samlas in med hjälp av enkäten. Dessa variabler finns även för företagen i svarsbortfallet, och har därmed 
möjliggjort en god bortfallsanalys. 

•
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eftersträvade kontrollsituationen. Detta på grund av de oöverstigliga 
klassificeringsproblem som hade uppstått när alla dessa olika branscher och 
regioner skulle ordnas efter ovan nämnda egenskaper.  

De två regioner som valts ut för studien är dels Stockholms län, och dels 
de fyra nordligaste länen: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten. Regionerna är utvalda på grund av att de representerar centrum 
respektive periferi, med en förväntat högre utvecklingsnivå för den förra av 
dem. De fyra nordligaste länen har slagits ihop till en region, för att den ska bli 
jämförbar med Stockholmsregionen avseende mängden företag inom berörda 
branscher. Ett krav som ställts på dessa företag är att de bedriver verksamhet i 
den kommun de är skrivna, eftersom det är där den faktiska verksamheten 
bedrivs som är det intressanta för studien och inte där företaget är skattskrivet.37  

De båda branscher som ingår i undersökningen är: ”Industri för 
metallvaror utom maskiner och apparater” och ”Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning”.38 För enkelhets skull benämns de i fortsättningen i olika 
kortformer, t.ex. ”industri för metallvaror” eller ”metallvarutillverkare”.  Båda 
branscherna hör till metallindustrin, men maskintillverkning innebär produktion 
på en högre teknologisk nivå, med mer komplexa produkter än 
metallvarutillverkning. Metallvaruindustrin är en relativt heterogen bransch, 
med skiftande produktslag såsom tankar, bestick, verktyg, 
aluminiumförpackningar, ståltråd, skruvar, kedjor, diskbänkar, lås och gångjärn. 
Maskinindustrin är något mer homogen, i så måtto att produkterna alltid utgörs 
av någon slags maskin, motor eller apparat. Däremot skiljer de sig åt beträffande 
tillämpningsområden, och om de drivs med el, petroleum eller manuellt, samt 
om de vänder sig till den industriella marknaden eller till konsumentmarknaden. 
Båda branscherna har en jämn spridning såväl geografiskt som storleksmässigt, 
vilket gör dem lämpliga för de jämförelser som görs i studien.39  
 
 
4.1.2  Justering av urvalsramen 
Urvalsramen innehöll totalt 515 företag, och inkluderade även företag som 
endast hade oregelbunden och/eller osjälvständig export. Möjlighet saknades att 
vid själva urvalsförfarandet exkludera dessa företag. De måste alltså sorteras 
bort under undersökningens gång. Det visade sig även att vissa av SCBs 
uppgifter var inaktuella/felaktiga för flera av företagen. Totalt uteslöts 176 
företag (34,2 procent) ifrån urvalsramen på grund av att de av olika anledningar 
inte uppfyllde samtliga urvalskriterier, och därmed inte hörde till populationen 

                                           
37 Detta motiveras av att de finansiella frågorna har en relativt undanskymd plats i avhandlingen. Någon hänsyn 
till speciella lokaliseringsmotiv, exempelvis lokaliseringsstöd eller skattereducering, har inte tagits i studien. 
38 De två branscherna har SNI-koderna DJ 28 respektive DK 29 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI92).  
39 Detta är huvudskälet till att inte en bransch med ändå högre teknologisk nivå än maskintillverkare valdes, 
sådana branscher var alltför underrepresenterade i Norrlandslänen för att en fullgod jämförande analys skulle 
vara möjlig att göra. 
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(se Tabell 4.1.). Efter dessa justeringar kvarstod ett stickprov omfattande 339 
företag. 
 
 
Tabell 4.1. Fördelningen av olika typer av fel/övertäckning i urvalsramen. 
 
Typ av fel/övertäckning Antal Andel 
1. Saknade stadigvarande export 71 st. 40,3 % 
2. Exporterade endast via svenska kunder, etc. 25 st. 14,2 % 
3. Koncernmoder ensam ansvarig för företags export 17 st. 9,7 % 
4. Icke-tillverkande företag 17 st. 9,7 % 
5. Företag belägna i fel län 22 st. 12,5 % 
6. Företag som saknade verksamhet (konkurs, vilande, etc.) 13 st. 7,3 % 
7. Dubbleringar (samma företagsledare för flera företag) 6 st. 3,4 % 
8. Företag saknade anställda – alt. hade fler än 200 anställda 4 st. 2,3 % 
9. Testföretag som bidragit till enkätutformningen 1 st. 0,6 % 
Totalt 176 st. 100,0 % 
 
 
Det kan tyckas anmärkningsvärt med en så hög felprocent (övertäckning) i 
urvalsramen som 34,2 procent (176 av 515). Den viktigaste anledningen är att 
SCB i sin statistik inte gör åtskillnad mellan de företag som har stadigvarande 
och självständig export, och dem som inte har det, 64,2 procent av 
övertäckningen berodde på detta. I SCBs statistik finns således samtliga företag 
med som över huvudtaget levererat varor till utlandet under ett visst år. Att vissa 
företag är belägna i ”fel” län, har att göra med att SCB sorterar företagen efter 
vilken kommun de är skrivna i, inte efter var de faktiskt är lokaliserade och 
bedriver sin verksamhet. Övriga avvikelser har främst att göra med att 
uppgifterna hunnit bli inaktuella, beroende på att företagen förändrats.  
 
 
4.2  Datainsamling 
 
Brevenkät befanns av olika anledningar vara en lämplig datainsamlingsmetod. 
Till fördelarna med denna metod hör att det går bra även med relativt långa 
enkäter, komplexa frågor och många olika svarsalternativ, eftersom enkäten kan 
besvaras när respondenten faktiskt har tid (Dahmström, 2005). Det innebär en 
låg kostnad och man slipper de påverkande intervjuareffekter som kan uppträda 
vid personliga intervjuer. Det går ofta även att få svar på lite känsligare frågor. 
Eftersom studien krävde ett stort antal frågor, uteslöts möjligheten att 
intervjuerna skulle kunna utföras per telefon eller e-post. Budget och tidsramar 
avgjorde att personliga intervjuer inte heller kunde utföras.  

Den enkät som utarbetats (se Bilaga 1) har sänts adresserad till 
företagsledaren i respektive företag, för att även fyllas i av honom/henne. 

•
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Genom tidigare studier är det känt att företagsledaren i små företag ofta är 
densamme som både grundat och äger företaget, och som har bäst övergripande 
kunskap om verksamheten (Boswell, 1973; Collins, Moore & Unwalla, 1964; 
Deeks, 1976). Dessutom har företagsledare i små företag ofta så stort inflytande, 
att de i det närmaste blir synonyma med sina företag. Detta inflytande är extra 
påtagligt vid småföretags internationalisering (Lloyd-Reason & Mughan, 2002). 
Eftersom internationaliseringsprocessen ofta är både komplicerad och strategiskt 
viktig för företagen, vill företagsledarna personligen ha kontroll över denna. 
Delar av enkäten handlar dessutom om företagsledarens person och dennes 
attityder, och har därför inte kunnat besvaras av någon annan. I de fall 
företagsledaren varit nytillträdd och inte känt till verksamheten så ingående, har 
antagandet gjorts att han/hon ändå vetat till vilken person det varit lämpligt att 
delegera delar av enkätbesvarandet.  
 
 
4.3  Enkätkonstruktion och operationalisering av variabler 
 
Utgångspunkten för konstruktionen av enkäten är de variabler som i tidigare 
forskning befunnits ha signifikanta samband med exportframgång. Den enkät 
som sändes ut kom dock att innehålla betydligt fler frågor än vad som skulle 
motsvara de cirka 70 variabler som diskuterats i kapitlen två och tre. Det beror 
på att vid tiden för datainsamlandet var inte litteraturstudier, analysstrategi, 
etcetera ännu färdiga, och det bedömdes därför vara bättre att ha med för många 
frågor än för få, trots att det i allmänhet är lättare att få respondenter att besvara 
kortare enkäter. Ett större antal av variablerna ingår dock i en rapport som 
publicerats av en av studiens finansiärer (Byberg, 2000). Datainsamlingen 
omfattar totalt cirka 400 olika variabler. Av dessa härrör 330 ifrån enkäten. 
Övriga kommer ifrån bokslutsdata och annan statistik om företagen som 
inhämtats från Statistiska centralbyrån (SCB), och som samlats på samma 
datafiler som enkätsvaren.  

 
 
4.3.1 Enkätens frågor 
Beroende på studiens bredd har det varit nödvändigt att bedöma ett stort antal 
potentiella variabler och enkätfrågor. Utgångspunkten i arbetet har varit de 
teoretiska variabler som förekommit i litteraturen. Ett stort problem är att dessa 
variabler definierats och mätts på många skiftande vis i olika studier. För att 
kunna välja rätt bland dessa olika varianter av enkätfrågor, och för att även 
kunna erhålla en någorlunda kontroll över vilka av frågorna som inte har kunnat 
inrymmas i studien, har det krävts tillgång till en stor frågebank. Ursprungligen 
samlades det från skilda håll in cirka 1 000 olika variabler, som på olika vis 
berör företags exportframgång. Utifrån de teoretiska variabler som ansetts vara 
relevanta att studera har en eller flera matchande enkätfrågor/indikatorer valts ut 
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ifrån frågebanken för att representera dessa variabler. Förfaringssättet har 
inneburit att tämligen god kontroll har kunnat hållas även över vilka frågor som 
skulle ha kunnat ingå i enkäten men som exkluderats, eftersom dessa blivit kvar 
i frågebanken som outnyttjade.  

I det konkreta arbetet att konstruera användbara enkätfrågor och 
relevanta svarsalternativ har det tagits hänsyn till hur andra forskare gjort. Basen 
har utgjorts av frågor och frågeställningar som påträffats i vetenskapliga artiklar, 
rapporter och doktorsavhandlingar inom områdena framgångsrik 
internationalisering och/eller småföretagsverksamhet. I vissa fall, främst i 
avhandlingarna, har de enkäter som använts funnits med som bilagor. I andra 
fall, främst i artiklarna, har frågorna däremot fått konstrueras av mig själv 
utifrån de studerade variabler som redovisats. I ett tiotal speciellt intressanta fall 
har originalenkäterna beställts hem direkt ifrån artikelförfattarna. För att 
respektive frågekonstruktion ska gå att finna igen för avhandlingens läsare 
hänvisas konsekvent till enkätfrågornas förtryckta variabelnummer i texten. 
Anledningen till att enkätens förkodade variabelnummer, och inte frågenumren, 
anges är att somliga frågor konstruerats på så vis att de inkluderar fler än en 
mätbar variabel. Variabelnumren hittas igen som små försänkta siffror efter 
varje mätbar frågeställning, se enkäten i Bilaga 1.  
 
 
4.3.2  Svarsalternativ och mätskalor  
I analogi med att indikatorer och enkätfrågor som representerat olika teoretiska 
variabler inte varit enhetliga i tidigare studier, har inte heller olika 
svarsalternativ och mätskalor som använts varit det. Det har inte gått att finna 
några allmänt etablerade lösningar. Istället har jag vid mina val vägletts av den 
allmänna metodlitteratur som behandlar enkätkonstruktion. Genomgående har 
en så hög skalnivå som möjligt eftersträvats på svarsalternativen, eftersom det 
gett en större exakthet i svaren, och i de flesta fall förbättrat 
analysmöjligheterna. Kvotskalor har valts istället för ordinalskalor där så varit 
möjligt. Vid frågor rörande till exempel tid, så har respondenterna, där det varit 
möjligt, uppmanats svara i dagar, veckor, år, etc., istället för i termer av ”aldrig”, 
”sällan”, ”ibland” eller ”ofta”. Motsvarande princip har varit vägledande även 
vid frågor som handlat om andra storheter som antal, andel, volym, etcetera. Vid 
frågor där storheten inte gått att precisera mer exakt, har dock ordinalskalor 
använts. Undantag från grundprincipen har även gjorts då det ansetts vara 
nödvändigt att förenkla svarandet för respondenterna, med syfte att minska 
risken för interna bortfall, genom att i vissa fall frångå öppna svar och istället 
erbjuda fasta svarsalternativ i form av färdigindelade klasser.40  

                                           
40 Förenklingen i dessa fall har dels bestått i att respondenterna sluppit ange ett exakt tal i sina svar, och dels i att 
de färdiga svarsalternativen även underlättat för respondenterna att korrekt förstå respektive fråga, se t.ex. fråga 
77 i enkäten, Bilaga 1. 

•
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I de flesta fall där kvot-/intervallskalenivå inte gått att använda, har en 
fyrgradig ordinalskala använts. Det saknas entydiga vetenskapliga slutsatser, om 
vilken typ av ordinalskala som är att föredra, därför är friheten rätt stor att välja 
det man som forskare bedömer vara lämpligast. Samtliga typer av skalor har 
både för- och nackdelar. De argument som varit avgörande i mitt fall var: dels 
att neutrala mittalternativ bör undvikas för att de tillåter respondenterna att 
slippa ta aktiv ställning till frågorna, dels att ett fåtal svarsalternativ gör det 
enklare för respondenterna att bestämma sig för vad han/hon ska svara, dels att 
verbalt angivna svarsalternativ med rutor (Likertskalor) är enklare att intuitivt 
förstå för respondenterna än siffer-/avståndsskalor mellan två verbalt uttryckta 
extrempositioner (Osgoodskalor). Undantag från denna fyrgradiga skala har 
gjorts då ett mittalternativ logiskt sett har krävts. Detta har varit aktuellt vid 
frågor rörande förändring, eller jämförelser mellan olika saker, det vill säga då 
svarsalternativ av typen ”oförändrat” eller ”lika som” erfordrats. Exempelvis 
kan ett företags lönsamhet på en exportmarknad, relaterat till hemmamarknaden, 
vara ”lika god”. 

Svarsalternativen ”Vet ej” respektive ”Saknar åsikt” har undvikits i 
enkäten för att respondenterna inte ska erbjudas ett alternativ som är lätt att 
kryssa för utan närmare eftertanke. I detta fall har instruktion givits i enkäten om 
att i de fall respondenterna är osäkra på sina svar, eller att inget av 
svarsalternativen riktigt passar, ändå välja det alternativ som de uppfattar som 
det mest närliggande. Att förfarandet har vissa brister kan inte hjälpas, då det 
anses vara än större risk för snedvridning av undersökningsresultaten om dessa 
alternativ tas med (Converse & Presser, 1986). ”Vet ej” och ”Saknar åsikt” 
skulle nämligen ha räknats till det interna svarsbortfallet, vilket inneburit att 
färre användbara svar skulle finnas till analyserna. Om respondenterna absolut 
inte kunnat besvara en fråga har de naturligtvis hoppat över denna. 
Förfaringssättet har dock inneburit att det interna bortfallet har kunnat hållas på 
en låg nivå. Däremot har det, i de fall där det bedömts nödvändigt, även tagits 
med svarsalternativ av typen: ”Inte aktuellt.” Vidare så har turordningen på 
svarsalternativen varierats, så att ”positiva” respektive ”negativa” extremer 
omväxlande presenterats först, i avsikt att undvika att svaren upplevts vara 
värdeladdade på något systematiskt vis. Däremot har en viss typ av verbal skala 
(t ex ”Alltid” - - -  ”Aldrig”) konsekvent vänts åt samma håll, för att 
respondenterna inte ska förvillas, och oavsiktligt svara fel. 
 
 
4.3.3  Beroende variabler 
Som framgick under avsnitt 2.1 så finns ingen allmänt accepterad definition av 
vad som räknas som exportframgång, och därför inte heller något självklart mått 
på det. Exportverksamhet innefattar flera olika dimensioner, något som talar för 
att använda flera mått parallellt. Nedan följer en redovisning av de 
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beroendevariabler som ingår i den här studien. Deskriptiv statistik över dessa 
återfinns i Bilaga 2, Tabell 2. 

Exportens andel av omsättningen är som tidigare nämnts det enskilt 
vanligaste av måtten. Det har ofta en god reliabilitet, då företag är ålagda att 
externredovisa dessa uppgifter. Skalnivån är dessutom den högsta tänkbara. 
Validiteten kan däremot ifrågasättas i vissa situationer, eftersom det för ett 
indikerat samband med en annan variabel kan vara svårt att avgöra den kausala 
riktningen. En del interna förhållanden som logiskt sett mycket väl skulle kunna 
påverka ett företags exportandel, skulle lika gärna själva kunna bli påverkade av 
exportens storlek. Eftersom det i den här undersökningen rör sig om en 
tvärsnittsstudie, kan det i vissa fall, likt hönan och ägget, vara svårt att avgöra 
vilken av två händelser/egenskaper som inträffat först. För de variabler som 
ingår i den här studien, och som uppvisar samband med exportens andel av 
omsättningen, finns både sådana vars sambandsriktning är svår att avgöra och 
sådana där den är mindre problematisk, det vill säga då riktningen logiskt 
framgår av sammanhanget.  

I studien har ”Exportomsättning 1998 i procent av total omsättning” 
(variabel 328 i enkäten) använts för de företag som valt att svara direkt i 
procent. För dem som i stället har svarat på hur stor deras export var i kronor 
1998 (variabel 325 i enkäten), har denna variabel använts tillsammans med 
bokslutsdata från samma år om företagens totala omsättning, för att transformera 
även dessa företags svar till exportens procentuella andel av totalomsättningen. 
Efter omräkningen mäter de två variablerna således samma sak. Dessa båda 
variabler har därefter sammanförts till en gemensam exportandelsvariabel för 
samtliga företag, vilken sedan har använts i analysen. 

Exportens lönsamhet (variabel 301 i enkäten) har, som mått betraktat, 
det omvända förhållandet mellan validitet och reliabilitet. Måttet har inte samma 
kausalitetsproblem som exportandel. Omfattningen av exporten påverkar fler 
exportrelaterade förhållanden inom ett företag än vad exportens lönsamhet gör. 
Däremot kan exportlönsamheten inte mätas med större noggrannhet än vad som 
går att göra med en ordinalskala, eftersom företagen inte har någon 
redovisningsskyldighet av den uppgiften. Som framgick av diskussionen i 
kapitel 2 om hur exportlönsamhet mätts i tidigare studier, är det lämpligaste i en 
studie som denna ett mått som mäter lönsamheten momentant och i absoluta 
termer. Lönsamhetsutvecklingen under ett antal år är inte relevant, eftersom 
studiens övriga variabler främst mäter momentana förhållanden. En variabel 
som mäter exportlönsamheten i relation till antingen lönsamheten på 
hemmamarknaden eller till de förväntningar man haft på den är inte heller bra, 
eftersom dessa båda storheter befinner sig på skilda nivåer i de olika företagen, 
vilket gör att svaren inte blir jämförbara med varandra. Lönsamhetsvariabeln är 
dock fortfarande behäftad med samma svaghet som alla andra variabler på 
ordinalskalenivå, nämligen att respondenternas tolkningar och värderingar av de 
olika svarsalternativen varierar. Ett och samma objektiva förhållande som av en 
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respondent betraktas som ”I hög grad” kan av en annan betraktas som ”I viss 
grad”, och så vidare. 

Antal exportmarknader (variabel 122 i enkäten) som det exporteras till 
kan sägas mäta mångfald inom exporten och är ett framgångsmått som liknar det 
första måttet, exportens andel av omsättningen. Inte bara därför att det på sitt 
sätt mäter omfattningen av exporten, utan även därför att måttet är relativt 
reliabelt, men har en i vissa avseenden något osäker validitet. De flesta företag 
har inga större problem med att räkna och ange hur många länder de exporterar 
till, särskilt med tanke på att det är en uppgift som de måste rapporterar in till 
SCB varje år.41 Antal exportmarknader som mått betraktat befinner sig dessutom 
på kvotskalenivå. Däremot kan man, liksom i fallet med exportandel som mått, i 
vissa situationer ställa sig tveksam till vilken som är den kausala riktningen för 
ett samband som konstaterats. Har exempelvis företagsledarens goda 
språkkunskaper bidragit till att företaget kunnat uppnå export till så många 
länder, eller har han/hon erhållit så goda språkkunskaper därför att företaget 
exporterar till så många länder?  

Den subjektiva utsaga som företagsledarna gör över hur framgångsrika 
de anser att deras respektive företags exportsatsningar har varit, här kallad 
Framgångsrik export (variabel 295 i enkäten), är ett något mer kontroversiellt 
mått än övriga tre. Ett problem med att använda subjektiva mått är att 
respondenterna värderar begrepp som ”framgångsrik” olika, beroende bland 
annat på vilka ursprungliga förväntningar som de hade samt vilka mål de haft 
med exporten. Det går inte heller att mäta på annat sätt än med någon form av 
ordinalskala. Vad som ändå motiverar användandet av måttet är framför allt att 
det gör det möjligt att mäta företags förmåga att uppfylla sina egna exportmål.  

 
 
4.3.4  Kontrollvariabler 
Som framkommit tidigare har ett flertal studier visat att företagsstorlek, bransch 
och region varit betydelsefulla i olika exportsammanhang, något som också 
betonas inom det resursbaserade perspektivet på internationalisering. En direkt 
parallell kan även dras till contingencyteorin, se avsnitt 2.1.1. Där konstaterades 
det att just storlek, teknologi och omgivning har ansetts vara de mest särskiljande 
faktorerna för hur olika företag kan organiseras på effektivast möjliga sätt. Av 
ovanstående skäl har det vid uppläggningen av denna studie tagits särskild 
hänsyn till dessa faktorer.  

Med avsikt att kunna hålla kontroll för att olika oberoende variablers 
erhållna korrelationer med framgångsmåtten inte endast beror på skillnader i 

                                           
41 Man får misstänka att det finns viss felaktig avvikelse bland de avgivna svaren, särskilt bland de företag som 
exporterar till väldigt många länder. Dessa verkar i flera fall ha avrundat antalet till jämna tiotal, något som dock 
inte nämnvärt kan inverka på resultatet, eftersom det rör sig om få företag och eftersom avrundningar har mindre 
betydelse när det som i det här fallet handlar om större tal. Inget talar heller för att avrundningar uppåt skulle 
vara vanligare än nedåt, eller vice versa. 
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företagsstorlek, branschtillhörighet eller regional hemvist, har dessa tre faktorer 
genomgående använts som kontrollvariabler i studiens analyser. I syfte att 
eliminera den statistiska interaktion som förekommer mellan kontrollvariablerna 
och andra variabler, har de förras värden konstanthållits i analyserna, för att man 
därigenom ska kunna erhålla så direkta samband som möjligt mellan oberoende 
och beroende variabler. 

 De två variablerna ”bransch” och ”region” togs det hänsyn till redan vid 
stickprovsurvalet ifrån SCBs företagsregister. Det gjordes även för det 
storleksspann inom vilket alla undersökningsföretag skulle ligga, nämligen 
mellan 1 och 199 anställda. För att kunna se om skillnader i företagsstorlek inom 
detta spann har någon inverkan på exporten, har en av enkätens frågor (variabel 
060: ”Hur många anställda har företaget för närvarande, omräknat till 
heltidstjänster?”) använts som kontrollvariabel. Hur studiens företag fördelar sig 
mellan olika företagsstorlekar, branscher och regioner framgår av Bilaga 2, 
Tabell 1. Deskriptiv statistik för dessa tre variabler finns presenterad i Bilaga 3, 
Tabell 1.  

 
 
4.3.5  Oberoende variabler 
Operationaliseringen av de oberoende variablerna diskuteras framförallt ur ett 
generellt perspektiv; endast i vissa speciella fall granskas enskilda variabler lite 
närmare. Deskriptiv statistik över de oberoende variablerna återfinns i Bilaga 3. 
I de flesta fall har enstaka frågor ur enkäten använts som den färdiga 
operationaliseringen av respektive teoretiska variabel. I femton fall, där teoretisk 
variabel inte på tillfredsställande sätt gått att beskriva med endast en manifest 
variabel, har index med mellan två och åtta indikatorer använts istället. I de fall 
indikatorerna är fler än två till antalet har reliabiliteten i indexen testats med 
Cronbachs alfa, övriga index har testats med Pearsons korrelation, eftersom det 
förra testet inte är tillämpligt vid endast två indikatorer. Alla oberoende variabler 
utom två som används i de redovisade analyserna har insamlats genom enkäten. 
Företagsålder och lönekostnader har istället inhämtats ifrån Statistiska 
Centralbyrån.  

I vissa fall har den i enkäten angivna kodningen ändrats inför analyserna 
för att omvandla nominalskaledata till ordinalskala. Exempelvis har företagens 
främsta marknadskanaler (variabel 173 i enkäten) kodats om till en femgradig 
ordinalskala, i enlighet med Uppsalaskolans etableringskedja. Även företagens 
viktigaste exportmarknader (variablerna 124 – 132 i enkäten) har kodats om till 
en femgradig ordinalskala som följer Uppsalaskolans psykiska distans till 
marknaden, se Bilaga 4 för en beskrivning av den operationaliseringen. I ett par 
fall har det neutrala mittenalternativet placerats sist i enkäten, och därefter 
kodats om till ordinalskala inför analyserna (avseende variablerna 071 och 244 i 
enkäten). Andra variabler har kodats om till dummyvariabler för att endera bli 
användbara i analyserna eller bli jämförbara med tidigare forskningsresultat. De 
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variabler som berörs av detta handlar om det främsta målet företagen har med 
exporten (variabel 121 i enkäten), om man har separat exportavdelning eller inte 
(variabel 262), om man har patent på utländska marknader eller inte (variabel 
240), samt huruvida man har U-länder eller inte bland sina betydande 
exportmarknader (variablerna 127-129). 

Det interna bortfallet för enkätfrågorna är generellt sett lågt, och rör sig 
endast i undatagsfall om mer än ungefär fem procent. I några fall är det dock lite 
högre. En form av frågor har inte kunnat besvaras av alla respondenter, 
nämligen de som handlar om representanter och marknadskanaler, eftersom 16 
procent av undersökningsföretagen saknar egna representanter och ägnar sig 
uteslutande åt direktexport. I det här fallet rör det sig dock inte om regelrätta 
bortfall, utan snarare om att populationen har en snävare definition vid dessa 
frågor. En annan kategori frågor med högre svarsbortfall än övriga berör två av 
de analyserade variablerna, och beror främst på en egenhet i 
frågekonstruktionerna. I de flesta fall har bekväma ”smitalternativ” exkluderats 
från svarsmöjligheterna, men för ett par av frågorna har det ändå ansetts vara 
nödvändigt att ha med andra alternativ än dem som följer respektive Likertskala. 
I det ena fallet handlar det om i vilket stadium av produktlivscykeln företagens 
huvudprodukter befinner sig (variabler 080, 081 i enkäten), där har 
svarsmöjligheten ”Kan ej bedöma/Ej tillämpbart” funnits med. I det andra fallet, 
där det handlar om vilken betydelse olika faktorer haft som motiv för företagen 
att börja exportera (variabler 117-120  i enkäten), har alternativet ”Frågan inte 
aktuell” funnits med. I båda fallen har svarsalternativen ifråga bidragit till att dra 
ned svarsfrekvenserna, och i efterhand kan man tycka att svarsmöjligheterna 
kanske borde ha exkluderats även för dessa frågor. Det finns även en tredje slags 
variabler med något högre svarsbortfall än övriga, nämligen de som utgörs av 
index och inte av enstaka indikatorer. Att bortfallen hos dessa blir lite högre än 
för övriga hänger samman med att svarsbortfallet för indexet ökar för varje 
ytterligare indikator som tillförs. Varje indikators unika svarsbortfall 
ackumuleras nämligen i indexet. Sammantaget är dock svarsfrekvenserna för 
frågorna så pass höga att analyser och slutsatser inte kan störas på generell nivå. 

Svarsfördelningarnas utseende är i de flesta fall oproblematiska och 
approximativt normalfördelade, innehållande få ”outliers”. Undantag från detta 
förekommer emellertid, och de tydligast avvikande fallen redovisas i det 
följande. En stor majoritet av de svarande (91 procent) har angett något av de 
båda alternativen ”Endast små” eller ”Inga” problem med handelshinder i 
samband med exporten (variabel 206 i enkäten). Så få som sex procent av 
företagen begagnar sig av separata exportavdelningar (variabel 262 i enkäten), 
naturligtvis till stor del förklarat av att det handlar om så pass små företag att de 
inte organiserar verksamheten i avdelningar. Hela 73 procent av respondenterna 
anser det vara ”Mycket viktigt” att i varje läge expediera de exportorder som 
mottas (variabel 305 i enkäten), ingen av de svarande anser det vara ”Inte alls 
viktigt”, och det får väl närmast betraktas som ett sundhetstecken. Beträffande 
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hur ofta företagen är i kontakt med utländska slutkunder (variabel 222 i 
enkäten), är svarsfördelningen både sned och utspridd. Av respondenterna har 
95 procent svarat att de har 20 eller färre kontakter med slutkunderna per år, 
medan en av dem har svarat 400 och två andra har svarat 100 kontakter per år. 
Dessa ”outliers” inverkar dock inte på resultaten, eftersom dessa är oförändrade 
oavsett om enheterna finns med i analyserna eller inte. Beträffande huruvida 
företagsledarna tidigare arbetat inom andra exportföretag, respektive arbetat 
utomlands (berörande variablerna 017, 018 och 020 i enkäten), så saknar 
ungefär 75 procent av dessa sådana erfarenheter. Angående exportörernas mål 
med exporten är endast 17 procent nöjda med att behålla nuvarande nivåer 
(variabel 121 i enkäten). Dessa, och andra smärre, snedfördelningar i 
datamaterialet bedöms inte inverka störande på analyser och slutsatser, annat än 
på detaljnivå. Olika analyser på separata delar av stickprovet har visat att så inte 
är fallet. Dessutom är de genomgående mönster som resultaten bildar alltför 
starka och tydliga för att enstaka problematiska variabler ska kunna ha någon 
inverkan av betydelse. 
 
 
4.4  Procedurbeskrivning  
 
4.4.1  Test av enkäten 
Efter det att enkäten kritiskt granskats av forskarkolleger genom seminarier och 
enskilda genomläsningar, har den även testats på några exporterfarna 
företagsledare och näringslivsföreträdare. Bland annat så har företagsledarna för 
samtliga tre fallstudieföretag som ingick i en tidigare studie ”Jämtländska 
exportförebilder” testat enkäten (Byberg, 1993). Genom dessa test framkom 
många värdefulla synpunkter som varit vägledande vid den slutgiltiga 
utformningen av enkäten. 
 
 
4.4.2  Enkätutskick, svarsuppföljning och svarsfrekvens 
Enkät inklusive följebrev och portofritt svarskuvert skickades ut till 
respondenterna utan förvarning, med uppmaningen att svara inom 14 dagar (se 
Bilaga 1). För att ge enkäten ett så seriöst intryck som möjligt var den tryckt i 
broschyrform av ett professionellt tryckeri. Omslaget var i fyrfärgstryck med 
logotyper ifrån olika vidtalade organisationer, vilka skulle ge extra tyngd åt 
undersökningen.42 Efter en vecka skickades ett kombinerat påminnelse- och 
tackkort ut till samtliga respondenter. Efter ytterligare ett par veckor, det vill 

                                           
42 Detta visade sig vid den efterföljande telefonuppföljningen ha varit ”förspillt krut”, eftersom en majoritet av 
företagsledarna hellre kunde tänka sig att svara på enkäten med syftet att hjälpa mig personligen i mitt 
avhandlingsarbete, än att svara p.g.a. att ett antal myndigheter och organisationer så önskade. Denna åtgärd hade 
således närmast en kontraproduktiv effekt, eftersom många uttryckte en leda över olika myndigheters och 
marknadsundersökares alla enkätutskick. 
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säga cirka en vecka efter det att svarsdatumet gått ut, skickades en andra 
påminnelse, med ny enkät, nytt svarskuvert och nytt sista svarsdatum, till dem 
som ännu inte svarat. Dessa inledande åtgärder ledde fram till en svarsfrekvens 
på 26,3 procent (89 av 339 st.).  

I den ursprungliga uppföljningsplanen ingick endast en avslutande 
telefonuppföljning, i syfte att dels försöka förbättra svarsfrekvensen, och dels 
kontrollera att företagen tillhörde undersökningspopulationen. På grund av den 
relativt låga svarsfrekvensen efter de första åtgärderna, utökades planen med 
ytterligare åtgärder. Efter några veckors paus gjordes en första 
telefonrundringning till de drygt 400 företagsledare ifrån den ursprungliga 
urvalsramen som inte hade besvarat enkäten, och inte meddelat att de inte 
tillhörde undersökningspopulationen. Telefonuppföljningen pågick cirka en 
månad. I de allra flesta fall blev jag väl bemött av företagsledarna och kunde 
väcka viss förståelse för att studien är angelägen. Ungefär 95 procent av de 
kontaktade sade sig vara villiga att svara om en ny enkät tillsändes dem. Denna 
svarsuppföljningsåtgärd var den klart effektivaste av alla åtgärder, och höjde 
svarsfrekvensen till 59,0 procent (från 89 till 200 besvarade enkäter).  

Nästa åtgärd var att cirka en månad senare återigen ringa upp dem som 
ännu inte besvarat enkäten. Denna andra telefonuppföljning innehöll även ett 
löfte till respondenterna om att erhålla ett exemplar av doktorsavhandlingen, om 
de besvarade enkäten.43 Svarsfrekvensen ökade till 71,7 procent (43 nya 
enkäter). Som en sista åtgärd skickades en självironisk skämtteckning, 
tillsammans med ytterligare ett exemplar av enkäten med svarskuvert, till dem 
(77 respondenter) som vid den senaste rundringningen ännu inte svarat, och inte 
heller klart deklarerat att de inte ämnade göra det.44 Denna sista åtgärd 
resulterade i 8 ytterligare enkäter och höjde svarsfrekvensen till 74,0 procent. En 
svarsfrekvens på 74,0 procent (251 besvarade enkäter) får betraktas som god 
inom småföretagsforskningen, med tanke på den relativt omfattande enkäten.45 
Tolv enkäter med stora interna bortfall, bland annat beträffande 
beroendevariablerna, sorterades dock bort ifrån den datafil som användes till de 
flesta analyserna. De 239 enkäter som återstod efter denna utrensning kom att 
utgöra 70,5 procent av det totala stickprovet. 
 
 
 
                                           
43 Påfallande många respondenter visade sig ha dåligt samvete för att de ännu inte hade svarat, istället för att bli 
irriterade över att jag störde dem igen, vilket hade varit mer väntat. Sju av respondenterna deklarerade, av skilda 
skäl, vid denna andra telefonrunda att de inte ämnade fylla i enkäten. 
44Tilläggas kan att samtliga respondenter som, oavsett i vilken fas av uppföljningsarbetet det skedde, klart sade 
ifrån att de inte önskade fylla i enkäten respekterades, och exkluderades ifrån alla därpå följande 
uppföljningsåtgärder.  
45 Även om man spekulerar i att så många som hälften av de respondenter som uppgivit att de saknar 
stadigvarande/självständig export eller egen tillverkning (130/2 = 65 stycken) skulle ha vilselett mig i syfte att 
slippa besvara enkäten, så skulle det ge en svarsfrekvens på 62,1 procent (251 av 404 [339+65]), vilket även det 
torde betraktas som godkänt i ett internationellt perspektiv. 



 92

 
4.5    Statistiska analysmetoder  
 
För att utröna vilka enskilda variabler som starkast samvarierar med de olika 
måtten på exportframgång, har olika korrelationsanalyser genomförts, vars 
resultat presenteras i kapitel fem. Nästa steg i analysarbetet syftar till att 
reducera variablerna till ett antal som är lättare att överblicka. Det görs med 
hjälp av principal komponentanalys och de resultaten återfinns i kapitel sex. 
Studiens avslutande analyser utgörs av multipla regressionsanalyser och de har 
till syfte att ge en fördjupad och mer nyanserad bild av vilka faktorer som främst 
påverkar exportframgång, presenterat i kapitel sju. 
 
 
4.5.1   Inledande sambandsanalyser 
I syfte att studera styrkan på sambanden hos enskilda variabler, för att ge 
möjlighet till jämförelse med tidigare forskningsresultat, inleds den empiriska 
delen med bivariata analyser. Resultaten av dessa analyser presenteras i kapitel 
fem. Analyserna mäter sambandet mellan de enskilda oberoende variablerna och 
var och en av de fyra beroende variablerna, respektive de tre kontrollvariablerna. 
Som sambandsmått har Pearsons produktmoment-korrelationskoefficient 
använts i de fall där båda ingående variabler mätts på intervall-/kvotskalenivå, i 
övrigt har Spearmans rho använts. På grund av den multikollinearitet som finns 
mellan de flesta av studiens beroende- och kontrollvariabler har det inte gått att 
endast genom att studera korrelationerna mellan respektive oberoende variabel 
och de sju beroende- och kontrollvariablerna, avgöra vare sig vilka samband 
som är direkta eller vilka som är starkast. På grund av denna multikollinearitet 
resulterar ofta de bivariata analyserna i att antingen så korrelerar en viss 
oberoende variabel inte med någon av beroende-/kontrollvariablerna, eller också 
korrelerar den med alla. I det senare fallet har det visat sig att flera av de 
indikerade sambanden endast berott på just den nämnda multikollineariteten.  

För att erhålla kontroll över multikollineariteten, och kunna utröna vilka 
av sambanden som är direkta, har de statistiska teknikerna stegvis linjär multipel 
regressionsanalys respektive stegvis logistisk regressionsanalys använts, 
beroende på om den testade variabeln varit dikotom eller inte. Dessa analyser 
har gjort det möjligt att sortera bort de samband som endast är indirekta. I 
praktiken har analyserna gått till på så vis att var och en av de oberoende 
variablerna fått spela rollen som beroendevariabel, medan de sju beroende-
/kontrollvariablerna här betraktats som oberoende. En efter en av de egentliga 
oberoende variablerna har kontrollerats med hjälp av någon av de båda stegvisa 
regressionsanalyserna, allt efter skalnivå. På detta vis har alla indirekta 
korrelationer kunnat sorteras bort, eftersom endast de direkta blir kvar i 
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regressionsmodellen genom den stegvisa in- och utsorteringstekniken.46 Genom 
tekniken erhålls även en rangordning av styrkan på, de i regressionsmodellen 
kvarvarande, variablernas korrelationer med respektive testad oberoende 
variabel (vilken i själva testet alltså placerats som beroendevariabel). 

Att använda multipel regressionsanalys som teknik, för att reducera 
antalet samband som respektive oberoendevariabel har med de olika 
beroendevariablerna, vilket gjorts i den här analysen, är inte helt korrekt ur 
statistisk synvinkel, eftersom två av de berörda variablerna befinner sig på 
ordinalskalenivå (”exportlönsamhet”, och den subjektiva variabeln 
”framgångsrik export”). Dessa är dock båda approximativt normalfördelade, 
utan problem med vare sig skevhet eller kurtosis. Övriga beroende- och 
kontrollvariabler är antingen kvotskalevariabler eller dummyvariabler och utgör 
således inga principiella problem. Två av dem, antal anställda och antal 
exportmarknader, har dock viss snedfördelning, med tyngdpunkterna förskjutna 
mot de nedre delarna av respektive skala. I litteraturen används ordinalskaledata 
ibland inom regressionsanalyser, och om detta är nödvändigt bör man vara 
medveten om vilken typ och grad av statistisk avvikelse det kan ge (Wiklund, 
1998).  Även om förfaringssättet har sina brister, bedömdes snedvridningen av 
resultaten bli ändå större om åtgärden inte utförts, med tanke på alla 
skensamband som multikollineariteten då skulle ge upphov till.  
 
 
4.5.2    Variabelreduktion och indexering 
Det andra resultatkapitlet, kapitel sex, syftar till att få ned antalet relevanta 
variabler till en mer hanterbar mängd. De frågor som framförallt är aktuella att 
ta ställning till i samband med valet av analysmetod vid variabelreduktion och 
indexering är: Vilken extraktionsmetod ska användas? Bör faktormatriserna 
roteras, och i så fall hur? Hur hanteras lämpligen det interna bortfallet? 
Dessutom tillkommer den grundläggande frågan om hur många faktorer/index 
som i en viss situation bör väljas att representera underliggande struktur i aktuell 
datauppsättning. Denna sistnämnda fråga diskuteras dock inte förrän i samband 
med resultatanalysen i kapitel sex. 

Eftersom det handlar om att utföra en variabelreduktion av observerade 
variabler, där målsättningen är att, i prediktivt syfte, försöka fånga upp så 
mycket som möjligt av den ursprungliga variansen i ett så litet antal faktorer 
som möjligt, är det lämpligt att använda principal komponentanalys som 
extraktionsmetod (Aaker, Kumar & Day, 19995; Hair, Anderson, Tatham & 
Black, 1998; Kleinbaum, Kupper & Muller, 1988). En fördel som 
komponentanalysen har i förhållande till vanlig faktoranalys är att i den förra får 
de ingående indikatorerna ett jämnare viktförhållande när man skapar index med 
hjälp av extraktionsmetoden. Om faktoranalys används får den eller de 

                                           
46 Se 4.5.3 för en mer ingående diskussion om tekniken. 
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indikatorer som korrelerar starkast med övriga indikatorer ett extra starkt 
genomslag i indexet. Och då det som i det här fallet saknas teoretiska argument 
för att sådana indikatorer bör ges extra tyngd i indexen, bör inte heller den 
senare metoden användas här. 

Det brukar rekommenderas att man använder roterade faktormatriser, 
eftersom det leder till mer meningsfulla faktormönster och underlättar därmed 
tolkningsarbetet (Hair et al, 1998; Kleinbaum et al, 1988). En rotering innebär 
att de framtagna faktorerna blir så särpräglade som möjligt, och därmed 
teoretiskt tolkningsbara. Om man dessutom väljer en ortogonal rotation erhåller 
man dessutom okorrelerade faktorer, vilket är eftersträvansvärt om faktorerna 
som i det här fallet ska användas i regressionsanalyser. En av de vanligaste 
ortogonala rotationsmetoderna heter Varimax, och den har befunnits vara 
lämplig att använda i dessa analyser. 

Den sista av de tre inledande frågorna rör hur man bör hantera det 
interna bortfall som vanligtvis följer med enkätstudier. Den mest strikta metoden 
(eng. Exclude cases listwise) innebär att alla undersökningsenheter som uppvisar 
något svarsbortfall, på någon av de ingående variablerna, exkluderas från 
analysen. Den metoden innebär att en hel del information kan komma att 
försvinna från analysen. Den mest ”liberala” metoden (eng. Replace with mean) 
innebär å andra sidan att man bär hand på data genom att ersätta bortfallna 
värden med respektive variabels medelvärde. Den metod som kan ses som en 
gyllene medelväg (eng. Exclude cases pairwise) tar tillvara på mesta tillgängliga 
information, utan att förvanska data. Där finns alla undersökningsenheter med 
som har värden på de båda variabler för vilka en korrelation ska beräknas, vilket 
innebär att det interna bortfallet kan variera för olika korrelationer i 
korrelationsmatrisen. Den sistnämnda metoden bedöms ha de flesta fördelarna i 
den aktuella analyssituationen, med små till moderata interna bortfall, och har 
därför valts att användas här. 

De komponentanalyser som utförs inledningsvis, i syfte att studera hur 
många index som bör skapas av variablerna inom respektive område, har som 
riktmärke att ta fram det antal komponenter som har eigenvärden överstigande 1. 
De index som därefter skapas, också med hjälp av komponentanalys, inkluderar 
endast de indikatorer som logiskt kan anses mäta samma teoretiska variabel och 
som laddar tillräckligt starkt på berörd komponent. Vid bedömningen av om 
index över huvud kan skapas av berörda variabler, och av vilka av dem som det 
är lämpligt att låta ingå, görs även olika reliabilitetstest. I de flesta fall används 
Cronbachs alfavärde, indexets eigenvärde samt förklaringsgraden av den totala 
variansen som värdemätare på detta. I de fall då index byggs upp av endast två 
indikatorer är emellertid Cronbachs alfavärde ersatt av Pearsons korrelation, 
eftersom det förra värdet inte är tillämpligt i de fallen. Till skillnad mot 
föregående kapitel används uteslutande Pearson korrelationer, oavsett 
variablernas skalnivå. Detta för att åstadkomma direkt jämförelse med övriga 
analysmetoder som förekommer i kapitlet, vilka alla utgår ifrån Pearsons 
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korrelationsmatris. De variabler vars originalkodning är omvänd mot övriga 
inom ett index är omkodade i analyserna så att alla testvärden erhåller positiva 
förtecken. 
 
 
4.5.3    Multipla regressionsanalyser 
Det sista resultatkapitlet, kapitel sju, är inriktat mot en fördjupad analys av vilka 
slags faktorer som främst påverkar exportframgång. Den teknik som använts är 
linjär multipel regressionsanalys. Som beroendevariabel har det dels använts det 
i kapitel sex framtagna indexet ”Exportframgång”, bestående av samtliga 
framgångsmått som indikatorer, dels har det utförts analyser med var och en av 
dessa fyra indikatorer som beroendevariabler, i syfte att få en mer nyanserad 
bild av olika påverkansfaktorer och mått på exportframgång. Som oberoende 
variabler har både index och enstaka indikatorer använts, beroende på vad som i 
de föregående komponentanalyserna visat sig vara lämpligast. 

Den urvalsmetod som använts för vilka oberoende variabler som ska 
inkluderas i de olika regressionsmodellerna är den stegvisa (på engelska 
”stepwise”), där programmet automatiskt sorterar fram vilka oberoende 
variabler som ska ingå, med hänsyn tagen till statistisk signifikans och 
multikollinearitet. Anledningen till att den metoden använts är att det 
beträffande studiens datamaterial förekommer en tydlig multikollinearitet 
mellan flera av de oberoende variablerna. Urvalskriterierna som tillämpats för 
vilka variabler som slutgiltigt ska ingå i modellerna är att sannolikheten för att 
F-värdet för en modellförändring inte skulle vara skilt ifrån noll understigit 
värdena 0,05 för tillförda variabler och 0,10 för i modellen behållna variabler. 
Det senare värdet anger signifikansnivån för när en tillförd variabel utesluts ur 
ekvationen, på grund av att den är för starkt korrelerad med övriga inkluderade 
variabler och därmed skulle förorsaka multikollinearitet om den behölls. Liksom 
för de i föregående avsnitt diskuterade komponentanalyserna har, som en 
kompromiss, metoden ”Exclude cases pairwise” tillämpats för att hantera interna 
bortfall i datamaterialet. De korrelationer som finns angivna i kapitlet är 
samtliga, av samma skäl som i kapitlet innan, Pearson korrelationer. 
 
 
4.6  Studiens trovärdighet och räckvidd 
 
4.6.1 Datas aktualitet 
Forskning är en iterativ process som innebär ett ständigt pendlande mellan 
studier av andras forskningsresultat, egen datainsamling, analys, teoriutveckling 
och rapportskrivande. I föreliggande arbete har pendlandet varit mer uttalat, och 
processen mer utdragen, än vad som kanske är vanligt. Arbetet har av olika 
anledningar tagit flera år i anspråk, och den empiriska datainsamling som 
analysen bygger på utfördes redan under åren 1999 och 2000. Vid vissa typer av 
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forskning, som exempelvis har med teknisk utveckling eller snabbt växlande 
trender i samhället att göra, är data en färskvara som redan efter något/några år 
torde vara förlegad. I andra fall, där ämnet för forskningen är stabilt och 
allmängiltigt, är insamlad data närmast tidlösa till sin natur. Inom den senare 
kategorin spelar ett tidsmässigt glapp mellan datainsamling och publikation en 
mycket liten roll för forskningsresultatens aktualitet.  

Den här studien handlar om allmänmänskliga fenomen, vilket innebär att 
den tidsmässiga fördröjning som förelegat inte inneburit någon märkbar nackdel. 
Även om företagsmiljö, teknisk utveckling och graden av globalisering 
förändrats under de senaste fem åren, har dessa storheter ingen/minimal 
inverkan på ämnet för studien – grundläggande mänskliga beteenden inom 
exportföretag. I vissa avseenden har fördröjningen snarare varit till fördel. 
Resultaten har nämligen även kunnat jämföras med andra studier som utförts 
ungefär samtidigt, eller något år efter den här. Att vänta några år med att 
analysera och publicera resultaten, och därmed möjliggöra jämförelser både 
bakåt och framåt i tiden, har inneburit goda möjligheter att testa studiens 
validitet och reliabilitet. Det har givit ytterligare styrka åt intrycket att det som 
främst påverkar exportframgång är både stabilt och allmängiltigt över tiden.  
 
 
4.6.2  Över- respektive undertäckning 
I Tabell 4.1 framkom att en stor andel av de företag som fanns med på den 
erhållna listan ifrån SCB inte tillhörde undersökningspopulationen, som den 
definierats, och därför sorterades ut. Här diskuteras risken för att ytterligare 
övertäckning förekommer, liksom risken för att det saknas företag som 
egentligen skulle ha varit med. Man skulle kunna misstänka att få företagsledare 
frivilligt skulle välja att fylla i en omfattande enkät om de inte skulle behöva 
göra det. Eftersom urvalskriterierna för om företaget tillhör 
undersökningspopulationen eller inte, tydligt framgått såväl av enkätens 
försättsblad som vid efterföljande telefonsamtal, borde därför de som fyllt i 
enkäten av misstag vara relativt få. Fjorton sådana fall har dock upptäckts och 
rensats ut ur materialet. Tio av dessa företag saknade stadigvarande/självständig 
export, två var icke-tillverkande, ett var vilande och ett hade över 200 anställda. 
Några frågor i enkäten har använts som kontrollfrågor i syfte att upptäcka sådan 
övertäckning. Risken torde därför vara liten att ytterligare övertäckning finns i 
materialet, i varje fall i någon påverkbar grad. 

På motsvarande sätt som för övertäckningen kan man misstänka att viss 
avvikelse i materialet finns avseende undertäckning. Hur stort detta mörkertal är, 
går dock inte att uppskatta med någon säkerhet. Det går naturligtvis inte heller 
att tillförsäkra sig om att de respondenter som angivit att de inte uppfyllde 
samtliga urvalskriterier inte farit med osanning. Jag har dock vägletts av 
principen att lita på vad företagarna sagt, även om jag vid något enstaka tillfälle 
under telefonuppföljningarna misstänkt att en respondent kommit med osanning 
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enbart för att slippa fylla i enkäten. Den motsatta principen, att alltid lita på 
SCBs uppgifter i stället för företagarnas egna, verkar dock vara mindre 
tillförlitlig, särskilt som respondenterna oftast har kunnat lämna trovärdiga 
förklaringar till varför deras uppgifter skilt sig ifrån SCBs. Det finns ingen 
anledning att betvivla att en majoritet av företagarna lämnat sanningsenliga 
upplysningar om sin verksamhet. På motsvarande sätt som de företag som 
felaktigt kommit med i urvalet, kan det finnas företag som egentligen skulle ha 
varit med, men hamnat på fel ställe hos SCB på grund av felaktiga uppgifter om 
bransch, storlek, exportverksamhet, etcetera.  
 
 
4.6.3  Bortfallsanalys  
Ett sextiotal olika variabler, ifrån SCBs register, har funnits tillgängliga även för 
bortfallsgruppen. Av dessa har några varit intressanta att jämföra, för att se om 
det finns skillnader mellan de som besvarat enkäten och de som låtit bli. De 
analyserade variablerna är ”bransch”, ”region”, ”storleksklass”, ”omsättning” 
och ”exportstorleksklass”. Bransch- och regionvis skilde sig grupperna inte åt, 
medan det fanns en liten skillnad mellan små och stora företag, respektive små 
och stora exportörer. Större företag, respektive större exportörer, svarade i något 
högre utsträckning än de mindre dito. ”Exportstorleksklass” är emellertid 
indelad i absoluta termer, och det finns en stark intern korrelation mellan den 
variabeln och ”storleksklass”, också mätt i absoluta termer. Detta är väntat 
eftersom större företag, allt annat lika, förväntas ha större absolut export än 
småföretag. Det går därför inte säga om denna avvikelse mellan de båda 
grupperna främst beror på skillnader i företagsstorlek eller i exportintensitet. 

Då man, som i föreliggande fall, har flera olika svarsomgångar, efter de 
olika påminnelserna och övertalningsförsöken, framträder ofta systematiska 
effekter. Exempelvis kan ett medelvärde på en variabel förändras i en viss 
riktning efter varje ny omgång. Ibland kan man då misstänka att den återstående 
bortfallsgruppen är mer lik de senare svarsomgångarna, än de tidigare (Eriksson, 
1978). Därför har en analys gjorts för att se om de senare inkomna svaren 
avviker ifrån de tidigare, med avseende på de fyra beroendevariablerna och de 
tre kontrollvariablerna. I Tabell 4.2 visas resultatet av det t-test som utfördes på 
de tidigt, respektive sent, inkomna svaren. Som ”tidigt” inkomna räknas alla 
som kommit in fram till och med den första telefonuppföljningen, och som 
”sent” de som kom in först efter någon av de sista två påminnelseåtgärderna.47  

 
 
 
 
 
 

                                           
47 Av studiens totalt 239 analyserade enkäter kom 191 in ”tidigt” och 48 ”sent”, enligt denna klassificering. 
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Tabell 4.2  t-test för likhet i medelvärden mellan tidigt och sent inkomna enkätsvar, med 
avseende på studiens beroendevariabler och kontrollvariabler.48 
 
Variabel Svar 

tidigt=0 sent=1 
N Medelvärde t Sig. (2-tailed) 

Exportens andel 
av omsättningen 

0 
1 

180 
47 

37,7 
28,1 

1,936 0,054 

Exporten medfört 
högre lönsamhet 

0 
1 

183 
43 

1,93 
1,60 

1,921 0,056 

Antal 
exportmarknader 

0 
1 

183 
43 

9,82 
6,73 

1,546 0,124 

Framgångsrik 
export 

0 
1 

189 
44 

1,75 
1,55 

1,579 0,116 

Antal anställda 0 
1 

187 
48 

24,3 
20,6 

0,751 0,454 

Bransch 0 
1 

189 
48 

0,51 
0,52 

-0,159 0,874 

Region 0 
1 

189 
48 

0,56 
0,52 

0,496 0,620 

 
 
Som synes av testet förekommer inga signifikanta skillnader mellan 
medelvärdena på 0,05-nivån. Vissa icke-signifikanta skillnader finns dock för de 
fyra framgångsmåtten. De pekar dessutom alla åt samma håll, nämligen att mer 
framgångsrika företag haft en viss benägenhet att svara före mindre 
framgångsrika. Det ger en liten misstanke om att bortfallsgruppen kan vara 
något överrepresenterad av mindre framgångsrika exportörer.  

 Den tredje, och mest omfattande, bortfallsanalysen var den kvalitativa 
analys som utfördes under telefonuppföljningarna, då respondenterna skulle 
övertalas att fylla i enkäten.  Nedan följer en redogörelse över det som framkom 
under denna. 
 
4.6.3.1  Eventuellt avvikande grupper 
Under svarsuppföljningen framstod tre urskiljbara företagargrupper som mindre 
benägna att svara på enkäten än de övriga. Dessa grupper verkade på olika sätt 
känna främlingskap inför enkäten. Liksom i de kvantitativa bortfallsanalyserna 
ovan, gavs anledning att spekulera i om ”misslyckade” exportörer varit mindre 
svarsbenägna än ”framgångsrika”. I den uppföljningslista jag hade till mitt 
förfogande hade jag tillgång till vilka landområden (åtta olika) varje företag 
exporterade till, samt vilken exportstorleksklass (åtta stycken, indelade efter 
absolut exportomsättning) de tillhörde. En viss tendens märktes under 
telefonuppföljningarna att företagsledare för företag med många 
exportmarknader och hög exportomsättning, relaterat till företagsstorleken, 
verkade vara mer intresserade av studien och av att diskutera exportfrågor, än de 

                                           
48 De ”tidiga” respektive ”sent” inkomna svaren är i testet behandlade som två oberoende urval, under antagande 
om samma varians. 
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med färre exportmarknader och relativt lägre exportomsättning. Å andra sidan 
verkade den förstnämnda gruppen företagsledare vara svårare att få tag på, och 
att ha mer ont om tid, vilket kan ha haft en utjämnande effekt på fördelningen av 
svarsfrekvens mellan grupperna. 

Den andra gruppen bestod av ”mikroföretag” som hade liten export, och 
då enbart till exempelvis Norge eller Finland. Ofta hade de inga planer på, eller 
lust att, utöka sin export, eller att engagera sig djupare i exportverksamheten. 
Den lilla export de bedrev hade dessutom oftast uppstått av en ren tillfällighet. 
Dessa företagare kände sig inte som exportörer, och därför inte berörda/tilltalade 
av enkäten. Den tredje gruppen bestod av företagsledare födda i utlandet. Att 
dessa skulle skygga inför en omfattande enkät skriven på svenska var väntat. 
Dessa företagsledare verkade tillhöra tre olika kategorier: dels sådana som 
värvats ifrån utlandet av svenska grundare till svenska företag, dels sådana som 
är placerade i Sverige av företags utländska ägare (ofta gällande svenska 
dotterbolag till utländska moderbolag), dels invandrare som startat sitt företag i 
Sverige. Dessa relativt marginella gruppers eventuellt avvikande 
svarsfrekvenser, i förhållande till populationen i sin helhet, har dock inte kunnat 
styrkas statistiskt.  
 
4.6.3.2  Skäl för att inte svara 
Bland de företagare som, trots mina vädjanden och framförda argument, under 
telefonuppföljningarna sade ifrån att de inte ville svara på enkäten, övervägde 
tre skäl som man hänvisade till. Det ena var det tidsmässiga. Man sade sig bli 
överhopade av allehanda blanketter etcetera att fylla i och/eller att företaget för 
närvarande befann sig i ett ovanligt hektiskt skede med olika omställningar och 
liknande. Somliga sade sig till och med ha tagit principbeslut på att slänga alla 
papper de får in, som inte direkt skulle leda till förbättrade affärer för företaget, 
eller kunde leda till rättsliga problem om de inte besvarades. Det andra skälet 
som ofta förekom rörde sekretess kring olika företagsuppgifter. Man tordes inte, 
trots garantier om konfidentiell behandling och enbart anonym statistisk 
presentation, lämna ut några uppgifter om sina företag. I något fall fanns ”mer 
reella skäl” för en sträng sekretess. Exempelvis så arbetade ett företag åt SÄPO 
med bl.a. låstillverkning, och var förbjudet att lämna ut några företagsuppgifter. 
Det tredje skälet var fysiska/praktiska hinder för att svara. VD kunde nyligen ha 
dött, och en eventuell efterträdare orkade/kunde inte besvara enkäten i 
hans/hennes ställe. VD kunde ha råkat ut för olycka eller sjukdom, och hade 
därför inte någon möjlighet att svara. VD kunde vara alldeles nytillträdd och inte 
hunnit sätta sig in tillräckligt mycket i företaget för kunna besvara enkäten, 
samtidigt som det saknades personer vilka kunde besvara den i hans/hennes 
ställe.  

Påfallande många företagsledare sade sig vid telefonuppföljningen, och 
lät uppriktiga, aldrig ha sett till enkäten, när jag beskrev den för dem. Detta är 
lite märkligt då både påminnelser och en extra enkät skickats till dem. Olika 
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förklaringar är tänkbara, dels kan de ha glömt den under sommaren, dels kanske 
de inte ville låtsas om att de har sett den. En tredje tänkbar förklaring är att det 
kan finnas välvilliga ”grindvakter” i organisationen, som sorterar bort den typ av 
ärenden som de anser att deras chef inte har tid med. I ett flertal fall har jag 
träffat på sekreterare/växeltelefonister som velat avhysa mig direkt då de hört 
mitt ärende med hänvisning till att chefen ”är sååå upptagen” eller att han/hon 
”starkt ogillar enkäter”. Jag har flera gånger behövt säga att jag önskade höra 
detta ifrån företagsledaren personligen. I något av dessa fall har beskrivningen 
stämt, men oftast har jag mött en intresserad person som varit positivt inställd 
till att jag sänt en ny enkät till honom/henne. Särskilt innan telefonuppföljningen 
startade, hade säkert detta förhållande viss inverkan på att svarsfrekvensen då 
blev så pass låg. Vid telefonuppföljningen har problemet oftast gått att hantera, 
även om jag i något fall omöjligen tagit mig förbi grindvakten, trots upprepade 
försök.  
 
4.6.3.3  Internt bortfall 
Ett visst internt bortfall förekommer också bland enkätsvaren. En av 
anledningarna till detta är att de respondenter som i telefon uppgett att de inte 
kunnat fylla i allting, ändå uppmanats att sända tillbaks sina inkomplett ifyllda 
enkäter. Bedömningen gjordes att det var bättre med ett visst internt bortfall i 
dessa enkäter, än att hela enkäterna föll bort. Tolv sådana enkäter visade sig 
dock ha så svåra interna bortfall att de var tvungna att kasseras. Ett par 
respondenter litade tydligen inte på försäkringarna om att enkätsvaren skulle 
behandlas strikt konfidentiellt, utan de hade avlägsnat identifikationsnumren 
som enkäterna var försedda med. Det innebar att dessa komplett ifyllda enkäter 
ändå fick en begränsad användbarhet, på grund av att de inte gick att para ihop 
med rätt bakgrundsdata (ifrån SCB). Vissa av enkätfrågorna är behäftade med 
större bortfall än övriga. Dit hör frågor som inte berört alla företagare, och 
därför skulle hoppas över (exempelvis så bedriver inte alla företag FoU-
verksamhet eller har egna utlandsrepresentanter). Frågor som av nödvändighet 
givits svarsalternativet ”Frågan inte aktuell”, har färre valida svar än övriga. Mer 
komplicerade frågor har också en viss tendens till högre svarsbortfall. Vissa av 
respondenterna har tydligen mattats av mot slutet av enkätifyllandet, eftersom 
somliga enkäter är mer komplett ifyllda i början än i slutet.  
 
 
4.6.4  Andra tänkbara felkällor  
I de fall som företagsledaren velat avdela någon annan person (ofta 
exportansvarig, marknadschef eller ”allt-i-allo”) att fylla i enkäten, har han/hon 
ombetts att själv åtminstone fylla i de avsnitt  som riktar sig till företagsledaren 
personligen (sidorna 2-4 och 19 i enkäten). I ett av fallen har jag fått tillfälle att 
undersöka diskrepansen i VDs respektive den exportansvariges sätt att svara, 
eftersom dessa båda personer fyllde i och skickade in varsin enkät ifrån detta 
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företag. Jag hade även möjlighet att kontrollera vem som hade fyllt i vilken, 
VDs svar är det som använts i analyserna. Dessa båda enkäter matades dock 
först in som två olika variabler i en separat datafil och jämfördes statistiskt. 
Trots skilda svar på flera av frågorna, så korrelerade enkäterna med varandra till 
99,8 procent. Detta visar att i det här speciella fallet så hade det sammantaget 
inte spelat så stor roll för resultatet om företagets exportansvarige fyllt i enkäten 
istället för VD. I ett par fall (familjeföretag) har hustru respektive barn till 
företagsledaren av olika skäl fyllt i hela enkäten. Detta har godtagits därför att 
det gällde så få företag, där personerna ifråga så väl kände företagsledaren, och 
att alternativet hade varit sämre, nämligen att inte erhålla några svar alls på 
dessa frågor.  

En risk som alltid är uppenbar vid långa enkäter är att respondenterna 
efter ett tag ledsnar och börjar svara slentrianmässigt. Validiteten är då i fara. 
Mitt intryck vid telefonuppföljningarna av företagarna är dock att antingen har 
de inte svarat alls, eller också har de bemödat sig att svara seriöst. Det har sällan 
varit intresset det varit fel på, studiens ämne är ju något som i högsta grad berör 
dessa företagare, det är snarare tiden som varit för knapp för dem. Flera 
respondenter gav också uttryck för detta genom att till exempel säga: ”Ursäkta 
att det har tagit tid, men ska jag fylla i enkäten så vill jag göra det ordentligt”. 
En person, som tydligen blivit avdelad att ansvara för enkätifyllandet, ringde 
själv upp och undrade om det fortfarande var aktuellt att skicka in enkäten, 
eftersom hon inte ville lägga ned jobb i onödan på den. Hon hade redan 
tillbringat en timme var med företagets VD och dess exportansvarige med 
enkäten, och var fortfarande inte klar med den. Flera som jag ringt och påmint 
har också sagt att de hunnit göra halva enkäten, eller bara haft några frågor kvar, 
vilket också tyder på att de inte bara velat kryssa i på måfå. Den manuella 
granskningen av enkätsvaren ger inte heller vid handen att respondenterna skulle 
ha kryssat utan tanke. I många av enkäterna visade det sig att olika avsnitt var 
ifyllda med olika pennor, något som indikerar att enkäterna fyllts i vid flera 
olika tillfällen, och därför knappast slentrianmässigt.  

I samband med datahanteringen kan fel ha uppstått. Datainmatningen 
skedde i två omgångar, maj-juni respektive november-december 1999, av en 
anställd projektassistent. Samtliga inlästa data har därefter kontrollerats noga, 
både manuellt och med hjälp av dator, och de upptäckta felaktigheterna har 
rättats till. Först söktes manuellt efter ”systematiska” fel, det vill säga fel som 
behäftade ett flertal svar hos vissa speciella variabler. Dessa fel kunde antingen 
bero på att frågan var otydligt konstruerad, så att flera respondenter 
missuppfattade den, eller på att instruktionerna till assistenten om hur svaren 
skulle kodas varit otillräckliga. Därefter granskades frekvensfördelningarna för 
var och en av samtliga variabler för att söka efter orimliga eller ”absurda” 
värden. Då sådana värden hittades kontrollerades dessa genomgående mot 
originalsvaret i respektive enkät för att söka utröna vilket värde som var det 
korrekta. Slutligen har sex olika systematiska stickprov á 100 celler på den 
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redan korrigerade datan gjorts och granskats mot originalsvaren, för att en 
skattning av den kvarvarande andelen felinmatningar skulle kunna göras. Av de 
600 kontrollerade cellerna fanns inte någon med något felinmatat värde, vilket 
innebär att med 95 procents säkerhet så understiger andelen kvarvarande 
felinmatningar 0,8 procent i det totala materialet.  
 
 
4.6.5  Resultatens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
För att åstadkomma en god kontroll för företags skillnader i omgivningens 
utvecklingstakt (region) och teknologisk komplexitet (bransch) har, som nämnts, 
ett stratifierat urval tillämpats. Det brukar allmänt anses att ett obundet 
slumpmässigt urval (OSU) är den urvalsform som ger de bästa möjligheterna till 
generaliseringar av resultaten; framförallt innebär dock urvalsprincipen att 
generaliseringsmöjligheterna blir kända, genom att sannolikhetslagarna kan 
tillämpas fullt ut. I det här fallet, med stora krav ställda på kontrollmöjligheterna 
för indirekt påverkan av företagsstorlek, bransch och region, har inte OSU varit 
tillämpligt. Den valda, mer styrda, urvalsmetoden har emellertid, genom sin 
teoretiska förankring i Contingencyteori och det resursbaserade perspektivet på 
internationalisering, istället bidragit till att de erhållna resultaten är mer reliabla 
än de skulle ha varit annars. Genom det konsekventa användandet av nämnda 
kontrollvariabler i studiens alla analyser, har nämligen risken minskat för att 
okontrollerade indirekta samband snedvrider resultaten. Tillförlitligheten har 
därmed ökat genom användandet av ett stratifierat urval. 

I de fall som resultaten är oberoende av kontrollvariablerna, vilket de 
oftast visar sig vara, kan man på goda grunder förmoda att de har större giltighet 
än att endast gälla för undersökningsföretagen. På motsvarande sätt får man 
förmoda att i de fall resultaten skiljer sig med avseende på kontrollvariablerna, 
så kan det förekomma skillnader även mellan andra branscher, regioner och 
storleksklasser än de studerade. I vissa fall kan naturligtvis sådana skillnader, 
eller uteblivna skillnader, som konstaterats i studien bero på slumpen och endast 
gälla för det här specifika stickprovet. De flesta av de skillnader som här 
påträffas rörande någon av kontrollvariablerna, går dock logiskt att förklara. 
Studiens huvudintresse är riktat mot generella påverkansfaktorer för 
exportframgång, som torde gälla för alla slags exporterande företag. Dessa 
faktorer är möjliga att påverka av företagen själva, oberoende av 
företagsbakgrund. De flesta resultat i studien som avser den sortens strategiska 
faktorer visar sig vara giltiga för hela stickprovet, oavsett skillnader i 
företagsstorlek, bransch och region. Dessa resultat får därför förmodas ha en 
räckvidd som sträcker sig även utanför stickprovet, och är därmed 
generaliserbara. 

Svarsfrekvensen på drygt 70 procent får anses vara hög i sammanhanget. 
De grupper av företag som eventuellt avviker genom att ha en lägre 
svarsfrekvens än övriga, vilket det spekulerades om i bortfallsanalysen, är så 
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marginella att även om de svarat i mindre omfattning och på annat vis än 
majoriteten, kan inte detta i sig ha påverkat resultaten nämnvärt. 
Sammanfattningsvis får därför studiens resultat och slutsatser anses ha en 
tämligen god tillförlitlighet och generaliserbarhet, gällande exporterande mindre 
tillverkningsföretag i Sverige. 
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KAPITEL 5 
Enskilda variablers inverkan på exportframgång 
 
 
De faktorer som i tidigare forskning om exportframgång visat sig ha signifikanta 
samband med exportframgång ingår i den här studien. Samma variabler som 
diskuterades i kapitel två och tre har operationaliserats på lämpligt vis och 
mätresultaten av dessa presenteras och diskuteras i det här kapitlet. 
Resultatredovisning och analys följer för enkelhets skull samma struktur som 
användes i de båda nämnda teorikapitlen. Resultaten jämförs med vad som 
framkommit i den tidigare forskningen, och för att jämförbarheten ska 
underlättas sker analysen här liksom tidigare på enskild variabelnivå. Även de 
tabeller som redovisas är upplagda på motsvarande sätt som i teorikapitlen. 
Sambandsanalysen inleds med resultaten för de variabler som klassificerats som 
strukturella bakgrundsfaktorer. Dessa består av företagens givna förutsättningar 
inför exporten, och kännetecknas av att åtminstone i ett kortare perspektiv vara 
svåra för företagen att själva kunna påverka. Sedan redovisas resultaten för de 
variabler som i arbetet benämns exportengagemang, och som antas ha ett 
reciprokt beroendeförhållande till exportframgång. Därefter följer resultaten från 
de fyra grupper av oberoende variabler som är mer strategibetonade till sin 
karaktär, det vill säga de är enklare för företagen att påverka själva, och av detta 
skäl tilldrar de sig studiens huvudintresse. Även dessa följer samma indelning 
som i presentationen av tidigare forskning, och inbegriper områdena 
entreprenörskap, relationsmarknadsföring, kunskapsorientering och inre 
kontrollförankring. En kort presentation av de studerade företagen, i form av 
vissa statistiska uppgifter som valts ut, återfinns i Bilaga 2. Deskriptiv statistik 
för de potentiella påverkansvariabler som behandlas i kapitlet presenteras i 
Bilaga 3. För en genomgång av hur analyserna genomförts se avsnitt 4.5.1. 
 
 
5.1  Företags olika förutsättningar för exportframgång 
  
De bakomliggande förutsättningar som kan ha inverkan på exportframgång har 
delats in efter om de är externa eller interna, utifrån de exporterande företagens 
perspektiv. Till de externa räknas styrkan på den utländska konkurrensen, olika 
förekommande handelshinder, företagens regionala hemvist samt vilken bransch 
de verkar inom. Av dessa används region och bransch som kontrollvariabler i 
studien. Till de interna bakgrundsvariablerna räknas företagens ålder och 
ägarförhållanden, deras storlek räknat som antalet anställda, om de vänder sig 
till industriella marknader eller konsumentmarknader, samt huruvida de är 
underleverantörer eller inte. Av de senare används företagsstorlek som 
kontrollvariabel. Nedan diskuteras resultaten som framkommit angående de 
olika bakgrundsvariablernas inverkan på exportframgång. De berörda 
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variablernas signifikanta korrelationer med studiens beroende- och 
kontrollvariabler framgår av Tabell 5.1 som återfinns i slutet av avsnitt 5.1.1 
(ytterligare hänvisningar till tabellen görs inte i den löpande texten). 
 
 
5.1.1  Externa bakgrundsfaktorers inverkan på export 
Den första av de yttre förutsättningar för export som ingår i studien handlar om 
ifall konkurrensintensiteten på exportmarknaderna har någon inverkan på 
exportframgången. I de flesta tidigare studier har det inte gått att finna något 
samband med exportframgång. I endast en av dessa uppträdde ett signifikant 
sådant, och då som en negativ korrelation med exportens lönsamhet. Det 
tolkades som att företagens marginaler minskade då konkurrensen hårdnade. I 
den här studien saknas samband mellan konkurrensen utomlands och exportens 
lönsamhet, däremot uppträder ett signifikant positivt samband med exportens 
andel av omsättningen. Det kan tyckas en smula motsägelsefullt att företag, 
vilka upplever att konkurrensen på deras utländska huvudmarknad är relativt sett 
hårdare än den på hemmamarknaden, lyckas bättre än andra med sin export i 
termer av hög exportandel. Särskilt som tidigare forskning visat att många 
tillfrågade företagare upplever konkurrensen på utländska marknader som 
problematisk, eller som ett direkt hinder för exporten. En förklaring till att detta 
samband erhållits här kan vara att de företag som upplever konkurrensen 
utomlands som hårdare än den svenska, skulle vara samma företag som är bäst 
rustade att möta denna i deras tycke hårdare konkurrens. Några säkra slutsatser 
är emellertid svåra att dra utan att tydligare åtskillnad görs mellan olika 
utlandsmarknader och skilda produktslag, samt att hänsyn tas till indirekt 
påverkan av andra variabler.  

En annan extern förutsättning i samband med export är de handelshinder 
som företagen kan stöta på. I de tidigare studier där man har kunnat konstatera 
samband mellan handelshinder och exportframgång, främst mätt som exportens 
andel av omsättningen, har dessa varit svaga och negativa. Dessa samband har 
indikerat att ju större handelshinder företagen stött på desto mindre har de 
lyckats exportera. I den här studien återfinns inget samband med exportens andel 
av omsättningen, däremot uppträder ett positivt samband med antal länder som 
företagen exporterar till. Detta samband bör nog tolkas som att ju fler länder det 
exporteras till desto fler slags handelshinder har man troligen hunnit stöta på. 
Det vill säga kausaliteten är snarast den att antal exportmarknader är den 
oberoende av de två variablerna, och de påträffade handelshindren den 
beroende. Handelshindrens inverkan på exportframgång är fortfarande osäker, 
men de har knappast någon avgörande betydelse, annat än möjligen i speciella 
fall. 

Som framgått tidigare är företagens regionala hemvist utsedd till att 
fungera som en av studiens tre kontrollvariabler. Redan i urvalet av vilka företag 
som skulle ingå i studien togs hänsyn till detta, på så sätt att ett jämnstort antal 
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företag drogs till stickprovet ifrån de båda berörda regionerna Stockholm och 
Norrland (exklusive Gävleborgs län). Genom den tidigare forskningen har det 
framgått att det finns en tendens till att mer centralt belägna företag är mer 
gynnade i exportsammanhang än perifert belägna, bland annat beroende på 
större tillgång till marknadsinformation och bättre transportmöjligheter. Vid en 
analys inkluderande samtliga beroende- och kontrollvariabler visar det sig att 
region korrelerar starkast med antal exportmarknader, där stockholmsföretagen i 
genomsnitt exporterar till fler länder än norrlandsföretagen. I genomsnitt 
exporterar stockholmsföretagen till elva länder, mot sju för norrlandsföretagen. 
Den här studiens resultat styrker därför slutsatsen ifrån tidigare forskning att en 
mer central belägenhet gynnar företag i vissa exporthänseenden. 
Regionvariabeln samvarierar även med företagsstorlek (norrlandsföretagen 
något större), men endast på 0,05-nivån.  

Även en annan av studiens kontrollvariabler hör till kategorin externa 
förutsättningar inför exportsituationen, närmare bestämt företagens 
branschtillhörighet. Liksom avseende regional hemvist så ingick 
branschtillhörigheten som ett urvalskriterium vid dragningen av stickprovet. De 
båda branscherna metallvarutillverkare och maskintillverkare finns 
representerade till ungefär lika stora delar i datamaterialet. Den tidigare 
forskningen har visat att företag med högre förädlingsgrad och teknikinnehåll i 
sin produktion ofta lyckas bättre med sin export, framförallt mätt som exportens 
andel av försäljningen, än företag som tillverkar enklare produkter. Den 
förklaring som främst angivits är att det är svårare för inhemska och andra 
konkurrenter att utveckla konkurrenskraftiga kopior av komplexa produkter, än 
av dem som är enkelt uppbyggda. Det är även relativt sett billigare med långa 
transporter för högförädlade produkter än för oförädlade, eftersom priset per kilo 
är högre för de förra. Även i den här studien visar det sig att branschen med det 
högre teknikinnehållet, maskintillverkarna, har en signifikant högre exportandel 
än metallvarutillverkarna.49 Teorierna om fördelarna i exporthänseende för 
tekniskt avancerade företag stärks därmed ytterligare av detta resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
49 I genomsnitt går 45 procent av maskintillverkarnas totala försäljning på export, medan motsvarande siffra för 
metallvarutillverkarna är 27 procent. 
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Tabell 5.1  Korrelationer mellan variabler rörande externa och interna 
bakgrundsvariabler och beroende-/kontrollvariabler. 
 

Strukturella bakgrundsvariabler 
Oberoende  variabel Variabelnummer 

i enkäten 
Korrelerande variabler Korrelation 

Externa 
Konkurrensen utomlands 168 Exportens andel av 

omsättningen 
 

0,22** 
Handelshinder 206 Antal exportmarknader  0,23*** 
Region - Antal exportmarknader 

Företagsstorlek 
0,20** 
-0,17* 

Bransch - Exportens andel av 
omsättningen 

 
  0,26*** 

Interna 
Företagets ålder - Företagsstorlek 0,25*** 
Ägarförhållanden 009 Företagsstorlek -0,41*** 
Företagsstorlek 060 Antal exportmarknader 

Region 
  0,49*** 

-0,17* 
Industriella kunder  071 Region 

Företagsstorlek 
0,20** 
0,18** 

Underleverantör 070 Exportens andel av 
omsättningen 

Bransch 

 
 -0,32*** 
 -0,26*** 

p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
5.1.2  Interna bakgrundsfaktorers inverkan på export 
Bland de företagsinterna bakgrundsfaktorer som studerats med avseende på om 
de har någon inverkan på exportframgång återfinns företagets ålder. Den 
tidigare forskningen har inte kunnat ge några tydliga indikationer på ifall 
variabeln har någon betydelse i exportsammanhang. De flesta studier har inte 
kunnat finna några samband alls med exportframgång. Några studier har funnit 
att äldre företag är framgångsrikare än yngre, och ett par har funnit det motsatta 
förhållandet. Bilden kompliceras ytterligare av att olika framgångsmått har 
använts i de skilda studierna. I den här studien visar sig företagens ålder endast 
korrelera med deras storlek – ju äldre företag desto större. Det är föga 
överraskande att äldre företag i genomsnitt är större än yngre, eller omvänt, att 
större företag i genomsnitt är äldre än de mindre. Ett äldre företag har ju haft 
längre tid på sig att växa. Slutsatsen blir dock att företags ålder knappast har 
någon större inverkan på exportframgång. 

En annan bakgrundsfaktor som studerats är företagens 
ägandeförhållanden och deras inverkan på exportframgång. Den tidigare 
forskningen har endast funnit sambandet att privat ägda företag varit mer 
framgångsrika i exportsammanhang än kollektivt ägda. Det har inte varit 
relevant att studera detta förhållande här, eftersom den övervägande delen av de 
företag som ingår i studien förväntades vara privata. Andelen utländskt ägande i 
företagen har i och för sig kunnat studeras istället, men ingen tidigare forskning 
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har kunnat hitta samband mellan detta och framgångsrik export. Endast 
exportbenägenheten, inte -framgången, har tidigare befunnits bli påverkad av 
utlandsägande. I den här studien fanns inget samband mellan företagsledarens 
ägarandel och exportframgång. Däremot fanns ett ganska starkt samband mellan 
ägandet och företagsstorlek. Ju mindre företag desto större ägarandel hade 
företagsledaren med familj. Ett resultat som styrker uppfattningen om att 
småföretag ofta är familjeföretag. Endast en dimension av skilda ägandeformer 
har studerats här, men det mesta tyder ändå på att olika typer av ägande inte har 
så stor betydelse för hur framgångsrika företag blir i exporthänseende. 

Företagsstorlek, mätt som antalet anställda är en kontrollvariabel som 
hör till kategorin interna förutsättningar inför företags exportsituation. Bland 
tidigare studier om exportframgång visar en överväldigande majoritet att de 
större företagen lyckas bättre med sin export. Även den teori som finns på 
området talar för att större företag har exportfördelar gentemot småföretag. I den 
här studien visar samtliga framgångsmått tydliga korrelationer med 
företagsstorlek i enkla bivariata analyser. Efter att hänsyn tagits till den 
multikollinearitet som finns mellan framgångsmåtten kvarstår endast ett starkt 
samband med antal exportmarknader. Att exportera till ett stort antal länder är 
relativt komplext och resurskrävande, något som talar för att större företag med 
mer personella och andra resurser har bättre möjligheter att lyckas med detta. 
Det finns som nämnts tidigare även ett svagare samband mellan företagsstorlek 
och regiontillhörighet. 

Vilken kundmarknad företag i första hand vänder sig till, den 
industriella eller konsumentmarknaden, är en företeelse av grundläggande natur 
som är svår att förändra i ett kortare perspektiv, vilket gör att den också är 
klassificerad som en företagsintern förutsättning inför exporten. I den tidigare 
forskningen har en studie hittats som visat på signifikant samband mellan 
företagsriktad försäljning och exportframgång. I den här studien däremot 
uppvisas inga sådana samband. De samband som framkommer visar istället att 
större företag och stockholmsföretag i något större utsträckning vänder sig till 
industriella kunder än övriga. Men snedfördelningen i datamaterialet är så pass 
stor att någon generalisering utifrån dessa resultat inte går att göra. Därför går 
det inte utifrån denna studie heller att säga något om det är någon skillnad ur 
framgångssynpunkt att exportera till industriella marknader eller 
konsumentmarknader. 

 En annan fråga som har med kundmarknader att göra handlar om 
huruvida företagen är beroende av ett fåtal större kunder, i egenskap att vara 
underleverantörer, och dess inverkan på exportframgång. Den tidigare 
forskningen visar, om än lite otydligt, att det skiljer sig branschvis huruvida 
förhållandet har en positiv eller negativ effekt på exporten. Andra resultat visar 
att underleverans snarast har en generell negativ effekt på exportframgången. I 
föreliggande studie finns ett rätt tydligt negativt samband mellan att vara 
underleverantör och exportens andel av omsättningen. Om stickprovet delas upp 
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efter bransch kvarstår det negativa sambandet för båda grupperna, men det är 
tydligast för branschen maskintillverkare. För dessa är det alltså en än större 
nackdel att vara underleverantör i exportsammanhang. Inom den andra 
branschen, tillverkare av metallvaror, är det dock signifikant vanligare att 
företagen är underleverantörer. Just att det är vanligt inom branschen kan vara 
en bidragande orsak till att dessa företag har det relativt sett lättare att hantera 
kombinationen underleverantör och exportör. Det är svårt att dra någon generell 
slutsats, med tanke på de något skiftande resultat som erhållits i tidigare studier. 
För den typ av företag som ingår i den här studien verkar det dock vara en fördel 
att i exportsammanhang kunna agera på ett mer självständigt vis, än vad som är 
möjligt då man är underleverantör. 
 
 
5.1.3   Sammanfattande kommentarer 
Relativt få av de bakgrundsvariabler som här studerats visar sig ha en stark 
anknytning till exportframgång. De tydligaste sambanden finns bland de interna 
variablerna antal anställda och underleverantör, för övrigt de enda i denna grupp 
som signifikant korrelerar med något framgångsmått. Större företag visar sig ha 
fördelar, och underleverantörer nackdelar, i exportsammanhang. De externa 
bakgrundsvariablerna som undersökts uppvisar samtliga signifikanta samband 
med exportframgång, även om ingen av korrelationerna är speciellt stark. De tre 
kontrollvariabler som ingår i studien visar sig samtliga samvariera med 
exportframgång. Det kan även konstateras att särskilt för de interna 
förutsättningarna, men även totalt för båda grupperna, förekommer fler 
signifikanta korrelationer med de tre kontrollvariablerna än med de fyra 
framgångsmåtten. Resultaten stämmer i stort överens med dem som framkommit 
i tidigare forskning. Vissa tidigare rön har stärkts genom dessa resultat, 
exempelvis att företagsstorleken kan vara av betydelse för exportframgång. I 
andra fall kvarstår frågetecknen och osäkerheten ifrån tidigare, till exempel 
beträffande betydelsen av konkurrens och handelshinder. De relativt få och 
svaga samband som här har erhållits leder dock fram till den generella slutsatsen 
att de flesta bakgrundsfaktorer knappast har någon avgörande betydelse för om 
företag ska lyckas eller inte med sin export. Det måste alltså finnas annat som är 
viktigare. 
 
 
5.2  Samband mellan exportframgång och engagemang 
 
De variabler som har att göra med företagens engagemang för exporten bedöms 
samtliga vara reciproka i förhållande till exportframgång. Dessa är indelade 
utifrån om det rör sig om handlingar och företeelser som är förknippade med 
omfattande exportverksamhet eller om det handlar om attityder till exporten. Till 
handlingarna räknas den tid som läggs ned på exportfrågor, liksom frekvensen 
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av utlandsresor och besök på utländska marknader, samt 
kommunikationsintensiteten med dessa marknader. Dit räknas även 
organisatoriska frågor som: andelen anställda sysselsatta med exportfrågor, 
separata exportavdelningar, decentralisering av exportbeslut, och valet av 
distributionsform, liksom frågan om man bedriver exportrelaterade samarbeten 
med andra. Bland de exportorienterade attityderna som ingår återfinns 
prioriteringen av exportverksamheten, exportens uppfattade bidrag till företagets 
framgång samt vilka framtidsförväntningar man har på exporten. Nedan 
diskuteras dessa engagemangsrelaterade variablers samvariation med 
exportframgång, och i Tabell 5.2 återfinns de signifikanta korrelationerna 
mellan dem, liksom mellan exportengagemang och studiens kontrollvariabler. 
 
 
5.2.1 Engagemangsrelaterade handlingar/företeelser och exportframgång 
En av de handlingar som beskriver hur engagerat ett företag är i sin 
exportverksamhet är den tid som företagets ledare lägger ned på exportfrågor. 
Tidigare studier har visat att den tid företagsledaren lägger ned på exportfrågor 
samvarierat med både exportens andel av omsättningen och exportens 
lönsamhet. I den här studien föreligger starka korrelationer med exportens andel 
av omsättningen och det subjektiva måttet framgångsrik export. Sambandet 
mellan nedlagd tid på exportfrågor och exportframgång är i det närmaste 
axiomatiskt och kräver inga ytterligare kommentarer. Det finns även ett något 
svagare samband med kontrollvariabeln bransch. Maskintillverkare lägger ned 
mer tid på exportfrågor än metallvarutillverkare, allt annat lika. Bidrar de 
komplexa produkterna till att göra så att även själva exporten blir mer 
komplicerad, månntro? 

En annan handling som har med ett småföretags exportengagemang att 
göra är frekvensen på utlandsresor som görs av företagsledaren. I de flesta 
tidigare studier har man funnit samband mellan VD:s utlandsresor och 
exportframgång, företrädesvis mätt i termer av exportens andel av omsättningen. 
Även i den här studien förekommer ett tydligt positivt samband mellan hur 
mycket tid företagsledaren tillbringar utomlands och hur mycket hans/hennes 
företag exporterar. Utlandsresorna samvarierar även med antalet länder som 
företagen exporterar till. Både exportens andel av omsättningen och antal 
exportmarknader uttrycker på olika sätt omfattningen av företagens 
exportverksamhet, och det förefaller därför naturligt att det finns tydliga 
samband mellan dessa båda mått och den tid företagsledaren tillbringar 
utomlands. 

En variant på föregående variabel berör enbart resor som specifikt går 
till företagens exportmarknader. Den tidigare forskningen visar även här att det 
råder samband mellan den studerade variabeln och exportframgång, den senare 
mätt på lite olika sätt. I den här studien uppvisar variabeln relativt starka 
samband med både exportens andel av omsättningen och exportens lönsamhet. 
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Det första av dessa mått har som sagt med omfattningen av exporten att göra 
vilket kan förklara behovet av många utlandsresor, lika väl som att resorna i sig 
leder till att exportvolymen ökar. Kausaliteten i det andra fallet kan även den 
vara dubbelriktad. Resorna kan leda till ökad lönsamhet på grund av detta 
engagemang, men en ökad exportlönsamhet kan också både inspirera till och 
ekonomiskt möjliggöra ett ökat resande till utlandsmarknaderna. 

Företagens kommunikationsintensitet med sina representanter på de 
utländska marknaderna är också en engagemangsrelaterad variabel som kan 
förväntas vara reciprok i förhållande till exportframgång. Ett par tidigare studier 
har visat att företags kommunikationsintensitet med sina representanter 
samvarierat med skilda mått på exportframgång. Här korrelerar variabeln ganska 
starkt med exportens andel av omsättningen. Detta är helt följdriktigt eftersom 
båda variablerna beskriver omfattningen på exportverksamheten. 

Andelen anställda på företagen som sysslar med exportfrågor är en 
annan faktor som beskriver exportens relativa volym. I den tidigare forskningen 
har man funnit samband mellan andelen anställda som främst sysslar med 
exportfrågor och exportframgång, vanligast mätt som exportens lönsamhet. I 
denna undersökning finns inget signifikant samband med exportens lönsamhet, 
men däremot en stark korrelation mellan variabeln och exportens andel av 
omsättningen. Detta samband kan tyckas självklart, med tanke på att även 
undersökningsvariabeln beskriver exportens omfattning inom företagen. Det 
tidigare funna sambandet med lönsamheten förefaller inte vara lika självskrivet. 
Mer personal som sysslar med export torde höja kvaliteten inom den 
verksamheten och i och med detta kanske även lönsamheten, trots att även 
kostnaden för exporten därmed ökar. Dock saknas det hos företagen som regel 
tillräckligt noggranna separata lönsamhetskalkyler för exportverksamheten för 
att det ska gå att studera detta på en generell basis. Andelen exportanställda visar 
sig även korrelera negativt med kontrollvariabeln företagsstorlek, det vill säga 
de mindre företagen har en genomsnittligt högre andel än de större. En tänkbar 
förklaring till detta kan vara att det finns stordriftsfördelar att hämta inom 
exportverksamheten, som gör att större företag med större total export inte 
behöver proportionellt lika många personer som sysslar med verksamheten. 
Vissa sysslor av framförallt administrativ art, som ansökningar om olika 
tillstånd och inrapportering av statistik, torde ta ungefär lika lång arbetstid i 
anspråk oavsett storleken på det exporterande företaget. 

Huruvida företagen har separata exportavdelningar eller inte hör på ett 
självklart sätt ihop med deras omfattning på exportverksamheten. I den tidigare 
forskningen har det visat sig att separata exportavdelningar samvarierar med 
exportframgång, oftast mätt som exportens andel av omsättningen. I den här 
studien visade det sig att variabeln korrelerade starkast med antal länder som 
man exporterar till, ett framgångsmått som liksom exportens andel av 
omsättningen ger uttryck för omfattningen på exportverksamheten. Med tanke 
på att en så liten andel av undersökningsföretagen som sex procent begagnar sig 
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av separat exportavdelning eller särskild utlandsansvarig person, går det inte här 
att avgöra ifall företeelsen främst bör kopplas ihop med exportverksamhetens 
volym eller komplexitet, det vill säga med måtten exportens andel av 
omsättningen eller antal exportmarknader. 

En annan närliggande organisatorisk fråga handlar om i hur hög grad 
olika exportbeslut delegeras till företagens medarbetare. I en tidigare studie 
visade det sig finnas en positiv koppling mellan decentralisering av exportbeslut 
och exportens andel av omsättningen. Här finns det starkaste sambandet istället 
med antal länder som det exporteras till. Båda dessa samband, vilka har med 
exportens omfattning att göra, är tämligen lättförklarliga. Då ett företag 
exporterar stora volymer och/eller till många länder, blir verksamheten vid en 
viss nivå alltför omfattande för att företagsledaren själv ska kunna befatta sig 
med alla dess delar. Därför måste vissa exportbeslut delegeras till medarbetare, 
oavsett om de sköter dessa sysslor effektivare eller inte än företagsledaren. Den 
kausala riktningen här är snarast att exportframgång föder ett behov av 
decentralisering. Avseende det andra framgångsmåttet som decentralisering 
samvarierar med i den här studien, exportens lönsamhet, är det dock lite 
långsökt att tänka sig att en ökande lönsamhet skulle föranleda en 
decentralisering. Där är nog den motsatta sambandsriktningen mest logisk, 
innebärande att en decentralisering av vissa exportbeslut leder till en effektivare 
verksamhet och därmed ökad lönsamhet på exporten. Även en tredje signifikant 
korrelation uppträder för variabeln i den här studien, nämligen med 
företagsstorlek – ju större företag desto större behov av att delegera olika slags 
beslut, är den uppenbara slutsatsen. 

Vilken distributionsform som används vid utlandsförsäljningen är en 
flitigt studerad fråga av organisatorisk karaktär. Den hänger ihop med exportens 
omfattning och mognad. I den tidigare forskningen har man funnit samband 
mellan exportframgång och bruket av egna försäljare/säljbolag, det vill säga 
marknadskanaler som beskriver ett stort exportengagemang. Eftersom 
exportframgång i de flesta av dessa fall mätts i termer av exportens andel av 
omsättningen är det svårt att uttala sig om kausaliteten. Engagemanget för, och 
omfattningen på, exporten har ju konstaterats vara ömsesidigt beroende av 
varandra. Även i den här studien uppvisas en positiv korrelation mellan använd 
distributionskanal, kodad enligt uppsalaskolans etableringskedja, och exportens 
andel av omsättningen. Etableringskedjan samvarierar även positivt med 
företagsstorlek. Det kan förklaras med att stora företag har större resurser och 
därmed bättre möjligheter att hålla sig med egna säljbolag, medan mindre 
företag är hänvisade till etableringsformer som är mindre resurskrävande. 

Omfattningen på företagens exportrelaterade samarbeten med externa 
parter är något som ökar med graden av engagemang för utlandsaffärerna. I 
tidigare forskning som uppvisat signifikanta samband mellan samarbeten och 
exportframgång har det oftast rört sig om ett specifikt samarbetsområde i taget, 
exempelvis samarbete inom forskning och utveckling. Framgången har oftast 
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mätts i termer av exportens andel av omsättningen. I den här studien är det två 
andra framgångsmått som samarbetena korrelerar med – exportens lönsamhet 
och det subjektiva måttet framgångsrik export.50 Slutsatsen är att förekomsten av 
exportrelaterade samarbeten tydligt samvarierar med exportframgång, däremot 
är det oklart hur dessa samband ser ut. 
 
 
Tabell 5.2  Korrelationer mellan variabler rörande exportengagemang och beroende-
/kontrollvariabler. 
 

Engagemangsrelaterade variabler  
Oberoende  variabel Variabelnummer 

i enkäten 
Korrelerande variabler Korrelation 

Handlingar och företeelser förknippade med omfattande export 
Nedlagd tid på exportfrågor (företagsledaren) 033 Exportens andel av 

omsättningen 
Framgångsrik export 

Bransch 

 
0,67*** 
0,59*** 
0,33*** 

Utlandsresor (företagsledaren) 019 Exportens andel av 
omsättningen 

Antal exportmarknader 

 
0,44*** 
0,36*** 

Besök på utländska marknader 021 Exportens andel av 
omsättningen 

Exportens lönsamhet 

 
0,57*** 
0,44*** 

Kommunikationsintensitet 186 Exportens andel av 
omsättningen 

 
0,41*** 

Andelen anställda som sysslar med export 061/060 Exportens andel av 
omsättningen 

Företagsstorlek 

 
0,56*** 
-0,25*** 

Separat exportavdelning 262 Antal exportmarknader 0,18** 
Decentralisering av exportbeslut 266 Antal exportmarknader 

Exportens lönsamhet 
Företagsstorlek 

0,38*** 
0,36*** 
0,51*** 

Distributionsform (enligt etableringskedjan) 
 

173 Exportens andel av 
omsättningen 

Företagsstorlek 

 
0,24*** 
0,32*** 

Exportrelaterade samarbeten 271 + 273 Exportens lönsamhet 
Framgångsrik export 

0,35*** 
0,32*** 

Exportorienterade attityder 
Prioritering av exportverksamheten 305 Framgångsrik export 0,29*** 
Exportens bidrag till företagets framgång 300, 302-304 Exportens lönsamhet 

Exportens andel av 
omsättningen 

Framgångsrik export 
Företagsstorlek 

0,78*** 
 

0,67*** 
0,56*** 
0,33*** 

Framtidsförväntningar på exporten 299 Exportens lönsamhet 
Exportens andel av 

omsättningen 

0,36*** 
 

0,34*** 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 

                                           
50 Även i detta fall har de olika svarsalternativen testats i separata analyser för att se om möjligen någon speciell 
form av samarbete skulle visa sig vara viktigare än andra i exportsammanhang, men inga signifikanta sådana 
resultat framträdde. I analogi med analysen av olika distributionsformer i föregående stycke, verkar även det 
viktigaste samarbetsområdet i exportsammanhang vara situationsberoende. 
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5.2.2  Exportorienterade attityder och exportframgång 
Attityder till den egna exportverksamheten uttrycker en dimension av 
exportengagemang som, liksom de i föregående avsnitt beskrivna handlingarna 
och företeelserna, kan förväntas ha ett ömsesidigt förhållande till 
exportframgång. Positiva attityder till export kan förväntas ge större framgång 
än negativa eller neutrala, samtidigt som attityderna kan förväntas bli alltmer 
positiva med en stegrande framgång. En av dessa attityder handlar om i vilken 
utsträckning man prioriterar exportverksamheten inom företagen. En rad tidigare 
studier har visat att samband råder mellan exportprioritering och 
exportframgång, det senare företrädesvis mätt som exportens andel av 
omsättningen. Sambandet har ofta i det närmaste betraktats som självklart. Efter 
att kontroll hållits för övriga beroende- och kontrollvariabler i analysen, kvarstår 
endast samband med framgångsrik export, vilken även den för övrigt är att 
betrakta som en attitydvariabel. Trots viss snedfördelning i materialet går det 
dock ändå att konstatera att prioritering av exportverksamheten och 
exportframgång intimt hänger ihop. 

En annan attityd som berör inställningen till exporten handlar om i hur 
hög grad man anser att denna bidragit till det egna företagets allmänna 
framgång. Om man ser till tidigare forskningsresultat har samtliga funna studier 
visat på positiva samband mellan attityden ifråga och exportframgång, oftast 
mätt som exportens andel av omsättningen. I den här studien uppträder starka 
samband med tre av framgångsmåtten, nämligen exportens lönsamhet, exportens 
andel av omsättningen samt framgångsrik export. Ju större del av ett företags 
verksamhet som exporten upptar, och ju mer framgångsrik exporten är, desto 
mer bidrar naturligtvis den verksamheten till hela företagets framgång. Dessa 
samband får därför i det närmaste anses vara axiomatiska. Det framtagna indexet 
samvarierar även med företagsstorlek – ju större företag desto mer har exporten 
bidragit till företagets framgång. För att kunna utröna, eller ens spekulera över, 
varför detta samband har erhållits krävs det mer långtgående analyser än vad det 
finns utrymme för här. Finns det månne en större medvetenhet inom större 
företag om exportens betydelse för dem? (Alternativt, överskattar de 
betydelsen?) Har mindre företag en större förankring i hemmamarknaden trots 
sin exportverksamhet? Eller, är det endast en nonsenskorrelation beroende på en 
okänd tredje variabel? 

Även de förväntningar och förhoppningar på exportens framtida 
utveckling som finns inom företag kan tänkas ha ett ömsesidigt förhållande till 
exportframgång. Sambanden kan dels vara i form av en självuppfyllande 
profetia, dels i form av att framtidsoptimismen sporras av tidigare framgångar. I 
den tidigare utförda studie där man kunde konstatera samband mellan 
framtidsförväntningar och exportframgång användes skilda steg i 
internationaliseringsprocessen som mått på framgången. I föreliggande studie 
korrelerar den undersökta variabeln med måtten exportens lönsamhet och 
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exportens andel av omsättningen. De exakta sambandsförhållandena är svåra att 
uttala sig om här, både avseende vilka framgångsmått som är relevanta i 
sammanhanget och sambandens kausala riktningar. Det verkar emellertid vara 
mest närliggande att tänka sig att det är tidigare exportframgång som påverkar 
förväntningar och förhoppningar om hur exporten ska utveckla sig i framtiden, 
snarare än att attityden kring detta skulle kunna påverka exportutfallet i 
nämnvärd grad. 
 
 
5.2.3 Sammanfattande kommentarer 
Som väntat uppträder tydliga korrelationer mellan de variabler som på olika vis 
beskriver exportengagemang och dem som används för att mäta 
exportframgång. De variabler som här har studerats uppvisar samtliga relativt 
starka korrelationer med åtminstone något av framgångsmåtten. Bland de 
handlingar och företeelser som anses beskriva exportens omfattning, antyder 
resultaten att det kan finnas en skillnad mellan sådana variabler som främst 
beskriver exportens omfattning i volymmässiga termer och sådana som 
beskriver omfattningen i termer av komplexitet och organisering. Anledningen 
till detta är att de variabler som främst beskriver volymer framförallt visar sig 
korrelera med måttet exportens andel av omsättningen, och de som främst 
beskriver organisatoriska frågor korrelerar framförallt med övriga 
framgångsmått. De exportorienterade attityder som studerats korrelerar, utan 
något framträdande mönster, med samtliga framgångsmått utom antal 
exportmarknader. De engagemangsrelaterade variablerna uppvisar relativt få 
korrelationer med kontrollvariablerna. I de fall sådana samband förekommer är 
det framförallt med företagsstorlek, och det finns då oftast naturliga 
organisatoriska eller resursmässiga förklaringar till varför det i dessa fall 
uppträder skillnader mellan små och stora företag.  

De erhållna resultaten stärker i stort de forskningsresultat som har 
erhållits tidigare. De enda egentliga skillnaderna handlar om att olika mått på 
exportframgång har använts och befunnits korrelera med 
undersökningsvariablerna i olika studier. Tesen om att det råder reciprocitet 
beträffande sambanden mellan de engagemangsrelaterade variablerna och 
exportframgång kan inte vederläggas av dessa analyser. För att detta förhållande 
skulle kunna testas på ett korrekt vis hade det varit lämpligare med en 
longitudinell undersökningsdesign, för att det därigenom skulle vara möjligt att 
kontrollera om någon av företeelserna uppträder före den andra i tiden, och 
därför skulle gå att betrakta som oberoende. Men inte ens en longitudinell 
studie, med ett fåtal mättillfällen, skulle korrekt kunna fånga upp och beskriva 
den iterativa process som tycks råda mellan exportengagemang och 
exportframgång. Argumenten för att samband mellan de båda variabelgrupperna 
torde vara reciproka bygger därför uteslutande på logiska resonemang och 
spekulation. 
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5.3 Entreprenörskapets påverkan på exportframgång 
 
En entreprenöriell orientering hos företag har genom tidigare forskning visat sig 
vara betydelsefull, inte minst i exportsammanhang. De variabler som i studien 
ansetts höra samman med entreprenörskap är indelade i två grupper, utifrån om 
de beskriver en innovativ produktorientering eller om det handlar om 
entreprenöriella attityder. Den första gruppen, som motsvarar uppfinnarsidan av 
entreprenörskapet, innehåller dels variabler som beskriver utvecklandet av nya 
unika produkter av hög kvalitet, eller med andra egenskaper som gör dem 
attraktiva på marknaden, dels återfinns variabler som beskriver företagens 
teknologiska nivå och nytänkande. Den andra gruppen innehåller 
entreprenöriella attityder, vilka handlar om risktagande, tillväxtvilja och annat 
som ansetts vara typiska kännetecken för entreprenörer. Nedan presenteras och 
diskuteras studiens resultat angående de entreprenörsrelaterade variablernas 
inverkan på exportframgång. I Tabell 5.3 återfinns de berörda variablernas 
korrelationer med studiens beroende- och kontrollvariabler. 
 
 
5.3.1 Inverkan av innovativ produktorientering på exportframgång 
En egenskap hos exportprodukter som har med innovativ förmåga att göra är 
huruvida de är unika på marknaden, eller åtminstone på ett eller annat vis är 
särskiljande från konkurrenternas liknande produkter. Ett antal tidigare studier 
har visat att det är en fördel om de produkter som säljs på export är unika på de 
utländska marknaderna. Det framgångsmått som framförallt använts är 
exportintensitet, det vill säga exportens andel av omsättningen. Även i den här 
studien korrelerar unikhet positivt med företagens exportandelar. Det råder 
därför knappast något tvivel om att tillgången till unika produkter att exportera, 
generellt sett, är befrämjande för exportframgång. Unika/sällsynta produkter 
korrelerar även negativt med företagsstorlek, det vill säga att dessa är vanligare 
bland mindre exportföretag än bland större. Större företag kanske har bättre 
resurser att kunna konkurrera med annat, exempelvis pris, service och garantier. 
Unikhet samvarierar även med bransch, på så vis att detta var vanligare inom 
maskinbranschen än inom metallvarubranschen, vilket förefaller naturligt med 
tanke på att det är svårare att kopiera mer komplexa produkter. 

En annan egenskap hos produkter som kan utgöra en konkurrensfördel 
är kvaliteten hos dem. Den tidigare forskningen ger ett tvetydigt besked om 
vikten av hög produktkvalitet i exportsammanhang. Det förekommer bland 
resultaten såväl positiva som negativa och uteblivna korrelationer, med olika 
framgångsmått. Svårigheterna med att operationalisera och mäta begreppet 
kvalitet diskuterades tidigare i kapitel tre. I föreliggande studie visar sig 
produktkvalitet samvariera positivt, men relativt svagt, med framgångsmåttet 
framgångsrik export. Det får nog ses som symtomatiskt att det är just med detta 
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subjektiva mått som den likaledes subjektiva kvalitetsaspekten korrelerar. 
Sambandet behöver nämligen i det här fallet inte säga något om exportframgång, 
utan kan istället mer beskriva egenskaper hos respondenterna. Det kan 
exempelvis finnas samband mellan personer som överskattar kvaliteten på de 
egna produkterna och dem som överskattar den egna exportframgången. Detta 
faktum, tillsammans med de tvetydiga resultaten ifrån tidigare forskning, gör att 
det inte går att dra några slutsatser om produktkvalitetens eventuella inverkan på 
exportframgång. 

Huruvida man främst saluför nya eller mogna produkter på de utländska 
marknaderna är ett sätt att uttrycka hur nyskapande företagen är inom sin 
exportverksamhet. Inom den tidigare forskningen är man inte överens om vilken 
påverkan produkternas ålder skulle kunna ha på exportframgång. De två 
signifikanta resultat som återfunnits har båda antytt att nya produkter skulle vara 
fördelaktigare, medan andra resultat antyder att inga sådana samband skulle 
finnas. I den här studien samvarierar produktåldern inte med något av 
framgångsmåtten, och slutsatsen blir därför att det fortfarande råder osäkerhet 
beträffande dess betydelse. Det återfinns däremot en negativ korrelation mellan 
produktålder och företagsstorlek, det vill säga mindre företag har i genomsnitt 
nyare produkter.51 Ingen djupare analys har dock utförts för att reda ut detta 
samband. 

En företeelse som ofta studerats som tänkbar påverkansfaktor för 
exportframgång är de resurser som företagen lägger ned på forskning och 
utveckling. I den tidigare forskningen har de allra flesta funnit att det råder ett 
positivt samband mellan FoU-expenser och exportframgång, företrädesvis mätt 
som exportintensitet. I den här studien återfinns samma positiva korrelation med 
exportens andel av omsättningen, vilket stärker slutsatsen att egen forskning och 
utveckling förbättrar möjligheterna till exportframgång. Det finns även en 
positiv korrelation med kontrollvariabeln bransch, vilket verkar vara rimligt med 
tanke på att mer avancerade produkter torde kräva ett större mått av forsknings- 
och utvecklingsarbete. 

Ett närbesläktat område handlar om exportinriktad produktutveckling 
och introduktion av nya exportprodukter. Tidigare studier har än mer 
samstämmigt konstaterat att det råder positivt samband mellan 
produktutveckling och exportframgång, än vad som var fallet för FoU-intensitet 
och exportframgång. Även i dessa studier har framgången främst mätts i termer 
av exportens andel av omsättningen. I den här studien uppträder relativt starka 
korrelationer med två av framgångsmåtten, exportens andel av omsättningen och 
exportens lönsamhet. Sammantaget visar denna och tidigare forskning att egen 
produktutveckling är en betydelsefull framgångsfaktor i exportsammanhang. 
Liksom avseende forskningsintensiteten finns även beträffande 

                                           
51 Detta samband kvarstår även då kontroll hålls för de skillnader i företagsålder som också finns mellan små och 
stora företag. 
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produktutveckling ett tämligen starkt samband med bransch. Maskintillverkarna 
bedriver i högre grad egen produktutveckling än metallvarutillverkarna. 

Ytterligare en närbesläktad företeelse är innehav av patent på utländska 
marknader. I tidigare forskning har ett par studier funnit samband mellan 
patentinnehav och exportframgång, mätt på olika vis, medan ett par andra inte 
har kunnat finna motsvarande samband. I den här studien korrelerar variabeln 
relativt starkt med exportens andel av omsättningen. På grund av att variabeln 
studerats relativt sällan med varierade resultat, och av ovan nämnda 
analysproblem, kvarstår en osäkerhet kring dess betydelse för exportframgång. 
Variabeln bör dock fortsätta att studeras, för även om starka empiriska 
indikationer saknas, talar dock logiska skäl för att patentinnehav skulle vara en 
konkurrensfördel, inte minst i exportsammanhang. I variabelanalysen framkom 
även ett samband mellan patentinnehav och företagsstorlek. Stora företag är i 
större utsträckning innehavare av patent än småföretag. 

En annan dimension av företags innovativa produktorientering handlar 
om hur teknologiskt avancerade de är, både avseende produktionsmetoder och 
de färdiga produkterna. En hög teknologisk nivå har i ett flertal tidigare studier 
visat sig samvariera med exportframgång, oftast mätt som exportens andel av 
omsättningen. I den här studien är det istället det subjektiva måttet framgångsrik 
export som variabeln korrelerar med. Att det finns samband mellan en hög 
teknologisk nivå och exportframgång är knappast oväntat. Att vara teknologiskt 
avancerade, relativt sina konkurrenter, torde vara en konkurrensfördel. Det går 
inte heller att utesluta ett samband med den omvända riktningen, nämligen att en 
framgångsrik export ger ökad kunskap om de globala konkurrenterna, och 
kanske leder till olika tekniska samarbeten, vilket i sin tur leder till 
teknikspridning och en förhöjd teknologisk nivå inom det exporterande 
företaget. Det förekommer även ett samband med företagsstorlek, i det att de 
större företagen i genomsnitt har en högre teknologisk nivå än de mindre. 

En närliggande faktor handlar om hur snabb man är inom företagen att 
införa ny teknologi i sin verksamhet. Inom tidigare forskning har man i några 
studier erhållit signifikant korrelation mellan teknologiskt pionjärskap och 
exportframgång, mätt på olika vis. I den här studien samvarierar variabeln 
positivt med exportens andel av omsättningen. Dessa resultat stärker och 
kompletterar den bild av teknologins betydelse i exportsammanhang som 
framtonade redan i föregående stycke. Dessutom korrelerar teknologiskt 
pionjärskap med bransch. Inte oväntat är man inom den teknologiskt mer 
avancerade branschen, maskintillverkare, oftare teknologiskt ledande och 
nyskapande. 
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Tabell 5.3  Korrelationer mellan variabler rörande entreprenörskap och beroende-
/kontrollvariabler. 
 

Entreprenörskapsrelaterade variabler  
Oberoende  variabel Variabelnummer 

i enkäten 
Korrelerande 
variabler 

Korrelation 

Innovativ produktorientering 
Unika produkter 
 
 
 

078, 079 Exportens andel av 
omsättningen 

Företagsstorlek 
Bransch 

 
0,19** 
-0,21** 
0,16** 

Produktkvalitet/produktstyrka  082, 083 Framgångsrik export 0,16* 
Nya - mogna produkter 080, 081 Företagsstorlek -0,20** 
FoU-intensitet 
 
 

087/omsättningen Exportens andel av 
omsättningen 

Bransch 

 
  0,25*** 
0,20** 

Produktutveckling 
 
 
 

238, 239 Exportens andel av 
omsättningen 

Exportens lönsamhet 
Bransch 

 
  0,54*** 
  0,47*** 
  0,28*** 

Innehav av patent  
 
 

240 
(dummyvariabel)

Exportens andel av 
omsättningen 

Företagsstorlek 

 
  0,39*** 
0,22** 

Hög teknologisk nivå 
  

093 Framgångsrik export 
Företagsstorlek 

0,19** 
 0,23*** 

Teknologiskt pionjärskap/ledarskap 
 
 

098 Exportens andel av 
omsättningen 

Bransch 

 
  0,25*** 
0,21** 

Entreprenöriella attityder 
Riskvilja 
 

029 Exportens lönsamhet 
Region 

0,15* 
0,15* 

Tillväxtintresse 
 
 

026 Exportens andel av 
omsättningen 

Företagsstorlek 

 
  0,27*** 
  0,35*** 

Prioriterar logik före intuition 
 

052 Exportens andel av 
omsättningen 

 
0,13* 

Långsiktighet 
 

047 Exportens andel av 
omsättningen 

 
0,21** 

p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
5.3.2  Entreprenöriella attityder och deras påverkan på exportframgång 
Riskbenägenhet och inställningen till risker och risktagande hör till de 
entreprenöriella attityder som studerats flitigast i samband med exportforskning. 
Tidigare forskning har visat att framgångsrika exportörer har en mer positiv 
inställning till risktagande än andra. Den här studien visar på ett samband, om än 
svagt, mellan riskbenägenhet och exportlönsamhet, något som antyder att en 
betydande andel av företagens utländska högriskprojekt varit lönsamma. 
Allmänt tycks det råda en positiv relation mellan en optimistisk riskuppfattning 
och en aktiv/framgångsrik exportverksamhet, det krävs dock ytterligare studier 
för att man mer exakt ska kunna beskriva sambandets natur. Variabeln 
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samvarierar också med region, på så sätt att stockholmsföretagarna visar sig vara 
något mer riskbenägna än de från Norrland. 

Andra entreprenöriella attityder som vid olika tillfällen studerats i 
exportsammanhang är tillväxtvilja och tillväxtförväntningar. Tidigare 
forskningsresultat är lite tvetydiga angående sambanden mellan tillväxtattityder 
och exportframgång. Tillväxtförväntningar har i dessa studier uppvisat ett 
starkare samband än tillväxtvilja, angående det senare har även ett negativt 
samband med exportframgång förekommit. I den här studien återfinns, liksom i 
fallet med riskbenägenhet, ett samband med exportlönsamhet. Det är emellertid 
svårt att dra några säkra generella slutsatser om utseende och styrka på 
sambanden mellan tillväxtattityder och exportframgång efter enbart denna 
studie. Tillväxtvilja samvarierade även positivt med företagsstorlek. De större 
företagen vill i högre grad fortsätta att växa, medan de mindre oftare är nöjda 
med att vara just små. 

Ytterligare en attityd som studerats i samband med forskning om 
exportframgång är prioriteringsordningen mellan logik och intuition. I en 
tidigare studie har attityden ifråga visat sig samvariera med exportens andel av 
omsättningen, på så sätt att logiskt tänkande gav bättre resultat än förlitande på 
intuition. Samma resultat fås här, attityden korrelerar med framgångsmåttet 
exportens andel av omsättningen, om än relativt svagt. Resultatet kan även sägas 
ligga i linje med de resultat som behandlas under avsnittet 5.7 som handlar om 
inre kontrollförankring, det vill säga om man låter sig och sin verksamhet styras 
främst av medvetna planer eller av tillfälligheter, där medvetenhet överlag visar 
sig ge bättre exportresultat än ett förlitande på slumpen. 

Ytterligare en inställning bland företagsledare som studerats i 
exportsammanhang är huruvida de främst har ett framtidsorienterat perspektiv 
eller om de föredrar att fokusera på nuet. I tidigare forskning har långsiktighet 
visat sig korrelera positivt med antal exportmarknader som det exporterades till, 
liksom att det även visat sig korrelera med exportbenägenhet. I den här studien 
finns en positiv samvariation mellan långsiktighet och exportens andel av 
omsättningen. Det torde därför stå tämligen klart att ett långsiktigt tänkande 
påverkar exportframgång i positiv riktning. Det exakta sambandsmönstret går 
inte att utreda med så få tillgängliga resultat, men uppenbarligen har det med 
omfattningen av exporten att göra, eftersom det är med den typen av mått som 
sambanden stått att finna. 
 
 
5.3.3  Sammanfattande kommentarer 
Resultaten visar att det finns relativt uttalade samband mellan 
entreprenörskapsrelaterade variabler och exportframgång. De tydligaste 
sambanden finns inom området innovativ produktorientering, och rör främst de 
variabler som har med egen forskning, produktutveckling och patentinnehav att 
göra. Även teknologisk nivå och nyskapande verkar otvetydigt ha samband med 

•



 121

exportframgång. Dessutom stärks i viss grad slutsatsen sedan tidigare att unika 
produkter är fördelaktiga i exportsammanhang. Däremot kvarstår osäkerheten 
sedan tidigare kring betydelsen av kvalitet och ålder på de produkter som 
exporteras.  De entreprenöriella attityder som studerats visar överlag inte samma 
starka samband med exportframgång som den föregående gruppen, även om 
signifikanta korrelationer återfinns för samtliga variabler. Resultaten stärker och 
kompletterar dock tidigare forskningsresultat. Avseende riskattityder stod det 
tämligen klart sedan tidigare att samband finns med exportframgång, beträffande 
detta erhölls en relativt svag korrelation med exportframgång i den här studien. 
Avseende tillväxtattityder råder det motsatta förhållandet, nämligen att 
sambandet var mer osäkert sedan tidigare, medan korrelationen här är relativt 
stark. Även beträffande de två övriga attityderna, prioritering av logik och 
långsiktighet, kan sägas att de resultat som framkommit här, tillsammans med 
analoga resultat i andra delar av studien, bekräftar och kompletterar tidigare 
slutsatser om att attityderna ifråga befrämjar export. De vanligaste sambanden 
mellan dessa entreprenörskapsrelaterade variabler och de beroendevariabler som 
används i studien förekommer med exportens andel av omsättningen. De flesta 
korrelationerna med kontrollvariablerna återfinns inom gruppen innovativ 
produktorientering och förekommer med företagsstorlek och bransch. Dessa 
samband kan åtminstone delvis förklaras med de större företagens bättre 
resurser, respektive branschskillnader beträffande de olika produkternas natur 
och teknologiska behov. 
 
 
5.4 Betydelsen av relationsmarknadsföring för exportframgång 
 
Relationsmarknadsföring framhävs ofta som betydelsefullt för att lyckas i 
exportsammanhang. Studiens variabler som rör relationsmarknadsföring är 
indelade utifrån om de främst har med marknadskommunikation att göra eller 
med anpassning till de främmande marknaderna. Den första gruppen innehåller 
dels olika slags marknadsaktiviteter, dels personliga kontakter med utländska 
kunder och representanter. Den andra gruppen inbegriper skilda slags 
marknadsanpassningar, utförda såväl av företaget själv som i samarbete med 
utländska representanter. I följande avsnitt diskuteras studiens resultat 
beträffande variabler relaterade till relationsmarknadsföring och deras betydelse 
för framgångsrik export. I Tabell 5.4 finns de aktuella variablernas signifikanta 
korrelationer med de använda beroende- och kontrollvariablerna. 
 
 
5.4.1 Relationsinriktad marknadskommunikation för exportframgång 
Olika mer eller mindre väl specificerade marknadsföringsåtgärder har ofta 
studerats i forskning om framgångsfaktorer vid export. Tidigare 
forskningsresultat är tämligen samstämmiga om att olika 
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marknadsföringsåtgärder är befrämjande för exportframgång. Dock är 
variationen stor kring både vilka aktiviteter som studerats och vilka 
framgångsmått som använts. Även i den här analysen framkommer relativt 
starka korrelationer med flera av framgångsmåtten. Högsta värdet på 
korrelationen uppvisas här med antal exportmarknader och därnäst med 
framgångsrik export respektive exportens lönsamhet. Sammanfattningsvis kan 
man efter dessa och tidigare resultat på området konstatera att marknadsföring är 
viktig för exportframgång, däremot är det svårare att uttala sig om nyanser och 
detaljer i sammanhanget. Marknadsföringsåtgärderna samvarierar även med 
kontrollvariabeln bransch, på så vis att maskintillverkare lägger mer vikt vid 
dessa än metallvarutillverkarna. 

En speciell marknadsföringsaktivitet som ägnats extra uppmärksamhet i 
forskningen om exportframgång är mässdeltagande och mässbesök. I den här 
studien har två variabler fått bilda ett index i analysen. Tidigare forskning pekar 
samstämmigt mot att mässor är ett viktigt medel för företag att nå 
exportframgång; olika framgångsmått har använts. I denna studie uppträder 
starka samband mellan mässindexet och flera av framgångsmåtten. Det starkaste 
sambandet uppträder, liksom för marknadsföringsindexet ovan, med antal 
exportmarknader, följt av i tur och ordning exportens andel av omsättningen och 
exportens lönsamhet. Den uppenbara slutsatsen är att varumässor är en viktig 
framgångsfaktor i exportsammanhang. Även i detta fall är det svårt att avgöra de 
exakta sambandens utseende. Mässindexet samvarierar även med 
kontrollvariablerna företagsstorlek och bransch. Större företag och 
maskintillverkare besöker, och deltar vid, varumässor i större utsträckning än de 
övriga. Avseende företagsstorleken kan det återigen röra sig om en resursfråga, 
medan den branschvisa skillnaden kanske beror på att mer komplexa produkter 
kan behöva en större närhet till och närvaro på marknaden. 

En aspekt av relationsmarknadsföring som studerats är vilken 
kundservice som erbjuds på de utländska marknaderna. Inom den tidigare 
forskningen har man framförallt kommit fram till att företagsledare och andra 
anser att kundservice är viktig för exportaffärerna. När man istället mätt de 
faktiska effekterna av kundservicen har resultaten inte varit lika entydiga. Även 
om några av studierna erhållit signifikanta samband mellan erbjuden 
kundservice och exportframgång, främst mätt som exportens andel av 
omsättningen. I den här studien samvarierar tillhandahållen kundservice också 
positivt med just måttet exportens andel av omsättningen. Det verkar rimligt att 
företagen får sälja mer om de är duktiga på att erbjuda service till kunderna, 
även om exempelvis lönsamheten inte påverkas i lika stor utsträckning – att ge 
god kundservice innebär ju även kostnader för företaget, vilket drar ned 
lönsamheten ceteris paribus. Kundservice samvarierar även med bransch. 
Maskintillverkare tillhandahåller kundservice i högre grad än 
metallvarutillverkare, vilket också verkar rimligt med tanke på de förras mer 
komplexa produkter. 

•
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Att exportföretag ger stöd till sina utländska representanter på olika sätt 
har också studerats med avseende på om det påverkar exportutfallet. I den 
tidigare forskningen har olika slags stödformer befunnits korrelera positivt med 
exportframgång, mätt som exportens andel av omsättningen respektive 
exportens lönsamhet. I den här studien samvarierar representantstöd istället med 
det subjektiva måttet framgångsrik export och exportens lönsamhet. Oavsett 
vilket samband som är starkast, verkar det vara ställt utom allt rimligt tvivel att 
olika stöd till representanterna generellt sett gynnar exporten. Positiva samband 
har även erhållits mellan stöd och kontrollvariablerna företagsstorlek och 
bransch. Större företag har bättre resurser att stödja sina representanter, och 
maskintillverkare som har mer komplicerade produkter har därför ett större 
behov av att ge stöd till sina representanter, eftersom även försäljningen av 
dessa produkter torde vara mer komplicerad än försäljningen av de enklare 
metallvarorna. 

En närbesläktad fråga handlar om hur ofta man från företagets sida 
personligen besöker sina representanter. I den tidigare studie som fann samband 
mellan denna variabel och exportframgång, erhölls signifikanta korrelationer för 
de båda använda framgångsmåtten exportens andel av omsättningen och 
exportens lönsamhet. I den här studien uppträdde samvariationer med samma 
två mått. Det kan därför anses vara styrkt, om än inte slutgiltigt bekräftat, att 
dessa samband allmänt råder. 

Förutom att besöka sina representanter, har det även studerats hur ofta 
företagen personligen möter sina exportkunder. Den tidigare studie som erhöll 
signifikant samband mellan personliga kontakter med slutkunder och 
exportframgång, mätte det senare som exportens andel av omsättningen. I den 
här studien uppmättes ett relativt svagt positivt samband mellan 
undersökningsvariabeln och exportens lönsamhet. Några generella slutsatser är 
svåra att dra efter detta. Beträffande den förra studiens samband förekommer 
troligen även den omvända kausala riktningen mot den som avsågs att mätas, det 
vill säga man erhåller först ett antal exportkunder – vilket är det samma som att 
man får en viss exportandel – innan man därefter besöker dem. Besök kan 
naturligtvis också leda till merköp av de befintliga kunderna, och därmed öka 
exportens andel av omsättningen. Detta samband kan därför vara reciprokt. 
Sambandet bekräftas dock inte av min studie, och huruvida det går att dra några 
högre växlar av sambandet med exportens lönsamhet mindre säkert, eftersom 
korrelationen är tämligen svag. 

En variant på frågan att själv besöka sina kunder och representanter 
handlar om hur ofta man tar emot utländska besökare vid det egna företaget. I en 
tidigare studie befanns variabeln korrelera signifikant med måttet exportens 
andel av omsättningen. Här uppträder sambandet istället med antal länder som 
det exporteras till. Båda sambanden förefaller vara logiska, eftersom antalet 
besökare torde främst ha med omfattningen på exporten att göra, oavsett vilken 
riktning sambanden har. Antalet utländska besökare samvarierar även positivt 
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med kontrollvariabeln företagsstorlek. Det kan vara så även i det här fallet att 
möjligheterna att ta emot utländska besökare delvis är en resursfråga. 
 
 
Tabell 5.4  Korrelationer mellan variabler rörande relationsmarknadsföring och 
beroende-/kontrollvariabler. 
 

Relationsmarknadsföringsrelaterade variabler  
Oberoende  variabel Variabelnummer 

i enkäten 
Korrelerande 
beroende- och 
kontrollvariabler 

Korrelation

Relationsorienterad marknadskommunikation 
Marknadsföringsåtgärder 
 
 
 

253 - 260 Antal exportmarknader 
Framgångsrik export 
Exportens lönsamhet 

Bransch 

0,47*** 
0,40*** 
0,38*** 
0,27*** 

Mässdeltagande 
 
 
 
 
 

246, 247 Antal exportmarknader 
Exportens andel av 

omsättningen 
Exportens lönsamhet 

Företagsstorlek 
Bransch 

0,59*** 
 

0,56*** 
0,48*** 
0,41*** 
0,29*** 

Kundservice på utländska marknader 
 
 

224 Exportens andel av 
omsättningen 

Bransch 

 
0,35*** 
0,32*** 

Support till representanter 
 
 
 

192 - 194 Framgångsrik export 
Exportens lönsamhet 

Företagsstorlek 
Bransch 

0,34*** 
0,31*** 
0,32*** 
0,25*** 

Möten med utländska representanter 
 
 

187 Exportens andel av 
omsättningen 

Exportens lönsamhet 

 
0,41*** 
0,37*** 

Personlig kontakt med utländska kunder 222 Exportens lönsamhet    0,16* 
Utländska besökare vid egna företaget 
 

199 Antal exportmarknader 
Företagsstorlek 

0,40*** 
0,43*** 

Anpassning till utländska marknader 
Marknadsföringskonceptet som kundfilosofi 
 

230 Exportens lönsamhet 
Företagsstorlek 

0,25*** 
   0,19** 

Produktanpassning 236 Exportens lönsamhet 0,33*** 
Anpassning av marknadsföring 
 
 
 

251 Exportens andel av 
omsättningen 

Exportens lönsamhet 
Region 

 
0,39*** 
0,33*** 

  -0,16* 
Anpassat distributionssätt 
 
 

172 Exportens lönsamhet 
Exportens andel av 

omsättningen 

0,27*** 
 

    0,22** 
Prisanpassning (prisdiskriminering) 
 

243 Antal exportmarknader 
Exportens lönsamhet 

0,39*** 
0,31*** 

Utländska representanter med och planerar marknadsföring 250 Exportens lönsamhet     0,15* 
Representanten sätter de utländska priserna 
 

244 Exportens andel av 
omsättningen 

 
0,34*** 

p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
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5.4.2 Betydelsen av anpassning till utländska marknader 
Orientering mot marknaden och en anpassning till sina kunder, det så kallade 
marknadsföringskonceptet, har studerats i exportsammanhang. Ett antal studier 
sedan tidigare har funnit samband mellan marknadsföringskonceptet och 
exportframgång, mätt på olika sätt. I den här studien samvarierar variabeln 
signifikant med exportens lönsamhet. På grund av få tillgängliga resultat är det 
svårt att på ett definitivt sätt uttala sig om vad som gäller generellt, men 
resultaten ger ändå indikationer om att marknadsföringskonceptet påverkar 
exporten i positiv riktning. Även denna variabel korrelerar positivt med 
företagsstorlek. Om det återigen främst handlar om skillnader i resurser, eller 
om ett annat synsätt i större företag, är svårt att veta utan en fördjupad studie om 
detta. 

En flitigt studerad fråga, i samband med anpassning till utländska 
marknader och dess eventuella inverkan på exportframgång, är huruvida 
anpassning eller standardisering av produkterna är att föredra. I tidigare 
forskning är resultaten minst sagt motsägelsefulla, emedan såväl positiva, 
negativa som uteblivna korrelationer har påträffats. Dessa disparata resultat 
antyder att fenomenet är situationsanpassat. Vad som ytterligare försämrar 
möjligheten att dra generella slutsatser är att något enhetligt framgångsmått inte 
har använts i de olika studierna. I den här undersökningen samvarierar 
produktanpassning positivt med exportens lönsamhet, vilket ligger i linje med 
studiens övriga resultat angående anpassning. 

Även kulturell anpassning av den marknadsföring som företagen 
bedriver utomlands har studerats med avseende på hur detta kan tänkas inverka 
på exportframgång. I tidigare studier har variabeln befunnits korrelera positivt 
med olika framgångsmått. Så även här, kulturellt anpassad marknadsföring 
samvarierar med de båda framgångsmåtten exportens andel av omsättningen och 
exportens lönsamhet. Det torde därför vara tämligen säkert att denna företeelse 
har en positiv inverkan på exporten, generellt sett. Variabeln hade även ett 
svagare samband med kontrollvariabeln region, på så sätt att norrlandsföretagen 
i större utsträckning än stockholmsföretagen ägnade sig åt kulturell anpassning 
av sin utländska marknadsföring. 

Förutom typ av distributionssätt, som behandlats tidigare, har även 
frågan om anpassat eller standardiserat distributionssätt utomlands studerats med 
avseende på dess eventuella inverkan på exportframgång. Tidigare 
forskningsresultat är tvetydiga avseende vad som är att föredra i 
exportsammanhang. Både positiva och negativa korrelationer med 
exportframgång, mätt på olika vis, har kunnat konstateras. Analogt med 
produktanpassningen ovan, gäller uppenbarligen att vad som är att föredra är 
beroende på situationen i övrigt, det vill säga vilken typ av produkter det handlar 
om, vilken marknad som avses, etcetera. I den här studien korrelerar ett anpassat 
distributionssätt positivt med de båda framgångsmåtten exportens lönsamhet och 
exportens andel av omsättningen. Det innebär att det torde vara klarlagt att 
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sambandet med exportframgång åtminstone gäller för den sorts företag som 
ingår i studien. 

Prisanpassning, ofta kallat prisdiskriminering, har också studerats 
beträffande dess betydelse för exportframgång. Inom tidigare forskning har man 
kommit fram till motsägelsefulla slutsatser angående om anpassad eller 
standardiserad prissättning är att föredra i exportsammanhang. En bidragande 
orsak är förmodligen att de mätt framgången på olika sätt. I den här studien 
uppträdde positiva signifikanta samband för prisanpassning både med antal 
exportmarknader och med exportens lönsamhet. Här handlar det således om 
ytterligare två annorlunda framgångsmått än dem i de refererade studierna ovan. 
Vad som är lite anmärkningsvärt är att de båda framgångsmåtten som uppvisat 
signifikanta korrelationer här beskriver två rätt olika dimensioner av 
exportframgång, det förra beskriver omfattning, mognad och mångfald medan 
det senare snarast beskriver effektivitet. Därför talar de här erhållna resultaten 
för att, åtminstone för denna population, prisdiskriminering är ett 
framgångsbringande recept i exportsammanhang. 

Ett annat sätt att studera huruvida men från de exporterande företagens 
sida anpassar sig till de förhållanden som råder på de utländska marknaderna är 
att undersöka hur mycket man låter de utländska representanterna vara med och 
planera försäljningen på respektive marknad. En sådan aspekt som studerats är 
om man samarbetar angående planeringen av den utländska marknadsföringen. I 
de tidigare studier som undersökt detta har ett delegerat planeringsansvar för 
marknadsföringen samvarierat positivt med exportframgång, mätt som exportens 
lönsamhet. Samma resultat erhålls här, variabeln korrelerar positivt med 
exportens lönsamhet. Resultatet är därmed även i linje med studiens övriga 
beträffande anpassning. 

På liknande sätt har samarbete med representanterna om prissättning på 
de utländska marknaderna studerats. I tidigare studier har man erhållit resultatet 
att det är mest fördelaktigt för exporten om exportören själv sätter priserna i 
utlandet, utan inblandning av representanterna. I den här studien uppträder 
däremot ett tydligt positivt samband mellan delegering av prissättningen och 
exportframgång. Att resultaten gentemot dessa tidigare studier skiljer sig så 
markant kan det endast spekuleras kring. Tidigare framfördes synpunkten att 
anledningen till att forskare funnit detta positiva samband mellan egen 
prissättning och exportframgång kunde vara att det kan råda motstridiga 
intressen mellan exportören och representanten om vem av dem som ska tjäna 
mest på affären. Denna spekulation måste dock kompletteras nu, eftersom det 
resultat som erhållits här är det motsatta gentemot de tidigare – ett resultat som 
dessutom stämmer bra överens med studiens övriga resultat rörande anpassning. 
I de refererade studierna, Beamish & Munro (1987) och Beamish et al (1993), 
uppträdde sambandet endast för de kanadensiska företag som ingick i båda 
studierna, inte för de brittiska som ingick i den senare av dem. Det kan kanske 
vara en del av förklaringen. För kanadensiska företag går, generellt sett, en 

•



 127

övervägande del av utlandsförsäljningen till USA, ett land som ligger mycket 
nära Kanada både kulturellt, språkligt och ekonomiskt. Därför krävs inte heller 
något större mått av kulturkompetens för att kanadensarna ska kunna sätta ”rätt” 
pris på den amerikanska marknaden. För europeiska exportörer gäller inget 
motsvarande. De har, generellt sett, varken någon lika dominerande 
utlandsmarknad eller någon som i nämnda avseenden ligger lika ”nära” 
hemmamarknaden, därför torde europeiska exportföretag ha större behov av 
inhemsk vägledning vid prissättningen på utländska marknader än vad de 
kanadensiska har. 
 
 
5.4.3 Sammanfattande kommentarer 
Över lag förekommer det relativt många och starka samband mellan de 
relationsmarknadsföringsrelaterade variablerna och måtten på exportframgång. 
Särskilt påfallande är detta för den första gruppen variabler, den som här 
benämnts relationsorienterad marknadskommunikation. Ett flertal av 
undersökningsvariablerna korrelerar signifikant med fler än ett av 
framgångsmåtten, även efter den kontroll för multikollinearitet bland de senare 
som ingått i analyserna. Utmärkande för de relationsmarknadsföringsrelaterade 
variablerna är att de framförallt korrelerar med måttet exportens lönsamhet, 
ungefär hälften av korrelationerna förekommer med detta mått. Den vanligaste 
korrelationen som erhållits i studien i övrigt är med måttet exportens andel av 
omsättningen. I jämförelse med den tidigare forskningen gäller att resultaten 
stämmer väl överens vad det gäller den första gruppen variabler, som handlar 
om marknadskommunikation. Beträffande dessas betydelse för exportframgång 
råder en tämligen stor samstämmighet inom forskarvärlden. I tidigare studier har 
dock exportens andel av omsättningen varit det dominerande framgångsmåttet 
även vid studier av marknadskommunikation. 

För den andra gruppen, som handlar om anpassning till främmande 
marknader, har det emellertid framkommit tämligen disparata resultat i den 
tidigare forskningen. Det har förekommit både positiva och negativa 
korrelationer mellan dessa variabler och olika mått på exportframgång. I den här 
studien uppvisas däremot ett enhetligt mönster även för anpassningsvariablerna. 
Samtliga studerade variabler inom detta område uppvisar signifikanta positiva 
korrelationer med åtminstone ett av framgångsmåtten, och alla utom en 
korrelerar just med exportens lönsamhet. Slutsatsen är därför att åtminstone för 
den undersökta populationen företag gäller att anpassning till de förhållanden 
som gäller på respektive exportmarknad överlag är att föredra, före ett 
standardiserat exportbeteende. En mer övergripande slutsats som dras utifrån 
den här studien är att relationsmarknadsföring i vidare mening är betydelsefullt 
för att företag ska lyckas bli framgångsrika exportörer. Avslutningsvis ska även 
nämnas att de signifikanta korrelationer med kontrollvariabler som förekommer 
inom denna variabelgrupp företrädesvis uppträder med företagsstorlek och 
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bransch, vilket för övrigt är genomgående för hela studien. För de flesta av dessa 
samband står de troligaste förklaringarna att finna i de resursskillnader som 
finns mellan stora och små företag, respektive de skillnader i behov som finns 
mellan de båda branscherna. 
 
 
5.5    Kunskapsorientering och dess inverkan på exportframgång 
 
Inom den forskning som bedrivits kring vilka faktorer som är avgörande för om 
företag ska lyckas med sin export eller inte har ofta olika kunskapsrelaterade 
frågor studerats. Dessa kunskapsfaktorer är här indelade i två olika grupper. Den 
första innehåller variabler som handlar om företagsledarnas och de anställdas 
utbildning, kompetens och erfarenhet. Däri ingår bland annat utbildningsnivå, 
språkkunskaper, tidigare exportrelaterat arbete samt specialistkompetenser. Den 
andra variabelgruppen berör företagens informationsinsamling, planering och 
uppföljning. Där finns variabler som handlar om nyttjandet av olika 
informationskällor, utförda marknadsundersökningar samt förekomsten av 
långsiktig exportplanering och rapportering ifrån de utländska representanterna. 
I det här avsnittet diskuteras dessa kunskapsrelaterade variablers eventuella 
inverkan på företags exportframgång. De signifikanta samband som påträffats 
mellan kunskapsvariablerna och studiens framgångsmått och kontrollvariabler 
presenteras i Tabell 5.5. 
 
 
5.5.1 Inverkan av utbildning, kompetens och erfarenhet på exportframgång 
Företagsledarens utbildningsnivå har studerats tidigare med avseende på om det 
betyder något för exportframgång. I en tidigare studie har man funnit att 
företagsledarens utbildningsnivå samvarierade positivt med exportens andel av 
omsättningen. I den här studien finns däremot ingen signifikant korrelation med 
något av de använda framgångsmåtten. Den enda samvariationen som 
förekommer är med företagsstorlek. I de större företagen har företagsledarna i 
genomsnitt en högre utbildning än i de mindre. 

Likaledes har företagsledarens språkkunskaper studerats för att se om 
dessa påverkar/påverkas av framgångsrik export. Det har i en tidigare studie 
hittats ett positivt samband mellan företagsledares språkkunskaper och exportens 
andel av omsättningen. I denna studie korrelerar variabeln istället med antal 
exportmarknader som det exporteras till. Båda måtten mäter på varsina sätt 
omfattningen av exportverksamheten, och det är därför svårt att veta vilket som 
kom först och påverkade det andra. Har de goda språkkunskaperna bidragit till 
att öka exporten, eller har man tillägnat sig allt bättre språkkunskaper ju mer 
man ägnat sig åt utlandsaffärer? Båda förklaringarna verkar rimliga, och det kan 
därför igen handla om en ömsesidig påverkan variablerna emellan. 
Språkkunskaperna samvarierar även med kontrollvariabeln region, på så vis att 
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stockholmsföretagarna angivit att de har bättre språkkunskaper än 
norrlandsföretagarna.52 

Företagsledares olika erfarenheter har också studerats inom 
exportforskningen. En sådan erfarenhet är den som han/hon har av 
exportrelaterat arbete. I tidigare studier har exporterfarenhet från andra företag 
befunnits korrelera positivt med exportframgång, mätt på olika sätt. I den här 
studien samvarierar variabeln ifråga med exportens andel av omsättningen. Men 
resultatets generalitet är lite osäker eftersom svarsfrekvensen är så snedfördelad. 

En liknande företeelse som studerats är företagsledares erfarenheter av 
utlandsarbete, och dess påverkan på exportframgång. I tidigare studier har man 
vid ett antal tillfällen funnit signifikanta samband mellan utlandsarbete och 
framgångsrik export, mätt på skilda vis. I denna studie framkommer emellertid 
inget samband med något framgångsmått. Den enda signifikanta samvariation 
som uppträder här är en svag korrelation med kontrollvariabeln bransch. Enligt 
det resultatet har företagsledare för maskintillverkare i genomsnitt större 
erfarenhet av utlandsarbete än metallvarutillverkare, men inga generella 
slutsatser kan dras beroende på det svaga sambandet i kombination med den 
sneda svarsfördelningen. 

De anställdas utbildningsnivå och andra kompetenser har också 
studerats i samband med framgångsfaktorer för export. I en tidigare studie har 
utbildningsnivån befunnits samvariera positivt med exportframgång, utryckt i 
termer av exportens andel av omsättningen. I föreliggande studie upptäcktes 
inga samband mellan anställdas utbildningsnivå och exportframgång. Det enda 
samband som finns är med kontrollvariabeln region, där stockholmsföretagen i 
genomsnitt har en mer välutbildad personal än norrlandsföretagen. 

Bland de anställdas olika kompetenser i exportsammanhang är det 
framförallt deras tekniska kompetens som har studerats. I ett par tidigare studier 
har man erhållit positiva samband mellan tekniskt kompetent personal och 
exportframgång, mätt som exportens andel av omsättningen respektive index. I 
denna studie erhålls dock ett något märkligt resultat, kan tyckas. Variabeln 
korrelerar inte signifikant med något av framgångsmåtten, men däremot med 
samtliga av kontrollvariablerna. Den mer avancerade branschen 
maskintillverkare har en högre andel utbildade tekniker/ingenjörer vilket 
förefaller vara naturligt. De mindre företagen har en högre andel tekniker än de 
större, vilket förefaller vara mer svårförklarligt. Stockholmsföretagen har en 
högre andel utbildade tekniker än norrlandsföretagen, vilket ligger i linje med 
resultatet på den föregående frågan. Resultaten här kan däremot inte styrka 
tidigare resultat om att denna kompetens skulle påverka exportframgång i 
positiv riktning. 
 
 
                                           
52 Ett generellt problem med frågan är att den inte testar respondenternas faktiska språkkunskaper, utan mäter 
endast respondenternas subjektiva självbild av sina språkkunskaper. 
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Tabell 5.5  Korrelationer mellan variabler rörande kunskapsorientering och beroende-
/kontrollvariabler. 
 

Kunskapsorienterade variabler  
Oberoende  variabel Variabelnummer i 

enkäten 
Korrelerande 
beroende- och 
kontrollvariabler 

Korrelation

Utbildning, kompetens och erfarenhet 
Företagsledarens utbildningsnivå 011 Företagsstorlek 0,27*** 
Företagsledarens språkkunskaper 
 

012 - 015 Antal exportmarknader 
Region 

0,33*** 
0,30*** 

Företagsledarens erfarenheter av exportrelaterat arbete 
 

017, 018 Exportens andel av 
omsättningen 

 
0,22** 

Företagsledarens tidigare utlandsarbete 020 Bransch     0,14* 
Anställdas utbildningsnivå 064/060 Region 0,22** 
Anställdas specialistkompetens 
 
 

063/060 Bransch 
Företagsstorlek 

Region 

 0,27*** 
-0,26*** 
0,23*** 

Informationsinsamling, planering och uppföljning 
Nyttjande av externa informationskällor 
 

152  Exportens lönsamhet 
Bransch 

0,30*** 
   0,22** 

Eget insamlande av marknadsinformation 
 

150, 151  Exportens lönsamhet 
Bransch 

0,35*** 
    0,20** 

Kundundersökningar på utlandsmarknader 
 

261 Framgångsrik export 
Företagsstorlek 

0,26*** 
0,26*** 

Nyttjande av exportassistans 
 
 

274 - 278 Exportens andel av 
omsättningen 

Företagsstorlek 

 
0,32*** 
0,23*** 

Exportplanering 
 
 

160 Exportens lönsamhet 
Framgångsrik export 

Företagsstorlek 

0,46*** 
0,42*** 
0,27*** 

Uppföljning och rapportering 
 
 
 

190 Framgångsrik export 
Exportens lönsamhet 

Företagsstorlek 
Bransch 

0,36*** 
0,33*** 
0,29*** 

    0,22** 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
5.5.2 Inverkan av informationsinsamling, planering och uppföljning på 

exportframgång 
Graden av nyttjande av externa källor vid informationsinsamling har tidigare 
studerats för att se om det har haft inverkan på exportframgång. I ett par tidigare 
studier har nyttjandet av externa informationskällor visat sig samvariera med 
olika mått på exportframgång. Här korrelerar variabeln i fråga positivt med 
exportens lönsamhet. Det finns även en signifikant korrelation med 
kontrollvariabeln bransch. Maskintillverkarna i materialet nyttjar utländska 
konsulter i något högre grad än metallvarutillverkarna. Det är dock svårt att dra 
några högre växlar på dessa resultat, eftersom variabeln på grund av 
svarsbortfall och snedfördelning riskerar att ha viss bias. 

Även företags egna insamlande av marknadsinformation har studerats 
med avseende på eventuell inverkan på exportframgång. I flera tidigare studier 
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har eget insamlande av marknadsinformation samvarierat positivt med olika sätt 
att mäta exportframgång. I det här fallet korrelerar variabeln istället relativt 
starkt med exportens lönsamhet. Oavsett vilket framgångsmått som är mest 
adekvat, torde det ändå stå tämligen klart att det finns ett samband mellan egen 
informationsinsamling och exportframgång. Liksom i föregående fall 
samvarierar variabeln med bransch, maskintillverkare utför fler egna 
undersökningar. För att exportera de mer komplicerade produkterna, kanske det 
även krävs en större mängd relevant marknadsinformation. 

En variant av eget informationsinsamlande är att utföra 
marknadsundersökningar av sina utländska kunder. Detta har också studerats 
tidigare beträffande eventuell inverkan på exportframgång. Ett par tidigare 
studier har funnit samband mellan marknadsundersökningar och 
exportframgång, mätt som exportens andel av omsättningen respektive med ett 
index. I den här studien korrelerar variabeln positivt med det subjektiva måttet 
framgångsrik export. Den korrelerar även signifikant med kontrollvariabeln 
företagsstorlek, större företag har i högre grad utfört marknadsundersökningar, 
viket återigen kan ha att göra med resursskillnader. Det finns dock vissa 
svårigheter med att generalisera resultaten på grund av det relativa fåtalet 
undersökningsföretag som överhuvudtaget har utfört marknadsundersökningar. 

En speciell form av informationsinhämtande som studerats i 
exportsammanhang är att ta emot rådgivning ifrån olika exportfrämjande 
organisationer. I ett antal studier sedan tidigare har det konstaterats att det finns 
samband mellan exportassistans och exportframgång, företrädesvis mätt som 
exportens andel av omsättningen. Samma mått korrelerar positivt med 
exportrådgivning i den här studien, varför det inte finns någon anledning att 
ifrågasätta att det är ett tämligen generellt samband. Lite överraskande är det en 
större andel av de större företagen än av de mindre som tagit emot 
exportrådgivning. Man kan tycka att behovet skulle vara större hos de mindre 
företagen, med tanke deras generellt sett sämre resurser. 

Ett område som ofta studerats beträffande om det har inverkan på 
exportframgång är planering av exporten. I den tidigare forskningen är det 
många som studerat planeringens samband med exportframgång, och en 
majoritet av dessa har funnit att ett positivt sådant samband finns. I dessa studier 
är exportens andel av omsättningen det vanligast förekommande 
framgångsmåttet. Vid den här studiens analyser visar det sig finnas positiva 
signifikanta samvariationer såväl med exportens lönsamhet som med det 
subjektiva måttet framgångsrik export. Korrelationerna är dessutom relativt 
starka. Det torde därför vara ställt utom allt tvivel att långsiktig exportplanering 
är ett viktigt inslag i framgångsrika exportörers verksamhet. Det återfinns även 
ett samband mellan benägenheten att planera sin export och företagsstorlek. 
Större företag planerar i högre grad än mindre. 

Uppföljning och rapportering ifrån exportverksamheten har också 
studerats i samband med forskning kring exportframgång, om än inte lika flitigt 
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som planeringsfrågorna. Några tidigare studier har kunnat påvisa signifikanta 
samband mellan uppföljning/rapportering och exportframgång, främst mätt som 
exportens lönsamhet, medan ett par studier inte har kunnat finna motsvarande 
samband. I den här studien uppträder signifikanta korrelationer med samma 
framgångsmått som för planering, nämligen framgångsrik export och exportens 
lönsamhet. Även dessa är tydliga, om än inte lika starka som i det föregående 
fallet. På grund av bortfall och snedfördelning, samtidigt som de tidigare 
forskningsresultaten inte är lika entydiga som de var i planeringsfallet, går det 
inte lika tvärsäkert att göra generella uttalanden om uppföljningens betydelse för 
exportframgång. Det mesta pekar dock mot att även uppföljning och 
rapportering är betydelsefulla i exportsammanhang. Dessutom korrelerar antalet 
rapporter positivt med företagsstorlek och förädlingsgrad. Större företag och 
maskintillverkare erhåller i genomsnitt fler rapporter än de övriga. 
 
 
5.5.3 Sammanfattande kommentarer 
Den mest uppenbara slutsatsen från analysen av de kunskapsorienterade 
variablerna är att det verkar föreligga en relativt stor skillnad i betydelsen för 
exportframgång mellan de båda grupperna som variablerna delats in i. De 
variabler som har att göra med VD:s och anställdas utbildning, kompetens och 
erfarenheter har genomgående färre och svagare samband med exportframgång 
än de variabler som berör informationsinsamling, planering och uppföljning. Det 
verkar således spela en mindre roll för exportutfallet vilken formell kompetens 
som finns inom företag, än vilka arbetsuppgifter som utförs. Resultaten ligger i 
linje med dem som erhållits i den tidigare forskningen. Färre studier har utförts 
om utbildning, kompetens och erfarenhet, och färre av dessa variabler har 
befunnits korrelera med exportframgång, än vad som gäller för 
informationsinsamling, planering och uppföljning. De senare torde därför rent 
allmänt kunna anses ha en större betydelse i exportsammanhang än de förra. En 
annan slutsats som kan dras av de erhållna resultaten är att det föreligger relativt 
betydande storleksmässiga, branschvisa samt regionala skillnader mellan olika 
företag beträffande de undersökta variablerna. Rent allmänt för de 
kunskapsrelaterade variablerna förekommer fler signifikanta korrelationer med 
kontrollvariablerna än med de egentliga beroendevariablerna. Alldeles särskilt 
gäller detta för den grupp som handlar om utbildning, kompetens och erfarenhet, 
där sju av sammanlagt nio signifikanta korrelationer förekommer med 
kontrollvariablerna. Generellt gäller att stora företag, maskintillverkare och 
stockholmsföretag har högre utbildningsnivå etcetera, och i större utsträckning 
ägnar sig åt informationsinsamling etcetera, än de övriga företagen i studien, 
med ett enda undantag – mindre företag har en högre andel utbildade tekniker än 
de större. 
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5.6    Inre kontrollförankring och dess effekter på exportframgång 
 
Ett område som är närbesläktat med kunskapsorientering handlar om huruvida 
man inom företag följer medvetna strategier och har ändamålsenliga motiv för 
sina handlingar, det vill säga har en inre kontrollförankring, eller om man i 
högre grad låter tillfälligheter och intuition styra verksamheten. Dessa frågor har 
studerats relativt ofta i samband med exportframgång. Även dessa variabler har i 
framställningen delats in i två olika grupper. Den första handlar om ifall företag 
haft ändamålsenliga motiv för de olika exportrelaterade val och åtgärder som de 
gjort. Där återfinns variabler som handlar om hur exporten startat och vilka 
motiv man haft för att starta. Där finns även med de motiv företagen hänvisat till 
för varför olika exportmarknader valts, liksom vilken typ av marknadsdata som 
insamlats. Den andra variabelgruppen handlar om ifall företagen tillämpat någon 
form av uttalad exportstrategi eller inte. De olika strategier som ingår i studien 
är fokusering kontra diversifiering av kunder och produkter, respektive om man 
tillämpar en lågpris-/lågkostnadsstrategi eller inte. I diskussionen som följer 
nedan redovisas de resultat som framkommit om i vilken omfattning dessa 
variabler haft någon betydelse för den exportframgång som uppnåtts. I Tabell 
5.6 återfinns variablernas signifikanta korrelationer med studiens beroende- och 
kontrollvariabler. 
 
 
5.6.1 Effekten på exportframgång av att ha ändamålsenliga handlingsmotiv 
Exporten kan i princip starta på två olika sätt, endera som en följd av en 
medveten plan eller på grund av oplanerade tillfälligheter. Inom tidigare 
forskning har det studerats huruvida detta har någon betydelse för hur väl 
exporten senare har utvecklats. Ett par tidigare studier har funnit att en medveten 
och välplanerad exportupptakt för med sig positiva effekter för hur exporten 
kommer att utvecklas senare, detta har mätts på lite olika sätt. Det resultat som 
framkommit i den här studien visar att de företag som medvetet planerat för sin 
exportstart har en signifikant större exportandel än de som styrts av 
tillfälligheter. Relativt få studier har behandlat ämnet, men inga resultat har dock 
framkommit som motsäger detta sambandsförhållande. 

En snarlik variabel som i olika studier undersökts med avseende på dess 
eventuella effekter på exportframgång är vilka motiv/skäl som företagarna 
angett för att börja exportera. Forskarna har skilt på om dessa motiv kan anses 
vara proaktiva/offensiva eller reaktiva/passiva. I samtliga studier som tidigare 
erhållit signifikanta samband har proaktiva motiv korrelerat positivt med 
exportframgång, företrädesvis mätt som exportens andel av omsättningen. Så 
även här, indexet uppvisar signifikanta positiva korrelationer med de båda 
måtten exportens andel av omsättningen och exportens lönsamhet. Det torde 
därför kunna konstateras att rationella och proaktiva motiv för exporten i 
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allmänhet är att föredra då en framgångsrik export eftersträvas. Indexet visar sig 
även korrelera med företagsstorlek, på så vis att större företag i högre grad har 
angett proaktiva motiv för exportstart. 

Även nuvarande mål med exporten har studerats med avseende på om de 
har någon effekt på exportframgång. Inom tidigare forskning har man i en studie 
kunnat påvisa samband mellan framgångsrika exportörer och ökad vinst som 
exportmål. I den här studien finns ett relativt svagt samband mellan de proaktiva 
målen, att öka vinster etcetera, och exportens lönsamhet. Beroende på det lilla 
antalet utförda studier och den sneda svarsfördelningen här, kan man inte enbart 
på grund av dessa uttala sig generellt i frågan. Om man däremot analogt jämför 
med de andra liknande resultaten som framkommit, ser man att även dessa 
ligger i samma linje och tillsammans bildar de trots allt ett rätt tydligt mönster. 

På samma sätt som att motiven för att starta exporten kan vara proaktiva 
eller inte, så kan motiven för att välja olika exportmarknader vara det. Detta har 
också studerats i samband med forskning om framgångsfaktorer vid export. I 
den tidigare forskningen har ett par studier funnit positiva signifikanta samband 
mellan proaktiva systematiska val av exportmarknader och exportframgång, 
mätt på olika vis. Även här finns detta samband, och då med måtten exportens 
lönsamhet och framgångsrik export. För att ytterligare testa tesen om fördelen 
med proaktiva motiv och nackdelen med negativa, samt att kontrollera så att inte 
vilka motiv som helst korrelerar positivt med exportframgång, skapades även ett 
kontrollindex bestående av reaktiva motiv.53 I enlighet med tesen ovan 
samvarierar detta index mycket riktigt negativt med exportframgång, 
korrelationen med exportens andel av omsättningen är -0,27 (p < 0,001). Det 
står därför tämligen klart att så kallade proaktiva/offensiva motiv för val av 
exportmarknader generellt sett leder till större exportframgång, än 
reaktiva/passiva. 

Det psykiska avståndet till företagens exportmarknader har ofta 
studerats i exportsammanhang, inte minst då den så kallade 
internationaliseringsprocessen har beskrivits. Psykiskt avstånd har dock även 
förekommit som variabel i studier där man undersökt framgångsfaktorer vid 
export. I den studie som tidigare erhållit ett signifikant samband mellan psykisk 
distans till exportmarknader och exportframgång, erhölls resultatet att företag 
som inte orienterade sin verksamhet främst mot sina närmaste grannländer hade 
en högre exporttillväxt. Ett liknande resultat framkommer även här. De företag 
som främst är orienterade mot länder på ett längre psykiskt avstånd har en 
signifikant högre exportandel än andra. Förutom att detta bekräftar resultatet 
ifrån den tidigare studien, så ligger det även i linje med de andra som erhållits 
här. Om man inte väljer länder främst utifrån att de ligger psykiskt nära, så 
väljer man dem istället utifrån mer proaktiva skäl, som att produkterna är 
särskilt lämpliga för den och den marknaden, etcetera. Förutom exportens andel 
                                           
53 Dessa reaktiva motiv är: att språket går att förstå, att kulturen är snarlik den svenska, samt avståndet till 
exportmarknader (var. nr. 134, 135, 137). Cronbachs alfa för detta index är 0,80. 
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av omsättningen så korrelerar den psykiska distansen signifikant med bransch. 
Maskintillverkare exporterar i större utsträckning till psykiskt avlägsna 
marknader, än metallvarutillverkarna. 

En annan men liknande indelning av marknader, än den efter psykisk 
distans, är en indelning utifrån om de är industriländer eller utvecklingsländer. 
Inom forskning om exportframgång har det även studerats huruvida förhållandet 
att de huvudsakliga exportmarknaderna utgörs av industrialiserade marknader 
eller utvecklingsländer har någon betydelse för exportutfallet. Eftersom tidigare 
studier utförts på lite olika vis är resultaten inte riktigt jämförbara med varandra. 
Man har kommit fram till att en koncentration av exporten på industriländer ger 
större exportframgång, än om koncentrationen lades på utvecklingsländer. Men 
man har också kommit fram till att export även till utvecklingsländer ger större 
exportframgång, än om man enbart exporterar till industriländer. Olika mått på 
exportframgång har använts i dessa studier. I den här studien korrelerar den 
använda dummyvariabeln negativt med antal exportmarknader, vilket betyder att 
export även till utvecklingsländer innebär att man då totalt sett exporterar till 
genomsnittligt fler länder än de som saknar export till utvecklingsländer, vilket 
låter rimligt. Slutsatsen av tidigare forskning och den egna analysen är att det 
generellt sett tycks vara bättre i framgångshänseende att i huvudsak exportera 
till andra industriländer, men att om man även exporterar till utvecklingsländer 
så innebär detta faktum att framgången normalt sett ökar ytterligare. 

Även vilken typ av marknadsdata som insamlas inför export till ett nytt 
land har studerats med avseende på om det är av någon betydelse för 
exportframgången. Vad som framförallt har befunnits intressant är huruvida 
företag undersökt infrastruktur och lämpliga distributionssätt före export. I 
tidigare studier har det visat sig att om företagen i förväg undersökt olika 
distributionssätt, påverkar det såväl exportlönsamheten som exportandelarna i 
positiv riktning. Även i den här studien visar det sig att exportlönsamheten i 
genomsnitt är högre i de företag som i förväg undersökt lämpliga 
distributionskanaler. Variabeln korrelerar även positivt med det subjektiva 
måttet framgångsrik export. Det går därför tämligen säkert att dra den slutsatsen 
att det i allmänhet är viktigt att undersöka olika distributionskanaler innan 
export påbörjas till en ny marknad. 
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Tabell 5.6  Korrelationer mellan variabler rörande inre kontrollförankring och 
beroende-/kontrollvariabler. 
 

Inre kontrollförankringsvariabler  
Oberoende  variabel Variabelnummer 

i enkäten 
Korrelerande beroende- 
och kontrollvariabler 

Korrelation

Ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder 
Exportstarten medvetet planerad, och ej slumpmässig 
 

101 Exportens andel av 
omsättningen 

 
0,38*** 

Ekonomiskt rationella motiv för att börja exportera 
 
 
 

117 - 120 Exportens andel av 
omsättningen 

Exportens lönsamhet 
Företagsstorlek 

 
0,37*** 
0,34*** 
0,27*** 

Nuvarande mål med exporten av proaktiv natur 121 Exportens lönsamhet     0,14* 
Systematiska val av exportmarknader 
 

133, 136, 139 
 

Exportens lönsamhet 
Framgångsrik export 

0,33*** 
0,31*** 

Psykiskt avstånd till exportmarknader utan betydelse vid 
val 
 

124, 127, 130 Exportens andel av 
omsättningen 

Bransch 

 
0,29*** 
0,25*** 

Industriländer – utvecklingsländer 
 

127 - 129 
(dummyvariabel) 

Antal exportmarknader -0,23*** 

Insamlade marknadsdata inriktad mot 
distributionsmöjligheter 

146  
 

Exportens lönsamhet 
Framgångsrik export 

 0,37*** 
 0,33*** 

Medvetna exportstrategier 
Fokusering på ett fåtal produkter 
 

077 Exportens andel av 
omsättningen 

 
0,22** 

Fokusering på ett fåtal kunder 
 
 

073 Exportens andel av 
omsättningen 

Bransch 

 
0,19** 
0,21** 

Lågkostnadsstrategi 169 - - 
Lågprisstrategi 085 Antal exportmarknader 0,15* 
Låglönestrategi 
 

Lönekostnaden 
per anställd 

Bransch 0,13* 

p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
5.6.2 Effekten på exportframgång av att ha medvetna exportstrategier  
I ett antal studier har det undersökts huruvida fokusering på ett fåtal 
exportprodukter eller en mer diversifierad produktstrategi är att föredra ur ett 
framgångsperspektiv. I den tidigare forskningen är resultaten lite tvetydiga, man 
har omväxlande kommit fram till att fokusering respektive diversifiering 
samvarierar positivt med exportframgång, oftast mätt som exportens andel av 
omsättningen. Man kan förmoda att sådana skillnader beror på att det handlar 
om skilda produktslag, marknader etcetera, och att det är avhängigt situationen 
vad som är det mest lämpliga. I den här studien korrelerar produktfokusering 
positivt med just exportens andel av omsättningen. Men, eftersom det mesta 
pekar mot att det här handlar om en contingencyfaktor, är det osäkert om 
resultatet går att generalisera till företag som inte tillhör de branscher som ingår 
i studien. 

En annan fråga som handlar om fokusering kontra diversifiering, som 
studerats i samband med exportframgång, handlar om kunder. Har de 
framgångsrika exportörerna valt att koncentrera sig på ett fåtal viktiga kunder 
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eller inte? I tidigare studier har kundfokusering korrelerat positivt med olika 
mått på exportframgång. Det gör det även i denna studie, med exportens andel 
av omsättningen.54 Detta resultat går hellre att generalisera, med tanke på att 
inga anomalier förekommit. Men eftersom det inte handlar om fler utförda 
studier än det gör, tre stycken med signifikanta resultat, kan det naturligtvis 
finnas situationer då diversifiering av exportkunder är lika bra eller bättre. För 
de företag som ingår i den här studien verkar dock fokusering av såväl produkter 
som kunder vara att föredra. Kundfokusering samvarierade även signifikant med 
kontrollvariabeln bransch; maskintillverkare tillämpar fokusering i högre grad 
än tillverkare av metallvaror. 

Att hålla låga kostnader som exportstrategi har också undersökts utifrån 
om det har någon effekt på exportframgång. I en av de båda tidigare studier där 
signifikanta samband stått att finna mellan lågkostnadsstrategi och 
exportframgång, mätt i form av ett index, gick på tvärs emot den hypotes som 
var uppställd. Det hypotetiska sambandet innebar att det skulle råda en positiv 
korrelation mellan variablerna, men den visade sig vara negativ. Vad som skulle 
kunna ha förorsakat detta oväntade förhållande är att någon tredje okontrollerad 
variabel, exempelvis skillnader i kvalitet, samvarierar positivt med både 
kostnader och exportframgång. I den andra studien var sambandet positivt 
mellan låga kostnader som strategi och exporttillväxt. I föreliggande studie 
korrelerar inte lågkostnadsstrategi vare sig med något av framgångsmåtten eller 
med någon av kontrollvariablerna. Den slutsats som ligger närmast till att dra 
utifrån dessa studier, är att skillnader i kostnadsstrategi knappast har någon 
generell betydelse för exportframgång, utan att det precis som i många andra fall 
enbart är avhängigt den speciella exportsituationen. 

En fråga närliggande företagens kostnader handlar om huruvida man 
tillämpar höga eller låga priser på sina exportprodukter, och om detta i sin tur 
påverkar exportframgången. Prisnivån har studerats flitigt i den tidigare 
forskningen och man har kunnat visa på både positiva och negativa korrelationer 
med exportframgång, mätt på olika vis. I den här studien förekommer en svag 
positiv korrelation mellan prisnivå och antal exportmarknader det exporteras till. 
Några generella slutsatser går inte att dra om att det skulle vara mer fördelaktigt 
med höga eller låga priser i exportsammanhang, utan det verkar vara 
situationsspecifikt. Den enda generella skillnad man kan se, utifrån en 
betraktelse av tidigare studiers resultat, är att låga priser i allmänhet torde gynna 
en större exportförsäljning och höga priser en högre exportlönsamhet. Det skulle 
alltså innebära att man ifråga om prisnivå i vissa fall kan erhålla helt olika 
resultat, beroende på hur man väljer att definiera och mäta exportframgång. 

Det finns även en tredje faktor som hänger samman med vilken 
kostnadsstrategi som tillämpas inom ett företag, och som studerats i 
exportsammanhang, nämligen vilken nivå lönerna ligger på. En tidigare studie 
                                           
54 I Tabell 5.6 har korrelationerna givits omvända förtecken mot hur variabeln (nr. 073) är kodad i enkäten, för 
att passa den benämning variabeln har i tabellen. 



 138

har funnit samband mellan löneläge och exportframgång, i form av en positiv 
korrelation mellan lönenivå och exportens andel av omsättningen. I den här 
studien framgår däremot inga samband mellan löner och exportframgång. Det 
går inte heller på grund av de få tidigare studierna att uttala sig generellt om 
löneläget, annat än att det troligtvis inte har någon större betydelse för 
exportframgång i allmänhet. I den analys som utförts här framkommer endast ett 
svagt samband mellan lönenivå och bransch. Det är inte så förvånande att den 
genomsnittliga lönenivån ligger något högre i den mer avancerade branschen, de 
har bland annat även en högre andel utbildade tekniker och ingenjörer. 
 
 
5.6.3 Sammanfattande kommentarer 
Det framträder tämligen tydliga skillnader mellan de båda variabelgrupperna 
ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder och medvetna exportstrategier, 
beträffande betydelsen för exportframgång. Den förra gruppen uppvisar 
betydligt fler och starkare samband med framgångsmåtten än den senare. Det är 
framförallt att exporten startat till följd av en medveten plan, att man haft 
ekonomiskt rationella motiv för att börja exportera och att man samlar in 
adekvata data om distributionsmöjligheter som korrelerar starkt med 
exportframgång. Men även att valet av exportmarknader sker efter ekonomiskt 
rationella skäl, och inte efter kulturell och språklig närhet, visar sig ha en tydlig 
positiv effekt på exportframgången. Den här gruppen av variabler samvarierar 
dessutom med samtliga fyra använda framgångsmått. 

Slutsatserna om den andra gruppen med variabler, de medvetna 
exportstrategierna, blir istället att de endera har en svag inverkan på 
exportframgång, eller att de är situationsspecifika, beroende på skillnader i 
bransch, produktslag, marknad, etcetera. Tidigare forskning visar att fokusering 
eller diversifiering, som skilda strategier, kan passa i olika sammanhang. Den 
här studien visar istället att för de ingående företagen har såväl 
produktfokusering som kundfokusering lett till större exportandelar. Beträffande 
skilda nivåer på kostnader, priser och löner visar varken tidigare forskning eller 
den föreliggande att det skulle finnas något entydigt samband med 
exportframgång. I tidigare studier förekommer visserligen flera signifikanta 
korrelationer, men det saknas såväl entydiga förtecken på sambanden som 
enhetliga framgångsmått som de samvarierar med. Det enda tänkbara sambandet 
som framkommit är som nämnts, att lägre priser kan ge större försäljning och 
högre priser kan ge högre lönsamhet. I föreliggande studie däremot förekommer 
endast ett svagt positivt samband mellan prisnivå och antal exportmarknader, 
och detta kan lika gärna bero på slumpen, särskilt som det verkar långsökt att 
hitta en lämplig logisk förklaring till sambandet. Avseende studiens 
kontrollvariabler så förekommer relativt få och svaga korrelationer med dessa 
för hela gruppen av inre kontrollförankringsvariabler. Det är framförallt några 
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branschvisa skillnader, av vilka ingen är särskilt anmärkningsvärd, som 
uppträder. 
 
 
5.7 Avslutande resultatdiskussion 
 
Styrkan på sambanden med exportframgång varierar inte enbart mellan de 
enskilda variablerna, utan det förekommer även skillnader mellan de olika 
grupper som variablerna delats in i. De högsta korrelationsvärdena med 
exportframgång återfinns inte oväntat bland de engagemangsrelaterade 
variablerna, det vill säga bland dem som inte kan betraktas som oberoende i 
förhållande till framgången. Dessa variabler anses istället ha ett ömsesidigt 
beroendeförhållande till exportframgång. Av övriga grupper återfinns de flesta 
och tydligaste sambanden bland de variabler som har att göra med 
relationsmarknadsföring, och i synnerhet inom underområdet relationsorienterad 
marknadskommunikation. Om man går in och granskar olika undergrupper av 
variabler ser man att informationsinsamling, planering och uppföljning, liksom 
variabler som handlar om att ha ändamålsenliga motiv för sina exporthandlingar 
också har många tydliga korrelationer med de olika framgångsmåtten. Bland de 
entreprenörskapsrelaterade variablerna finns det också vissa tydliga samband, 
särskilt bland dem som ger uttryck för forskning, produktutveckling och 
patentinnehav. Till de områden med svaga korrelationer mellan ingående 
variabler och måtten på exportframgång hör bland annat det som berör 
utbildning, kompetens och erfarenhet bland ledning och anställda, vilket kan 
tyckas en smula förvånande. Ett annat område som uppvisar relativt svaga 
samband med exportframgång är det som handlar om medvetna exportstrategier, 
och särskilt då variablerna som berör nivåerna på kostnader, priser och löner. 

Ovanstående resultat kan sägas i stort överensstämma med dem som 
framkommit i tidigare studier. Det förekommer dock även avvikelser ifrån 
dessa. Bland de medvetna strategierna har det utifrån tidigare forskningsresultat 
inte gått att avgöra huruvida fokusering eller diversifiering är att föredra. I den 
här studien pekar dock alla resultat mot att det är bättre med fokusering på både 
kunder och produkter, vilket kan vara avhängigt de specifika branscher som 
undersökts. Ett annat område inom vilket resultaten här uppvisar ett tydligt 
mönster, i motsats till tidigare forskning, gäller anpassning till utländska 
marknader. Tidigare har det inte gått att entydigt avgöra ifall standardisering 
eller anpassning generellt sett är att föredra i exportsammanhang. I den här 
studien framkommer det däremot på ett tydligt sätt att anpassning gynnar 
exportframgång. Eftersom tidigare forskning även uppvisat resultat som går i 
motsatt riktning, är det dock troligt att det för både fokusering och anpassning är 
avhängigt vilka produkter och marknader det rör sig om för vilken strategi som 
ska anses vara mest framgångsrik i exportsammanhang. Det verkar alltså som att 
vi i dessa fall har att göra med situationsberoende contingencyfaktorer. 
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Av bakgrundsvariablerna uppvisar samtliga så kallade kontrollvariabler 
samband med något av framgångsmåtten. I enlighet med teorier och tidigare 
resultat bekräftas här att större företag, företag med mer förädlad tillverkning 
samt företag som är mer centralt belägna har vissa fördelar i exportsammanhang 
gentemot övriga. I den här studien uppvisar även förhållandet att vara 
underleverantör ett relativt kraftigt negativt samband med exportframgång. Då 
detta förhållande har studerats tidigare har det däremot gett rätt skiftande 
resultat, vilket antyder att även detta förhållande kan vara situationsspecifikt 
snarare än generellt.  

Bland kontrollvariablernas övriga samband som framträtt i studien kan 
särskilt nämnas att de flesta och mest framträdande av dessa förekommer bland 
de kunskapsorienterade variablerna. Där återfinns alltså de största 
storleksmässiga, branschvisa samt regionala skillnaderna bland företagen, och 
speciellt då bland den grupp av variabler som har minst direkta samband med 
exportframgång, nämligen den om utbildning, kompetens och erfarenhet. 
Generellt sett har företag som är större, är mer inriktade mot förädlad 
tillverkning samt är mer centralt belägna högre värden på de 
kunskapsorienterade variablerna. I andra studier, där man inte haft kontroll för 
dessa variabler, är det inte konstigt om man istället erhållit samband mellan 
utbildning etcetera och exportframgång, med tanke på den multikollinearitet 
som råder mellan kontrollvariablerna och exportframgång. De flesta och största 
skillnaderna hos kontrollvariablerna, inte enbart med avseende på de 
kunskapsorienterade utan generellt för alla variabler, uppträder för 
företagsstorlek och därefter bransch. De minsta skillnaderna som står att finna 
rör den regionala hemvisten. 

De flesta och starkaste korrelationerna som de olika framgångsmåtten 
har med de övriga variablerna uppvisas i första hand av exportens andel av 
omsättningen och i andra hand av exportens lönsamhet. Det är även dessa två 
mått, i samma rangordning, som i den tidigare forskningen ansetts vara de mest 
adekvata måtten på exportframgång. Vissa skillnader mellan dessa mått 
framkommer även för de olika variabelgrupperna. För de 
entreprenörskapsrelaterade variablerna har exportens andel av omsättningen en 
extra kraftig dominans bland korrelationerna, och bland de 
relationsmarknadsföringsrelaterade finns de flesta, om än inte de starkaste, 
korrelationerna med exportens lönsamhet. De övriga två måtten är mindre 
framträdande, med något fler korrelationer för antal exportmarknader än för det 
subjektiva måttet framgångsrik export. 

För att ytterligare utreda vilka slags variabler som har de starkaste 
direkta sambanden med exportframgång, och för att se vilka skilda 
framgångsmått som främst påverkas av respektive variabelgrupp, krävs 
fördjupade analyser. I syfte att kunna rangordna påverkansfaktorerna, blir därför 
nästa steg i analysarbetet att först via komponentanalyser kontrollera vilka 
variabler som hör ihop, och därefter via en indexering minska ner variablerna till 
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ett mer lättöverskådligt antal. Dessa analyser presenteras och diskuteras i 
nästföljande kapitel. 
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KAPITEL 6 
Gemensamma drag som förekommer bland olika grupper av 
faktorer 
 
För att underlätta sökandet efter vilka generella och mer övergripande faktorer 
som främst påverkar exportframgång utförs en variabelreduktion och indexering 
av de data som ingår i studien. Förutom att denna analys möjliggör en 
rangordning av påverkansfaktorerna, blir datamaterialet mer lättöverskådligt. 
Genom att studera hur variablerna hör ihop i olika grupper är det möjligt att 
begränsa deras antal genom att skapa lämpliga index. Denna variabelreduktion 
görs på så sätt att det först utförs en komponentanalys på de variabler som i de 
inledande teoretiska diskussionerna ansetts höra ihop, för att utröna om dessa 
hör ihop även i praktiken – det vill säga i studiens datamaterial. Analyserna tar 
således sin början i en konfirmativ ansats. Där denna inte räcker till, för att 
datamaterialet pekar i en något annorlunda riktning, antas istället en mer 
explorativ ansats. Detta på grund av, vilket redan påpekats i texten flera gånger, 
att det sedan tidigare inte finns någon välgrundad och etablerad teoretisk modell 
av exportframgång, som skulle ange vilka teoretiska variabler respektive 
indikatorer som ska ingå i en sådan modell. Index bildas av de variabler som i 
analysen grupperar sig på ett logiskt och teoretiskt försvarbart sätt. Innan dessa 
index accepteras som goda värdemätare för varsina teoretiska variabler testas 
deras validitet och reliabilitet. De metodologiska aspekterna på hur analyserna 
utförts finns redovisade i avsnitt 4.5.2. De index som här skapas används 
därefter i regressionsanalyser i kapitel sju, för att det där ska vara möjligt att se 
vilka områden som har särskilt stor inverkan på de olika dimensionerna av 
exportframgång.  
 
 
6.1 Studiens mått på exportframgång 
 
Som framgått i både teoriavsnitt och metoddiskussion finns goda skäl för att i 
studier som denna samtidigt använda flera olika mått, eller indikatorer, på 
exportframgång. Dels är företeelsen så mångfacetterad och komplex att en enda 
variabel inte ensam kan mäta om en exportsatsning varit lyckad eller inte, och 
dels samvarierar de oberoende variablerna olika starkt med exportframgång, 
beroende på vilket sätt det senare mäts. Detta förhållande har tydligt 
framkommit både av den tidigare forskningen och av de analysresultat som 
presenterades i föregående kapitel. Om man under dessa förutsättningar ändå 
vill försöka sig på att mäta exportframgång på ett övergripande och enhetligt 
sätt, är det lämpligt att använda ett index bestående av olika indikatorer som 
tillsammans på ett tillförlitligt sätt ringar in fenomenet.  

De fyra indikatorer som ansetts vara lämpligast i det här fallet torde vara 
välbekanta vid det här laget, och är: exportintensitet, exportens lönsamhet, 
antalet exportmarknader som betjänas och respektive företagsledares egen 
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uppfattning om sitt företags exportframgång. För att indikatorerna ska kunna 
användas i ett index krävs inte enbart att de på teoretiska och/eller logiska 
grunder kan anses höra ihop och därför också anses mäta samma sak. De måste 
även göra det i praktiken, för att god intern reliabilitet och begreppsvaliditet ska 
kunna erhållas. Därför utförs vissa statistiska test på datamaterialet för att 
kontrollera om de utvalda indikatorerna över huvud taget går att använda i ett 
gemensamt index. 

Som ett första test studeras korrelationsmatrisen över de berörda 
variablerna (se Tabell 6.1). Som framgår av matrisen är samtliga sex 
korrelationer starka – de ligger på värden mellan 0,38 och 0,61 – och är alla 
signifikanta på högsta nivån. Detta är en första indikation på att måtten kan vara 
lämpliga att sammanföra till ett index. Den andra analysen som utförs är ett 
reliabilitetstest. Ett Cronbachs alfatest baserat på standardiserade variabelvärden 
ger resultatet 0,82 för de berörda indikatorerna. Även detta värde är att betrakta 
som högt, eftersom ett värde på 1,0 anger fullständig överensstämmelse mellan 
indikatorerna. 

 
 

Tabell 6.1  Korrelationsmatris för indikatorerna som bildar Index 1 – Exportframgång. 
 
 Exportens andel 

av omsättningen 
Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Exportens andel 
av omsättningen 

 
- 

   

Exportens  
lönsamhet  

 
0,60*** 

 
- 

  

Antal 
exportmarknader 

 
0,61*** 

 
0,38*** 

 
- 

 

Framgångsrik 
export 

 
0,60*** 

 
0,53*** 

 
0,47*** 

 
- 

P<0,001=*** 
 
 
Nästa steg är att genomföra en komponentanalys på variablerna och att skapa ett 
index (Index 1) som sparas till regressionsanalyserna. Komponentanalysen 
resulterar i en enda komponent innehållande samtliga variabler. Komponenten 
har ett eigenvärde på 2,6, med 65 procent av variansen förklarad. De 
individuella komponentvärdena för de ingående variablerna varierar mellan 0,29 
(antal exportmarknader) och 0,34 (exportens andel av exporten), vilket indikerar 
att de alla har ungefär samma vikt i det framtagna indexet. Indexet används i de 
senare presenterade regressionsanalyserna som beroendevariabel och har då 
benämningen Exportframgång. 
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6.2 Bakgrundsfaktorer 
 
Som framgått tidigare är det inte meningsfullt att genomföra någon 
variabelreduktion och indexering för bakgrundsvariablerna. De är var och en 
alltför specifika, och sinsemellan alltför olika varandra, för att 
sammanslagningar inom variabelgruppen skulle gå att motivera. Här pekas 
istället ut vilka enskilda bakgrundsvariabler som är intressanta att medta till de 
avslutande multipla regressionsanalyserna i nästa kapitel. 

Det är först och främst de tre så kallade kontrollvariablerna, 
företagsstorlek, bransch och region, som användes i föregående analyskapitel för 
att kunna åstadkomma renare korrelationer mellan övriga oberoende variabler 
och de beroende. De är som förväntat relativt okorrelerade med varandra (se 
Tabell 6.2). 
 
 
Tabell 6.2  Korrelationsmatris för de tre kontrollvariablerna. 
 
 Företagsstorlek Bransch Region 
Företagsstorlek -   
Bransch    0,15* -  
Region -0,07 0,02 - 
p<0,05=* 
 
 
Av övriga bakgrundsvariabler visade de inledande analyserna i föregående 
kapitel att tre av dem kan vara fruktbara att ta med och testa i 
regressionsmodeller. Det rör sig dels om de båda externa variablerna, 
förekomsten av handelshinder och, styrkan på konkurrensen utomlands. Dels 
handlar det om den företagsinterna variabeln för huruvida företagen är 
underleverantörer till andra eller inte.  

Mellan alla dessa sex bakgrundsvariabler finns bara ett samband som är 
lite starkare, och det är mellan branschtillhörighet och förhållandet att vara 
underleverantör (korr. 0,26, p < 0,001). Det senare är vanligare bland branschen 
med enklare och mindre utvecklade produkter, det vill säga sådana produkter 
som ofta utgör insatsvaror eller komponenter i andra företags produktion. 
Varken styrkan på sambandet eller några andra skäl talar dock för att de båda 
variablerna tillsammans bör/kan representera en enda teoretisk variabel i form 
av ett index. Det saknas exempelvis samband mellan bransch och förhållandet 
att främst betjäna industriella marknader, ett samband som nog borde ha funnits 
om det första släktskapet vore manifest.  
 
 
6.3 Exportengagemangets grundläggande komponenter 
 
De variabler som har med exportengagemang att göra betraktas i studien som 
reciproka i förhållande till exportframgång. De har i diskussionerna om tidigare 
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forskning och i studiens bivariata analyser tentativt delats in i två olika grupper, 
bestående av å ena sidan handlingar och företeelser förknippade med omfattande 
export och å andra sidan exportrelaterade attityder. Den komponentanalys som 
här görs på datamaterialet resulterar dock i att tre distinkta grupper kan urskiljas 
och förklaras (se Tabell 6.3).  
 
 
Tabell 6.3  Roterad komponentmatris för engagemangsrelaterade variabler med 
angivna eigenvärden och komponentladdningar.* 
 
  Komponenter 

Variabler 

1. Volym på 
exportengagemanget 

(Eigenvärde 3,9) 

2. Organisatoriskt 
exportengagemang 
(Eigenvärde 1,4) 

3. Exportorienterade 
attityder 

(Eigenvärde 1,1) 
1. Nedlagd tid på 
exportfrågor 
(företagsledaren)  

0,87   

2. Andelen anställda som 
sysslar med export 0,77   

3. Utlandsresor 
(företagsledaren) 0,71   

4. Besök på utländska 
marknader 0,70 0,34  

5. Exportens bidrag till 
företagets framgång 0,59 0,40  

6. Decentralisering av 
exportbeslut   0,68  

7. Distributionsform (enligt 
etableringskedjan)  0,60  

8. Exportrelaterade 
samarbeten   0,56  

9. Separat exportavdelning   0,54 -0,47 
10. Kommunikations-
intensitet 0,31 0,38  

11. Prioritering av 
exportverksamheten   0,77 

12. Framtidsförväntningar 
på exporten  0,37 0,54 

* Endast komponentladdningar på minst 0,3 finns angivna i tabellen.  
   Svärtade siffror markerar variabler som tillsammans bildar index. 
   
 
Skillnaden i förhållande till den uppdelning som gjordes av variablerna före 
analysen är att den första gruppen med handlingar och företeelser delar upp sig i 
de två första komponenterna, medan attityderna samlar sig i den tredje 
komponenten. Distinktionen mellan den första och den andra komponenten kan 
sägas vara att den första framförallt beskriver olika mätbara volymer 
förknippade med exporten, medan den andra främst fångar in graden av 
komplexitet vid olika omfattning på exporten, återgiven i olika sätt att 
organisera exportverksamheten på.  

Ett par av variablerna lämnar endast svaga och otydliga bidrag till 
komponenterna. Den första av dessa är attityden om exportens bidrag till 
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företagsframgång (nr. 5 ovan). Så här i efterhand är det lätt att inse att variabeln 
snarare beskriver utfallet av exporten, än att den beskriver exportörens 
inställning till exportverksamheten, därav också att den laddar starkast på den 
första av komponenterna. Den andra variabeln som ger ett oklart intryck i 
analysen är kommunikationsintensiteten med marknadskanalerna (nr. 10). Den 
visar sig dels ladda på både det volymmässiga och det organisatoriska 
exportengagemanget, något som indikerar att den är flerdimensionell, och dels 
visar sig ingen av laddningarna vara av godtagbar styrka. Ingen av dessa båda 
variabler anses av ovanstående skäl vara lämpliga att ha med i något index, utan 
exkluderas därför ifrån dessa. 

Det första indexet som bildas innehåller de fyra variabler som laddar 
starkast på den första komponenten, och benämns ”Volym på 
exportengagemanget”. Huruvida dessa bildar ett godtagbart index eller inte 
undersöks med olika test. De har tillsammans ett Cronbachs alfavärde på 0,79, 
vilket får anses vara relativt högt. Indexets eigenvärde ligger på 2,5 och förklarar 
ensamt 63 procent av variablernas totala varians. Sammantaget ger indexet 
intrycket av att på ett tämligen bra sätt beskriva volymen på 
exportengagemanget. 

Nästa index utgörs av variablerna 6 – 9 i Tabell 6.3, och benämns 
”Organisatoriskt exportengagemang”. Detta index är betydligt svagare än det 
föregående, och har ett Cronbachs alfavärde på 0,50. Indexet har ett eigenvärde 
på 1,6 och det förklarar 40 procent av variansen. Om den svagaste av 
indikatorerna, separat exportavdelning, skulle exkluderas ifrån indexet ökar 
testvärdena något. Men, eftersom indikatorn har en stark teoretisk samhörighet 
med den organisatoriska sidan av exportverksamheten inkluderas den ändå i 
detta index. En annan fördel med att ta med även denna svaga indikator är att 
indexet på detta sätt skiljer ut sig på ett tydligare vis ifrån föregående index, än 
om indikatorn skulle exkluderas. 

Det tredje och sista indexet bland de engagemangsrelaterade variablerna 
behandlar exportattityder hos företagsledarna och består av de två sista 
variablerna i Tabell 6.3. Indexet benämns ”Exportorienterade attityder”. 
Korrelationen mellan de båda attityderna är relativt stark och ligger på 0,34 (p < 
0,001). Eigenvärdet för indexet hamnar på 1,3 och 67 procent av de båda 
variablernas totala varians är förklarad av detsamma. Det sistnämnda värdet, 
tillsammans med den höga korrelationen, gör att indexet får betraktas som en 
relativt god värdemätare på hur positiv inställning företagsledarna har till 
respektive företags exportverksamhet. 
 
 
6.4 Entreprenörskapets olika attribut 
 
De variabler som klassats som relaterade till olika dimensioner av 
entreprenörskap och entreprenörsanda är efter den teoretiska genomgången i 
kapitel tre uppdelad i två olika grupper – de som har att göra med en innovativ 
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produktorientering och de som har med entreprenöriella attityder att göra. På 
samma sätt som för de engagemangsrelaterade variablerna består den ena 
gruppen av konkreta handlingar och företeelser, medan den andra består av 
attityder, och på samma sätt som i komponentanalysen av de förra så delar den 
första gruppen upp sig i två nya grupper (se Tabell 6.4). 
 
 
Tabell 6.4  Roterad komponentmatris för entreprenörskapsrelaterade variabler med 
angivna eigenvärden och komponentladdningar.* 
 
 Komponenter 

 Variabler 

1. Innovativ 
produktorientering 
(Eigenvärde 2,9) 

2. Teknologisk 
progressivitet 

(Eigenvärde 1,4) 

3. Entreprenöriella 
attityder 

(Eigenvärde 1,2) 
1. Unika produkter 0,80   
2. FoU-intensitet 0,61  0,33 
3. Produktutveckling  0,57 0,49  
4. Nya - mogna produkter  0,55   
5. Innehav av patent 0,50  0,31 
6. Produktkvalitet/-styrka  0,43 0,39  
7. Hög teknologisk nivå   0,81  
8. Teknologiskt                      
pionjärskap/ledarskap  0,57  

9. Tillväxtintresse   0,38 0,60 
10. Långsiktighet   0,59 
11. Riskvilja    0,56 
12. Prioriterar logik före       
intuition    0,48 

* Endast komponentladdningar på minst 0,3 finns angivna i tabellen.  
   Svärtade siffror markerar variabler som tillsammans bildar index. 
 
 
Tolkningsarbetet av komponentmatrisen innebär inte heller här några större 
svårigheter. Ur gruppen Innovativ produktorientering har de variabler som har 
med utvecklingsgraden på teknologin att göra brutit sig ut och bildat en egen 
komponent (2. Teknologisk progressivitet), och lämnat dem som mer entydigt 
har med produkter och produktutveckling att göra kvar i den första 
komponenten. Den tredje komponenten byggs, som det ursprungligen var tänkt, 
upp av de entreprenöriella attitydvariablerna. 

Det första index som bildas utgörs av de fem första produktrelaterade 
variablerna (1-5), och benämns även fortsättningsvis ”Innovativ 
produktorientering”. Den sjätte produktvariabeln – produktkvalitet – har 
exkluderats från indexet, dels beroende på att den har en svag och mångtydig 
laddning här, dels beroende på det resonemang som fördes i kapitel tre och fem 
om svårigheterna att på ett tillförlitligt sätt över huvud taget mäta 
produktkvalitet med hjälp av enkätfrågor. Det framtagna indexet har ett 
Cronbachs alfavärde på 0,70, vilket klarar acceptansgränsen. Eigenvärdet ligger 
på 2,2 och den förklarade variansen är 44 procent. Sammantaget verkar det vara 
ett tämligen bra index. Det enda som talar emot detta är det sistnämnda värdet 
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som är relativt lågt. Det blir det dock ofta när index består av många indikatorer, 
eftersom då har dessas specifika varians och feltermer i motsvarande grad större 
möjligheter att negativt påverka indexets andel av indikatorernas gemensamma 
varians. 

Nästa index som skapas består av de båda teknologivariablerna, och 
kallas för ”Teknologisk progressivitet”. Korrelationen mellan de båda 
variablerna ligger på en acceptabel nivå (korr. 0,28, p < 0,001) . Den förklarade 
variansen ligger på 64 procent, vilket är godtagbart, liksom eigenvärdet på 1,3. 
Indexet accepteras eftersom testvärdena befinner sig på godtagbara nivåer. 

Den tredje gruppen av entreprenörsrelaterade variabler rör attityder som 
normalt förknippas med en entreprenöriell orientering. De har trots att de är av 
rätt väsensskild natur hamnat tillsammans i den tredje komponenten i den 
inledande analysen. Det visar sig att en av attityderna – intuition eller analytisk 
kalkylering – knappt samvarierar alls med de övriga tre. Sambanden mellan de 
tre första attityderna är emellertid signifikanta, men ändå inte speciellt starka. 
Om man försöker bilda ett index av de tre variablerna med de starkaste inbördes 
sambanden får man idel låga testvärden. Cronbachs alfavärdet ligger på 0,41, 
eigenvärdet ligger på 1,5, och 37 procent av den totala variansen förklaras av 
indexet. Detta innebär att attitydvariablerna sinsemellan är alltför olika varandra 
för att ett meningsfullt index ska gå att bilda av dem. Dessa variabler kommer 
därför, liksom bakgrundsvariablerna, även fortsättningsvis att behandlas som 
enskilda variabler i studiens avslutande analyser. 
 
 
6.5 Särdrag inom relationsmarknadsföring 
 
De relationsmarknadsföringsrelaterade variablerna har tidigare delats in i två 
olika grupper – relationsorienterad marknadskommunikation och anpassning till 
utländska marknader. Vid komponentanalysen som utförs framträder däremot, 
precis som för de båda föregående områdena, tre olika komponenter istället (se 
Tabell 6.5). I det här fallet sker dock en något större förändring än i de båda 
tidigare. Den första av de ursprungliga grupperna delar upp sig i en komponent 
med mer allmänna inslag av internationell marknadsföring/-kommunikation och 
en med tydligare inriktning mot mänskliga relationer och kontakter. Kategorin 
som handlar om anpassning till utländska marknader splittras upp rätt rejält. De 
ursprungliga anpassningsvariablerna sprider i analysen ut sig över alla tre 
komponenterna, dock är två av dem tongivande i den tredje komponenten och 
bildar där en egen enhet.  
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Tabell 6.5  Roterad komponentmatris för variabler anknutna till 
relationsmarknadsföring, med angivna eigenvärden och komponentladdningar.* 
 
  Komponenter 

 Variabler 

1. Relations-
orienterad 
marknads-

kommunikation 
(Eigenvärde 4,3) 

2. Personliga 
relationer med 

utländska 
affärskontakter 

(Eigenvärde 1,6) 

3. Representanterna 
sköter marknads-
anpassningen 
  

(Eigenvärde 1,3) 
1.  Marknadsföringsåtgärder  0,77   
2.  Support till representanter  0,75 0,33  
3.  Anpassning av 
marknadsföring  0,67   

4.  Mässdeltagande  0,67 0,39  
5.  Kundservice på utländska 
marknader 0,63   

6.  Möten med utländska 
representanter  0,57 0,42  

7.  Produktanpassning  0,53   
8.  Anpassat distributionssätt  0,42   
9.  Personlig kontakt med 
utländska kunder  0,75  

10. Utländska besökare vid 
egna företaget  0,67  

11. Marknadsföringskonceptet 
som kundfilosofi   0,60  

12. Prisanpassning 
(prisdiskriminering) 0,30 0,40  

13. Utländska representanter 
med och planerar 
marknadsföring 

  0,82 

14. Representanterna sätter de 
utländska priserna   0,82 

* Endast komponentladdningar på minst 0,3 finns angivna i tabellen.  
   Svärtade siffror markerar variabler som tillsammans bildar index. 
 
 
Den första komponenten är mycket kraftfull i jämförelse med de andra två och 
har ett eigenvärde på hela 4,3. Många olika variabler som alla har anknytning till 
internationell marknadsföring/-kommunikation laddar starkt på denna 
komponent. Den andra komponenten samlar variabler som har med personliga 
möten med kunder och representanter att göra. Inte enbart de två tongivande 
variablerna (nr. 9 och 10 ovan), utan även de tre variabler som komponenten 
delar med den föregående (nr. 2, 4 och 6), har nära anknytning till personliga 
kontakter. Den tredje komponenten är den som på ett mer renodlat sätt har 
anknytning till den ursprungliga gruppen med anpassningsvariabler, eftersom de 
båda dominerande variablerna var insorterade i denna. Dessa variabler (nr. 13 
och 14) handlar om att representanterna, istället för exportörerna själva, ansvarar 
för prissättning och marknadsföring på de utländska marknaderna. 

Det första index som bildas innehåller de fem variabler som laddar 
starkast på komponent 1 (nr. 1 – 5), och benämns ”Relationsorienterad 
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marknadskommunikation”. Övriga variabler som laddar på komponenten anses 
endera vara för svaga, mångtydiga eller inte höra ihop med indexet rent logiskt. 
Cronbachs alfavärdet på 0,81 får anses vara högt, indexets eigenvärde ligger på 
2,9 och den förklarade variansen på 59 procent. Med tanke på att så många som 
fem variabler ingår är det sistnämnda värdet också högt. Sammantaget innebär 
de här värdena att indexet får betraktas som en tämligen god värdemätare för 
relationsorienterad marknadskommunikation vid internationella affärer, även om 
de indikatorer som konstituerar indexet rent intuitivt kan tyckas spänna över ett 
relativt brett fält av skilda marknadsaktiviteter. 

Det andra indexet heter ”Personliga relationer med utländska 
affärskontakter” och består av de båda tongivande variablerna från komponent 2 
(nr. 9 och 10). De båda övriga variabler som också har sina starkaste laddningar 
på den komponenten – marknadsföringskoncept och prisdiskriminering – verkar 
inte logiskt höra ihop med de andra, eftersom de inte direkt har med personliga 
relationer att göra, och har därför uteslutits ur indexet. Korrelationen får anses 
vara tämligen stark (korr. 0,31, p < 0,001). Indexets eigenvärde ligger på 1,3 och 
det förklarar 66 procent av de båda variablernas totala varians. Detta är klart 
godkända värden, och sammantaget bedöms indexet vara användbart för de 
fortsatta analyserna. 

Det tredje och sista indexet, resterna av variablerna i gruppen 
anpassning till utländska marknader, består av de två sista variablerna i Tabell 
6.5 och benämns ”Representanterna sköter marknadsanpassningen”. Deras 
inbördes korrelation ligger på 0,47 (p < 0,001), och får betraktas som stark i 
sammanhanget. Indexets eigenvärde ligger på 1,5 och det förklarar 73 procent 
av den totala variansen. Det intryck man får av indexet är att dess båda variabler 
i hög grad hör ihop, och att det därför kan betraktas som ett bra index. 
 
 
6.6  Tillämpliga aspekter av kunskapsorientering 
 
På samma sätt som i föregående analyser bildas det tre komponenter av de 
ursprungliga två grupperna med variabler. Den uppdelning som sker innebär 
inga större tolkningsproblem. Den första komponenten som bildas följer helt och 
hållet den grupp variabler som i tidigare skrivningar benämnts 
informationsinsamling, planering och uppföljning. De båda övriga 
komponenterna är således en tudelning av den andra gruppen – utbildning, 
kompetens och erfarenhet. Uppdelningen är dock logisk och består i att 
komponenterna skiljer på om utbildningen etcetera handlar om företagsledaren 
eller om de anställda. Komponent 2 beskriver således företagsledarens 
utbildning och kompetens, medan komponent 3 beskriver samma saker för de 
anställda (se Tabell 6.6). 
 
 
 

•
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Tabell 6.6  Roterad komponentmatris för kunskapsrelaterade variabler, med angivna 
eigenvärden och komponentladdningar.* 
 
 Komponenter 

 Variabler 

1. Informationsinsamling, 
planering och 
uppföljning 

(Eigenvärde 2,8) 

2. Företagsledarens 
exportrelaterade 

kunskaper 
(Eigenvärde 1,7) 

3. Utbildningsgraden 
bland de anställda 

 
(Eigenvärde 1,2) 

1.  Exportplanering  0,76   
2.  Uppföljning och 
rapportering 0,66   

3.  Nyttjande av externa 
informationskällor 0,60   

4.  Eget insamlande av 
marknadsinformation 0,60   

5.  Nyttjande av 
exportassistans  0,59   

6.  Kundundersökningar på 
utlandsmarknader 0,52   

7.  Företagsledarens 
språkkunskaper   0,83  

8.  Företagsledarens 
utbildningsnivå  0,74  

9.  Företagsledarens 
erfarenheter av 
exportrelaterat arbete  

 0,54  

10.  Företagsledarens 
tidigare utlandsarbete  0,52  

11. Anställdas 
specialistkompetens   0,79 

12. Anställdas 
utbildningsnivå   0,72 

* Endast komponentladdningar på minst 0,3 finns angivna i tabellen.  
   Svärtade siffror markerar variabler som tillsammans bildar index. 
 
 
Det första index som här bildas består av de sex variabler som laddar starkt på 
den första komponenten. Indexet ges samma benämning som den tidigare 
variabelgruppen, nämligen ”Informationsinsamling, planering och uppföljning”. 
Sambanden mellan dessa indikatorer är i de flesta fall rätt starka men avviker i 
ett par fall. Det är något svagare samband mellan att företag å ena sidan själv 
utför sina egna undersökningar och att man å andra sidan anlitar endera inhemsk 
exportassistans eller utländska konsulter. Dessa företeelser torde i viss 
utsträckning vara utbytbara mot varandra. I indexet behålls emellertid samtliga 
indikatorer, oavsett vem som står för informationsinsamlandet. Cronbachs 
alfavärdet är på 0,67, eigenvärdet ligger på 2,4 och den förklarade variansen på 
40 procent. Dessa värden gör att indexet kan godkännas för att användas i 
fortsatta analyser.  

Nästa index heter ”Företagsledarens exportrelaterade kunskaper” och 
bildas utifrån de tre variabler som starkast dominerar komponent 2. Som 
framgår av matrisen saknas en av de variabler som påverkade komponenten, 
nämligen den som berör om företagsledaren någon gång arbetat utomlands (nr. 
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10). Variabeln visade sig endast ha tydligt samband med språkkunskaper och 
anses därför inte passa in i indexet i sin helhet. Efter att den fjärde variabeln 
ifrån komponent 2 sorterats bort, har de återstående indikatorerna relativt goda 
testvärden. Cronbachs alfavärdet ligger på 0,63. Indexet har ett eigenvärde på 
1,7 och det förklarar 58 procent av den totala variansen. 

Områdets sista index består av de två variabler som dominerar den sista 
komponenten, och ges benämningen ”Utbildningsgraden bland de anställda”. 
Korrelationen mellan de båda variablerna, som mäter andelen 
tekniker/ingenjörer respektive universitetsutbildade bland de anställda, ligger på 
0,22 (p < 0,01) och är tydlig men ändå inte särskilt hög. Indexets eigenvärde 
ligger på 1,2 och den förklarade variansen på 61 procent. Sammantaget är 
testvärdena relativt låga och innebär att indexet har en något låg status. Vad som 
ändå väger över till förmån för att använda variablerna i ett gemensamt index är 
dels att de tydligt bildar en egen komponent och dels att drygt sextio procent av 
de båda variablernas varians är gemensam. 
 
 
6.7   Skilda dimensioner av inre kontrollförankring 
 
Vid analysen erhålls samma utfall även för det här området; de två ursprungliga 
grupperna variabler formerar sig i tre olika komponenter (se Tabell 6.7). Två av 
de motiv för olika exportåtgärder som funnits med i föregående kapitel har av 
olika skäl plockats bort inför komponentanalysen. Valet av industriländer kontra 
utvecklingsländer som viktiga exportmarknader har exkluderats, eftersom det 
delvis är mätt på samma sätt som det psykiska avståndet till marknaderna, vilket 
istället har behållits i den här analysen. Nuvarande mål med exporten är också 
borttaget ifrån komponentanalysen, eftersom variabeln då den omkodats till 
dummyvariabel (enkätsvaren befinner sig på nominalskalenivå) har en extrem 
snedfördelning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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Tabell 6.7  Roterad komponentmatris för variabler relaterade till inre 
kontrollförankring, med angivna eigenvärden och komponentladdningar.* 
 
 Komponent 

 Variabler 

1. Ändamålsenliga 
motiv för olika 
exportåtgärder 

(Eigenvärde 2,2) 

2. Fokusering som 
medveten strategi 

 
(Eigenvärde 1,4) 

3. Låga kostnader och 
priser som medveten 

strategi 
(Eigenvärde 1,3) 

1.  Systematiska val av 
exportmarknader 0,78   

2.  Insamlad marknadsdata 
inriktad mot 
distributionsmöjligheter 

0,76   

3.  Ekonomiskt rationella 
motiv för att börja 
exportera 

0,64   

4.  Exportstarten medvetet 
planerad, och ej slupmässig 0,60   

5.  Psykiskt avstånd till 
marknader utan betydelse 
vid marknadsval 

   

6.  Fokusering på ett fåtal 
kunder  0,77  

7.  Fokusering på ett fåtal 
produkter  0,76  

8.  Lågkostnadsstrategi   0,70 
9.  Lågprisstrategi   0,63 
10. Låglönestrategi   0,58 

* Endast komponentladdningar på minst 0,3 finns angivna i tabellen.  
   Svärtade siffror markerar variabler som tillsammans bildar index. 
 
 
Variablerna som handlar om ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder 
samlar sig i den första komponenten, som är starkast. De medvetna 
exportstrategierna delar upp sig i två olika komponenter. Komponent 2 har som 
tyngdpunkt de variabler som mäter om företagen valt fokusering som strategi 
eller inte. Den tredje komponentens tongivande variabler är sådana som 
behandlar vilken kostnadsstrategi företagen riktat in sig på. 

Det första indexet bildas av de fyra variabler som laddar starkast på den 
första komponenten, och benämns ”Ändamålsenliga motiv för olika 
exportåtgärder”. Det psykiska avståndet till exportmarknaderna har för svag 
laddning för att kunna ingå i indexet och exkluderas därför. Det Cronbachs 
alfavärde som uppmäts ligger på 0,66, vilket är relativt bra. Indexets eigenvärde 
ligger på 2,0 och de ingående variablerna förklarar tillsammans 51 procent av 
deras totala varians. Även om inte värdena ligger på högsta nivå, är ändå det 
sammantagna intrycket av dem att indexet kan godtas för fortsatta analyser.  

Nästa index består av de båda variabler som mäter huruvida företagen 
satsar på fokusering eller diversifiering, avseende kunder och produkter. Som 
framgick i föregående kapitel är det bland företagen i den här studien mer 
framgångsrikt i exporthänseende att satsa på fokusering. Indexet heter 
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följaktligen ”Fokusering som medveten strategi”. Korrelationen är tämligen 
stark och är signifikant på högsta nivån (korr. 0,30, p < 0,001). Den förklarade 
variansen är relativt hög, 65 procent. Eigenvärdet ligger för indexet på 1,3. 
Sammantaget ger värdena indexet ett godkänt betyg. 

Den tredje gruppen variabler behandlar kostnadsöverlägsenhet som 
exportstrategi. De är tillsammans tongivande för den tredje komponenten. Trots 
detta är sambanden dem emellan ganska svaga. Om man försöker bilda ett index 
av dessa variabler visar det sig att de inte lämpar sig som indikatorer för en 
gemensam teoretisk variabel. Cronbachs alfavärdet ligger på låga 0,35. 
Variablerna förklarar tillsammans 43 procent av den gemensamma variansen 
och ett index får eigenvärdet 1,3. Det skapas därför inget index av variablerna 
inom den sista gruppen, utan de får fortsätta att analyseras i enskild form.  
 
 
6.8  Avslutande resultatdiskussion 
 
De komponentanalyser, med påföljande indexeringar, som redovisats i det här 
kapitlet ger stöd för den kategorisering av undersökningsvariablerna som 
avhandlingen följt så här långt. Emellertid har en finare indelning av dem varit 
nödvändig, vilken resulterat i ytterligare undergrupper. I några fall har 
variablerna ifråga varit sinsemellan alltför olika varandra för att de ska gå att 
hänföra till gemensamma grupper. Nedan sammanfattas i tabellform de index 
som har kunnat bildas, samt de grupper av variabler som hamnat utanför 
indexeringen och därför även fortsättningsvis kommer att behandlas som 
enskilda variabler (se Tabell 6.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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Tabell 6.8  Index och enskilda variabler inom studerade områden. 
 
Variabelområde Index/variabler Kommentarer 
Beroendevariabler   
Exportframgång             Index 1 Starkt index bestående av fyra indikatorer 

som torde vara representativt för en 
lyckad exportverksamhet. 

Strukturell bakgrund   
Extern Enskilda variabler 

(bransch, region, handels-
hinder, konkurrens) 

Fyra enskilda variabler att testa i de 
fortsatta analyserna. 

Företagsintern Enskilda variabler 
(företagsstorlek, 
underleverantör) 

Två enskilda variabler att testa i de 
fortsatta analyserna. 

Exportengagemang   
Volym på exportengagemanget Index 2 Starkt index bestående av fyra indikatorer 

som väl beskriver den volymmässiga 
exportomfattningen. 

Organisatoriskt exportengagemang Index 3 Svagt index bestående av fyra indikatorer 
som beskriver organisatoriska sidor av 
engagemanget. 

Exportorienterade attityder Index 4 Medelstarkt index bestående av två 
attityder till exportengagemanget. 

Entreprenörskap   
Innovativ produktorientering Index 5 Medelstarkt index bestående av fem 

indikatorer som beskriver benägenheten 
att utveckla produkter. 

Teknologisk progressivitet Index 6 Medelstarkt index bestående av två 
indikatorer på den teknologiska nivån. 

Entreprenöriella attityder Enskilda variabler 
(tillväxtintresse, riskvilja, 
långsiktighet, prioriterar 

logik före intuition) 

Fyra enskilda variabler att testa i de 
fortsatta analyserna. 

Relationsmarknadsföring   
Relationsorienterad 
marknadskommunikation 

Index 7 Starkt index bestående av fem indikatorer 
på graden av marknadskommunikation. 

Personliga relationer med utländska 
affärskontakter 

Index 8 Medelstarkt index av två indikatorer på 
graden av personliga affärskontakter. 

Representanterna sköter 
marknadsanpassningen  

Index 9 Starkt index med två indikatorer på 
anpassning utförd av representanterna. 

Kunskapsorientering   
Informationsinsamling, planering och 
uppföljning. 

Index 10 Medelstarkt index bestående av sex olika 
indikatorer på graden av infoinsaml. etc. 

Företagsledarens exportrelaterade 
kunskaper 

Index 11 Starkt index bestående av tre indikatorer 
som beskriver företagsledarens nivå på 
olika exportrelaterade kunskaper. 

Utbildningsgraden bland de anställda Index 12 Svagt index bestående av två indikatorer 
på anställdas utbildningsnivå. 

Inre kontrollförankring   
Ändamålsenliga motiv för olika 
exportåtgärder 

Index 13 Starkt index bestående av fyra indikatorer 
som beskriver om företagen följt 
rationella motiv för exportverksamh. 

Fokusering som medveten strategi Index 14 Medelstarkt index med två indikatorer på 
om fokusering har valts som strategi. 

Låga kostnader och priser som 
medveten strategi 

Enskilda variabler 
(priser, kostnader, löner) 

Tre enskilda variabler att testa i de 
fortsatta analyserna. 
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Ovan redovisade komponentanalyser har utförts för att reducera de för studien 
intressanta variablerna till ett mer överskådligt antal, utan att därigenom förlora 
allt för mycket av de ursprungliga variablernas information. Inriktningen på 
dessa analyser har inte, vilket förhoppningsvis framgått, varit att här ytterligare 
utröna vad som bäst förklarar skillnader i exportframgång. Det primära syftet 
har istället varit att skapa meningsfulla och användbara index av de variabler 
som teoretiskt/logiskt kan anses höra samman, för att i det avslutande 
resultatkapitlet använda detta komprimerade antal variabler i fördjupade 
sambandsanalyser. Genom att variablerna grupperats i index, efter teoretisk 
tillhörighet, är det nu möjligt att på en mer övergripande nivå studera och 
rangordna dessa efter styrkan på deras samband med exportframgång. 
Indexeringen förbättrar även möjligheterna att studera eventuella skillnader i 
påverkan som dessa grupper kan ha på de olika dimensionerna av 
exportframgång.  

I de flesta fall har det gått att bilda meningsfulla och försvarbara index, 
som motsvarar olika teoretiska koncept. Totalt har 14 olika index kunnat skapas, 
inklusive ett för beroendevariabeln exportframgång. Alla dessa index är 
emellertid inte lika starka och välmotiverade, och i ett par fall, 
bakgrundsvariablerna oräknade, har det inte ens varit möjligt att bilda index, på 
grund av att de enskilda variablerna beskrivit alltför obesläktade företeelser. 
Tillsammans med bakgrundsvariablerna, återstår därför 13 variabler i oförändrat 
skick till de avslutande analyserna. Från att i kapitel fem ha analyserat 75 olika 
variabler, har emellertid variabelreduktionen inneburit att vi nu endast behöver 
hålla reda på en tredjedel så många variabler i de multipla regressionsanalyserna 
som redovisas i kapitel sju. 

•
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KAPITEL 7 
Fördjupad analys av framgångsrik export 
 
I det här kapitlet återgår analyserna till att vara orienterade mot att direkt studera 
vikten av olika företeelser inom exportverksamhet, med avseende på hur 
betydelsefulla de är för utfallet av exporten. Nu med en tydligare inriktning, jämfört 
med kapitel fem, mot att söka rangordna de olika påverkansfaktorerna. Förutom 
rangordning, är analysen koncentrerad på att försöka utröna vilka typer av 
påverkansfaktorer som har störst inverkan på de skilda aspekter på exportframgång 
som mäts med hjälp av de olika framgångsindikatorerna. Den variabelreducering och 
indexering som presenterades i föregående kapitel ligger till grund för de multipla 
regressionsanalyser som redovisas här. Konkret innebär detta att de index av 
oberoende variabler som skapats, tillsammans med de kvarvarande variabler som inte 
passade att slås samman, testas i regressionsanalyser med det index som utgörs av de 
fyra framgångsmåtten som beroendevariabel. Förutom att använda detta index, utförs 
separata regressionsanalyser med vart och ett av indexets fyra indikatorer som 
beroendevariabler, för att söka nyansera bilden av exportframgång och att ytterligare 
skärskåda dess olika dimensioner. Särskilt intresse ägnas faktorer av strategibetonad 
natur, det vill säga sådana som det är möjligt för företagen att påverka själva. 

Kapitlet följer i stort sett samma struktur som teorigenomgång och tidigare 
resultatkapitel. Först analyseras bakgrundsvariablerna med avseende på hur de 
påverkar olika dimensioner av exportframgång. Sedan görs samma sak med de 
faktorer som är förknippade med stort engagemang för exporten, och vars kausala 
riktning inte gått att avgöra, utan som i denna studie betraktas som reciproka i 
förhållande till exportframgång. Därefter analyseras på samma sätt i tur och ordning de 
fyra områdena entreprenörskap, relationsmarknadsföring, kunskapsorientering och 
inre kontrollförankring, vilka klassats som både oberoende i förhållande till 
exportframgång och som möjliga för företagen att påverka själva. Eftersom de 
sistnämnda är av särskilt intresse för studien, görs i slutet av kapitlet en separat analys 
av de faktorer från vart och ett av dessa områden som visat sig ha störst inverkan på 
exportframgång, i syfte att bättre kunna rangordna deras respektive betydelse. För en 
redogörelse av hur regressionsanalyserna är utförda se avsnitt 4.5.3. 
 
 
7.1 Bakgrundsfaktorernas inverkan på olika dimensioner av exportframgång 
 
Som framgått tidigare är alla de strukturella bakgrundsvariablerna sinsemellan så olika 
till sina väsen att det inte är försvarbart att slå ihop några av dem till index. De har 
därför använts i sina oförvanskade grundutföranden i de multipla regressionsanalyser 
som redovisas här. I de båda föregående resultatkapitlen framgick även att av de nio 
bakgrundsvariabler som från början fanns med, är det sex som återstår som intressanta 
att analysera vidare. Fyra av dessa räknas som externa utifrån ett företagsperspektiv, 
dessa är branschtillhörighet, regional hemvist, styrkan på konkurrensen utomlands 
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samt förekomsten av handelshinder. De båda förstnämnda används som 
kontrollvariabler i studien och återkommer även i övriga analyser. Två variabler hör 
till kategorin företagsinterna bakgrundsvariabler, det är företagsstorlek räknat som 
antal anställda och förhållandet att vara underleverantör till andra företag. 
Företagsstorlek finns även med som kontrollvariabel i resten av analyserna. I Tabell 
7.1 redovisas resultaten av de multipla regressionsanalyser som utförts på 
bakgrundsvariablerna med de olika måtten på exportframgång som beroendevariabler. 
Den första regressionsmodell som presenteras har indexet Exportframgång och de 
efterföljande modellerna har var och en av de fyra framgångsindikatorerna som 
beroendevariabler. Den stegvisa regressionsmetod som används vid analyserna innebär 
att samtliga oberoende variabler testas automatiskt av programmet, och kvar i den 
färdiga regressionsmodellen blir endast de variabler som är statistiskt signifikanta. 
 
 
Tabell 7.1  Multipla regressionsmodeller för bakgrundsfaktorer (oberoende variabler) och 
mått på exportframgång (beroende variabler).  
 
             Beroende 
 
Oberoende 

Exportframgång 
(index) 

Exportens 
andel av 

omsättningen 

Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Konkurrensen 
utomlands 

 0,15*     0,18**    

Handelshinder    0,13*  
Underleverantör     -0,26***      -0,24***   -0,19**     -0,26*** -0,16* 
Företagsstorlek      0,32***     0,18**    0,20**     0,46***      0,27*** 
Bransch  0,15*     0,18**    
Region  0,15*       0,24***    0,18** 
R² 0,30 0,22 0,09 0,38 0,13 
Justerat R² 0,29 0,20 0,08 0,37 0,11 
F-värde         16,71***       14,14***      9,54***        31,52***       9,92*** 
Standardiserade regressionskoefficienter (betavärden) är i tabellen angivna för de oberoende variabler som signifikant 
ingår i respektive modell.  Kontrollvariablerna är kursiverade. 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
Det visar sig att av bakgrundsvariablerna är det företagsstorlek som i genomsnitt har 
de högsta och mest signifikanta standardiserade betavärdena i regressionsmodellerna. 
Den variabeln ingår i alla modeller och har en särskilt stark inverkan på antal 
marknader som det exporteras till. Det här framkom redan i de bivariata analyserna 
tidigare, och en rimlig förklaring torde vara att export till många länder kräver resurser 
av den omfattningen att de minsta företagen får mycket svårt att klara detta. Stark 
påverkan har också förhållandet att vara underleverantör till andra. Även denna 
variabel ingår i alla framgångsmodellerna. Koefficienten har i samtliga fall negativa 
förtecken, vilket betyder att för de studerade företagen innebär det en nackdel att i 
exportsammanhang vara underleverantör. Svagast inverkan på exportframgång av 
bakgrundsvariablerna har handelshinder, som endast ingår i regressionsmodellen för 
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Antal exportmarknader, och där med enbart svag påverkan och låg signifikans. Som 
nämndes i kapitel fem, ligger det dock närmare till hands i detta fall att misstänka att 
antal länder är det som kommer först och att erfarenheten av handelshinder är något 
som följer av detta. Slutsatsen kvarstår därför att förekomsten av handelshinder tycks 
ha liten inverkan på exportframgång. 

Regressionsmodellen för indexet Exportframgång innehåller samtliga 
bakgrundsvariabler, utom just handelshinder. Alla kontrollvariabler visar sig vara 
signifikanta i modellen, vilket de inte är i någon av de andra modellerna i tabellen. 
Den starkaste av dem, sett till förklaringsgraden (R² = 0,38), är dock modellen för 
Antal exportmarknader, trots att den innehåller färre variabler än modellen för indexet 
Exportframgång.55 Det är ovanligt att en regressionsmodell för en enskild indikator ger 
ett högre förklaringsvärde än vad som erhålls för det index vari den ingår, eftersom 
kovariansen i viss grad ackumuleras i ett index. Det här är också det enda fallet där 
detta inträffar bland de regressionsanalyser som utförs i studien. Den främsta 
anledningen till att det ändå inträffar här torde vara det dominerande inflytande som 
företagsstorlek har på antalet exportmarknader. Bakgrundsvariablerna har 
uppenbarligen en begränsad inverkan på exportens lönsamhet. Endast två av 
variablerna är signifikanta i denna modell, och den får den lägsta förklaringsgraden av 
samtliga (R² = 0,09). I kapitel fem förkom inte en enda signifikant korrelation mellan 
någon bakgrundsvariabel och exportlönsamhet. 
 
 
7.2 Hur olika former av engagemang samvarierar med exportframgång 
 
Inom området exportengagemang ingick ursprungligen tolv olika företeelser. Med 
hjälp av de komponentanalyser som utfördes i föregående kapitel reducerades antalet 
till tre olika index, som tillsammans innehåller tio av de ursprungliga företeelserna 
som indikatorer. Indexen uttrycker varsina dimensioner av företagens engagemang för 
sin export. Det första beskriver en volymmässig sida av engagemanget, det vill säga 
sådant som går att räkna i antalet timmar, anställda, resor och så vidare som läggs ned 
på exportverksamheten. Nästa index beskriver den organisatoriska sidan av 
engagemanget. Den återspeglar organisatoriska förändringar inom företagen som är 
nödvändiga eller lämpliga att vidta för att möta den ökande komplexitet som det 
innebär för organisationen att engagera sig allt djupare i exporten. Det tredje indexet 
utgörs av attityder till exportverksamheten som beskriver ett stort engagemang för 
densamma. Resultaten av de multipla regressionsanalyser som utförts på dessa index, 
inklusive studiens kontrollvariabler, finns redovisade i Tabell 7.2 nedan. 
 
                                              
55 R²-värdet, eller förklaringsgraden, är ett ofta använt mått på en linjär regressionsmodells övergripande duglighet (eng. 
”goodness of fit”). Ett R²-värde på 0,38 innebär att effekten av de oberoende variabler som signifikant ingår i modellen 
tillsammans förklarar 38 % av variansen i undersökningsenheternas värden på beroendevariabeln (och att 62 % procent 
av variansen förblir oförklarad av dessa oberoende variabler). I det konkreta fallet ovan betyder det att handelshinder, 
underleverantör, företagsstorlek och region tillsammans förklarar 38 % av variansen i antalet marknader som 
undersökningsföretagen exporterar till. 
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Tabell 7.2  Multipla regressionsmodeller för exportengagemang (oberoende variabler) och 
mått på exportframgång (beroende variabler). 
 
               Beroende 
 
Oberoende 

Exportframgång 
(index) 

Exportens 
andel av 

omsättningen 

Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Volym på 
exportengagemanget 

     0,55***     0,65***     0,32***     0,37***     0,42*** 

Organisatoriskt 
exportengagemang 

  0,19**      0,26*** 0,15*  

Exportorienterade 
attityder 

    0,15**  0,13*    0,18**     0,20** 

Företagsstorlek      0,22***       0,19***      0,40***      0,20*** 
Bransch      
Region       0,16**  
R² 0,61 0,55 0,32 0,48 0,33 
Justerat R² 0,60 0,54 0,31 0,47 0,31 
F-värde         68,48***      73,01***    28,42***        40,76***      28,68*** 
Standardiserade regressionskoefficienter (betavärden) är i tabellen angivna för de oberoende variabler som signifikant 
ingår i respektive modell.  Kontrollvariablerna är kursiverade. 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
Resultatet av den stegvisa regressionsanalysen visar att engagemangsindexen bildar en 
mycket stark modell för indexet Exportframgång (R² = 0,61), den starkaste av alla 
regressionsmodeller i hela studien. Alla tre engagemangsindex är signifikanta i 
modellen, med Volym på exportengagemanget som den klart starkaste. Det indexet har 
för övrigt sitt allra starkaste inflytande i modellen för framgångsmåttet Exportens 
andel av omsättningen, vilket bidrar till att ge även den modellen ett högt R²-värde 
(0,55). Att ett starkt samband råder mellan exportengagemang i volymmässiga termer 
och exportförsäljningens relativa storlek är naturligt och kunde konstateras redan i de 
inledande analyserna. Ett annat framgångsmått vars regressionsmodell har en relativt 
hög förklaringsgrad är Antal exportmarknader. En starkt bidragande orsak till den 
modellens R²-värde är dock att kontrollvariablerna, och då särskilt företagsstorlek, får 
ett stort genomslag. En något svagare modell uppvisas för Exportens lönsamhet. 
Samtliga engagemangsindex finns emellertid signifikant med i modellen, och ingen av 
kontrollvariablerna är med och påverkar R²-värdet, vilket innebär att sambanden som 
finns trots allt inte är obetydliga. Den sista regressionsmodellen, för det subjektiva 
utlåtandet Framgångsrik export, har ungefär samma förklaringsvärde som den förra, 
men detta inkluderar en påverkan från kontrollvariabeln företagsstorlek. Vad som kan 
kommenteras angående modellen är att det är där som Exportorienterade attityder har 
sin starkaste inverkan. Om det beror på att även beroendevariabeln är av 
attitydkaraktär eller inte, är dock svårt att säga. 

Sambanden mellan olika former av exportengagemang och de båda 
framgångsmåtten Exportens andel av omsättningen och Antal exportmarknader är av 
intresse att skärskåda ytterligare, eftersom såväl de förra som de senare på olika vis 
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speglar omfattningen av exporten. Under de inledande analyserna i kapitel fem 
antyddes att det kunde finnas vissa nyansskillnader mellan hur olika 
engagemangsfaktorer samvarierade med olika mått på exportframgång. Då framgick 
att de handlingar och företeelser som vid de efterföljande komponentanalyserna skilde 
ut sig, och kom att bilda indexet Volym på exportengagemanget, intimt kunde 
sammanknippas med exportens andel av omsättningen. Inget tydligt mönster gick då 
att urskilja för de mer organisationsbetonade handlingarna och företeelserna som 
förknippas med omfattande export. I den här fördjupade analysen ingår de båda 
framgångsmått som beskriver exportens omfattning. Dessa  testats i en vanlig 
faktoranalys tillsammans med de totalt åtta indikatorer som bildar de båda indexen 
Volym på exportengagemanget och Organisatoriskt exportengagemang. Tanken är 
nämligen att organisatoriska frågor kanske är mer kopplade till hur många länder som 
ett företag exporterar till, än till hur mycket som företaget sammanlagt exporterar, i 
produkter eller pengar räknat. Resultatet av denna faktoranalys redovisas i Tabell 7.3 
nedan. 
 
 
Tabell 7.3  Roterad faktormatris för indikatorerna till indexen Volym på exportengagemanget 
och Organisatoriskt exportengagemang samt framgångsmåtten Exportens andel av 
omsättningen och Antal exportmarknader, med angivna eigenvärden och faktorladdningar.* 
 
  Faktorer 

 Variabler 

1. Volym på 
exportengagemanget 

(Eigenvärde 3,9) 

2. Organisatoriskt 
exportengagemang 
(Eigenvärde 1,3) 

1. Nedlagd tid på exportfrågor 
(företagsledaren) 0,90  

2. Exportens andel av 
omsättningen 0,70 0,43 

3.  Andelen anställda som sysslar 
med export 0,66  

4. Besök på utländska marknader 0,58 0,37 
5. Utlandsresor (företagsledaren) 0,53 0,33 
6. Decentralisering av 
exportbeslut  0,70 

7. Antal exportmarknader 0,38 0,58 
8. Distributionsform (enligt 
etableringskedjan)  0,36 

9. Exportrelaterade samarbeten  0,36 
10. Separat exportavdelning  0,30 

* Endast faktorladdningar på minst 0,3 finns angivna i tabellen.  
  Variablernas högsta faktorladdningar är svärtade. 
   Indikatorer för exportframgång angivna i kursiverad text. 
 
 
Analysen utfaller på det sätt som förväntades, nämligen att exportens andel av 
omsättningen närmare hör ihop med det volymmässiga exportengagemanget och att 
antalet exportmarknader mer hör ihop med ett organisatoriskt exportengagemang. Den 
första faktorn i tabellen ovan, som beskriver att samband existerar mellan volym på 
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exportengagegemang och volym på faktisk export, är redan diskuterad och förklarad. 
Resonemanget kring de samband som konstaterats råda i den andra faktorn kan 
emellertid behöva utvecklas ytterligare. Angående sambandens riktning är det här än 
mer osäkert om det tänkta framgångsmåttet faktiskt är den beroende variabeln, än i det 
förra fallet. När det gäller volymerna på exportengagemang och exportförsäljning kan, 
som nämnts, sambanden mycket väl vara reciproka, det vill säga ömsesidiga. Men, i 
det här senare fallet lutar det nog närmast åt att det förmenta framgångsmåttet är den 
oberoende variabeln, och att kausaliteten snarare är den motsatta än den som studeras. 
Det troliga sambandet är nämligen att företag vid export till många olika länder (något 
som torde komplicera verksamheten på grund av många olika kontaktpersoner, 
valutor, kulturer, nödvändiga anpassningar och så vidare) ställer krav på 
organisatoriska förändringar vilka kan svara upp mot den ökade komplexiteten. 
Komplexiteten för det exporterande företaget, och därmed kraven på organisatoriska 
förändringar, behöver nämligen inte vara lika uttalad om exportvolymen ökar till 
företagets befintliga utlandsmarknader, som när antalet exportmarknader ökar. 
 
 
7.3 Entreprenöriella attribut som har inflytande på exportframgång 
 
Ursprungligen ingick tolv egenskaper som brukar tillskrivas entreprenörer ingått i 
studien. Genom komponentanalyserna som redovisades i det förra kapitlet kunde 
egenskapernas antal reduceras till hälften. Ett index som bildades innehåller fem 
ursprungsvariabler vilka alla indikerar att man inom företag aktivt ägnar sig åt kreativ 
produktutveckling. Detta index är benämnt Innovativ produktorientering. Det andra 
indexet som kunde bildas beskriver företagens teknologiska mognad, och 
förhållningssätt till ny teknologi, inom sina respektive verksamhetsområden. Detta 
index innehåller två indikatorer och har givits benämningen Teknologisk 
progressivitet. Dessutom ingår i de fortsatta analyserna fyra typiska 
entreprenörsattityder, som sinsemellan är alltför olika varandra för att något index 
skulle vara möjligt att bilda av dem. Dessa är: viljan att ta risker i samband med sin 
verksamhet, intresset av det egna företaget växer och blir större, benägenheten att 
föredra logiska kalkyler och planer istället för att lita till sin intuition och känsla samt 
att tänka och handla långsiktigt före att prioritera dagliga löpande projekt. Resultaten 
av de regressionsanalyser som utförts på dessa index och enskilda variabler, med 
måtten på exportframgång som beroendevariabler, redovisas i Tabell 7.4. 
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Tabell 7.4  Multipla regressionsmodeller för entreprenörskap (oberoende variabler) och mått 
på exportframgång (beroende variabler). 
 
               Beroende 
 
Oberoende 

Exportframgång 
(index) 

Exportens 
andel av 

omsättningen 

Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Innovativ 
produktorientering 

     0,30***      0,34***    0,26**   0,19*       0,28*** 

Teknologisk 
progressivitet 

     

Riskvilja      
Tillväxtintresse  0,16*     
Prioriterar logik 
före intuition 

    0,19**     

Långsiktighet      
Företagsstorlek      0,35***     0,23**    0,22**      0,50***       0,28*** 
Bransch   0,16*    
Region  0,16*         0,25***   0,18* 
R² 0,34 0,23 0,12 0,33 0,18 
Justerat  R² 0,31 0,22 0,10 0,31 0,16 
F-värde         13,11***       13,17***       8,48***         21,08***         9,28*** 
Standardiserade regressionskoefficienter (betavärden) är i tabellen angivna för de oberoende variabler som signifikant 
ingår i respektive modell.  Kontrollvariablerna är kursiverade. 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
De entreprenörsrelaterade egenskaper som här testas mot de olika måtten på 
exportframgång uppvisar generellt sett svagare samband än variabler i övriga 
områden. Dessa regressionsmodeller har de lägsta genomsnittliga förklaringsvärdena 
(R²) av alla, så när som på modellerna för bakgrundsvariablerna i Tabell 7.1, vilka har 
värden i paritet med dessa. Det första indexet Innovativ produktorientering finns dock 
signifikant med i samtliga modeller, med sin största influens för Exportens andel av 
omsättningen. Den enda av regressionsmodellerna som däremot innehåller fler 
entreprenörsegenskaper än just denna är modellen för indexet Exportframgång. Där är 
det två av de entreprenöriella attityderna som ingår, om än med relativt svag inverkan. 

Ett drag som återkommer även här är att måttet Antal exportmarknader får sitt 
relativt höga förklaringsvärde till största delen beroende på stark inverkan av 
kontrollvariabler. Ser man till den enda entreprenörskapsrelaterade egenskapen som 
ingår, Innovativ produktorientering, så har denna sin lägsta inverkan i just den här 
modellen. En exceptionellt svag regressionsmodell återfinns för framgångsmåttet 
Exportens lönsamhet. Förutom det förklaringsvärde som regressionsmodellen för 
samma mått hade beträffande bakgrundsvariablerna, är detta R²-värde (0,12) det lägsta 
som någon enskild modell får i samtliga regressionsanalyser. 
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7.4 Relationsmarknadsföringens varierande påverkan på exportframgång 
 
I början av studien analyserades fjorton olika företeelser som reflekterar varsina delar 
av relationsmarknadsföring. Vid den variabelreduktion som därpå följde sorterades 
fem av dessa bort, eftersom de av en eller annan anledning inte passade att ingå i de 
index som skapades. Tre index bildades med övriga variabler fördelade som 
indikatorer. Det första indexet, som består av fem indikatorer vilka beskriver olika 
slags marknadsaktiviteter, är benämnt Relationsorienterad marknadskommunikation. 
Nästa index heter Personliga relationer med utländska affärskontakter och består av 
två indikatorer, som på olika vis handlar om exportrelaterade besök och personliga 
kontakter. Även det första indexet innebär i vissa avseenden personliga kontakter med 
utländska kunder och representanter, åtminstone indirekt, varför viss risk för 
överlappning finns mellan dessa båda index. Den komponentanalys som utfördes 
sorterade dock ut dem som två helt olika komponenter. Det tredje och sista indexet 
består likaledes av två indikatorer och heter Representanterna sköter 
marknadsanpassningen, där indikatorerna mäter delegeringen av marknadsföring och 
prissättning till de utländska representanterna. Resultaten av regressionsanalyserna 
redovisas i Tabell 7.5. 
 
 
Tabell 7.5  Multipla regressionsmodeller för relationsmarknadsföring (oberoende variabler) 
och mått på exportframgång (beroende variabler). 
 
                Beroende 
 
Oberoende 

Exportframgång 
(index) 

Exportens 
andel av 

omsättningen 

Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Relationsorienterad 
marknadskommunikation 

     0,50***      0,49***   0,44***      0,33***      0,47*** 

Personliga relationer med 
utländska affärskontakter 

     

Representanterna sköter 
marknadsanpassningen 

   0,19**   0,16*   0,15*   

Företagsstorlek    0,20**        0,39***  
Bransch      
Region      0,24***    0,19**       0,28***    0,22** 
R² 0,46 0,29 0,24 0,39 0,24 
Justerat  R² 0,44 0,28 0,23 0,38 0,23 
F-värde         30,67***     20,40*** 23,51***        31,11***     23,88*** 
Standardiserade regressionskoefficienter (betavärden) är i tabellen angivna för de oberoende variabler som signifikant 
ingår i respektive modell.  Kontrollvariablerna är kursiverade. 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
Marknadskommunikation är det klart viktigaste relationsmarknadsföringsindexet, och 
utövar ett stort inflytande på samtliga modeller. Redan i de inledande analyserna 
framkom att det råder många och relativt starka samband mellan dessa variabler och 
de olika måtten på exportframgång. Det andra indexet som ingår i analyserna, 
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Personliga relationer med utländska affärskontakter, finns däremot inte med i någon av 
modellerna. Det konstaterades redan tidigare att den företeelse som här mäts i viss 
mån redan finns representerad i föregående index. Det råder även ett visst statistiskt 
samband mellan dessa båda index (korr. 0,23, p < 0,01). Det senare indexet har även 
ett signifikant samband med kontrollvariabeln företagsstorlek (korr. 0,26, p < 0,001), 
vilket tillsammans förklarar varför detta blir helt neutraliserat i dessa 
regressionsanalyser, trots signifikanta korrelationer med samtliga beroendevariabler. 
Det tredje indexet, Representanterna sköter marknadsanpassningen, förekommer med 
begränsat inflytande i tre av modellerna, med sin starkaste inverkan på indexet 
Exportframgång. 

Exportframgångsindexet får här sin högsta förklaringsgrad (R² = 0,46) av alla 
modeller det ingår i, så när som på den för exportengagemang. Av de enskilda 
framgångsindikatorerna har modellen för Antal exportmarknader det högsta 
förklaringsvärdet, men precis som i de andra analyserna har ett par av 
kontrollvariablerna stort inflytande i detta värde, och ser man till övrig påverkan från 
Relationsorienterad marknadskommunikation blir bilden mer splittrad. Exportens 
andel av omsättningen framstår som den av indikatorerna som något starkare än övriga 
påverkas av relationsmarknadsföring. Vid analyserna i kapitel fem framkom däremot 
de flesta signifikanta korrelationerna, om än inte de starkaste, med Exportens 
lönsamhet. I regressionsanalysen här har emellertid den modellen en något lägre 
förklaringsgrad, dock utan störande inverkan av någon kontrollvariabel. Även 
modellen för Framgångsrik export uppvisar ett högt och välsignifikant betavärde för 
det dominerande indexet Relationsorienterad marknadskommunikation. Slutsatsen blir 
därför att områdets påverkande betydelse, i den här studien, inte kan särskiljas för de 
olika framgångsmåtten. 
 
 
7.5 Betydelsen av kunskapsorientering för olika sätt att mäta exportframgång 
 
Av ursprungliga tolv kunskapsrelaterade företeelser som studerats, är det endast en 
(företagsledarens erfarenhet av utlandsarbete) som inte kunde inrymmas i något av de 
tre index som formerades. Det första av dem innehåller inte mindre än sex olika 
indikatorer, och heter Informationsinsamling, planering och uppföljning. Det andra 
indexet som skapades är benämnt Företagsledarens exportrelaterade kunskaper, och 
består av tre indikatorer som behandlar VD:s utbildningsnivå, språkkunskaper samt 
tidigare erfarenheter av exportrelaterat arbete. Det tredje indexet har namnet 
Utbildningsgraden bland de anställda, och består enbart av två olika indikatorer. Dessa 
berör personalens utbildningsnivå samt specialutbildningar inom det för de studerade 
branscherna viktiga kompetensområdet teknik och ingenjörskonst. Resultaten ifrån de 
multipla regressionsanalyser som utförts på dessa index, med de olika måtten på 
exportframgång som beroendevariabler, presenteras i nedanstående Tabell 7.6. 
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Tabell 7.6  Multipla regressionsmodeller för kunskapsorientering (oberoende variabler) och 
mått på exportframgång (beroende variabler). 
 
                Beroende 
 
Oberoende 

Exportframgång 
(index) 

Exportens 
andel av 

omsättningen 

Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Informationsinsamling, 
planering och 
uppföljning 

     0,50***      0,39***   0,47***   0,24**      0,42*** 

Företagsledarens 
exportrelaterade 
kunskaper 

     

Utbildningsgraden bland 
de anställda 

     

Företagsstorlek    0,21**        0,42***  
Bransch    0,18*    
Region    0,20**         0,25***   0,19* 
R² 0,39 0,23 0,22 0,34 0,20 
Justerat  R² 0,37 0,21 0,21 0,33 0,19 
F-värde        24,85***     17,28*** 33,85***        20,59***     15,00*** 
Standardiserade regressionskoefficienter (betavärden) är i tabellen angivna för de oberoende variabler som signifikant 
ingår i respektive modell.  Kontrollvariablerna är kursiverade. 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
Analyserna får ett resultat som entydigt pekar åt ett visst håll, eftersom endast ett av de 
tre indexen finns representerad i de olika regressionsmodellerna, nämligen 
Informationsinsamling, planering och uppföljning. Detta index finns å andra sidan 
med i samtliga modeller. Redan i de inledande analyserna antyddes detta förhållande, 
men där förekom dock ett par signifikanta korrelationer med exportframgång även för 
variabler tillhörande de båda övriga delområdena. Nu när det enbart är index som 
testas har uppenbarligen dessa samband eliminerats.  

Som vanligt är det regressionsmodellen med indexet Exportframgång som 
beroendevariabel som får det högsta förklaringsvärdet, liksom det högsta enskilda 
standardiserade betavärdet för indexet Informationsinsamling, planering och 
uppföljning. Det högsta betavärdet för detta index hos de enskilda 
framgångsindikatorerna får modellen för Exportens lönsamhet, vilken, också som 
vanligt, saknar inverkan ifrån de tre kontrollvariablerna. Ytterligare ett resultat som 
följer ett mönster är modellen för Antal exportmarknader, som har stark påverkan från 
kontrollvariablerna, vilken resulterar i ett relativt högt förklaringsvärde för modellen 
som helhet, medan inverkan ifrån index tillhörande det område som studeras är 
tämligen måttlig. Det kan även noteras att modellen för det subjektiva måttet 
Framgångsrik export får ett lägre förklaringsvärde än den för Exportens lönsamhet, 
trots att den förra modellen innehåller två oberoende variabler (varav en 
kontrollvariabel), mot endast en i det senare fallet. 
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7.6 Värdet av inre kontrollförankring för olika nyanser av exportframgång 
 
I studiens början behandlades tolv begrepp, relaterade till inre kontrollförankring, med 
konstaterad anknytning till exportframgång. Utav dessa visade det sig vara lämpligt att 
bilda två index samt att behålla tre individuella variabler för fortsatta analyser. Det 
första index som bildades går under benämningen Ändamålsenliga motiv för olika 
exportåtgärder. Indexet består av fyra indikatorer vilka alla beskriver medvetna och 
rationella val som görs i exportsituationer – till skillnad mot att låta sig styras av 
slump och tillfälligheter. Det andra indexet heter Fokusering som medveten strategi, 
och består av två indikatorer som beskriver produktfokusering respektive 
kundfokusering. I den tidigare utförda komponentanalysen utgjordes tyngdpunkten i 
den tredje komponenten som uppstod av tre variabler som logiskt sett borde höra 
samman, eftersom samtliga kan sägas beskriva olika aspekter av en 
lågkostnadsstrategi. Vid försök till indexering visade det sig emellertid i 
reliabilitetstestet att de sinsemellan var för olika varandra för att det skulle vara 
försvarbart att slå samman dem. Därför ingår de i dessa regressionsanalyser som 
enskilda variabler. Förutom just låga kostnader i förhållande till konkurrenterna, som 
mäts med en av variablerna, finns det med en som mäter låga priser och en variabel för 
låga löner. I nedanstående Tabell 7.7 återfinns resultaten ifrån de utförda 
regressionsanalyserna. 
 
 
Tabell 7.7  Multipla regressionsmodeller för inre kontrollförankring (oberoende variabler) och 
mått på exportframgång (beroende variabler). 
 
                Beroende 
 
Oberoende 

Exportframgång 
(index) 

Exportens 
andel av 

omsättningen 

Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Ändamålsenliga motiv 
för olika exportåtgärder 

     0,42***      0,33***   0,46***     0,19**      0,34*** 

Fokusering som 
medveten strategi 

    0,17**     0,21**     0,16* 

Lågkostnadsstrategi      
Lågprisstrategi      
Låglönestrategi     0,18*   
Företagsstorlek      0,30***   0,16*       0,44***    0,21** 
Bransch    0,16*   0,14*  
Region    0,18**         0,24***   0,17* 
R² 0,37 0,28 0,22 0,36 0,24 
Justerat  R² 0,36 0,26 0,21 0,34 0,22 
F-värde         21,23***      13,59***     20,31***         19,74***      11,39*** 
Standardiserade regressionskoefficienter (betavärden) är i tabellen angivna för de oberoende variabler som signifikant 
ingår i respektive modell.  Kontrollvariablerna är kursiverade. 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
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Tydligast genomslag i de utförda analyserna får indexet Ändamålsenliga motiv för 
olika exportåtgärder, som finns signifikant representerat i samtliga 
regressionsmodeller, med sitt högsta standardiserade betavärde i modellen för 
Exportens lönsamhet. Därnäst kommer indexet Fokusering som medveten strategi, 
vilket dels finns med i färre modeller, dels har en svagare inverkan i de modeller det 
medverkar i. Av de tre enskilda variablerna är det endast en, låglönestrategi, som 
förekommer i någon av modellerna, och då endast i den med Exportens lönsamhet som 
beroendevariabel. Dessa resultat kan i stort sägas återspegla de resultat som erhölls i 
studiens inledande analyser, redovisade i kapitel fem. 

Av de enskilda regressionsmodellerna får som vanligt modellen för indexet 
Exportframgång det högsta förklaringsvärdet. Strax därefter kommer modellen för 
Antal exportmarknader. I det fallet står dock återigen de tre kontollvariablerna för en 
stor del av denna påverkan. Ser man enbart till den inverkan som kommer ifrån det 
område som analyserna egentligen avser, inre kontrollförankring, så är den mer 
begränsad än för de andra modellerna. Endast det första indexet, Ändamålsenliga 
motiv för olika exportåtgärder, finns med i modellen och det utövar ett ganska svagt 
inflytande. Den stora kontrasten till denna modell är regressionsmodellen för 
Exportens lönsamhet. Där har det nyss nämnda indexet sitt allra största inflytande och 
även den andra variabeln som ingår i modellen hör till det studerade teoriområdet, 
medan ingen av kontrollvariablerna finns representerad. Modellen får dock, till stor del 
just beroende på frånvaron av kontrollvariabler, det lägsta förklaringsvärdet av alla i 
tabellen. Regressionsmodellerna för Exportens andel av omsättningen och 
Framgångsrik export utmärker sig inte på något speciellt sätt, utan är snarare att 
betrakta som blekare kopior av modellen för indexet Exportframgång. 
 
 
7.7 Avslutande resultatdiskussion 
 
De generellt sett tydligaste sambanden med exportframgång finns inom området 
exportengagemang, något som kunde skönjas redan vid de inledande analyserna i 
kapitel fem. Framförallt är det genom olika sätt att mäta volymen på engagemanget 
som närheten mellan de båda storheterna visar sig. Det har konstaterats att sambanden 
är naturliga, för att inte säga axiomatiska, och är troligen dubbelriktade, vilket dock 
inte har kunnat utredas empiriskt i den här studien. De å andra sidan svagaste 
genomsnittliga sambanden med exportframgång framkommer för gruppen som 
innehåller bakgrundsvariablerna, inklusive de tre kontrollvariablerna. Enda undantaget 
till detta utgörs av framgångsindikatorn Antal exportmarknader, för vilken de olika 
bakgrundsvariablerna visar sig ha en betydande inverkan. Eftersom dessa båda 
områden, exportengagemang och bakgrundsvariabler, av olika skäl är av mindre 
betydelse för studien fördjupas inte diskussionen kring dem. För det förstnämnda 
området gäller som sagt att sambanden med exportframgång är i det närmaste 
axiomatiska, och dessutom är de kausala riktningarna osäkra och svårutredda. 
Beträffande bakgrundsvariablerna gäller istället att dessa förhållanden är mycket svåra 
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för de enskilda exportörerna att på kort sikt förändra, och att de därför är av begränsat 
praktiskt intresse. För att återknyta till ett av studiens delsyften, ägnas särskilt intresse 
åt sådana faktorer som är möjliga att påverka av exportörerna själva. Av större 
betydelse är därför de fyra övriga områdena med oberoende variabler, vilka kan sägas 
vara av mer strategisk karaktär. 

En av studiens forskningsfrågor handlar om att utreda vilka av dessa 
påverkansfaktorer som utövar större inflytande än andra på exportframgång. Det är 
därför av intresse att försöka rangordna påverkansfaktorerna. Vissa slutsatser kring de 
strategiska faktorernas påverkan på exportframgång gick att dra redan efter de 
bivariata analyserna av studiens enskilda variabler, vars resultat presenterades i kapitel 
fem. Men, eftersom de analyserna utfördes på en högre detaljeringsnivå, än 
regressionsanalyserna i det här kapitlet, gick istället en stor del av helheten förlorad. 
Vad av helheten som i de tidigare analyserna kunde urskiljas var om det förekom 
särskilt många och starka korrelationer inom vissa områden och delområden. Men, det 
förekom ingen kontroll för eventuell multikollinearitet med övriga oberoende variabler 
inom respektive område, som indirekt kunde påverka utfallet.56 Därför räckte inte de 
analyserna till för att några säkra slutsatser skulle kunna dras om de olika teoretiska 
områdenas, och delområdenas, skilda betydelser för exportframgångens olika 
dimensioner. Innan diskussionen inleds om de resultat som erhållits i ovanstående 
analyser, ska resultaten ifrån en avslutande analysomgång kring de fyra strategiskt 
viktiga områdena med påverkansfaktorer redovisas. Den är utförd för att lättare kunna 
rangordna de olika områdenas betydelse för exportframgång.  

Analysen har gått till väga på så sätt att det index inom vart och ett av 
områdena entreprenörskap, relationsmarknadsföring, kunskapsorientering och inre 
kontrollförankring som i regressionsanalyserna fått starkast genomslag i respektive 
modeller (flest, högsta och mest signifikanta standardiserade betavärden) har plockats 
ut för att ingå i en avslutande serie regressionsanalyser. De tre kontrollvariablerna 
ingår som vanligt även i de här analyserna. Som grund för en rangordning, efter 
betydelse för exportframgång, av de index som ingår i dessa analyser hade det bästa 
varit om det gått att göra ett statistiskt test. Det har dock inte i litteraturen gått att hitta 
något test som dels simultant kan jämföra flera olika regressionsmodeller, 
innehållande flera olika oberoende variabler, och dels kan ta hänsyn till såväl antal 
gånger som en oberoende variabel signifikant ingår i de olika modellerna, som styrkan 
på de enskilda variablernas betavärden och de enskilda signifikansnivåerna på dessa. 
Bedömningen av rangordningen nödgas därför bli subjektiv, i så motto att 
rangordningskriterierna måste stipuleras i förväg. Eftersom de olika måtten på 
exportframgång i föreliggande studie ses som jämbördiga med varandra, och enbart 
som olika dimensioner av denna framgång, prioriteras vid denna rangordning 
mångfald och allsidighet bland påverkansfaktorerna högre än starkt genomslag hos 
enstaka mått. I första hand bedöms därför områdenas vikt efter antalet 
regressionsmodeller som de signifikant ingår i. I andra hand jämförs värdena på de 
                                              
56  Den kontroll för multikollinearitet som utfördes i de tidigare analyserna gjordes enbart för måtten på exportframgång 
och för kontrollvariablerna.  
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enskilda regressionskoefficienterna (standardiserade betavärden), eftersom det är dessa 
värden som anger den relativa betydelsen av de variabler som ingår i en multipel 
regressionsmodell. I tredje hand, om nödvändigt, jämförs signifikansnivåerna för 
regressionskoefficienterna. Resultaten av dessa avslutande regressionsanalyser 
presenteras i Tabell 7.8 nedan. 
 
 
Tabell 7.8  Multipla regressionsmodeller för de viktigaste påverkansfaktorerna inom 
respektive strategiskt område (oberoende variabler) och mått på exportframgång (beroende 
variabler). 
 
                Beroende 
 
Oberoende 

Exportframgång 
(index) 

Exportens 
andel av 

omsättningen 

Exportens 
lönsamhet 

Antal 
exportmarknader 

Framgångsrik 
export 

Innovativ 
produktorientering 

     

Relationsorienterad 
marknadskommunikation 

      0,42***      0,40***       0,33***       0,36*** 

Informationsinsamling, 
planering och 
uppföljning 

    0,33***   

Ändamålsenliga motiv 
för olika exportåtgärder 

    0,23**   0,21*  0,25*    0,20* 

Företagsstorlek   0,19*        0,39***  
Bransch      
Region     0,22**   0,18*       0,28***   0,21* 
R² 0,46 0,30 0,27 0,39 0,27 
Justerat  R² 0,44 0,28 0,25 0,37 0,25 
F-värde        21,07***     14,34***    18,32***        21,16***     12,54*** 
Standardiserade regressionskoefficienter (betavärden) är i tabellen angivna för de oberoende variabler som signifikant 
ingår i respektive modell.  Kontrollvariablerna är kursiverade. 
p<0,001=*** p<0,01=** p<0,05=* 
 
 
I de inledande analyserna i kapitel fem observerades de flesta och starkaste sambanden 
med exportframgång inom området relationsmarknadsföring, och då särskilt inom det 
specificerade delområdet relationsorienterad marknadskommunikation. Vid de tidigare 
regressionsanalyserna i detta kapitel uppvisades åter de i genomsnitt högsta 
förklaringsvärdena för modellerna inom området relationsmarknadsföring, även här 
med störst inverkan för indexet Relationsorienterad marknadskommunikation (Tabell 
7.5). De avslutande analyserna, vilka redovisas i Tabell 7.8 ovan, bekräftar på ett 
tydligt sätt den här faktorns särskilda betydelse för exportframgång. För alla 
framgångsmått utom ett (Exportens lönsamhet) har Relationsorienterad 
marknadskommunikation det största inflytandet av de strategiska påverkansfaktorerna 
över respektive modell.  

Näst störst genomslag i de här avslutande analyserna får indexet 
Ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder, tillhörande området inre 
kontrollförankring, se Tabell 7.8 ovan. Även detta index finns signifikant med i alla 
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modeller utom en (Antal exportmarknader), dock med lägre och mindre signifikanta 
betavärden än det föregående. I kapitel fem noterades också många signifikanta 
korrelationer med exportframgång för detta delområde, men det kunde inte särskiljas i 
rang ifrån Informationsinsamling, planering och uppföljning, tillhörande området 
kunskapsorientering. Inte heller i de tidigare regressionsanalyserna i detta kapitel har 
det gått att tydligt skilja ut dessa ifrån varandra, jämför tabellerna 7.6 och 7.7. I denna 
avslutande analys, med kontroll för den starka multikollineariteten mellan dessa båda 
index (korr. 0,53, p < 0,001), framstår dock de ändamålsenliga motiven som det 
viktigaste av de två för exportframgång, i enlighet med de rangordningskriterier som 
ställts upp. För att ytterligare understryka dominansen av de båda mest betydelsefulla 
områdena, relationsmarknadsföring och inre kontrollförankring, kan även nämnas att 
endast dessa får med ett andra index av signifikant betydelse i en majoritet av sina 
regressionsmodeller. Dessa index är Kulturellt anpassad prissättning och 
marknadsföring respektive Fokusering som strategi, se tabellerna 7.5 och 7.7. 

Nämnda index, Informationsinsamling, planering och uppföljning, framstår 
därmed som det tredje i betydelse för exportframgång. I ovanstående Tabell 7.8 ingår 
det endast i en av modellerna (Exportens lönsamhet), men är å andra sidan signifikant 
på högsta nivån i den modellen. Detta delområdes betydelse för exportframgång har 
dock som nämnts framgått även under studiens tidigare analyser. Av de fyra områdena 
av strategiska påverkansfaktorer för exportframgång, framstår i den här studien 
entreprenörskap som det minst betydelsefulla. I den avslutande analysen saknas helt 
signifikant medverkan ifrån indexet Innovativ produktorientering (Tabell 7.8), och i 
kapitlets tidigare regressionsanalyser har modellerna för entreprenörskap de lägsta 
förklaringsgraderna av alla strategibetonade variabelområden (Tabell 7.4). I de 
inledande bivariata analyserna i kapitel fem hade området visserligen något färre och 
svagare samband än övriga, men skillnaden var inte så tydlig, och enskilda 
entreprenöriella företeelser, i synnerhet produktutveckling, hade tämligen starka 
samvariationer med exportframgång.  

En annan av studiens forskningsfrågor handlar om huruvida dessa 
påverkansfaktorer har lika stor betydelse oavsett hur exportframgång definieras och 
mäts. Denna möjlighet till nyansering av exportframgång åstadkoms genom 
användandet av multipla framgångsmått. Olika nyansskillnader har uppenbarats i de 
skilda analyser som utförts, och de viktigaste av dessa framgår sammanfattningsvis i 
Tabell 7.8 ovan. Det är framförallt två av indikatorerna på exportframgång som på 
olika sätt avviker ifrån de båda övriga, samt ifrån det gemensamma indexet 
Exportframgång. Den ena indikatorn som avviker är Antal exportmarknader. Detta 
framgångsmått påverkas starkt av kontollvariablerna, och även av andra 
bakgrundsvariabler (se Tabell 7.1). Särskilt tydligt framgår detta i modellen för inre 
kontrollförankring (Tabell 7.7), där samtliga kontrollvariabler signifikant ingår i 
modellen, och i modellen för entreprenörskap (Tabell 7.4), där företagsstorlek uppnår 
ett så högt standardiserat betavärde som 0,50. Avvikelsen framgår även då man 
analyserar de signifikanta betavärdena för de strategiska faktorer som egentligen 
studeras i respektive analysomgång, det vill säga övriga betavärden än 
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kontrollvariablernas, där dessa genomgående är lägre/färre för Antal exportmarknader 
än för övriga framgångsindikatorer. 

Den andra framgångsindikatorn som tydligt avviker ifrån övriga är Exportens 
lönsamhet. Den påverkas i motsats till den föregående mycket lite av kontroll-
/bakgrundsvariablerna, utan påverkas istället mer renodlat av strategiska faktorer än 
vad som gäller för övriga framgångsindikatorer. I Tabell 7.1 framgår att Exportens 
lönsamhet endast påverkas svagt av två bakgrundsvariabler, och att den 
regressionsmodellen får ett mycket lågt förklaringsvärde. I de efterföljande analyserna 
är det enbart i en av modellerna som en kontrollvariabel över huvud taget får plats, och 
då beroende på att i just den analysen har även övriga index och variabler svag 
inverkan på Exportens lönsamhet (Tabell 7.4). I de bivariata analyserna i kapitel fem 
konstateras att variabler med anknytning till relationsmarknadsföring hade många 
signifikanta korrelationer med Exportens lönsamhet. Som de analyserna var upplagda 
var det emellertid svårt att ta hänsyn till skillnader i sambandens styrka, och eventuellt 
förekommande indirekta samband mellan oberoende variabler gick inte att upptäcka, 
liksom att de teoretiska underområden som där förekom endast var tentativa, i väntan 
på vad de därefter utförda komponentanalyserna skulle visa. Den observation som 
gjordes i kapitel fem visar sig nämligen, efter de multipla regressionsanalyser som 
genomförts i detta kapitel, vara en smula missledande. Visserligen har indexet 
Marknadskommunikation en relativt stark inverkan på den modell för Exportens 
lönsamhet som bildas inom området relationsmarknadsföring (Tabell 7.5). Men, när 
kontroll även hålls för indirekt påverkan av index tillhörande andra strategiska 
områden, visar det sig att ett par av dessa tar överhanden. Såväl i den sammanfattande 
tabellen 7.8 som i de separata tabellerna för respektive område (Tabell 7.6 och 7.7) 
framgår att de båda indexen Informationsinsamling, planering och uppföljning och 
Ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder har en än starkare inverkan på 
Exportens lönsamhet. För alla andra framgångsindikatorer, liksom för 
framgångsindexet, har däremot Relationsorienterad marknadskommunikation den 
största inverkan av de strategiska faktorerna. 

De båda övriga indikatorerna, Exportens andel av omsättningen och 
Framgångsrik export, liksom indexet Exportframgång, är generellt sett mer homogena 
och har färre avvikelser från övriga. I regressionsanalyserna har de alla tre ungefär 
samma utfall beträffande vilka oberoende index och variabler som är signifikanta i 
respektive modeller. En genomgående skillnad mellan de tre är dock att styrkan på 
förklaringsvärdena (R²) följer en tydlig rangordning. För samtliga testade 
variabelområden, inklusive bakgrundsvariablerna och de engagemangsrelaterade, har 
indexet Exportframgång det högsta förklaringsvärdet, följt av Exportens andel av 
omsättningen, och med Framgångsrik export på en ständig sistaplats. När indexet 
Exportframgång bildades i kapitel sex framgick att Exportens andel av omsättningen 
är den av indikatorerna som har starkast samband med de övriga tre. Indikatorn är 
därför även den mest tongivande i indexet, även om skillnaderna är relativt små. 
Dessutom framgick det av de bivariata analyserna i kapitel fem att detta 
framgångsmått är det som genomgående har de flesta och starkaste korrelationerna 

•



 173

med övriga variabler. Tillsammans med insikten om att detta är det vanligaste måttet 
på exportframgång som använts i tidigare studier, pekar detta mot att Exportens andel 
av omsättningen är en indikator som, tagen för sig själv, mycket bra reflekterar 
begreppet exportframgång. Eftersom även den subjektiva indikatorn Framgångsrik 
export har sitt starkaste interna samband med just Exportens andel av omsättningen, 
innebär det att även företagarna själva anser att exportens relativa storlek är ett bra 
mått på om man är framgångsrik som exportör eller inte. 
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KAPITEL 8 
Avslutande diskussion 
 
Studiens grundläggande forskningsfråga rör huruvida det går att urskilja generella 
faktorer hos framgångsrika exportörer, som särskiljer dem ifrån mindre framgångsrika 
exportörer. Det har undersökningsresultaten bekräftat, att så är fallet. De underordnade 
forskningsfrågorna riktar in sig på de olika nyanser som kan tänkas förekomma 
avseende inverkan på exportframgång, både vad det gäller vilka faktorer som påverkar 
framgången mest och i vilken grad de skilda dimensionerna av exportframgång 
påverkas av de olika faktorerna. Därvidlag har det inte gått att utläsa så mycket från 
tidigare forskning, främst beroende på att majoriteten av dessa studier varit relativt 
snävt inriktade, både avseende vilka påverkansfaktorer som studerats och vilka mått på 
exportframgång som använts. Ett atomistiskt perspektiv är förvisso av godo då 
exakthet och detaljrikedom eftersträvas inom ett väl avgränsat teoretiskt område. Men, 
det leder aldrig fram till svar på frågor som gäller huruvida vissa slags faktorer är mer 
betydelsefulla än andra. För detta krävs att ett mer holistiskt perspektiv anammas. 
Styrkan med den här studien är just att den har ett sådant bredare perspektiv, och 
därför har bättre förutsättningar än de föregående att ge svar på ovanstående frågor. 

Förvisso har även den här studien, liksom alla andra, sina begränsningar vad 
det gäller generaliseringsmöjligheterna, vilka helt bestäms av den kontext inom vilken 
studien bedrivits.57 Här inverkar både tidsmässiga och geografiska faktorer, såväl som 
vilka företagsstorlekar och branscher som ingår i studien. Det finns dock starka 
argument till varför många av de resultat som här erhållits bör ha god allmängiltighet. 
En anledning till det är att de tre faktorerna företagsstorlek, bransch och region 
konsekvent har använts som kontrollvariabler genom studiens olika analyser, och 
därmed möjliggjort studium av samband med exportframgång som är oberoende av 
dessa. Ett annat skäl är att det finns teoretiskt stöd för resultaten. I några fall finns det 
ingen anledning att försöka göra generaliseringar av resultaten, därför att mycket pekar 
mot att det kan röra sig om så kallade contingencyfaktorer, det vill säga faktorer som 
beror på omständigheterna i övrigt huruvida de bidrar till exportframgång eller inte.  

I detta avslutningskapitel diskuteras först de framgångsfaktorer som är 
generella, och vilka av dessa som utövar extra starkt inflytande över 
exportframgång. Sedan kommer ett kortare avsnitt om faktorer vars inverkan på 
exportframgång endera är situationsberoende eller av mer osäker natur. Den 
tredje delen av diskussionen berör studiens kontrollvariabler och andra 
bakgrundsfaktorer, som i och för sig kan ha inverkan på exportframgång, men 
som är svåra för företagen själva att påverka. Dessa diskussioner förs parallellt 
på två skilda plan, dels kring vilka delområden och olika slags faktorer som har 
störst inflytande på exportframgång, och dels kring vilka dimensioner av 
exportframgång som främst påverkas av respektive faktorer. Kapitlet och 
avhandlingen avslutas med en diskussion om den utförda studiens betydelse för 

                                           
57 Resultatens generaliserbarhet diskuteras mer ingående i slutet av kapitel 4, Metod. 
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vetenskapsområdet och för praktiker, samt om vilka vägar till fortsatt forskning 
som verkar intressanta att ta in på. 
 
 
8.1 Generella framgångsfaktorer vid export 
 
Studiens resultat bekräftar att det existerar vad som kan betecknas som generella 
framgångsfaktorer för exportföretag, oavsett företagsstorlek, branschtillhörighet 
och geografisk hemvist. Det kan konstateras att inom alla de studerade 
områdena förekommer ett flertal signifikanta samband med framgångsmåtten. 
Inte oväntat förekommer de allra tydligaste av dessa inom det av områdena som 
antas stå i ömsesidigt beroendeförhållande till exportframgång, nämligen 
exportengagemang. Förutom att exportengagemang knappast är oberoende i 
förhållande till exportframgång, är dessutom sambanden ofta av närmast 
axiomatisk natur. Exportengagemang är därför inte av samma praktiska intresse 
som de områden vars variabler dels kan anses vara mer oberoende i förhållande 
till exportframgång, dels har samband som inte på samma sätt är självklara. 
Diskussionen om exportengagemang ges därmed ett relativt begränsat utrymme 
nedan. 

Övriga generella faktorer som studerats är mer oberoende till sin 
karaktär, och är dessutom i högre grad än de tidigare diskuterade 
bakgrundsfaktorerna påverkbara för företagen. Som nämnts uppvisar företeelser 
inom samtliga studerade områden samband, ibland starka sådana, med de olika 
sätten att mäta exportframgång på. Totalt sett, om man tar hänsyn både till de 
bivariata och multivariata analyserna, framstår relationsmarknadsföring som 
mest betydelsefullt för exportframgång, och då särskilt de företeelser som har 
med relationsorienterad marknadskommunikation att göra. Därnäst kommer två 
områden som viktmässigt är svårare att skilja från varandra. Utifrån de 
rangordningskriterier som uppställdes inför de avslutande analyserna i kapitel 
sju, framstår dock egenskapen att ha en inre kontrollförankring och 
ändamålsenliga motiv för sina exportrelaterade handlingar som näst mest 
betydelsefullt för framgång. Strax efter kommer informationsinsamling, 
planering och uppföljning, inom området kunskapsorientering. I analyserna 
framkommer att av de fyra strategiska områden som ingått i studien hamnar 
entreprenörskap sist i betydelse för exportframgång. Området är dock inte 
betydelselöst; särskilt inom delområdet innovativ produktorientering 
förekommer flera resultat som indikerar betydelse för exportframgång. Innan 
diskussionen fördjupas kring dessa strategiska framgångsfaktorer, berörs först 
något om exportengagemang. 
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8.1.1  De tydligaste sambanden finns mellan exportframgång och engagemang 
De starkaste sambanden påträffas av naturliga skäl mellan exportengagemang 
och exportframgång. Detta är speciellt uppenbart i de fall både engagemang och 
framgång mäts i termer av omfattning och volymer, då de kan sägas bli 
varandras spegelbilder. Exempelvis har indexet volym på exportengagemanget, 
som främst beskriver den tid och de personalresurser som läggs ned på 
exportfrågor, så hög korrelation som 0,70 (p< 0,001) med exportens andel av 
omsättningen. I den här studien har det argumenterats för att exportframgång 
och exportengagemang torde ha en ömsesidig inverkan på varandra. I vissa 
tidigare studier har engagemang relativt oreflekterat behandlats som oberoende i 
förhållande till framgång (Beamish et al., 1993). Det finns även studier där 
engagemang ensidigt har setts som den beroende av de två (Lages & 
Montgomery, 2004). Nämnda studier, liksom denna, bygger på tvärsnittsdata, 
vilket innebär att det inte på empirisk väg är möjligt att undersöka vad som är 
orsak och vad som är verkan. Den ståndpunkt som i början av studien antogs på 
teoretiska grunder, har inte påverkats under analysarbetets gång. I väntan på att 
någon utreder förhållandet empiriskt, förefaller det därför vara klokast att 
betrakta sambandet som reciprokt. Det rimliga är, som tidigare påpekats, att ju 
mer ett företag engagerar sig i sin export desto framgångsrikare blir den, 
samtidigt som att ju framgångsrikare exporten blir desto mer vill/behöver 
företaget engagera sig i den. 

Ett intressantare resultat är att studien även visar att det går att hitta 
nyansskillnader beroende på hur omfattningen av engagemanget tar sig i uttryck, 
och på hur exportframgång mäts. Ett engagemang mätt som olika volymer av 
exportverksamheten har framförallt med exportomsättningen att göra, medan 
engagemang som beskrivs i termer av organisatoriska förändringar i 
verksamheten mer har att göra med hur många länder som det exporteras till. 
Det verkar vara så att den komplexitet som så småningom uppstår i 
exportverksamheten på grund av ett ökat engagemang, och som i sin tur kräver 
organisatoriska förändringar, främst uppstår då uppmärksamheten behöver riktas 
mot många olika marknader, och att den är mindre beroende av hur mycket som 
omsättningsmässigt exporteras. När det gäller det volymmässiga engagemanget 
förefaller det som sagt vara mest rimligt att betrakta förhållandet till 
exportframgång som reciprokt. När exportengagemanget däremot ges 
organisatoriska uttryck och man betraktar dess förhållande till framgångsmåttet 
antal exportmarknader, verkar det vara rimligare att betrakta den senare som den 
oberoende av de två, det vill säga den som kommer först. Att exportera till 
många länder ökar komplexiteten i företaget, vilket då måste organisera därefter. 
Fenomenet förefaller vara logiskt, men är mig veterligen inte beskrivet i den 
tidigare litteraturen på området. Studier i vilka det ingått organisatoriska 
aspekter av exportengagemang, som egna exportavdelningar och utländska 
nätverkssamarbeten, har inte jämfört deras respektive påverkan på olika 
framgångsmått (Babakus et al., 2006; Samiee & Walters, 2002). Och i studier 

•



 177

där olika framgångsmått har jämförts, har man endera haft med andra än dessa 
båda mått eller inte intresserat sig för just nyanser av exportengagemang 
(Shoham et al., 2002; Zou & Stan, 1998). 
 
 
8.1.2 Starkast samband med exportframgång av de oberoende generella faktorerna 
Av de faktorer som är både oberoende i förhållande till exportframgång och 
möjliga att påverka/förändra av företagen själva, visade de inledande bivariata 
analyserna i kapitel fem att de flesta och starkaste sambanden med 
exportframgång återfinns inom området relationsmarknadsföring. De 
efterföljande multipla regressionsanalyserna i kapitel sju visar att dessa resultat 
är robusta, och pekar ut relationsorienterad marknadskommunikation som det 
enskilt viktigaste delområdet. Det är svårt att finna ett mönster i litteraturen som 
styrker att relationsmarknadsföring skulle vara viktigare än andra områden för 
att främja ett gott exportresultat. Enstaka exempel på detta finns dock. 
Ogunmokun och Ng (2004) studerade olika slags faktorers påverkan på 
exportframgång, och den faktorn som de kallar för marknadsföringsexpertis, 
inkluderande indikatorer om ”know-how” i annonsering och annan 
marknadsföring på utländska marknader, utmärkte sig som den mest 
betydelsefulla för exportframgång, mätt med multipla mått. Ett annat stöd för 
detta i den tidigare forskningen kommer ifrån en studie som jämförde vilken 
påverkan företags olika förmågor och resurser har på exportframgång (Morgan 
et al., 2004). De två faktorer (av tio studerade) som där visade sig främst 
påverka exportframgång var båda nära besläktade med relationsmarknadsföring, 
de benämndes ”servicebaserade fördelar” respektive ”relationsbyggande 
förmåga”.  

Med hjälp av studiens olika analyser är det inte möjligt att särskilja de 
olika framgångsmåtten från varandra, med avseende på hur starkt dessa enskilt 
påverkas av relationsmarknadsföring. Inte heller angående detta finns det så 
mycket vägledning i den tidigare forskningen. I en ”metaanalys” av 36 tidigare 
studier om olika marknadsföringsstrategiers inverkan på exportframgång, 
framkom att en anpassning av marknadsföringsstrategin för de utländska 
marknaderna visade sig vara en signifikant determinant för exportframgång, 
särskilt i de fall då denna mättes i termer av exportens andel av omsättningen 
(Leonidou et al., 2002). 

Det område som, i enlighet med de i avsnitt 7.7 uppställda 
rangordningskriterierna, visar sig ha näst största inverkan på exportframgång är 
inre kontrollförankring. Detta är inget som framgår av de inledande bivariata 
analyserna, där det se ut som om kunskapsorientering skulle ha ungefär lika stort 
inflytande. Vid de multipla regressionsanalyserna framkommer dock att 
ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder är av än större betydelse för 
exportframgång än kunskapsorientering, räknat som antal olika 
framgångsdimensioner som signifikant påverkas. Det intressanta med detta 
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resultat, om det visar sig hålla även i uppföljande studier, är att det i så fall är 
viktigare för exportframgång att företagarna har rationella motiv och intentioner 
för sina handlingar, än vilka handlingar som faktiskt utförs. Studiens resultat 
visar också att det i sin tur är viktigare med vilka handlingar som utförs, än vilka 
personer som utför dem, eftersom informationsinsamling etcetera visar sig vara 
av större betydelse för exportframgång än utbildningsgrad och 
specialistkompetens hos företagsledare och anställda, något som vi återkommer 
till nedan.  

Det är än svårare att hitta entydiga resultat inom den tidigare 
forskningen som utpekar att inre kontrollförankring skulle ha ett större 
inflytande över exportframgång än andra områden. Om man frångår kravet på 
att områdets vikt ska relateras till andra slags påverkansfaktorer, går det dock att 
finna tydliga indikationer sedan tidigare om att både systematiska marknadsval, 
och andra typiska kännetecken på inre kontrollförankring, har en positiv 
inverkan på exportframgång (Brouthers & Nakos, 2005; Halikias & 
Panayotopoulou, 2003). Utav studiens framgångsmått framgår det av 
regressionsanalyserna att inre kontrollförankring, särskilt beträffande det index 
som benämnts ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder, har särskilt starkt 
samband med exportens lönsamhet. De flesta och starkaste sambanden med 
påverkansfaktorerna har, generellt sett över samtliga områden, istället måttet 
exportens andel av omsättningen.  

Det område som kommer på tredje plats i denna rangordning är 
kunskapsorientering, som liksom det föregående området uppvisar tydliga 
samband med exportens lönsamhet. En likhet mellan dessa delområden är att 
båda handlar om rationalitet och ”skolbokstänkande”, i det ena fallet beträffande 
motiv/alternativ i det andra fallet beträffande konkreta handlingar. Det verkar 
alltså som om dessa förhållanden i extra stor utsträckning påverkar just 
lönsamheten i exportverksamheten. Inga tidigare studier går dock att finna som 
styrker detta. En distinktion inom området, som redan nämnts, är att 
företeelserna informationsinsamling om utlandsmarknader, planeringen av 
exportverksamheten och uppföljningen av densamma visar sig ha en klart större 
betydelse för exportframgång, än den formella utbildningsgraden och 
kompetensen hos dem som utför dessa sysslor. Inom den tidigare forskningen 
om informationsinsamling, och annat som har med marknadskunskap att göra, 
saknas generellt jämförelser med andra områden som också kan tänkas påverka 
exportframgång. Vad man konstaterar i dessa studier är istället dels att 
marknadsinformation generellt sett påverkar exportframgången i positiv 
riktning, dels att denna kan påverkas på lite olika sätt beroende på hur 
informationen/marknadskunskapen är beskaffad (Haahti et al., 2005; Leonidou 
& Theodosiou, 2004; Toften, 2005). 

Det fjärde oberoende variabelområdet entreprenörskap har, framförallt i 
och med de avslutande regressionsanalyserna, hamnat lite i skymundan av de 
övriga områdena, och hamnar sist i rang avseende betydelsen för 
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exportframgång. Vid en närmare granskning av resultaten visar det sig dock att 
bland de enskilda faktorer som konstituerar området, finns det sådana som 
verkar ha betydelse för företags exportframgång. I de analyser som enbart 
innehåller faktorer tillhörande entreprenörskapsområdet framgår att särskilt 
indexet innovativ produktorientering har klara samband med exportframgång. 
Då enstaka entreprenörskapsvariabler granskas i bivariata analyser visar det sig 
att flera av dessa har samband med exportframgång, framförallt sådana som hör 
till ovan nämnda delområde. I synnerhet produktutveckling visar upp tämligen 
starka samband med olika mått på exportframgång. Även bland de variabler som 
har med inställningen till högteknologi och traditionella entreprenörsattityder att 
göra uppvisas signifikanta, fast svagare, samband med framgångsmåtten. I en 
tidigare fallstudie av ett antal framgångsrika exportörer framhölls att bra 
produkter, ”som säljer sig själva”, är ett betydelsefullt inslag för att lyckas med 
export (Byberg, 1993). Det kan därför vara så att goda produkter krävs i botten, 
som en nödvändig förutsättning för exportframgång, men att detta ändå inte 
tillräckligt väl framkommer i föreliggande studie.  

Å andra sidan kan det vara farligt att inte riktigt lita på sina 
forskningsresultat, och försöka bortförklara dem. Huvudlinjen i slutsatserna av 
den här studien utgår följaktligen från att resultaten är tillförlitliga, och att 
entreprenörskap har underordnad betydelse i förhållande till övriga studerade 
områden. Även om både företagare och andra personer gärna vill framhäva 
produkternas betydelse, kan det vara så att annat faktiskt är av större vikt för 
exportframgång. Betänk att trots de ibland mycket snara likheter som finns 
mellan olika produkter och märken på en marknad, säljer vissa av dem betydligt 
bättre än andra. Det betyder att det uppenbarligen finns andra 
marknadsföringsinsatser som är av större betydelse än själva produkterna för 
försäljningens storlek. Därför är det inte heller konstigt om engagemang, 
relationer, kunskaper och ändamålsenliga motiv visar sig vara av större 
betydelse än de fysiska produkternas egenskaper, för att framgångsrikt lyckas 
med export. 

Avseende vilket mått på exportframgång som starkast påverkas av 
entreprenörskap, visar både de inledande bivariata analyserna och 
regressionsanalyserna att exportens andel av omsättningen är det som påverkas 
mest. Den tidigare litteraturen ger inte så värdefull vägledning vare sig ifråga 
om entreprenörskapets betydelse i förhållande till andra områden eller ifråga om 
betydelsen av olika mått på exportframgång. I vissa studier har man kommit till 
den slutsatsen att entreprenörskap, och därtill relaterade faktorer, påverkar 
exporten i positiv riktning (Balabanis & Katsikea, 2003; Kalafsky & 
MacPherson, 2001; Rodrígues & Rodrígues, 2005). I dessa studier har man dock 
inte jämfört entrepenörskapets betydelse i förhållande till andra slags 
påverkansfaktorer. I föreliggande studie neutraliseras entreprenörskapets 
betydelse av den multikollinearitet som råder med övriga inblandade teoretiska 
områden. I en tidigare studie har entreprenörskap givits en underordnad 
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betydelse för generell exportframgång (Robertson & Chetty, 2000). Inte heller 
där ingick andra områden, utan jämförelsen gjordes mellan entreprenöriella och 
förvaltande företag. Slutsatsen i den studien var att för de företag som hade en 
strategisk orientering och en distributionsstruktur som matchade deras externa 
miljö, spelade det ingen roll om de var entreprenöriella eller inte. Det skulle med 
tanke på denna slutsats även kunna vara så att entreprenörskap ska ses som en 
situationsberoende contingencyfaktor i samband med export, och att det därför 
inte går att uttala sig generellt om dess betydelse för exportframgång. 

 
 
8.2   Faktorer som har osäker betydelse för export – contingencyfaktorer? 
 
Bland de potentiella påverkansfaktorer för exportframgång som i studien 
klassats som generella, finns ett antal som kanske är mer av speciell karaktär, så 
kallade contingencyfaktorer. Det gäller dels sådana faktorer som entydigt visar 
på positiva samband med exportframgång i den här studien, men som i vissa 
andra studier visat sig sakna, eller till och med ha negativa, samband. Till den 
här kategorin hör fokusering som medveten exportstrategi, och anpassning till 
utländska marknader. Dels rör det sådana faktorer som här visat sig sakna, eller 
ha mycket svaga, samband med exportframgång, men där det förekommit 
studier där motsvarande samband varit betydligt starkare. Inom denna kategori 
inryms utbildning, kompetens och erfarenhet hos såväl företagsledare som 
anställda, liksom låga kostnader, löner och priser som vald exportstrategi. Dessa 
båda grupper av påverkansfaktorer vars betydelse för exportframgång 
fortfarande är osäker diskuteras i tur och ordning nedan. 
 
 
8.2.1  Situationsberoende val av bästa exportstrategi 
Ett av de delområden som i studien sorterar under inre kontrollförankring, 
fokusering som strategi, visar i både de bivariata och multivariata analyserna på 
ett tydligt samband med exportframgång, framförallt mätt som exportens andel 
av omsättningen. Vad som är notabelt angående dessa samband är att det med 
hjälp av tidigare studier inte varit möjligt att entydigt peka ut vad av fokusering 
eller diversifiering som är att föredra i exportsammanhang, eftersom signifikanta 
samband i båda riktningarna har kunnat påvisas. I synnerhet gäller detta för 
produktfokusering/-diversifiering. Att den här studien ger så tydliga resultat till 
fördel för fokusering innebär dock inte att frågan därmed skulle vara slutgiltigt 
besvarad. Det är istället mer troligt att vi här har med en så kallad 
contingencyfaktor att göra. Det vill säga att det är beroende på förhållandena i 
övrigt, exempelvis vilka produkter, branscher och marknader som avses, 
huruvida det leder till större exportframgång att vara fokuserad eller 
diversifierad. Eftersom både föreliggande studie och tidigare forskning erhållit 

•



 181

signifikanta resultat, innebär det att valet av strategi inte är egalt, men däremot 
att det är situationsberoende. 

På motsvarande sätt har den tidigare forskningen inte kunnat ge något 
entydigt svar på om det generellt sett är mest framgångsrikt med anpassning 
eller standardisering som exportstrategi. Resultaten har varit disparata och man 
har erhållit såväl positiva som negativa samband mellan anpassning och 
exportframgång. För de företag som ingår i den här studien visar det sig vara 
anpassning som är att föredra. Såväl de enkla korrelationsanalyserna som de 
multipla regressionsanalyserna visar på tydliga samband mellan skilda slag av 
anpassning och olika mått på exportframgång. Med tanke på tidigare 
forskningsresultat, torde det därför ha betydelse vilket produktslag som saluförs, 
och på vilken marknad som det säljs, för om det är effektivast att tillämpa 
anpassning eller standardisering som strategi för sin export. Detta förhållande 
har tidigare påpekats av O´Cass och Julian (2003), som i sin studie kom fram till 
att endera standardisering eller anpassning är tillämpligt och att det ger likartad 
exportframgång. De framför i sin avslutande diskussion tanken att det är möjligt 
att anpassning har en större betydelse inom branscher som elektronik och 
metallarbeten, medan i fall där produkterna är mer allmänna och homogena, som 
exempelvis livsmedel och kemiska produkter, är standardisering en mer 
framgångsrik strategi. Det är ett resonemang som låter trovärdigt. Vi har här 
förmodligen med ytterligare en contingencyfaktor att göra, snarare än med ett 
generellt fenomen. Lages och Montgomery (2005), vilka har contingencyteorin 
som sin konceptuella referensram, argumenterar redan inledningsvis i sin artikel 
för att anpassning eller standardisering som prisstrategi vid export måste 
betraktas utifrån ett contingencyperspektiv, och det inte går att generellt uttala 
sig om huruvida det ena eller andra sättet är att rekommendera. Slutsatsen är 
därför att de båda valen, mellan fokusering och diversifiering respektive 
anpassning och standardisering, är situationsberoende för vilken väg som ger 
bästa utfall i exporthänseende. 
 
 
8.2.2  Faktorer som saknar eller har svaga samband med exportframgång 
Ett par av de delområden som studerats har uppvisat svaga samband med 
exportframgång, det gäller dels utbildning, kompetens och erfarenhet och dels 
låga priser och kostnader som strategi. Det är inte så att det helt saknas samband 
med framgångsmåtten, men de är få och relativt osäkra. Beträffande utbildning 
och kompetens bland företagsledare och anställda så framkommer inga 
signifikanta samband med exportframgång vid regressionsanalyserna. Bivariata 
samband finns dock mellan företagsledarens språkkunskaper och antal 
exportmarknader, men där kan den kausala riktningen lika gärna vara den 
omvända mot den som avses att mäta, det vill säga att goda språkkunskaper 
snarare beror på export till många länder än vice versa. Samband finns även 
mellan företagsledarens exporterfarenhet och exportens andel av omsättningen. 
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Inte heller i den tidigare forskningen finns speciellt många studier som kunnat 
påvisa samband mellan utbildningsnivå/specialistkompetens och 
exportframgång. Några fler studier indikerar dock att samband finns mellan 
företagsledares tidigare erfarenheter av utlands-/exportrelaterat arbete och 
exportframgång. En bidragande orsak till att andra studier fått fler signifikanta 
samband kan vara att de inte använt kontrollvariabler, som liksom för den här 
studien skulle ha fångat upp det mesta av den varians som dessa har gemensam 
med beroendevariablerna. Framförallt variablerna som mäter utbildning och 
kompetens visar sig nämligen i den här studien ha många och tydliga samband 
med just företagsstorlek, bransch och region. 

Med anledning av den relativt begränsade betydelsen av utbildning och 
kompetens för exportframgång som uppdagats i den här och i tidigare studier, 
och med tanke på att det andra studerade kunskapsorienterade delområdet – 
informationsinsamling, planering och uppföljning – uppvisar desto starkare 
samband med exportframgång, så gäller kanske den gamla företagardevisen: 
”Det är viktigare att göra rätt saker, än att göra sakerna rätt!”, och att utbildning 
och kompetens därmed är mindre viktigt. Men, än mer troligt är dock att även 
utbildning är en contingencyfaktor och att det är betydelsefullt i vissa 
exportsammanhang, men inte i andra. Inom vissa kunskapsintensiva och 
forskningsintensiva branscher torde utbildning vara av större vikt, än inom andra 
branscher. Det är dock även inblandat ett mätproblem i sammanhanget. Säg att 
utbildning har stor betydelse för (export-)framgång inom en viss bransch. Det 
innebär mest troligt att de flesta företag inom den branschen har ungefär samma 
utbildningsnivå. Om då företag inom den branschen jämförs med varandra 
avseende exportframgång, ger dessa minimala utbildningsskillnader knappt 
mätbara utslag i analyserna. Om dessa företag istället jämförs med företag 
tillhörande en annan bransch, som inte kräver lika hög utbildningsnivå, är ett 
möjligt resultat att just ”bransch” fångar upp merparten av samvariationen med 
både ”utbildning” och ”exportframgång”. Det innebär att om utbildningsnivåns 
betydelse främst hänger ihop med skillnader i branschtillhörighet, bör även 
utbildning betraktas som en contingencyfaktor i exportsammanhang. 

Det andra delområdet som i stort sett saknar samband med 
exportframgång i studien är låga priser och låga kostnader som strategi. De enda 
samband som registreras i studien är ett svagt sådant mellan låg prisnivå och 
antal exportmarknader i de bivariata analyserna, och ett lika svagt mellan 
låglönestrategi och exportens lönsamhet i regressionsanalyserna. Prisnivån är 
den enda av dessa faktorer som i någon större utsträckning uppvisat signifikanta 
samband i tidigare forskning. Vad som emellertid präglar dessa resultat är att 
sambanden har omväxlande varit positiva och negativa i olika studier. I vissa 
sammanhang har det varit fördelaktigt med höga exportpriser och i andra med 
låga. Detta har dels med situationsspecifika förhållanden att göra, exempelvis 
olika produktslag och exportmarknader, dels att göra med hur man valt att mäta 
exportframgång. Ofta har det visat sig att förhållandena höga priser – hög 
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exportlönsamhet och låga priser – stor exportomsättning har gällt. Dessa är 
tämligen allmängiltiga företagsekonomiska samband, som är väletablerade i 
litteratur av strategisk karaktär, och som därför inte kan anses gälla enbart i 
exportsammanhang. Det samband som påträffades i den här studien, mellan låga 
priser och antal exportmarknader, kan man däremot inte dra några slutsatser om, 
eftersom det är både svagt och osäkert. 

Vad det gäller de båda andra faktorerna, låga kostnader och låga löner, 
finns det färre tidigare resultat att tillgå. Låga kostnader ger inga signifikanta 
samband med exportframgång i den här studien. I litteraturen har två samband 
hittats, med varsina förtecken. I det ena fallet har exportframgång samvarierat 
med låga kostnader, och i det andra med höga kostnader (Baldauf et al., 2000; 
Ling-Yee & Ogunmokun, 2001b). Ungefär motsvarande resultat har erhållits 
vad det gäller lönenivån. I den här studien förekommer ett (svagt och osäkert) 
positivt samband mellan låga löner och exportens lönsamhet. I den enda tidigare 
studie som påträffats där det förekommit ett signifikant samband, var detta 
istället negativt mellan låga löner och exportens andel av omsättningen 
(Wagner, 1995). Förutom eventuella branschvisa, kulturella och andra skillnader 
som kan tänkas spela in på förhållandet mellan lönenivå och exportframgång, 
torde motsvarande förhållande gälla som för prisnivån i diskussionen ovan. Om 
ett företag betalar sina anställda låga löner kan lönsamheten höjas, medan om de 
får höga löner kan detta sporra till ökad försäljning, såtillvida inte en prishöjning 
på grund av ökade lönekostnader neutraliserar försäljningsinsatserna. I väntan på 
klargörande ytterligare studier om sambandsförhållandena mellan låga kostnader 
respektive löner och exportframgång, får dock denna fråga stå obesvarad tills 
vidare. De resultat som ändå finns att tillgå, vilka pekar åt olika håll, kan 
emellertid innebära att även betydelsen av nivåerna på priser, löner och andra 
kostnader i förhållande till exportframgång är av contingencykaraktär, det vill 
säga att det beror på situationen i övrigt. 
 
 
8.3   Skilda förutsättningar för export beroende på företagsbakgrund   
 
I enlighet med den teoretiska basen för studien – contingencyteorin och det 
resursbaserade perspektivet på internationalisering – visar resultaten att det för 
företag finns situationer där generella bedömningskriterier och 
påverkansfaktorer för organisatorisk effektivitet och exportframgång inte fullt ut 
är tillämpbara. Skillnader i företagsstorlek, branschtillhörighet respektive 
geografisk hemvist är exempel på sådana situationer där hänsyn måste tas till 
företagens skilda förutsättningar. Dessa faktorer har använts som 
kontrollvariabler i studien för att det i analyserna ska gå att urskilja vilka av 
framgångsfaktorerna som är av mer generell karaktär. Diskussionen hittills har 
visat att den stora merparten av de framgångsfaktorer som undersökts har just en 
sådan generell giltighet och påverkas därför inte av vilken storleksklass, bransch 
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eller region som företagen tillhör. Vad som däremot inte berörts så mycket i den 
diskussionen, därför att det faller utanför studiens egentliga syfte, men som ändå 
är av visst intresse i sammanhanget, är vilka skillnader i exportsammanhang som 
finns mellan företag tillhörande dessa olika grupper. 

Studiens resultat visar att det är relevant att i exportsammanhang 
bedöma företag av olika storlek, branschtillhörighet och regional hemvist utifrån 
delvis olika mallar, på grund av att de har olika resurser och även skilda 
förutsättningar i övrigt. Det är därför betydelsefullt att upptäcka och förstå dessa 
olika slags företags skilda handlingsmönster och egenskaper. Utifrån såväl 
skilda handlingssätt som exportframgång framträder de största skillnaderna i 
datamaterialet mellan företag av olika storlekar. Av de övriga två 
kontrollvariablerna är de största allmänna skillnaderna av branschvis natur, de 
regionala skillnaderna är här mindre framträdande. Ser man enbart till 
exportframgång är de båda något svårare att åtskilja. Vid de bivariata analyserna 
förekommer ett starkare framgångssamband för bransch, medan region 
förekommer oftare som signifikant i de olika regressionsmodellerna. Det senare 
förhållandet beror dock till stor del på att region har en mer särpräglad varians 
än bransch och har därför lättare att få genomslag i regressionsmodellerna, 
eftersom multikollineariteten med övriga oberoende index och variabler som 
ingår är relativt låg. Det går därför att sluta sig till att region trots allt har minst 
betydelse för exportframgång av de tre. Deskriptiv statistik över hur de olika 
företagsstorlekarna, branscherna och regionerna skiljer sig åt med avseende på 
de olika framgångsmåtten framgår av Tabell 3 i Bilaga 2. 

En allmän slutsats som kan dras av både denna studies resultat och av 
tidigare forskning är därför att större företag, företag med teknologiskt mer 
komplexa produkter, samt företag som är mer centralt belägna är generellt sett 
mer framgångsrika exportörer än övriga. För att en större förståelse ska kunna 
erhållas kring orsakerna till detta, innehåller diskussionen nedan även 
hänvisningar till samband som företagsstorlek, bransch och region uppvisar med 
andra faktorer än de olika måtten på exportframgång. I ett avslutande avsnitt 
diskuteras helt kort övriga bakgrundsfaktorers inverkan på exportframgång.  
 
 
8.3.1  Större företag är mer professionella i sitt agerande 
I exporthänseende visar sig de större företagen vara både mer framgångsrika och 
välutvecklade. Företagsstorlek samvarierar starkt positivt med de olika måtten 
på exportframgång, och framförallt visar det sig att större företag i genomsnitt 
exporterar till fler länder än småföretag. Detta förhållande verkar hänga intimt 
samman med storleken på företagens tillgängliga resurser. Andersen och Kheam 
(1998) studerade olika slags företagsresurser, och kom fram till att företag med 
begränsade, specialiserade eller inflexibla tillgångar är hänvisade till 
närliggande utlandsmarknader, medan det krävs god tillgång på finansiella 
resurser för att nå mer avlägsna marknader. I föreliggande studie är ett av de mer 
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framträdande resultaten att det även krävs särskilda organisatoriska resurser 
(organisatoriskt engagemang) för att lyckas nå många marknader. För 
småföretagen är både finansiella och organisatoriska resurser bristvaror, vilket 
på ett naturligt sätt begränsar deras möjligheter till utländsk marknadsexpansion. 

Även många andra av studiens resultat, som påvisar skillnader i 
handlingssätt mellan olika företagsstorlekar, kan härledas till tillgången på 
diverse resurser. Eftersom de flesta av dessa företeelser även uppvisar samband 
med exportframgång, bidrar det resursbaserade perspektivet till att också på ett 
indirekt sätt ge förklaringar till varför vissa företag blir mer framgångsrika än 
andra i exporthänseende. En resurs som framträder som betydligt starkare hos de 
större företagen är att de befinner sig på en högre utvecklingsnivå. Detta 
återspeglas bland annat i att både företagsledare och personal är högre utbildade, 
än vad de är i småföretagen. Utbildning visade sig i analyserna inte ha något 
direkt samband med exportframgång, men kan kanske ändå ha ett indirekt 
sådant, inbakat tillsammans med annat som hör ihop med företagsstorlek. Större 
företag har bland annat en mer avancerad teknologi, och de satsar mer på 
forskning och utveckling. De satsar mer på exportinriktade internutbildningar 
och ägnar sig mer åt att samla marknadsinformation. De ägnar sig även mer åt 
sysslor som analys, planering och uppföljning av sin exportverksamhet än 
småföretagen. Man kan därför säga att de större företagen utstrålar mer 
professionalism, något som naturligtvis inte minst har med deras personella 
resurser att göra.  

Vad som ytterligare utmärker de större företagen i deras 
exportverksamhet är att de anpassar sig mer till de utländska marknaderna och 
till sina kunders behov, samt att de i större utsträckning ägnar sig åt kundservice. 
Det är lite förvånande att de mindre företagen inte behärskar 
marknadsanpassning i lika hög grad som de större. Detta borde, åtminstone inte i 
alla avseenden, vara lika resurskrävande som andra saker. Det visar sig 
dessutom att de större företagen tar mer rådgivning i olika exportfrågor av olika 
myndigheter och organisationer. Detta trots att behovet av sådant borde vara 
minst lika stort hos de mindre företagen, och att det knappast tar så stora 
resurser i anspråk. I dessa fall handlar det snarare om att man har en bristande 
behovsinsikt inom många småföretag. Men, som tidigare framgått, framhävs 
inom det resursbaserade perspektivet just ledningens och personalens kompetens 
som en av de viktigaste tillgångarna för företagen. Hit räknas naturligtvis inte 
enbart formell kompetens, utan exempelvis även kompetensen att vara 
tillräckligt insiktsfull i olika exportsituationer.  
 
 
8.3.2  Teknologiskt komplexa branscher utvecklar ett avancerat exportbeteende 
Maskintillverkarna är generellt sett mer framgångsrika i exporthänseende än 
metallvaruproducenterna. Den förra branschen uppvisar en signifikant högre 
exportandel, 45 procent, mot 27 procent för den senare. Dessutom är det en 
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signifikant skillnad i antal länder som man exporterar till. Maskintillverkarna 
har i genomsnitt export till tolv länder, medan metallvarutillverkarna i snitt 
säljer till sex exportmarknader. Maskintillverkarna har i större utsträckning 
företagsledare med tidigare erfarenheter av utlandsarbete. Huruvida det främst är 
en följd av att branschen som sådan är mer internationaliserad än den andra, och 
att det därför är mer vanligt förekommande med exporterfaret folk, eller om det 
mer handlar om att man i högre grad söker anställa exporterfarna personer för att 
bättre lyckas med sin export, kan inte besvaras här. Men, det kan mycket väl 
återigen handlar om både och, det vill säga ett ömsesidigt orsak-
verkanförhållande.  

I studien uppvisar de teknologiskt mer högtstående maskintillverkarna 
ett mer avancerat etableringsmönster än de andra, något som helt ligger i linje 
med tidigare forskningsresultat (Lindqvist, 1991; O´Farrell et al., 1998). Flera av 
variablerna som har med den psykiska distansen till marknaderna att göra 
samvarierar med bransch. Maskintillverkarna har i genomsnitt både sina första, 
största och lönsammaste exportmarknader på längre psykiskt avstånd ifrån 
Sverige, än metallvarutillverkarna. Allt annat lika, har en tillverkare och 
försäljare av mer komplexa produkter fördelar gentemot dem som 
tillhandahåller enklare varor, inte minst på olika exportmarknader. Komplexa 
produkter har en större chans att vara unika på en marknad, eftersom de som har 
en enklare sammansättning är lättare att kopiera för inhemska producenter. 
Unika produkter är därför att betrakta som en viktig företagsresurs i 
internationella konkurrenssammanhang. I den här, liksom i andra studier, 
uppvisar den teknologiskt mer avancerade branschen ett positivt samband med 
differentierade och unika produkter (Majocchi et al., 2005). Det innebär, 
speciellt om produkterna är patentskyddade, att producenter av komplexa 
produkter har konkurrensfördelar på utländska marknader gentemot tillverkare 
av enklare varor. De senare, speciellt om de dessutom är små och resurssvaga, 
har svårare att muta in nischer på den globala arenan och därför är nivån på 
deras exportframgång av rent strukturella skäl lägre (a.a.). 

I övrigt hör de flesta skillnader i resultat som framkommit mellan de 
båda branscherna naturligt samman med att de har olikartade verksamheter, och 
produktion på olika teknologisk nivå. Dylika faktorer av contingencykaraktär 
innebär i det här fallet att den mer avancerade branschen behöver tillämpa ett 
mer avancerat och aktivt handlingsmönster för att över huvud taget kunna 
exportera, samtidigt som detta för dem nödvändiga handlingsmönster även rent 
generellt är framgångsdrivande i exportsammanhang. Här ser vi ytterligare en 
strukturellt inbyggd exportfördel för den teknologiskt mer komplexa branschen. 
Komplexa produkter ställer på olika sätt högre krav på skilda delar av 
verksamheten, framförallt sådant som rör produktion och service. Intensiteten på 
forskning och utveckling, andelen tekniker och ingenjörer, etcetera är i studien 
högre hos maskintillverkarna än hos metallvaruproducenterna.  
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Avseende själva exportverksamheten så tillhandahåller 
maskinproducenterna mer kundservice på sina utländska marknader, och anser 
sådan service vara viktigare, än vad metallvarutillverkarna gör. 
Maskintillverkarna ägnar sig även i högre grad åt sådan marknadsföring som 
innebär direktkontakt mellan köpare och säljare, i form av mässdeltagande, 
seminarier och personlig försäljning. Det är inte heller konstigt eftersom ju mer 
komplicerade produkterna är desto mer nödvändigt är det med instruktioner och 
demonstrationer av dem, för att kunderna ska kunna förstå deras 
tillämpningsområden och kunna använda dem på korrekt vis. Denna för 
branschen nödvändiga verksamhet, som samtidigt innebär ett mänskligt 
relationsskapande, ger dem även en bonuseffekt eftersom sådan verksamhet i sig 
befrämjar exporten generellt sett. Som en följd av ovanstående utbildar 
maskintillverkarna också sina utländska representanter i större utsträckning, och 
hämtar in mer information om exportmarknaderna, än vad 
metallvarutillverkarna gör. Branschvisa faktorer av contingencykaraktär blir 
därmed även till värdefulla resurser för företagen i exportsammanhang. 
 
 
8.3.3  Skilda regioner har olika konkurrensfördelar 
Avseende exportverksamhet uppvisar stockholmsföretagen en något större 
framgång än norrlandsföretagen, även om den regionala skillnaden är betydligt 
mindre än den storleksmässiga, och något mindre än den branschmässiga, i 
studerade strata. Den större framgången återspeglas framförallt i att 
stockholmsföretagen i genomsnitt exporterar till fler länder än 
norrlandsföretagen, i medeltal elva mot sju. Även exportens andel av 
omsättningen skiljer sig en del, med en genomsnittlig andel på 39 procent för de 
förra och på 32 procent för de senare. Som framgår är skillnaderna något mindre 
än de för de olika branscherna. Beträffande graden av internationalisering så har 
stockholmsföretagen även i genomsnitt fler utländska leverantörer än 
norrlandsföretagen, nio mot fem.  

Att skillnaderna i exportframgång, mellan de centralt och de perifert 
belägna företagen, är mindre än för företagsstorlek och bransch kan delvis bero 
på att man i de båda regionerna verkar, medvetet eller omedvetet, ha riktat in sig 
på något olika handlingsmönster för att lyckas med sin export. 
Stockholmsföretagarna har signifikant högre andel akademiker bland sina 
anställda, liksom andelen utbildade tekniker och ingenjörer. Företagsledarna i 
Stockholm har även i genomsnitt bättre språkkunskaper än de ifrån Norrland. 
Norrlandsföretagen, å andra sidan, verkar i högre grad anpassa sig till de 
utländska marknaderna och till kundernas önskemål än stockholmsföretagen. 
Företagen i Norrland har i större utsträckning såväl anpassat den utländska 
marknadsföringen som uppfyllt kundernas olika önskemål om faktureringsvaluta 
och betalningssätt. De har dessutom i genomsnitt medgett längre kredittider för 
sina exportkunder, än stockholmsföretagen. Såväl utbildningsnivå som 



 188

språkkunskaper och anpassningsförmåga till sina kunder samvarierar positivt 
med exportframgång, det första delområdet dock svagare än det andra. Huruvida 
skillnaderna beror på kulturella särdrag i respektive landsända, eller om 
norrlandsföretagen försöker att kompensera för lägre formella kunskaper med en 
högre social kompetens, framgår inte av studien. Hur som helst, innebär 
skillnaden i fråga att företagen från de skilda regionerna har något olika 
strategier för att nå exportframgång – skillnaden i framgång är ju trots allt rätt 
marginell mellan de båda regionerna – och att de uppenbarligen har 
konkurrensfördelar inom varsina områden. 
 
 
8.3.4  Ytterligare bakgrundsfaktorer som kan påverka exportframgång 
Studiens analyser visar att några av de övriga bakgrundsfaktorerna också har 
signifikanta samband med exportframgång. Detta gäller bland annat förhållandet 
att vara underleverantör eller inte, vilket på gott och ont innebär att företagen är 
mer eller mindre styrda av betydelsefulla kunder. Underleverantör samvarierar 
negativt med i första hand exportens andel av omsättningen, men vid 
regressionsanalyserna gav förhållandet även signifikant negativt utslag för antal 
exportmarknader. För underleverantörerna går i genomsnitt 28 procent av 
omsättningen på export, till i genomsnitt sex olika länder. För icke-
underleverantörer är motsvarande siffror att i medeltal går 47 procent av 
omsättningen till tretton olika länder. I den här studien visar det sig således vara 
en nackdel i exportsammanhang att vara underleverantör, medan det i tidigare 
studier framkommit motsägelsefulla resultat som pekat mot att det antingen är 
en nackdel eller en fördel (Lehtimäki, 1992; Sterlacchini, 1999). Förhållandet att 
vara underleverantör är därför med största sannolikhet ytterligare en så kallad 
contingencyfaktor, och kan vara avhängigt andra influerande faktorer, 
exempelvis skillnader som finns mellan olika branscher. Förhållandet att vara 
underleverantör skulle ha kunnat ingå som kontrollvariabel i den här studien, 
ifall de teoretiska kunskaperna om dess grundläggande natur hade varit 
tillräckligt stora. Nu går det bara konstatera att frågan ännu inte är tillräckligt 
utredd för det. 

En annan bakgrundsfaktor som eventuellt också skulle ha kunnat ingå 
som kontrollvariabel i studien är konkurrensens styrka på exportmarknaderna. 
Detta förhållande samvarierar signifikant, och positivt, med exportens andel av 
omsättningen i föreliggande studie. Men, samma sak gäller dock för 
konkurrensförhållandena, som med underleverantörskapet, nämligen att 
forskningsresultaten är disparata, att en godtagbar teoretisk förklaring till 
sambanden saknas och att andra påverkande faktorer, exempelvis skilda länder 
och produktslag, indirekt kan vara inblandade. I den enda ytterligare studie som 
hittats där det förekommer ett signifikant samband med exportframgång är 
sambandet istället negativt (Bilkey, 1982). I den studien mättes exportframgång 
med ett annat mått, exportens relativa lönsamhet, och utfördes dessutom för rätt 
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länge sedan, varför jämförbarheten är ganska begränsad. Även handelshinder 
uppvisar ett svagt signifikant samband med exportframgång, men endast med 
indikatorn antal exportmarknader; i det fallet är det dessutom troligast att det är 
handelshinder som är den beroende av de två – ju fler länder som det exporterats 
till desto fler handelshinder har påträffats. 

Beträffande måtten på exportframgång, finns det uppenbara skillnader 
mellan dessa med avseende på hur starkt de påverkas av bakgrundsfaktorerna. 
De tydligaste sambanden finns med antal exportmarknader, något som 
framförallt de multipla regressionsanalyserna visar. Relativt klara samband, 
vilket även de inledande sambandsanalyserna i kapitel fem visar, finns även med 
exportens andel av omsättningen. Betydligt svagare samband uppvisas med de 
båda andra framgångsmåtten, framförallt med exportens lönsamhet. De två 
förstnämnda måtten, med de tydligare sambanden, befinner sig båda på en högre 
skalnivå och är mer objektiva än de två andra, eftersom de uttrycker naturligt 
kvantifierbara storheter. Både exportens lönsamhet och framgångsrik export är 
istället subjektiva skattningar, uttryckta av respondenterna på ordinalskalor. Det 
innebär att de båda starkare sambanden rimligtvis är mer reliabla än de två 
andra. Men, huruvida detta förhållande har någon teoretisk implikation av 
betydelse, eller enbart är en ren tillfällighet, går inte att uttala sig om eftersom 
jämförbara resultat inte hittats i litteraturen. Någon uppenbar tentativ förklaring 
har inte heller uppenbarat sig. 

 
 

8.4 Slutsatser i ljuset av undersökningsmodellen 
 
Den övergripande undersökningsmodell som presenterades i slutet av kapitel tre (se 
Figur 3.1) ligger i stora drag fast efter de analyser som utförts på datamaterialet. 
Bakgrundsfaktorer visar sig i vissa fall vara betydelsefulla för exportframgång, men de 
är samtidigt svåra att påverka, och ligger därför kvar som en fond till de övriga i 
modellen. Ett stort engagemang för exporten är nära relaterat till exportframgång, men 
de kausala riktningarna är efter denna studie fortfarande oklara, och därför behålls de 
dubbelriktade pilarna mellan dessa båda storheter. Liksom före denna studie kan man 
misstänka att det förekommer en rad indirekta samband mellan olika variabler som 
ofta betraktas som oberoende i förhållande till exportframgång. Dessa eventuella 
samband är i huvudsak fortfarande outredda, varför det inte är meningsfullt att rita ut 
några indirekta samband i modellen. Vad som däremot har klarlagts i studien är att det 
går att urskilja skillnader i betydelse mellan olika generella påverkansfaktorer för 
exportframgång. Av studien framgår även att olika definitioner och sätt att mäta 
exportframgång på har betydelse för vilka resultat man erhåller, och vilka slutsatser 
man kommer fram till. Dessa båda klarlägganden och bidrag diskuteras nedan på en 
lite högre analysnivå. 

I studiens resultatanalyser har det gått att konstatera att vissa saker 
uppenbarligen är mer betydelsefulla än andra, för att exportframgång ska kunna 
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uppnås. Om vi till en början betraktar den strategiska delen av 
undersökningsmodellen, det vill säga de faktorer som både är att betrakta som 
generella, påverkbara och oberoende i förhållande till exportframgång, är det i enlighet 
med de rangordningskriterier som ställts upp möjligt att rangordna faktorerna utifrån 
betydelsen för exportframgång (se Tabell 8.1 nedan). 
 
 
Tabell 8.1  Generella och oberoende framgångsfaktorer, med respektive viktigaste 
underområden/index, rangordnade efter betydelsen för exportframgång. 
 
Teoretiskt variabelområde efter vikt Mest betydelsefulla underområde/index 
1.  Relationsmarknadsföring Relationsorienterad marknadskommunikation 
2.  Inre kontrollförankring Ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder 
3.  Kunskapsorientering Informationsinsamling, planering och uppföljning 
4.  Entreprenörskap Innovativ produktorientering 
 
 
Två teoretiska perspektiv har varit vägledande vid studiens olika analyser – det 
resursbaserade perspektivet på internationalisering och contingencyperspektivet på hur 
man mäter exportframgång. Dessa båda perspektiv kan användas för en djupare analys 
av ovanstående teoretiska områden. Om vi börjar med det resursbaserade perspektivet 
så kan samtliga dessa påverkansfaktorer ses som olika slags resurser, som företagen 
har för att bland annat påverka sin export i gynnsam riktning. Går det då att på en 
högre nivå hitta något mönster för vilka slags resurser som är viktigare än andra? Ja, 
det verkar faktiskt så. Oavsett om man betraktar de övergripande teoretiska områdena, 
de underordnade delområdena, eller de enskilda variabler som konstituerar de 
föregående, följer rangordningen en urskiljbar linje. Denna linje går från det mänskligt 
mjuka till det teknologiskt hårda, med det förra som det viktigaste. För det viktigaste 
och det minst viktiga områdena är det alldeles uppenbart att detta förhållande gäller. 
Relationsmarknadsföring präglas av sociala relationer, mänskliga kontakter och 
anpassningsförmåga, vilka alla får ses som ”mjuka” resurser. Entreprenörskap, och då 
framförallt det i analyserna dominerande delområdet innovativ produktorientering, 
präglas istället av produktutveckling och annan fokusering på den ”hårda” produkten. 
För de studerade branscherna är dessutom produkterna hårda i dubbel bemärkelse, 
eftersom samtliga dessa är tillverkade av metall. För de båda mellanliggande teoretiska 
områdena är den förfäktade ståndpunkten inte lika uppenbar, men ändå försvarbar. För 
det mer betydelsefulla av de båda områdena, inre kontrollförankring, handlar berörda 
faktorer om mänskliga förmågor, eller resurser, i form av rationalitet, logiskt tänkande, 
sunt förnuft och förmåga att handla klokt. När det gäller kunskapsorientering, och då 
särskilt det tongivande delområdet informationsinsamling, planering och uppföljning, 
handlar det istället om tämligen hårt styrda konkreta handlingar och om ett strukturerat 
”skolbokstänkande”.  

Om vi istället intar ett contingencyperspektiv på samma förklaringsfaktorer, 
så står det att finna en tydlig linje även då. Denna linje går ifrån den mest generella 
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tillämpningen och giltigheten, som är liktydigt med den för exporten mest 
betydelsefulla, till den mest speciella dito, som också är minst betydelsefull. 
Contingencyteorin säger att ”det beror på”, vad som i vissa lägen är betydelsefullt och 
inte. Resultaten här säger att ju mindre ”det beror på”, desto mer betydelsefullt för 
exporten. De allmänmänskliga egenskaper som präglar relationsmarknadsföring är av 
generell natur och har en generell giltighet, medan produktegenskaper, 
forskningsintensitet och patentinnehav, vilka präglar det minst betydelsefulla området 
entreprenörskap, har mer av speciell giltighet och situationsberoende över sig. På 
motsvarande sätt kan man säga att de båda mellanliggande områdena, dels ligger 
mellan de föregående i generalitet, dels går att skilja ifrån varandra på motsvarande 
sätt. Inre kontrollförankring, med förmåga till logik och rationalitet, har sin generella 
betydelse i färre fall än förmågan att upprätthålla goda affärsrelationer, får man 
förmoda, men i fler fall än exempelvis förmågan att kunna upprätta formella 
exportplaner eller att kräva in försäljningsrapporter, som är tongivande inslag inom 
området kunskapsorientering. För modellens fyra generella framgångsfaktorer gäller 
uppenbarligen att ju mer generell tillämpning faktorn har i affärssammanhang, desto 
mer betydelsefull är den för exportframgång.  

Är ovanstående båda resonemang hållbara även om man inkluderar 
bakgrundsförhållanden och exportengagemang? Ja, jag anser att det är så. 
Bakgrundsfaktorerna är det område som har svagast inverkan på exportframgång av 
samtliga, medan exportengagemang uppvisar de allra starkaste sambanden med 
exportframgång. Samtidigt är bakgrundsfaktorerna alla mycket speciella, både 
avseende tillämpning och giltighet – inte minst beskrivet genom de tre 
kontrollvariablerna, medan exportengagemang är av en utpräglat generell natur. Det 
contingencyrelaterade resonemanget ovan torde således gälla även för dessa områden. 
Avseende ett resursbaserat perspektiv på områdena, återfinns också motsvarande 
argument. Exportengagemang är en i högsta grad mjuk och mänsklig resurs, medan 
bakgrundsfaktorer är att betrakta som hårda, stela och fastlåsta resurser. Motsvarande 
slutsatser som de ovanstående står dock inte att finna inom litteraturen på området, 
varför de tillsvidare får betraktas som tentativa. 

Kvar att diskutera av undersökningsmodellens olika beståndsdelar är de 
beroende variablerna, måtten på exportframgång. Som kunde konstateras redan i den 
inledande teoretiska diskussionen om olika framgångsmått, är det två av dessa som 
varit dominerande inom forskningsområdet – exportens andel av omsättningen i första 
hand och exportens lönsamhet i andra hand. Exportandel har ansetts vara det mest 
reliabla av de två, eftersom tillförlitliga siffror om detta förhållande brukar vara enkla 
att få fram, medan exportlönsamhet ansetts vara det mest valida måttet, eftersom detta 
i högre grad mäter effektiviteten inom exportverksamheten. I föreliggande studie har 
dessa båda framgångsmått dominerat analyserna på så vis att exportens andel av 
omsättningen har uppvisat de flesta och starkaste sambanden med de generella 
framgångsfaktorer som studerats, medan exportlönsamhet haft de näst flesta och näst 
starkaste sambanden. Den här studiens analyser visar även på nyanser som inte lika 
tydligt framkommit i tidigare studier, dels mellan dessa båda mått, dels med avseende 
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på de båda andra framgångsmått som tillämpas i studien – antal marknader som 
exporten går till samt företagsledarnas egna utvärderingar av hur framgångsrik 
exporten varit. 

På en mer detaljerad nivå har vissa förhållanden redan diskuterats. 
Exempelvis torde det generellt sett gälla att låga priser utomlands kan leda till en ökad 
försäljning och därmed exportandel, medan å andra sidan höga priser hellre leder till 
ökad exportlönsamhet. Ett annat exempel som nämnts i diskussioner som berör dessa 
båda mått är det som gäller beträffande att ge god kundservice på utlandsmarknaderna. 
Detta är en försäljningsfrämjande åtgärd vilken påverkar försäljning och exportandelar 
positivt, samtidigt som insatserna också innebär ökade kostnader för företagen vilket, 
åtminstone i vissa fall, drar ned exportlönsamheten. Både tidigare forskning och den 
här studiens resultat styrker de båda ovanstående exemplen. Vilka slutsatser går då att 
dra om dessa båda framgångsmått på en högre analysnivå? För att kunna diskutera 
detta hänvisas först till de övergripande resultat om exportpåverkan som redovisas i 
kapitel sju. För de fyra generella och oberoende variabelområden som studerats – 
entreprenörskap, relationsmarknadsföring, kunskapsorientering och inre 
kontrollförankring – gäller att de båda förstnämnda har sin främsta påverkan på 
exportens andel av omsättningen, och de båda senare influerar främst 
exportlönsamheten. 

Vad har då de båda första områdena gemensamt, som skiljer dem ifrån de 
båda övriga, och som dessutom kan tänkas påverka respektive dimension av 
exportframgång? Om vi börjar med att skärskåda indikatorerna för de främsta indexen 
som används i analyserna av entreprenörskap och relationsmarknadsföring – innovativ 
produktorientering respektive relationsorienterad marknadskommunikation – så inser 
man lätt att dessa företeelser både är försäljningsfrämjande och relativt 
kostnadskrävande, det vill säga de torde hellre gagna exportförsäljningen än 
lönsamheten. Det första indexets indikatorer består av åtgärder som syftar till att få 
fram så attraktiva produkter som möjligt för respektive marknad, medan indikatorerna 
för det andra indexet beskriver andra marknadsföringsåtgärder som utförs i syfte att få 
kunderna att attraheras av dessa produkter. Aktiviteter såsom utveckling av nya 
attraktiva produkter och personliga besök hos utländska kunder och varumässor 
gynnar försäljningen, men är även kostsamma för företagen och kan därför dra ned 
lönsamheten. Om vi istället betraktar de variabler som konstituerar de mest tongivande 
indexen för kunskapsorientering och inre kontrollförankring – informationsinsamling, 
planering och uppföljning respektive ändamålsenliga motiv för olika exportåtgärder – 
så består dessa av aktiviteter som hellre torde gagna lönsamhet än försäljning. Att 
samla in relevant information och planera innan man utför exportrelaterade aktiviteter, 
liksom att man har rationella motiv för sina handlingar, behöver inte kosta mycket för 
företagen. Sådana aktiviteter kan tvärtom istället spara in höga kostnader som 
företagen annars skulle ha dragit på sig, på grund av de misstag som hellre blir följden 
då kunskap och kontroll inte tillämpas. Därmed inte sagt att exportförsäljningen skulle 
missgynnas av dylika aktiviteter, tvärtom, men vad kunskapsorientering och inre 
kontrollförankring främst handlar om är effektivitet, det vill säga samma sak som det 
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lönsamheten är mått på inom en verksamhet. Försäljningsfrämjande insatser är viktiga, 
inte minst inom exportverksamhet, men vill det sig illa kan dessa insatser kosta mer än 
de smakar i lönsamhetstermer. 

De båda övriga framgångsmått som tillämpas i studien – antal 
exportmarknader samt det subjektiva måttet framgångsrik export – visar sig vara 
sekundära, men inte betydelselösa som indikatorer för exportframgång. De är både 
teoretiskt valida och empiriskt reliabla, något som diskussioner och test genomgående 
har visat. Dessa mått har dock varsina svagheter som ger dem, tagna var för sig, lägre 
värde som enskilda mått på exportframgång. Om vi börjar med antal marknader som 
det exporteras till, gäller att oavsett olika åsikter om hur väl måttet kan anses mäta 
exportframgång ur ett teoretiskt perspektiv, är det osäkert i hur stor omfattning olika 
strategiska exportåtgärder faktiskt påverkar måttet ifråga. Antal exportmarknader är 
det av framgångsmåtten som främst påverkas av vilken bakgrund företagen har, men 
bakgrundsfaktorerna är ju opåverkbara av företagen själva på kort sikt, och därför av 
något mindre intresse. Även om det självklart är betydelsefullt att få reda på att export 
till många länder är en resurskrävande verksamhet, som främst kan bedrivas av stora 
företag, teknologiskt avancerade företag, samt mer centralt placerade företag – i 
enlighet med både contingencyteori och det resursbaserade perspektivet. 

Men, vad det gäller övriga områden, de generella, uppvisar antal 
exportmarknader som regel färre och svagare samband än de övriga måtten, vilket inte 
minst framgår av analyserna i kapitel sju. Ett än värre problem är att i många fall, 
förutom när det gäller bakgrundsfaktorerna, är det dessutom ovisst om antal 
exportmarknader faktiskt är den beroende variabeln av de två i de fall där samband 
påträffas. Det har redan diskuterats att avseende de engagemangsrelaterade faktorer 
som är av organisatorisk natur, vilka uppvisar samband med antal exportmarknader, så 
är det mest logiskt att tänka sig att först uppstår situationen med export till många 
länder och därefter organiserar man på ett sätt som bäst matchar denna situation. Om 
man så på variabelnivå granskar övriga samband som återfinns med antal 
exportmarknader, finner man att för några av dessa kan man misstänka att det är 
samma ”omvända” beroendeförhållande som föreligger. Såväl företagsledarens 
språkkunskaper som frekvensen av mässbesök och besök av utländska affärskontakter, 
kan kanske snarare vara en följd av export till många länder, än tvärtom. 

Svagheten med det subjektiva måttet framgångsrik export är just att det är 
subjektivt, vilket i slutänden kanske även visar sig vara en styrka. Svagheten med 
subjektiva mått har ur teoretisk synvinkel diskuterats tidigare i avhandlingen. Om vi 
ser till de av studiens resultat som berörs av måttet, framstår det vid en första anblick 
även vara svagt som empirisk värdemätare. Det förekommer relativt få och svaga 
samband med måttet, och de samband som förekommer är svåra att tolka. Inte för 
något enda av de teoretiska områdena framträder framgångsrik export som det mått 
som uppvisar det tydligaste sambandet. Framgångsmåttet utmärker sig inte på något 
sätt, utan framstår istället som något av ett genomsnitt av de övriga måtten. Denna 
reflektion bekräftas om man närmare studerar hur variabeln beter sig i de multivariata 
analyserna i kapitel sju. Där uppvisar den subjektiva indikatorn framgångsrik export i 
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hög grad ett sambandsmönster som överensstämmer med det för indexet 
exportframgång, vilket består av samtliga fyra framgångsmått som indikatorer. 
Sambanden är dock genomgående starkare för indexet än för nämnda indikator, varför 
den senare snarast framstår som en blekare kopia av den förra. Svagheten att inte 
riktigt veta vad det subjektiva måttet faktiskt står för, visar sig därmed även bli en 
styrka i och med att det, åtminstone i den här studien, fångar upp ett genomsnitt av de 
dimensioner som tillsammans konstituerar exportframgång. Om någon i en framtida 
studie väljer att endast använda ett mått på exportframgång, torde därför ett subjektivt 
mått motsvarande det som använts här mycket väl kunna fånga upp kärnbetydelsen av 
begreppet exportframgång. 
 
 
8.5    Implikationer för studiens olika intressenter 
 
Här diskuteras vad som uppnåtts med studien. De viktigaste slutsatserna 
relateras till studiens syfte och forskningsfrågor, samt till den 
undersökningsdesign och datainsamlingsmetod som tillämpats. Vidare lämnas 
förslag till lämpliga uppföljningsstudier och vägar att nå ytterligare fördjupad 
kunskap om exportframgång. Dessutom diskuteras i vad mån praktiker på 
området kan vara betjänta av att ta del av studiens resultat, samt huruvida det går 
att effektivisera företags exportverksamhet i enlighet med dessa. 
 
 
8.5.1  Summering av studiens bidrag till ökad kunskap om exportframgång 
Ett av studiens mer betydande bidrag till kunskapen om exportframgång är att 
det går att peka ut områden av faktorer som är mer, respektive mindre, 
betydelsefulla i sammanhanget. Undersökningens design, breddstudie 
inkluderande ett flertal väl utvalda indikatorer för varje teoretisk variabel som 
studeras på ett representativt urval av företag, erbjuder ett unikt tillfälle att dra 
generella slutsatser av resultaten. Förutom att resultaten visar på faktorer som 
har generell betydelse för exportframgång framgår även att det finns andra 
faktorer som, i likhet med vad contingencyteorin säger, har olika betydelse för 
olika slags företag beroende på i vilken situation de befinner sig. Ett annat 
bidrag är att studien möjliggör en nyansering av kunskaperna om 
framgångsfaktorerna som inte varit möjlig tidigare. Det är just kombinationen av 
en bred datainsamling och multipla mått på exportframgång som lett fram till att 
det här går att urskilja dels gradskillnader mellan olika slags faktorers betydelse 
för exportframgång, dels olika nyanser i betydelsen av dessa beroende på hur 
framgången definieras och mäts. 

Det går att urskilja tydliga mönster i resultaten, och just mängden 
indikatorer i den här studien som pekar i samma riktning bidrar till att ge hög 
trovärdighet åt resultaten. I de flesta fall har de mönster som påträffats dessutom 
varit i överensstämmelse med huvudfårorna i den tidigare forskning, något som 
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bidragit till att stärka förhärskande uppfattningar. I andra fall har den tidigare 
forskningen uppvisat motsägelsefulla eller disparata resultat, trots att tydliga 
mönster har kunnat noteras här. Då har slutsatsen dragits att det i dessa fall rört 
sig om situationsspecifika contingencyfaktorer, eftersom de tidigare studierna 
utförts på skilda branscher, företagsstorlekar, etcetera, för vilka det kan variera 
vilka slags strategier som är mest framgångsbringande. Studiens styrka har 
erhållits genom en kombination av olika teoretiska och metodologiska faktorer, 
som har med undersökningsdesign och genomförande att göra. För det första 
innefattar studien ett stort antal variabler, som tillsammans beskriver ett brett 
teoretiskt fält. För det andra undersöks ett relativt stort antal företag, som är 
omsorgsfullt valda utifrån att kontroll ska erhållas för eventuella skillnader i 
storlek, branschtillhörighet och regional hemvist. För det tredje undersöks alla 
dessa påverkansfaktorer och företag vid ett och samma tillfälle, något som är en 
förutsättning för att erhålla en god jämförbarhet. För det fjärde är 
svarsfrekvensen hög i sammanhanget. Det torde vara sällsynt att lyckas få nästan 
tre av fyra strängt upptagna företagsledare att fylla i en tjugosidig enkät, som 
kanske tagit dem två timmar i anspråk av dyrbar arbetstid. Genom 
procedurbeskrivningen av enkätstudien framgår också hur det varit möjligt att 
genomföra detta, något som kanske kan tjäna som inspirationskälla för 
efterföljare. 
 
 
8.5.2  Fortsatt forskning inom området 
Med utgångspunkt i det här projektets design och resultat framtonar ett antal nya 
empiriska studier som tänkbara fortsättningar på detta. För det första behövs det 
ytterligare liknande studier, i konfirmerande syfte, för att resultatens 
generaliserbarhet ska kunna avgöras. Det är då lämpligt att inkludera 
undersökningsföretag som tillhör andra branscher och regioner, samt kanske 
även större företag än dem som ingått här. Förutom att man genom sådana 
uppföljande studier tydligare kan peka ut generella framgångsfaktorer vid 
export, innebär replikerande studier som inkluderar andra slags företag även att 
kunskaperna kan öka om vad som är att betrakta som contingencyfaktorer och 
inte i sammanhanget. Studiens resultat, i jämförelse med andra 
forskningsresultat, har gett en antydan om att det avseende vissa strategival och 
tillvägagångssätt, exempelvis fokusering kontra diversifiering och anpassning 
kontra standardisering, kan vara situationsberoende huruvida det ena eller andra 
sättet är att föredra för exportframgång. Genom alternativa studiedesigner går 
det att få ökad kunskap om vilka som är att betrakta som contingencyfaktorer, 
om vad som är styrande för dessa, samt kanske även om existensen av andra 
sådana faktorer än dem som utpekats här. 

För det andra skulle det kunna vara givande med longitudinella studier 
för att närmare kunna studera vilka kausala riktningar som existerar. Bland de 
faktorer som ingår i studien finns ett antal, främst inom området 



 196

exportengagemang, som kan antas ha ett reciprokt eller oklart förhållande till 
exportframgång. Resultaten här visar att samband finns, ibland starka sådana, 
men på grund av att det är en tvärsnittsstudie går det inte att fastslå sambandens 
riktningar. I vissa fall kan man misstänka att det rör sig om ömsesidig påverkan 
mellan studerad variabel och exportframgång, i andra fall kan det till och med 
vara så att exportframgång är den oberoende och orsakande variabeln av de två. 
Med flera återkommande studier skulle det finnas större möjligheter att utreda 
sådana oklara sambandsförhållanden. 

För det tredje skulle det även vara givande att även med andra metoder 
än surveyundersökningar söka djupare förståelse för de samband som existerar. 
Sådana studier skulle exempelvis kunna användas för att generera hypoteser om 
bakomliggande orsaker till sambanden, finna troliga indirekta samband och till 
att skönja mer komplexa system av olika handlingsvägar och konsekvenser. 
Även om både samband och kausala riktningar kan studeras med enkätstudier, är 
det svårt att enbart med hjälp av sådana nå djupare förståelse för vad det är som 
styr sambanden, för hur de uppstår och för vad det i praktiken går att påverka 
inom exportverksamheten i enlighet med de samband som råder.  
 
 
8.5.3  Vad företagare och andra praktiker kan lära av studiens resultat 
Vi har redan tidigare sorterat bort de strukturella bakgrundsfaktorerna ifrån dem 
som är praktiskt påverkbara för företagen. Inom de övriga teoretiska områdena 
varierar det mellan sådant som är relativt enkelt att påverka i positiv riktning, 
bara företagarna är medvetna om förändringsbehovet, och sådant som är 
betydligt svårare att påverka. Exportengagemang har som tidigare diskuterats 
troligen ett dubbelriktat samband med exportframgång. Det innebär att 
engagemanget, delvis per automatik, ökar i takt med att framgången ökar. Ju 
mer exportomsättningen växer, ju fler länder man exporterar till och ju 
lönsammare företagets exportverksamhet blir, desto större blir även 
engagemanget för exporten. Det här handlar om näst intill självklara samband. 
Men, eftersom även exportframgången antas öka med ett ökat engagemang, 
finns det också möjligheter att påverka framgången den vägen. På ledningsnivå 
är det antagligen så att det antingen finns ett stort exportengagemang som inte 
behöver påverkas, eller så saknas detta och då går det inte heller att påverka. 
Detta engagemang kan naturligtvis växa eller avta med tiden, men de aktiva 
påverkansmöjligheterna är kanske minimala. Möjligheterna att aktivt kunna öka 
exportengagemanget i ett företag torde därför vara störst om insatserna sker i en 
situation där det redan finns en entusiastisk företagsledning, och att denna 
försöker entusiasmera den övriga personalen. Om exporten är viktig för ett 
företag är det även betydelsefullt att det anställs exportinriktade personer och att 
dessa utbildas och stöttas i företagets exportaffärer så att de tycker att det är 
roligt och viktigt att exportera. 

•
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Relationsmarknadsföring visar sig i studien vara betydelsefullt för 
exportframgång. Även om det kan vara svårt att påverka människors sociala 
talang i nämnvärd utsträckning, finns det ändå många konkreta saker som kan 
göras inom ett företag för att utveckla relationerna med kunder, representanter 
och andra intressenter. Det går att utarbeta interna program för att söka förbättra 
kundservicen och för att ge representanterna nödvändig support. Det går även att 
lära sig planera in fler personliga möten med nyckelpersoner och att öka graden 
av anpassning till de främmande marknader som betjänas. Inom området 
kunskapsorientering visar sig det viktigaste delområdet för exportframgång vara 
informationsinsamling, planering och uppföljning. Det borde vara saker som det 
är tämligen enkelt att utveckla och förbättra. Det krävs naturligtvis att resurser 
avsätts till detta, men som studiens resultat visar så kan det vara väl värt att göra 
denna prioritering om exportframgång eftersträvas. Det kan vara bra att införa 
rutiner för insamling av marknadsdata, samt planering och budgetering av 
exportverksamheten, liksom att kräva in rapporter från de utländska 
representanterna.  

Ett område som det kan vara svårare att ändra inställning och rutiner 
inom är inre kontrollförankring. Förmodligen är det på samma sätt som med 
exportengagemang, att antingen så har man det redan, eller så saknas det och då 
går det inte att göra så mycket åt. Om inte exportsatsningen, eller 
företagargärningen i stort, redan präglas av ändamålsenliga motiv och 
ekonomiskt rationella handlingar, kan det vara svårt att helt plötsligt förändra 
detta. Det bästa sättet är då kanske att ta in nya personer i företagsledningen. 
Inom området entreprenörskap återfinns delvis liknande problem. De 
entreprenörsegenskaper som har med företagares personligheter att göra är 
naturligtvis svåra att lära in, om de inte redan finns i grunden. Den del inom 
entreprenörskapsområdet som i studien visade sig utöva störst inverkan på 
exportframgång, innovativ produktorientering, torde dock de flesta företag 
kunna påverka åtminstone i viss utsträckning, genom att mer aktivt satsa på FoU 
och produktutveckling. Här handlar det om vilka prioriteringar som görs, och 
om vilka möjligheter företagen har att frigöra resurser. Små företag med 
begränsade resurser är tyvärr alltför ofta fastlåsta i den befintliga produktionen, 
och i försäljningen av de befintliga produkterna, för att med lätthet kunna satsa 
på utveckling av nya attraktiva produkter. 
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Summary in English 
 

Successful Exporters – A Study of the Impact of  
Strategic Factors on Export Performance for SMEs 

 
Need for Research on Export Success - Background and Aim of the Study 
Having successful exporters is an important asset for all countries that participate in 
global trade. Especially small open economies, like Sweden, depend on foreign trade 
for economic growth and prosperity. They do not rely only on large global companies, 
like Volvo and Ericsson; the role played by Small and Medium-sized Enterprises 
(SMEs) involved in export is also significant. It is known that SMEs are great 
contributors to the wealth of countries. It is also known that export has a positive 
effect on company growth, and that company growth has a positive effect on the 
overall economy of a country. It is therefore of public interest to learn more about 
factors influencing the degree of success of export for SMEs. 

A review of related literature shows that it is not understood clearly enough 
which factors are the most important ones for achieving successful export 
performance. In total, a considerable number of studies have been conducted during 
the years about success factors and export performance. Most of them have focused on 
quite a restricted number of questions and limited fields of the topic, which means that 
a holistic view has seldom been taken. Overall, a vast selection of different variables 
has been studied, but not all of them simultaneously, on the same sample of companies 
or by the same researchers. Consequently, the picture formed by research in this area 
is a bit vague, and the results are sometimes confusing; no generally accepted theory 
or model of export success has been found. 

The rationale of this study is that we do not have enough knowledge about the 
characteristics of successful exporters. Thus, further research is warranted about which 
are the decisive conditions, and the manner in which they are crucial for SMEs 
becoming successful in exporting. The purpose of this study is to investigate which 
factors that are of particular importance for export performance among small and 
medium-sized manufacturers. The study further highlights factors that are within the 
powers of the exporters to influence themselves. The aim of the present study is linked 
to some relevant research questions: 

- Is it possible to identify some general factors among successful 
exporters that, independent from company background and lines of 
business, distinguish them from less successful exporters? 

- In the event that such general factors can be determined, is it then 
possible to identify which of them that have a particular influence 
on export success? 

- Do the two questions above give the same answers independently 
of the definition of export success and how it is measured, or are 
there slight differences depending on such issues? 

•
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A Pattern of Success Factors is Emerging – Theoretical Frame of Reference 
Traditional internationalization theories do not explicitly explain why some SMEs are 
successful in exporting, whereas some are not. The most appropriate theory of those is 
judged to be the resource-based perspective on internationalization, which state that 
there are fundamental differences between how small and large companies enter 
foreign markets. Not even that theory gives however a satisfactory answer to the 
question about which are the most important success factors when exporting. This 
perspective is nevertheless the theoretical framework for the present study, together 
with the contingency theory about efficiency and effectiveness in organizations. 
According to the contingency theory, there is no single way to organize companies 
that is optimal in all situations. What actually constitutes the most effective manner 
depends on variables like environment, technology and size. For that reason, the three 
factors “region”, “line of business” and “size of firm” are used as control variables in 
the present study. 

A literature review on definitions and measures of export success has caused 
four different measures to be used as indicators of performance in the study: “export 
intensity” (export as percentage of total turnover), “export profitability”, “number of 
export markets” and “successful export”, which consists of subjective statements of 
the respondents. Earlier research also indicates that two kinds of factors, which could 
influence export success, are not suitable to regard as strategic success factors. The 
first group contains internal and external background factors, which are hard or 
impossible for the companies to influence and change. The other group consists of 
factors related to the commitment to exporting. The problem with the last group is that 
those factors cannot be regarded as being independent of export success, since they 
often are a result of the scope or extent of the export. This fact sometimes makes them 
more dependent than independent, and in the present study, these factors are treated as 
having a reciprocal relationship to export success. 

As already mentioned, there is no single theory or model of export success 
that is generally accepted. This is also the case with the manner of categorizing the 
independent strategic factors that might influence export success, which is covered in 
many different ways in the literature. With these factors, that have turned out to be 
significant in empirical studies published in well-reputed scientific journals, as a 
starting-point, I have developed four different categories of potential success factors:  
entrepreneurship, relationship marketing, knowledge orientation and internal locus of 
control. The last category is sometimes, in the literature, included in entrepreneurship. 
There are good reasons however for separating the two, since empirical research has 
not been able to show that this is a quality that is more related to entrepreneurial 
firms/persons than to others. The schematic research model of the present study can be 
seen in Figure 1 here below.   
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Relationship marketing

Knowledge orientation

Internal locus of control Commitment

Export success

Entrepreneurship

 
 
Fig. 1  The comprehensive research model (background variables not included in the model).   
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Research strategy 
In order to identify general success factors for export, it was found to be convenient to 
conduct a survey on a quite large sample of small and medium-sized exporting firms. 
It was decided that the size of investigated companies should be between 1 and 199 
employees each, excluding the manager. In Sweden, SMEs are typically defined as 
having a maximum of 200 employees, a categorization which is suitable for the 
industry structure of this small country. The two control variables beside the size of 
the firm – line of business and region – have determined the selection of the sample. 
All companies fulfilling the criteria of size, line of business (two industries selected) 
and location (two regions selected) were chosen to be part of the sample. The regions 
are Stockholm and the northern part of Sweden (the four most northern provinces), 
representing the centre and periphery respectively of Sweden. The selected lines of 
business are the metal goods industry and the engineering industry, representing 
different levels of advanced technology. The industries were found to be almost 
equally represented in terms of absolute numbers in the two regions. The sample 
consisted of a total of 339 companies. 

The questionnaire was despatched by postal delivery and addressed to top 
management of each company. The highest manager was approached because it is 
known that he/she normally has a great influence on the export business of SMEs. A 
final response rate of 70.5 per cent was reached, corresponding to 239 usable 
questionnaires. Different statistical methods were used to analyze the data. The 
methods chiefly presented in the dissertation are correlation analysis, component 
(factor) analysis and multiple regression analysis. 
 
Results and analysis 
The first analysis that is carried out is a test of correlations between each of the 
independent variables (success factors) and the dependent variables (measures of 
export success), including the control variables. The purpose of this analysis is two-
fold. Firstly, it gives an overview of where to find the strongest bi-variate relations in 
the set of data. Secondly, it facilitates the possibility to compare the results of this 
study with other, earlier research results on a detailed level. All three control variables 
(company size, line of business and region) turn out to have correlations with an 
indicator of export success. Every one of the different indicators of commitment has 
quite strong correlations with different measures of export success. Of the variables 
that belong to the field of Entrepreneurship, product development has the clearest 
connection to export performance. In the field of Relationship Marketing almost all of 
the variables have fairly strong correlations with at least one of the dependent 
variables; especially the participation in trade fairs seems to have a strong connection 
to export success. Among variables indicating that the companies are knowledge-
orientated, the sub-group which in one way or another describes collection of market 
information, planning and follow-up show quite strong correlations with export 
success; while the group of variables which describes education, proficiency and 
experience do not. Concerning the variables that indicate an internal locus of control, 
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the results show that rational motives, systematical choices and the absence of chance 
have clear correlations with export performance, but variables describing different 
deliberate strategies have less such correlations. 

The next step in the analysis is a variable reduction which is made for clarity  
and to make it possible to rank the variables after their influence on export success. A 
first index, called ‘Export Success’, was made of the four different performance 
indicators. The reliability of that index is quite high, with a Crobachs alpha value of 
0.82. The background variables, including the control variables, turned out to differ 
too much from each other, so it was not possible to form indexes of them. From the 
component analysis it was possible to extract three different components from each of 
the five other groups of variables (all with an Eigen value over 1). Of the total of 
fifteen components, all but two were possible to transform into indexes. The indicators 
of commitment to export formed three different indexes, called ‘Volume of 
Commitment’, ‘Organizational Commitment’ and ‘Export-Orientated Attitudes’; all 
regarded as having reciprocal relationships with export success.  

Furthermore, there are influential factors that are regarded as being strategic 
and independent in their relationship with export success. In the first field, 
‘Entrepreneurship’, it was possible to create two indexes: ‘Innovative Product 
Orientation’ and ‘Technological Progressiveness’. The third component of that 
analysis was dominated by variables expressing different entrepreneurial attitudes, but 
these varied too much from each other for creating an index, so the original, individual 
variables were kept for the rest of the analyses. In the field of ‘Relationship 
Marketing’, three different indexes were formed: ‘Relationship-Orientated Marketing 
Communication’, ‘Personal Relations with Foreign Business Contacts’ and ‘Market 
Adaptations are Managed by Representatives’. Among the knowledge-orientated 
variables, three indexes were made: ‘Collection of Information, Planning and Follow-
up’, ‘Management’s Export-Related Knowledge’ and ‘Employees´ Level of 
Education’. In the last group of variables, connected to internal locus of control, two 
indexes were created: ‘Utilitarian Reasons for Different Export Activities’ and 
‘Focusing as Deliberate Strategy’. The variables that dominated the third component, 
expressing low costs and prices as a deliberate strategy, differed too much from each 
other and could not form an index, so they were kept as individual variables in the rest 
of the analyses. 

In the final multiple regression analyses, the aim is to find out which kind of 
independent variables have the highest grade of influence on export success, and 
which variations there are in the effect on different indicators of export success. It is 
found that the background variables, including the control variables, have the least 
influence on all success measures, except for the number of markets exported to. It is 
also found that commitment has the highest effect on all indicators of export 
performance. The last analysis is a ranking of the most influential indexes from each 
of the four strategic fields of independent variables. The result is that the index called 
‘Relationship-Orientated Marketing Communication’, in the field of relationship 
marketing’, comes first in rank. On second place comes the index ‘Utilitarian Reasons  
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for Different Export Activities, connected to internal locus of control. Then follows 
‘Collection of Information, Planning and Follow-up’, which is a part of knowledge 
orientation. On last place in this ranking comes ‘Innovative Product Orientation’, 
which is one of the entrepreneurial attributes in the study. 

When analyzing the variations of the different indicators, or measures of 
export success, two of them are differing somewhat from the rest. As already 
mentioned, the largest impact of the background variables, is made on the number of 
foreign markets. Throughout all analyses, it is found that the control variables and 
other background variables have a significant influence on the number of export 
markets. The other indicator of export success that differs from the rest is the 
profitability of the export. Background variables have a quite limited impact on 
companies export profit. Instead, the indexes ‘Collection of Information, Planning and 
Follow-up’ and ‘Utilitarian Reasons for Different Export Activities’ have their 
strongest relationship with this success indicator. The success measure, except for the 
index ‘Export Success’, that have the most and strongest relations to the independent 
variables is ‘Export Intensity’. The fewest and weakest such relations have the 
subjective measure called “Successful Export”. The index and the two last indicators 
however, are all following the same kind of pattern in the analyses; it is only the 
degree of the relations that differs. 
 
Conclusions and discussion 
The results of the study confirm the existence of general success factors for exporting, 
independent of size of the firm, line of business or location. It is also shown that the 
degree of impact of these factors differs from each other. Furthermore, the results 
show that even if a set of export success indicators have a high reliability and can be 
used together as an index, there are variations in which dimensions of export 
performance they measure, and in which variables that influence them. The theoretical 
field that has the strongest relation to export success, is commitment to export. As a 
starting point for this study, it is assumed that performance and commitment have an 
interdependent relationship, which sometimes appears to be axiomatic. Therefore, 
other kinds of factors are regarded as more interesting from a strategic point of view. 
The analysis made it possible to rank the four fields of general and independent 
success factors after their importance for export success; the result is shown in Table 1 
here below. 
 
 
Table 1 General and independent success factors, with their most significant sub-fields/indexes, 
ranked after importance for export success. 
 
Ranking of theoretical fields Most significant sub-field/index 
1.  Relationship marketing Relationship-Orientated Marketing Communication 
2.  Internal locus of control Utilitarian Reasons for Different Export Activities 
3.  Knowledge orientation Collection of Information, Planning and Follow-up 
4.  Entrepreneurship Innovative Product Orientation 
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Some of the studied success factors which were regarded as general, might not be that 
general, when also taking earlier research results into consideration. Focusing, as 
deliberate strategy when exporting, as well as adapting products, prices and other 
things to foreign markets, are in this study found to have a positive influence on export 
success. In other studies however, the opposite strategies – diversifying and 
standardization – have been found to be more efficient. Correspondingly, education 
and formal proficiencies of management and employees, as well as low costs and 
prices as deliberate strategy, are shown to be of no, or insignificant importance for 
export success in this study; but earlier findings indicate that these things sometimes 
are important. The conclusion is that those characteristics of companies are so called 
contingency factors. That means, it depends on the situation – like differences in 
industries, products or markets – if those factors should be regarded as success factors 
or not, for export. 

One category of independent variables is quite difficult for the companies to 
influence and change, and has therefore not been treated as strategic success factors in 
the study, namely the background factors. Some of the results regarding these are still 
interesting to mention, especially for the control variables – size of firm, line of 
business and location. Larger companies are more professional in their actions, than 
the smaller ones, and for that reason, more successful in export. According to the 
resource-based perspective of internationalization, not only financial resources are 
crucial for exporting, but also human resources. Management in larger companies is 
analyzing and planning to a greater extent. The technology is more advanced, and 
larger companies adapt more to foreign markets, than smaller ones. Another result in 
the study is that an industry that uses advanced technology also has more elaborate 
export behaviour and for that reason, they are more successful than others. In the 
study, the engineering industry follows the most advanced and proactive pattern of 
establishment on foreign markets. Those companies have also, for obvious reasons, 
more differentiated and unique products than the metal goods industry. Because the 
products are more advanced in the engineering industry, those companies spend more 
funds and time on research and development (R&D), customer service and similar 
issues that also improve export performance.  

Concerning the two regions in the study, the differences in export 
performance are not that pronounced, but still, the companies located centrally, in 
Stockholm, are a bit more successful than the peripherally situated companies in 
northern Sweden. It also seems that companies from different regions can adopt 
different strategies as compensation for resources that they do not have, in order to 
become more competitive. There are differences in export behaviour between the two 
regions, which are not equivalent to the slight differences in export success. In the 
companies from Stockholm, employees and management have higher education and 
better knowledge in foreign languages, while the companies from northern Sweden 
have adapted their export activities to the foreign markets, to a greater extent. Of the 
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other background variables, the results of this study indicate that being a subcontractor 
has some implications for export success. Subcontractors are less successful in 
exporting than others. In earlier studies the results are inconclusive, since it has been  
indicated that it is either good or bad for the export to be a subcontractor, so this might 
also be one of these so called contingency factors. 

In the light of the two schools of thought, contingency theory and the 
resource-based perspective on internationalization; conclusions are also drawn on a 
more general theoretical level from the results of the study. According to the 
contingency theory, it sometimes depends on the specific situation what the most 
important factor for export success would be. The results in this study indicate that the 
more specific the circumstances are, the less important they are for export, and the 
more general the phenomenon is, the more important it is for success. The background 
variables and entrepreneurial variables, like product qualities and R&D, are less 
generally applicable to companies and less important for export success. Commitment 
to exporting and relationship marketing are, on the other hand, more general and more 
important as success factors. Knowledge orientation and internal locus of control come 
in between, in both respects. A similar scale is also possible to make for the different 
resources needed for exporting. Such scale goes from resources that are 
technical/”hard”, and less important for exporting, to resources that are human/”soft” 
and more important for export performance. Background variables and product-related 
resources, considered as hard, are more rigid and deadlocked and less important for 
export success, while commitment and components of relationship marketing (e.g. 
social contacts and ability to adapt) are considered as soft personal recourses, which 
are more flexible and more important for export success. 
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Du som är företagsledare!                                   Bilaga 1 
 
Genom detta frågeformulär får Du och Ditt företag förmånen att delta i den mest omfattande vetenskapliga 
undersökningen i sitt slag, som utförts i Sverige. Enkäten riktar sig till samtliga exporterande företag, med 
mellan 1 och 199 anställda, inom branscherna ”Industri för metallvaror” respektive ”Maskinindustri”, vilka är 
belägna i antingen Stockholms län eller i något av de fyra nordligaste länen, totalt ca 500 företag. Studien 
fokuserar på olika exportaktiviteter och syftar till att ge ökade kunskaper om hur denna typ av företag kan 
förbättra och effektivisera sina exportaffärer. Undersökningen genomförs av Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet och Mitthögskolan, i samarbete med Exportrådet, ALMI Företagspartner och 
Handelskamrarna i berörda län. 
 
Resultaten kommer att avrapporteras under kommande vinterhalvår dels i form av en skriftlig 
resultatsammanställning, dels i form av två konferenser (en i Stockholmstrakten och en i en Norrlandsstad). 
Konferenserna kommer förutom presentationen av undersökningsresultaten även att innehålla andra föredrag om 
export, samt seminarier där konferensdeltagarna får möjlighet att byta exporterfarenheter med varandra.  
 
Som tack för att Du deltar i studien, genom att fylla i och återsända enkäten, kommer Du naturligtvis att 
erhålla både resultatsammanställningen och en exklusiv inbjudan till konferenserna! Det är av avgörande 
vikt för undersökningens tillförlitlighet att vi får in samtliga svar. Vi vädjar därför till Dig om att Du fyller i 
enkäten. Det bör inte ta mer än ca 45 minuter. Enkätsvaren sänder Du tillbaka till oss senast den 14 maj 
1999. (Använd helst det bifogade portofria svarskuvertet!) 
 
 

Konfidentiella svar 
 
Enkätens svar kommer att behandlas fullständigt konfidentiellt! Inga av de svar som avlämnas kommer att vara 
möjliga att spåra tillbaka till respektive företag/företagsledare. Numret som återfinns på enkätens framsida 
avlägsnas så fort den ifyllda enkäten anlänt och prickats av mot sändlistan, och finns med endast för att vi ska 
veta vilka som svarat (så att Du slipper onödiga påminnelser, samt erhåller resultatsammanställning och 
konferensinbjudan). Studiens resultat kommer endast att redovisas i aggregerad, statistisk form, så att inget 
enskilt företag går att spåra.  
 
 

Så här fyller Du i enkäten!
 
- För de flesta frågor gäller att endast ett av svarsalternativen ska markeras. I de fall fler än ett alternativ kan/ska 
markeras, finns detta speciellt angivet i anslutning till respektive fråga. 
 
- Om Du vid någon fråga är osäker på Ditt svar, eller om inget av svarsalternativen till fullo passar in, vill vi 
ändå att Du väljer det alternativ Du uppfattar som det mest närliggande svaret. (Vid flera frågor är det också 
möjligt att skriva in ett eget svarsalternativ, om inget av de fasta alternativen passar.) Det är viktigt att Du 
söker besvara alla frågor, eftersom uteblivna svar kan medföra att delar av undersökningen blir helt 
oanvändbara. 
 
- I de fall där företaget ingår som en del i en koncern gäller:      
   alt.A)  Om olika juridiska företagsenheter betjänar hemmamarknaden respektive exportmarknaderna –  Ska Du 
svara för båda (alla) enheternas räkning!        
   alt.B)  Om den egna företagsenheten betjänar både inhemska och utländska marknader –  Ska Du svara enbart 
för den egna enhetens räkning! 
 
 
 
Har Du frågor kring enkäten, den vetenskapliga studien eller något annat, hör av Dig till någon av nedanstående 
personer: 
 
Projektansvarig                   Projektassistent  Vetenskapligt ansvarig                 
Doktorand Lars-Anders Byberg                  Fil kand Ingela Lundgren Professor Barbro Anell          
Mitthögskolan                       Mitthögskolan       Umeå universitet             
Tel. 063-165420                  063-165579  Tel. 090-7867649             
Lars-Anders.Byberg@mam.mh.se              Ingela.Lundgren@fco.mh.se               Barbro.Anell@fek.umu.se             
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Personliga frågor till företagsledaren* 
 
* Med företagsledare avses i enkäten VD eller motsvarande operativt ansvarig person inom företaget
               
___________________________Bakgrund_____________________________ 

 
1. a) Vilket år kom Du till företaget - alt. startade Du företaget? 1             19…………… 
     b) Vilket år blev Du företagsledare vid företaget? 2                                19…………… 
     c) Vilket år började Du arbeta inom den här branschen/industrin? 3   19…………… 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Har Du innan detta uppdrag som företagsledare   Ja, vid detta företag under  
innehaft annan chefsposition?   Sammanlagt4.............………...år 
Båda ”Ja-alternativen” får markeras!   Ja, vid annan/annat organisation/företag  

 under sammanlagt5.…………år 
    0 Nej 
__________________________________________________________________________________________ 
3. a) Vilket av följande passar in på Dig som  1 …grundaren av företaget 
företagsledare? Jag är……6   2 …släkting till grundaren eller ingift 
    3 …annan person rekryterad inom företaget
    4 …annan person rekryterad utifrån 
   
 b) Vilket kön7 och vilken ålder8 har Du?  1 Man  
    2 Kvinna       Födelseår: 19……... 
 
 c) Hur stor andel av företaget ägs av Dig och Din familj*?9 ………………..% 
  
 d) Vem tror Du kommer att efterträda Dig den dag  1 Familjemedlem, annan släkting 
 Du pensionerar Dig, eller slutar vid företaget?10 2 Annan person, utomstående 

3 Ingen, företaget läggs ned 
  

* Med familj avses här make/maka, föräldrar, syskon och barn  
__________________________________________________________________________________________  
4. Vilken är Din högsta utbildning?11  1 Folkskola 

2 Grundskola/realskola 
3 Tvåårigt gymnasium 
4 Tre-/fyrårigt gymnasium 
5 Universitets-/högskolestudier men ej 

examen 
6 Universitets-/högskoleexamen 
7 Annan högsta utbildning, nämligen.............. 

…………………………………………………. 
__________________________________________________________________________________________ 
5. Vilka språkkunskaper anser Du Dig ha?                            
                         Kunskaper 
Språk                                        Mycket dåliga      Dåliga              Medel                 Bra             Mycket bra 
Engelska12                  0       1     2    3   4

Tyska13                   0       1     2    3   4

Franska14                   0       1     2    3   4

Spanska15                   0       1     2    3   4

Annat16:................….…………………..             1     2    3   4

__________________________________________________________________________________________ 
6. Har Du arbetat med export inom annat/andra   Ja, under sammanlagt:……………år,17 
företag innan Du började vid det här företaget? inom:……………stycken företag18

    0 Nej 
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7. a) Hur lång tid har Du vistats utomlands (inklusive sem.)  
     under de senaste 12 månaderna?19  Ca…………………….veckor 
    
     b) Har Du någon gång arbetat, (varit stationerad minst 1 Ja 
     tre månader) utomlands?20   0 Nej 
__________________________________________________________________________________________ 
8. Brukar Du själv göra affärsresor till Era nuvarande   Ja, ca...........................gånger per år 
exportmarknader?21   0,5 Ja, fast mer sällan än en gång per år 

0 Nej, aldrig 
__________________________________________________________________________________________ 
9. Brukar Du själv göra affärsresor till andra potentiella   Ja, ca...........................gånger per år 
exportmarknader?22   0,5 Ja, fast mer sällan än en gång per år 
    0 Nej, aldrig 
 
 
 
_______________________Företagsrelaterade frågor__________________________ 
 
 
10. Vilka tre av följande tänkbara företagsmål anser  1 Hög lönsamhet 
Du vara viktigast?23,24,25    2 God likviditet 
Rangordna genom att sätta 1 för det viktigaste, osv! 3 Hög omsättning 

4 Stora marknadsandelar 

5 Hög produktivitet 

6 Bra företagsimage 

7 Många anställda 
__________________________________________________________________________________________ 
11. Hur intresserad är Du av att företaget växer och blir större?26 

    Mycket              Ganska             Ganska              Mycket 
 intresserad         intresserad        ointresserad      ointresserad 
         3                      2                      1                     0

__________________________________________________________________________________________ 
12. Har Du eller företaget startat eller förvärvat något  1 Ja 
annat företag under de senaste tre åren?27  0 Nej 
__________________________________________________________________________________________ 
13. Vilket av vidstående två tillvägagångssätt  1 Satsa ordentligt från början för att inte  
föredrar Du då det gäller att lansera nya produkter?28 tappa fart. 

2 Testa i liten skala så att förändringar kan 
göras. 

__________________________________________________________________________________________ 
14. Vilken av vidstående två typer av projekt  1 Lågriskprojekt som har stor sannolikhet att  
föredrar du?29    åtminstone betala sig.  

2 Högriskprojekt som har chans till mycket 
stor avkastning. 

__________________________________________________________________________________________ 
15. Upplever Du det som att Ni i samband med Era utlandssatsningar tagit ekonomiska/andra risker?30 

                               I stor utsträckning     I viss utsträckning      I liten utsträckning          Inte alls 
                                                      3                     2                               1            0

__________________________________________________________________________________________ 
16. Hur upplever Du att riskerna vid exportaffärer är, jämfört med affärer på hemmamarknaden?31

  Mycket större      Något större       Lika stora      Något mindre   Mycket mindre 
            4             3             2             1            0

__________________________________________________________________________________________ 
17. a) Hur mycket tid/vecka lägger Du i genomsnitt ner på företaget?32 Ca..……......tim/vecka 
 
b) Hur mycket tid/vecka lägger Du i genomsnitt ner på exportrelaterat arbete?33  Ca………....tim/vecka  
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_________________Inställning till företag och arbete___________________ 
 

 
 
18. Vad är viktigt för Dig i Ditt yrke?                                     Mycket      Ganska      Mindre      Inte alls 
                                        viktigt        viktigt        viktigt        viktigt       
Att jag och min familj erhåller en bra ekonomisk levnadsstandard 34 3  2 1  0 

Få mycket tid över för familj och fritidsaktiviteter35 3  2 1  0 

Att själv skörda frukterna av mitt arbete36 3  2 1  0 

Arbeta självständigt och vara oberoende av chefer37 3  2 1  0 

Att bidra till framgång för företaget genom mitt arbete38 3 2 1  0 

 
 
Att företaget är stabilt och klarar kriser39 3 2 1 0 

Få en hög social status eller ställning i samhället40 3 2 1 0 

Lyckas bättre än andra företagarkolleger41 3 2 1 0 

Kunna erbjuda människor produkter som förbättrar deras liv42 3 2 1  0 

Kunna erbjuda människor arbetstillfällen43 3 2 1  0 

 
 
 
 
 
19. Här vill vi att Du tar ställning till nedanstående påståenden: 
                    Håller      Håller     Tar del-       Tar
                   fullstän-    delvis       vis av-       helt 
                  digt med     med         stånd      avstånd 
Det är svårt att förstå människor som fortsätter att sträva hårt,  
     trots att de uppnått sådana framgångar som borde göra dem nöjda.44    3 2 1 0

Företagsaktiviteter som inte är lönsamma/produktiva bör undvikas.45  3 2 1 0

Det är bra att samarbeta med andra företag även om det innebär 
     att man hamnar i beroendeställning.46 3 2 1 0

Jag prioriterar dagliga/löpande projekt före långsiktiga.47 3 2 1 0

 
När man är tveksam är det bättre att söka mer information  
       än att fatta ett snabbt beslut.48 3 2 1 0

Det är viktigare att tänka på framtiden än att fokusera på nuet.49 3 2 1 0

Jag nöjer mig med att någonting löser uppgiften,  
        och bryr mig inte om hur eller varför det fungerar.50 3 2 1 0

Vi har vid företaget speciella arbetssätt och rutiner som sällan ändras.51 3 2 1 0

 
Det är oftast klokare att följa sin intuition/känsla,  
        än att planera och kalkylera allting.52 3 2 1 0

Vårt företag karaktäriseras av snabba beslut och handlingar.53 3 2 1 0

Framgång är en fråga om hårt arbete,  
         tur har lite eller ingenting med det att göra.54 3 2 1 0 

Jag har lätt för att koppla bort arbetet då jag är ledig.55 3 2 1 0

 
Det är viktigt att de anställda följer företagets  
         gemensamma norm- och regelsystem.56 3 2 1 0

Jag blir väldigt irriterad när oförutsedda händelser stör min planering.57 3 2 1 0

Det är rätt att även delegera för företaget viktiga beslut  
          och uppgifter till underordnade.58 3 2 1 0 

Jag överväger ofta frågeställningar, även de som inte berör mig personligen.59 3 2 1 0 
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Bakgrundsfrågor om företaget. 
 
_____________________________Personalfrågor___________________________ 
 
20. Hur många anställda har företaget för närvarande, omräknat till heltidstjänster?60 Ca................…st.  
__________________________________________________________________________________________ 
21. a) Hur många anställda (omräknat till heltidstjänster) inom företaget  
      har exportverksamhet som sin huvudsakliga arbetsuppgift?61   Ca.....................st 
                          
      b) Hur många av de anställda arbetar huvudsakligen utomlands?62   Ca.....................st.  
__________________________________________________________________________________________ 
22. a) Hur många av de anställda är utbildade tekniker-/ingenjörer?63  Ca.....................st. 
      b) Hur många av de anställda har universitets-/högskoleexamen?64  Ca.....................st. 
__________________________________________________________________________________________ 
23. Hur många personer består företagets operativa  
ledningsgrupp av?65 ……………...pers. 
__________________________________________________________________________________________ 
24. Hur hög produktteknisk          Mer än tillräckligt    Fullt tillräckligt     Knappt tillräckligt     Ej tillräckligt 
kompetens har Era försäljare                      3                            2                       1                           0 

i genomsnitt?66

__________________________________________________________________________________________ 
25. Har Era anställda strikt avgränsade arbetsuppgifter?67  1 Ja, i huvudsak 

0 Nej, de flesta kan rycka in där det behövs 
__________________________________________________________________________________________ 
26. Hur rekryteras chefer och                    1 Enbart internt 
personer för andra nyckelpositioner?68       2 Framförallt internt 

   3 Lika ofta internt som externt 
  4 Framförallt externt 
  5 Enbart externt 

___________________________________________________________________________
27. Vilket  enskilt kriterium är viktigast vid anställning av 1 Utbildningsnivå/betyg 
chef eller annan nyckelperson? Endast ett alternativ!69 2 Teknisk eller annan fackkompetens 

3 Tidigare chefs-/yrkeserfarenhet 
4 Goda referenser 
5 Egen kännedom om personen 
6 Personliga intryck vid anställningsintervjuer 

och andra möten 
7 Annat, nämligen:…………………………… 

                                   ………………………………………………… 
_____________________________Kundfrågor__________________________________ 
28. Arbetar Ert företag som underleverantör till andra  1 Ja 
företag?70    0 Nej 
__________________________________________________________________________________________
29. Vilken typ av kunder vänder Ni Er till i första hand?71  1 Konsumenter 

2 Företag/andra organisationer 
3 Konsumenter och företag/org. i lika stor 

omfattning 
__________________________________________________________________________________________ 
30. Hur ser efterfrågan på Er huvudprodukt ut över året?72 1 Regelbunden efterfrågan 

2 Säsongsbetonad efterfrågan 
3 Oregelbunden efterfrågan, men ej beroende 

på säsong 
__________________________________________________________________________________________ 
31. Vad för slags kunder koncentrerar sig företaget på?73 1 Endast en väldigt speciell kundgrupp 

2 Några få speciella kundgrupper 
3 Flera olika kundgrupper 
4 Alla möjliga slags kunder 
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______________________Produkter / produktlinjer*__________________________ 
 
*Med produktlinje avses en viss produkt, inklusive olika modeller och utföranden av den. I enkätfrågorna 
används för enkelhets skull endast begreppet ”produkt”, men med sin betydelse utvidgad till att även innefatta 
begreppet ”produktlinje”. Reservdelar och tillbehör räknas här inte som egna produkter. 
 
 
32. a) Hur många produkter har Ni i Ert sortiment?74  Ca...............st 
      d) Ungefär hur stor andel av försäljningen står Er försäljningsmässigt  
          största produkt för?75   Ca……..….% 
__________________________________________________________________________________________ 
33. I vilken grad är Er viktigaste produkt                   I hög grad     I viss grad     I låg grad     Inte alls 
      standardiserad?76                          3               2              1             0 

__________________________________________________________________________________________ 
34. Koncentrerar sig företaget på en/ett fåtal        I hög grad   I viss grad   I låg grad    Inte alls  (alla produkter  
av sina produkter som man prioriterar?77               3               2             1               0         har samma  
                                       prioritet) 
__________________________________________________________________________________________ 
35. Hur mycket skiljer Er huvudprodukt            Helt unik     Sällsynt produkt    Vanlig produkt       Allas pro- 
ut sig ifrån konkurrenternas?                                produkt           / utformning        / utformning        dukter lika 
På hemmamarknaden78  3    2 1 0 

På den största exportmarknaden*79  3   2 1 0

*Med begreppet ”marknad” menas i enkäten detsamma som ett enskilt land! 
__________________________________________________________________________________________ 
36. I vilket stadium av ”produktlivscykeln” befinner sig Er huvudprodukt? 
                   Introduktions-   Tillväxt-       Mognads-     Nedgångs-     Kan ej bedöma/        
                            stadiet             stadiet           stadiet           stadiet           Ej  tillämpbart 
På hemma marknaden80  4 3 2 1  0

På den största exportmarknaden81 4 3 2  1 0 

___________________________________________________________________________           
37. Hur bedömer Ni att Era produkter ligger till  kvalitetsmässigt, i jämförelse med Era konkurrenters 
liknande produkter?  
   Mycket högre     Något högre        Samma          Något lägre       Mycket lägre  
       kvalitet               kvalitet             kvalitet             kvalitet              kvalitet 
På hemmamarknaden82 4    3  2    1 0 

På den största exportmarknaden83 4 3    2  1 0

___________________________________________________________________________  
38. Hur bedömer Ni att era produkter ligger till prismässigt, i jämförelse med Era konkurrenters 
liknande produkter? 

 Mycket högre     Något högre         Samma         Något lägre      Mycket lägre 
                                                             pris                   pris                    pris    pris                   pris 
På hemmamarknaden84 4  3   2 1 0

På den största exportmarknaden85  4 3 2 1 0

 
 
 
____________________Forskning och utveckling  (FoU)*______________________ 
*Med FoU avses här såväl grundforskning med tillämpningar, produktutveckling som kundanpassade lösningar. 
 
 39. Var i organisationen bedrivs (i huvudsak)  1 Produktionsavdelning 
FoU-verksamheten? Endast ett alternativ! 86  2 Designavdelning 

3 Ingenjörsavdelning 
4 Vid olika avdelningar - alt. företaget ej 

indelat i avdelningar  
5 Utanför företaget 
6 Annan lösningen, nämligen.......................... 

…………………………………………………. 
                                                  Bedriver ingen FoU-verksamhet  0  Gå vidare till fråga42! 
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40. a) Ungefär hur stora årliga kostnader har Ni f n för FoU/produktutveckling?87  Ca.................tkr 
      b) Ungefär hur många heltidstjänster motsvarar den mängd arbete som   
           företaget varje år läggs ner på FoU/produktutveckling?88  Ca….….…....st 
__________________________________________________________________________________________ 
41. Är företagets FoU-intresse inriktat mer mot 1 Helt och hållet mot produktförbättringar 
produkt- eller produktionsförbättringar?89  2 Främst mot produktförbättringar 

3 Lika mycket mot produkt- som      
produktionsförbättringar 

4 Främst mot produktionsförbättringar 
5 Helt och hållet mot produktionsförbättringar 

__________________________________________________________________________________________ 
42. a) Hur stor andel av försäljningen kommer från produkter Ni utvecklat själva?90 Ca….………% 
      b) Hur många nya produkter har företaget salufört de senaste tre åren?91 Ca …........…st 
      c) Ungefär hur stor andel av företagets nuvarande försäljning  
          härrör från produkter som  introducerats under de senaste tre åren?92 Ca……...…..% 
 

 
 
 

_________________________Produktion och inköp____________________________ 
 
43. Hur avancerad produktionsteknologi bedömer Ni att Ni har i jämförelse med branschen i övrigt?93

 Mycket mer         Något mer          Lika          Något mindre    Mycket mindre  
   avancerad           avancerad          avancerad         avancerad          avancerad 
         4                       3                   2                     1                      0

__________________________________________________________________________ 
44. Är Ni ISO-9000-certifierad eller motsvarande?94 1 Ja 

0 Nej 
2 Saknar kännedom om ISO-9000 och 

motsvarande 
__________________________________________________________________________________________ 
45. Producerar Ni något på licens från utlandet?95 1 Ja 

0 Nej 
__________________________________________________________________________________________ 
46. Har Ni själva givit licenser för Era produkter till 1 Ja 
utlandet?96    0 Nej 
__________________________________________________________________________________________ 
47. Har Ni någon egen produktionsenhet utomlands?97  Ja, ansvarande för ca…….……% av 

totalproduktionen 
0 Nej 

__________________________________________________________________________________________ 
48. Vilket påstående stämmer bäst in på företagets  1”Vi väntar med att införa en ny teknologi  
förhållningssätt till ny teknologi?98  tills den etablerats i branschen, för att den ska     

växa förbi sina ’barnsjukdomar’ och hinna visa 
sina eventuella fördelar.” 

2”Vi väntar på att andra företag introducerar 
ny teknologi, och kopierar den sedan snabbt.” 

3”Vi är ofta först med att introducera ny 
teknologi inom vår bransch.” 

4”Vi introducerar alltid ny teknologi långt 
före konkurrenterna.” 

__________________________________________________________________________________________ 
49. a) Hur många leverantörer har ni?99  Ca.....................st 
      b) Hur många av dessa är utländska?100 Ca.............…....st 
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Företagets exportverksamhet 
 
__________________________Exportstart och motiv___________________________ 
 
50. Hur började den första exporten?101 1 Som en mer eller mindre oplanerad 

händelse (spontana förfrågningar från utlandet, 
etc) 

2 Till följd av en medveten strategi och egna 
ansträngningar 

__________________________________________________________________________________________ 
51. Vem tog initiativet till   1 Företagsledaren 
utlandssatsningen?102 2 Annan, nämligen………………………….. 
 ………………………………………………… 
__________________________________________________________________________________________ 
52. a) Vilket år verkställde Ni Er första exportorder?103         19………… 
      b) Ungefär sedan vilket år har Ni haft regelbunden (till skillnad mot sporadisk) export?104  19………… 
__________________________________________________________________________________________    
53. Hur ofta i genomsnitt erhåller Ni  4Dagligen/så gott som dagligen 
numera nya order från utlandet?105 3Någon gång per vecka 
 2Någon/några gånger i månaden 
 1 Några gånger per år 
 0Mer sällan 
__________________________________________________________________________________________ 
54. Vilken betydelse har följande faktorer haft som motiv för Er att börja exportera? 
                

       Mycket         Ganska         Endast          Saknar          Frågan 
             stor       stor               liten              helt               inte 
                                                    betydelse     betydelse      betydelse      betydelse       aktuell 
Hård konkurrens/sviktande efterfrågan i Sverige106 4 3  2 1 0  
Överkapacitet/överproduktion107 4 3  2 1 0

Unik produkt/teknologi108 4 3  2 1 0

Konkurrensfördel i produktionen109 4 3  2 1 0

Konkurrensfördel i marknadsföring110 4 3  2 1  0

 
Få tillgång till ”avancerade” kunder111 4 3  2 1 0

Huvudkonkurrenters beslut att börja exportera112 4 3  2 1 0

”Dragits ut” av stor kunds internationalisering113 4 3  2 1 0

Krav ifrån samarbetspartner114 4 3  2 1 0

Statlig stimulans/exportbidrag115 4 3  2 1 0

 
Kontakt via branschorgan, myndighet, etc116 4   3   2  1 0

Expansions-/tillväxtmotiv117 4 3 2  1 0

Kostnadsskäl/stordriftsfördelar118 4   3 2 1 0

Riskspridning119 4   3 2 1 0

Vinstmotiv120  4   3 2  1 0

__________________________________________________________________________________________ 
55. Vilket är Ert främsta mål med exporten idag?  1 Ökad vinst för företaget 
Endast ett alternativ!121   2 Ökad avkastning på eget kapital 

3 Ökad omsättning/företagstillväxt 
4 Större marknadsandelar 
5 Behålla nuvarande nivåer 
6 Annat, nämligen…………………… 

    …………………………………….. 
    …………………………………………. 
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_____________________Marknader och marknadsval (länder)_________________ 
 
56. a) Hur många länder exporterar Ni till för närvarande?122         …...…...…………st 
      b) Hur många länder har Ni påbörjat men avslutat exporten till?123 
 …………………..st 
__________________________________________________________________________________________ 
57. a) Ange Era tre första exportmarknader i tidsföljd. 
            1)124........................................……………………………………………………………………….. 
            2)125........................................……………………………………………………………………….. 
            3)126........................................……………………………………………………………………….. 
       b) Ange Era omsättningsmässigt tre största utländska marknader i storleksordning. 
           1)127........................................………………………………………………………………….……. 
           2)128........................................………………………………………………………………….……. 
           3)129........................................………………………………………………………………….……. 
       c) Ange Era tre lönsammaste utländska marknader (störst marginal)  i lönsamhetsordning. 
           1)130........................................……………………………………………………………………….. 
           2)131.......................................………………………………………………………………………... 
           3)132........................................……………………………………………………………………….. 
__________________________________________________________________________________________ 
58. Vilken vikt har följande faktorer haft som motiv för valet av exportländer? 
                                     Mycket                Ganska               Mindre            Saknar  
                                                     stor vikt               stor vikt                vikt                  vikt 
Att produkten passar landet (ekonomi, klimat etc)133  3 2 1 0

Att språket går att förstå134   3 2 1 0

Att kulturen är snarlik den svenska135 3 2 1 0

Att ekonomin i landet varit god136  3 2 1 0

Avståndet137 3 2 1 0

Spontana förfrågningar från landet138  3 2  0

Stor marknadspotential139               3 2 1 0

Begränsad lokal konkurrens140 3 2 1 0

Företagsledarens intresse för landet141 3 2 1 0

__________________________________________________________________________________________ 
59. a) Brukar Ni när Ni ska börja exportera till en ny marknad undersöka följande? 
                          Alltid        Ofta          Sällan        Aldrig 
Landets politiska miljö142 3 2 1 0

Handelshinder, kvoter, tariffer, etc143  3  2 1 0

Konkurrensförhållanden144 3  2 1 0

Transportsätt145 3  2 1 0  
Distributionskanaler146 3  2 1 0

Uppskattad storlek på marknaden147 3  2 1 0

Marknadens uppskattade lönsamhetspotential148 3 2 1 0

Kostnader för försäljning och administration149    3 2  1 0 

 
      b) Om Ni brukar utföra sådana undersökningar, vilka av nedanstående källor använder ni? 
                          Alltid        Ofta          Sällan        Aldrig 
Egen undersökning hemifrån150 3 2 1 0 

Egen undersökning på platsen151 3 2 1 0 

Utländska konsulter152 3 2  1 0 

Företagets utländska distributörer/representanter153 3  2  1  0  
Exportrådet, ALMI, Handelskammaren, etc.154 3 2 1 0

Varumässor155 3 2 1  0

Tidskrifter och andra publikationer156 3  2 1 0 

Internet157 3 2 1   0
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60. Brukar Ni i förväg värdera/lönsamhetsbedöma de    Alltid             Ofta           Sällan           Aldrig 
olika utländska marknader Ni planerar att exportera till?158  3  2 1              0

__________________________________________________________________________________________ 
61. Upprättar Ni regelbundet exportbudget,   1 Nej, ingen exportbudget 
för respektive marknad?159   2 Ja, en allmänt hållen försäljningsbudget 

3 Ja, en allmänt hållen försäljnings- och 
resultatbudget 

4 Ja, en detaljerad försäljningsbudget 
5 Ja, en detaljerad försäljnings- och 

resultatbudget 
6 Ja, ……………………………………… 

    …………………………………………….. 
__________________________________________________________________________________________ 
62. Ägnar Ni Er åt långsiktig            Ja, i stor ut-       Ja, i viss ut-      Endast i liten       Nej, inte 
 exportplanering (3 – 10 år)?160                      sträckning         sträckning        utsträckning             alls 
                                       3                2                1               0

___________________________________________________________________________ 
63. Vilka är Era tre viktigaste informationskällor 1 Varumässor 
avseende vad som händer på utlandsmarknaderna?  2 Egna affärsresor (andra än vid mässbesök) 
Rangordna genom att sätta 1 för den viktigaste, osv! 161,162,163 3 Företagets utländska representanter 
     4 De utländska kunderna 
     5 Affärsbekanta/andra företag 
    6 Leverantörer 

7 Exportrådet, ALMI, Handelskammaren, 
etc. 

     8 Fristående konsulter/experter 

9 Branschtidningar Dagstidningar, Internet,  
TV och annan massmedia 

10 Annan källa, nämligen................................ 
…………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________________ 
64. Vilket land har varit lättast respektive svårast att etablera sig i? 
Lättaste landet164..............................…………………   Svåraste landet165..................................………………… 
__________________________________________________________________________________________ 
65. Ungefär hur stora marknadsandelar har företaget avseende huvudprodukten?  
Av den svenska marknaden:166      Ca......................% 
Av Er största enskilda utländska marknad:167   Ca......................% 
__________________________________________________________________________________________ 
66. Hur intensiv är konkurrensen på Er utländska huvudmarknad, i förhållande till konkurrensen på den 
svenska marknaden?168

               Mycket hårdare    Något hårdare       Densamma        Något mindre     Mycket mindre 
 4 3   2  1   0

__________________________________________________________________________________________ 
67. Hur viktigt är det för Er export att Ni har lägre kostnader än Era huvudkonkurrenter?169

                            Mycket viktigt    Ganska viktigt     Mindre viktigt     Inte alls viktigt 
                     3  2  1   0

__________________________________________________________________________________________ 
68. Hur många konkurrenter uppskattar Du att Ni har på Er största utländska marknad inom Ert 
viktigaste produktområde?170                                                         Ca…………… .st 
_________________________________________________________________________________________ 
69. Gör företaget systematiska utvärderingar av konkurrenternas förutsättningar och agerande 
(konkurrentanalys)?171       Ofta  Ibland   Sällan  Aldrig  

           3       2      1      0
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______________Utländska representanter/marknadskanaler*________________ 
* I enkäten används benämningarna ”representanter” och ”marknadskanaler” synonymt. 
 
70. Är Ert huvudsakliga distributionssätt på utländska  1 Ja 
marknader annorlunda, än det på vilket   0 Nej 
produkterna säljs i Sverige?172 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

71. Vilka marknadskanaler använder företaget vid export?  1Eget säljbolag/egen filial 
 Sätt 1 för den form Ni främst använder Er av173, och sätt X 2 Egna försäljare som besöker kunder 
 för övriga former174 Ni använder!   3 Utländsk agent/kommissionär 

4 Utländska detaljister/grossister(importörer) 
     5 Annan form av utländsk distributör 
    6 Export direkt till slutkund 

7 Svenskt handelshus eller annan indirekt 
exportör 

     8 I samarbete med annat svenskt företag 
     9 Joint venture 

10 Annat, nämligen........................................... 
                      …………………………………………………. 
 

               Exporterar enbart direkt till slutkund    0  Gå vidare till fråga 86! 
__________________________________________________________________________________________ 
72. Har Ni bytt marknadskanaler i något land?175 1 Ja   

0 Nej 
__________________________________________________________________________________________ 
73. Hur har valet av marknadskanal oftast gått till?176 1 Har träffat någon av en tillfällighet 

(exempelvis på en varumässa) 
2 Genom noggrant, systematiskt sökande 

(t. ex genom headhunting) 
3 På annat vis, nämligen:................................. 

…………………………………………………. 
__________________________________________________________________________________________ 
74. Vilken typ av kontaktkälla har varit viktigast då 1 Exportrådet, ALMI, Handelskammaren, etc. 
det gällt att få tag på representanter till de utländska  2 Personliga kontakter         
marknaderna? Endast ett alternativ! 177 3 Direkta förfrågningar (från intresserade 

personer) 
4 Varumässor 
5 Resor (andra än vid mässbesök) 
6 Annan slags källa, nämligen:…..………….. 

    …………………………………………………. 
    …………………………………………………. 
__________________________________________________________________________________________ 
75. Gjorde företaget någon undersökning/bedömning beträffande marknadskanalen före den första 
utlandsleveransen?       Ja                     Nej  
Kreditupplysning178       1 0

Personliga referenser179    1 0  

Bedömning utifrån personlig kontakt180       1 0 

Hade ingen marknadskanal, sålde direkt till slutkund181                 0

Vet ej182                 0 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

76. Gör Ni numera undersökningar/bedömningar av personer som är intressanta att få som 
representanter innan samarbete inleds?  Alltid  Ofta                 Sällan  Aldrig  
Kreditupplysning begärs183 3 2  1 0

Personliga referenser begärs184 3 2 1 0

Bedömning utifrån personlig kontakt görs185 3 2  1 0
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77. Hur ofta står Ni på olika sätt i kontakt med de viktigaste utländska marknadskanalerna? 

                  Minst en gång    1-4 gånger         1-2 gånger       1-3 gånger              Mer          
                      i veckan          i månaden         per kvartal          om året               sällan           Aldrig 
Telefon/fax/post/e-mail186 5    4

Besök/möten
 3   2   1              0

187     5   3 2 1              04

Erhåller rapporter188      5  4 3 2 1              0 

 

78. Vilka slags rapporter erhåller Ni från Era    7 Försäljningsrapporter 
utländska representanter?   6 Om konkurrenters aktiviteter 
Sätt 1 för det rapportslag Ni främst erhåller189  5 Kostnadsrapport 
och sätt X för övriga slags rapporter Ni erhåller!190 4 Inventeringsrapport 

3 Rapport över fordringar 

2 Orderrapport 

1 Annat, Nämligen:....................................... 
………………………………………………. 

0 Inga rapporter erhålls 
__________________________________________________________________________________________ 
79. Sätts försäljningsmål upp fortlöpande  för    Alltid             Ofta            Sällan           Aldrig  
representanterna?191        3              2             1              0

___________________________________________________________________________ 
80. I vilken utsträckning understöder   I stor utsträckning    I viss utsträckning    I liten utsträckning     Inte alls 
Ni Era utländska representanter                       3       2             1               0

på olika vis?192                                              
___________________________________________________________________________ 
81. Ger Ni dem någon form av                I stor utsträckning    I viss utsträckning    I liten utsträckning    Inte alls 
ekonomiskt stöd (exempelvis  3       2             1               0 

marknadsföringsaktiviteter)?193   
__________________________________________________________________________________________ 
82. Har Ni låtit utbilda Era utländska,  I stor utsträckning    I viss utsträckning    I liten utsträckning    Inte alls  
representanter i saker som                                  3       2             1               0

produktkunskap, service   
reparationer, marknadsföring, etc.?194

__________________________________________________________________________________________ 
83. Hur har samarbetet med                              Helt                 I stort sätt              Inte helt               
Era utländska marknadskanaler                 problemfritt         problemfritt         utan problem       Problematiskt 
i huvudsak fungerat?195                             3     2       1                     0 

___________________________________________________________________________ 
84. Vad, om något, har varit källor till konflikt mellan  8 Ersättningsfrågor 
Er och Era utländska representanter?   7 Prissättning 
Sätt 1 för den konfliktkälla Ni upplevt vara störst,196 6 Reklam och annan promotion 
och sätt X för övriga konfliktkällor Ni råkat ut för!197 5 Service efter försäljning 

4 Returer 

3 Lagerhållning 

2 Leveranser 

1 Annat, nämligen:..........................……… 
    ………………………………………………… 

0 Inga konflikter har förekommit 
__________________________________________________________________________________________ 
85. Hur viktigt är det att behålla                     Mycket viktigt   Ganska viktigt    Mindre viktigt   Inte alls viktigt 
samarbetet med de befintliga          3         2          1         0

representanterna?198
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86. Tar Ni själva emot besök av Era utländska   Ja, ca...........................gånger per år 
affärskontakter, här i Sverige?199  0,5 Ja, fast mer sällan än en gång per år 

0 Nej, aldrig 
__________________________________________________________________________________________ 
87. Har Ni vid personliga möten med Era            Ja, i stor              Ja, i viss                 I liten                    Nej,  
utländska affärskontakter försökt anpassa       utsträckning        utsträckning         utsträckning            inte alls 
Er till deras kultur, seder och bruk?200           3          2            1              0

 
88. I många länder är det vanligt att en säljare är tvungen att betala ”provisioner” (alternativt ge 
presenter) till vissa nyckelpersoner, för att kunna erhålla en order. Har Ni behövt det?201

          Ofta                   Ibland                   Sällan                  Aldrig
            3          2            1              0 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

89. Har Ni använt Er av tolk vid Era        Alltid                    Ofta                   Sällan                   Aldrig 
affärsuppgörelser?202            3          2            1              0

 
 
 
 
_______________________Exportproblem I_______________________________ 
 
90. Har Ni i samband med Er export haft problem     Mycket      Ganska       Endast 
med följande:                                stora           stora           små             Inga 
                            problem      problem     problem      problem 
Att hitta rätt marknader203 3  2   1  0

Avståndet till exportmarknaderna204 3 2 1 0

Formaliteter (tullar, exportdokument, tillstånd, etc)205 3 2 1 0

Handelshinder (kvoter, regleringar, skatter, etc)206 3 2 1 0 

Höga kostnader (andra än transport-) i samband med exporten207 3 2 1 0

 
Etablerade företags stordrifts-/kostnadsfördelar208 3 2 1 0

Exportmarknaders ekonomiska utvecklingsnivå209 3 2 1 0

Valutarisker (svenska kronans värde, etc)210 3 2 1 0

Att kunna hålla konkurrenskraftiga/lönsamma priser211 3 2 1 0 

Förmå kunder att trots höga omställningskostnader byta leverantör212 3 2 1 0

 
Oväntade yttre händelser (depression, bojkott, statskupp, etc)213 3 2 1 0

Bristande ansträngningar från utländsk representants sida214 3 2 1 0 

Bristande språkkunskaper/kommunikationsförmåga215 3 2 1 0 

Svårigheter att förstå utländska affärskulturer/sätt att göra affärer216 3 2 1 0

Att hitta rätt utlandsrepresentant/-er217 3 2 1 0

 
 
 
_____________________________Exportavtal__________________________________ 
 
91. Hur görs de utländska kontrakten upp?218 

                  Alltid enbart        Oftast enbart      Lika ofta skriftligt      Oftast även          Alltid även    
                     muntligt                muntligt       som enbart muntligt       skriftligt               skriftligt 

                                                     1                         2        3            4             5

___________________________________________________________________________ 
92. Vilket är Ert vanligaste betalningsvillkor (kredittiden), för Era utländska kunder?219 

            Kontant betalning      1-30                31-60               61-90              91-120          Över 120 
                          / Förskott             dagar               dagar               dagar                dagar              dagar 
                                 1                 2                 3                 4                 5             6
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_________________________________Exportkunder_________________________________ 
 
93. a) Ungefär hur många utländska kunder har Ni för tillfället?220 Ca..................st. 
      b) Hur stor andel av Er totala försäljning går till den största utländska kunden?221 Ca..…............ % 
__________________________________________________________________________________________ 
94. Har Ni någon personlig kontakt med    Ja, ca...........................gånger per år 
de utländska slutkunderna?222   0,5 Ja, fast mer sällan än en gång per år 
    0 Nej, aldrig 
__________________________________________________________________________________________ 
95. Exporterar Ni enligt kundspecifikationer, d v s ”skräddarsyr” Ni produkterna för slutanvändarna?223

         Ja,               Ja, i viss             Endast i                Nej,  
                       uteslutande      utsträckning      sällsynta fall         inte alls 

 3   2 1  0

__________________________________________________________________________________________ 
96. Tillhandahåller företaget service på exportmarknaderna, avseende exempelvis teknisk assistans och 
användarinstruktioner, för dem som köpt Era produkter?224

                 Alltid               Ofta                   Sällan               Aldrig     
                 3   2  1 0

__________________________________________________________________________________________ 
97. Åtgärdar Ni reklamationer/reparationer och/eller säljer reservdelar till Era utländska kunder då de 
hör av sig?225   Alltid                Ofta                   Sällan               Aldrig 
  3   2     1 0 

0 Ingen har hört av sig angående problem med produkterna226

__________________________________________________________________________________________ 
98. Hur viktigt är det med kundservice på Era utländska marknader?227 

                             Mycket viktigt   Ganska viktigt   Mindre viktigt   Inte alls viktigt 
                     3   2  1 0 

__________________________________________________________________________________________ 
99. Anpassar Ni betalningssätt/fakturering efter kundernas önskemål/administrativa rutiner?228

    Alltid               Ofta  Sällan               Aldrig  
                 3   2  1 0 

__________________________________________________________________________________________ 
100. Vilket är viktigast, att odla kontakter med  1 Gamla kunder är mycket viktigare 
befintliga kunder, eller att utveckla nya kundkontakter?229 2 Gamla kunder är något viktigare 
 3 Båda kundkategorierna lika viktiga 
 4 Nya kunder är något viktigare 
 5 Nya kunder är mycket viktigare 
__________________________________________________________________________________________ 
101. Vilket av vidstående påståenden stämmer 1 ”Vi tillverkar vad vi är bra på, och säljer till  
bäst in på företagets sätt att välja kunder?230 alla som vill köpa.”  

 2 ”Vi lägger stor vikt vid förhandsanalyser av 
marknadens behov.” 

 

___________________________Exportprodukter______________________________ 
 
102. a) Hur många av Era produkter exporteras?231   Ca…...…….st 
b) Ungefär hur stor andel av er exportförsäljning står er största exportprodukt för?232  Ca…………% 
__________________________________________________________________________________________ 
103. Har Ni någon "spjutspetsprodukt" som Ni  1 Ja 
regelmässigt lanserar först på utländska marknader?233 0 Nej 
__________________________________________________________________________________________ 
104. Med avseende på Era exportprodukter, hur viktigt är det med: 
                             Mycket viktigt   Ganska viktigt     Mindre viktigt    Inte alls viktigt 
Varumärket/märkesimagen234 3   2    1                    0

Paketeringen235 3   2     1                    0
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105. Har Ni gjort ändringar/anpassningar speciellt med tanke på Era utländska marknader, avseende: 
                    Ja, för varje ut-           Ja, för någon/några,        Nej, inte för någon  
                   ländsk marknad        men inte alla marknader     utländsk marknad 

Själva produkterna236 2   1 0 

 Produktnamnen237 2    1 0

___________________________________________________________________________
106. Sker särskild produktutveckling direkt med tanke på utländska marknader?238

       I hög grad     I viss grad      I låg grad     Inte alls 
                      3               2               1              0

__________________________________________________________________________________________ 
107. Hur ofta är företaget först med att introducera nya produkter, tjänster, etc.?239  

Alltid  Ofta  Sällan  Aldrig
    3   2                1                   0

__________________________________________________________________________________________ 
108. a) Hur många patent har företaget som gäller på utländska marknader*?240  ...........st 
        b) Hur många varumärkesregistreringar har företaget som gäller på utländsk marknader*?241......…st 
*Lägg inte ihop samma patent och varumärken, som finns i flera olika länder! 
 
 
 
______________________________Prissättning_________________________________ 
 
109. Hur är Era genomsnittliga produktpriser (till slutanvändarna) på utlandsmarknaderna, i förhållande 
till Era priser på den svenska marknaden?242 

    Mycket högre    Något högre      Ingen skillnad     Något lägre     Mycket lägre  
             4                      3                      2                      1                      0

__________________________________________________________________________________________ 
110.Tillämpas olika priser för olika utländska  3 Ja, generellt 
marknader?243    2 Ja, i vissa fall 

1 Endast i något enstaka fall 
0 Nej, inte alls 

__________________________________________________________________________________________ 
111. Vem sätter priserna på de utländska marknaderna?244 1 Tillverkaren - företaget 

2 Den utländske representanten 
3 Tillsammans av företaget och 

representanten 
__________________________________________________________________________________________ 
112. I de fall Ni säljer direkt till utländsk slutkund eller  1 I svenska kronor 
importör, i vilken valuta sätts Era exportpriser?245 2 I köparens valuta, eller enligt köparens 

önskemål 
3 I en tredje valuta, företrädesvis:…………… 

    ………………………………………………… 
4 Säljer enbart via agent eller motsvarande  

 
 
________________Mässor, reklam och annan marknadsföring________________ 
 
113. Har Ni deltagit (ställt ut) vid utländska varumässor?246 3 Ja, fem gånger eller fler 

2 Ja, två till fyra gånger 
1 Ja, en gång 
0 Nej, aldrig 

__________________________________________________________________________________________ 
114. Hur ofta besöker Ni    5 En gång i månaden eller oftare 
(utan att nödvändigtvis delta själva)   4 En eller ett par gånger i kvartalet 
utländska varumässor?247   3 Ett par/tre gånger om året 

2 En gång om året 
1 En gång vartannat år eller mer sällan 
0 Aldrig 
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115. Ungefär hur stora årliga kostnader har Ni f n för reklam och annan marknadsföring (exklusive 
kostnader för egen personal)? 
Totalt för hela verksamheten: 248        Ca..........................tkr 
Varav för Era utländska marknader: 249        Ca..........................tkr 
__________________________________________________________________________________________ 
116. Vem har huvudansvar för   1 Företaget i Sverige 
marknadsföringen av produkterna utomlands?250 2 Den utländske kontakten 

3 Annan lösning, nämligen:............................. 
…………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________________ 
117. Är Er reklam/marknadsföring speciellt anpassad (exklusive språket)till Era utländskamarknader?251

                           I stor utsträckning      I viss utsträckning      I liten utsträckning            Inte alls 
                                                  3                      2                                1                         0

___________________________________________________________________________ 
118. Hur ofta tar företaget initiativ till nya slags marknadsföringsaktiviteter inom branschen?252 

     Ofta                Ibland                 Sällan                Aldrig     
                      3                  2                   1                   0

___________________________________________________________________________ 
119. Vilken prioritet ger företaget följande marknadsföringsaktiviteter, avseende den viktigaste 
produkten, på de utländska marknaderna? 

                 Mycket hög       Ganska hög        Ganska låg    Mycket låg/ingen 
                     prioritet             prioritet             prioritet             prioritet 

Annonser253   3 2 1 0

Direktreklam (utskick)254  3 2 1 0 

Personlig försäljning255  3 2 1 0

Mässor, utställningar256  3 2 1 0

 
Internet257   3 2 1 0 

Info-blad, broschyrer258  3 2 1 0

Seminarier, informationsmöten259 3 2 1 0

Tidningsartiklar/reportage om produkten260  3 2 1 0

__________________________________________________________________________________________ 
120. Har Ni utfört marknadsundersökningar på Era  4 Ja, på samtliga utländska marknader 
utländska marknader (exempelvis angående kunders  3 Ja, på fler än hälften, men inte samtliga 
attityder, önskemål eller kännedom om Era produkter)?261 marknader 
    2 Ja, på ca hälften av marknaderna 
    1 Ja, på färre än hälften av marknaderna 

0 Nej, inte på någon utländsk marknad 
 
___________________________Organisationsfrågor____________________________ 
 
121. Var inom företaget vilar huvudansvaret för  1 Företagsledaren ensam 
utlandsaffärerna (förhandlingar etc)? Endast ett 2 Företagsledaren tillsammans med 
alternativ!262 annan/andra ledande personer i företaget 
    3 Särskild utlandsansvarig person 

4 Exportavdelning 
5 Ordinarie marknadsavdelning 
6 Moderbolag/dotterbolag till företaget sköter 

exporten 
7Annan lösning nämligen................................ 

………………………………………………… 
__________________________________________________________________________________________ 
122. Hur mycket utbildning i internationella affärer/exportverksamhet har de personer som är 
inblandade i exportaffärerna fått av företaget?263

                                      Väldigt mycket    Ganska mycket      Ganska lite         Ingenting 
                3      2        1        0 
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123. Ungefär hur mycket pengar per år avsätter företaget i genomsnitt för exportinriktad utbildning?264 

     Ca.…...........tkr                
__________________________________________________________________________________________ 
124. Beskriv beslutsprocessen i företaget gällande exportfrågor (med avseende på hur många personer 
som är inblandade).265                                      Mycket                 Ganska                 Ganska                 Mycket  

                  centraliserad         centraliserad       decentraliserad     decentraliserad 
3    2       1         0

___________________________________________________________________________ 
125. Hur fattas normalt exportbeslut som antingen kan  1 Alltid av den anställde 
fattas av en anställd eller av företagsledaren?266 2 Oftast av den anställde 

3 Lika ofta av den anställde som av 
företagsledaren/gemensamt 

4 Oftast av företagsledaren 
5 Alltid av företagsledaren 

__________________________________________________________________________________________ 
126. a) Har Ni haft någon utarbetad marknadsplan/tidplan 1 Ja  
för Era utlandsetableringar?267   0 Nej 

 
        b) Om ”Ja”, brukar Ni upprätta en sådan för varje enskild marknad?268

                                 Alltid                  Ofta                 Sällan               Aldrig     
                                       3                   2                  1                 0

 
 

 
____________________Exportsamarbete och exportstöd______________________ 

 
127. Hur många företagskolleger har Ni (i närregionen) som Ni vänder Er till i förtroende, avseende 
export och/eller andra företagsrelaterade frågor?269                
    0 st               1 st           2-3 st            4-6 st      7 st eller fler 

 1                 2              3                 4                5

__________________________________________________________________________________________ 
128. Inom vilka av nedanstående områden har Ni i någon exportrelaterad fråga samarbetat med 
annat/andra företag, under de senaste 12 månaderna? Gäller det med svenska eller utländska  partners? 
Sätt 1 för den typ av samarbete som varit viktigast, och sätt X för övriga samarbetsområden, för respektive 
svenska och utländska partners!                

               Svenska partners270,271            Utländska partners272,273        
Teknisk rådgivning  1  1  
Produkt-/produktionsutveckling (FoU) 2  2  
Produktion   3  3  
Transport och lagerhantering  4  4  
 
Kontaktförmedling  5  5  
Mässdeltagande   6  6  
Marknadsinformation/marknadsanalys 7  7  
Marknadsföring   8  8  
 
Försäljning/gemensam representant 9  9  
Kundservice   10  10  
Finansiering   11  11  
Joint Venture   12  12

 
Ingen sådan form av samarbete har förekommit    0
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129. Inom vilka av nedanstående områden har Ni nyttjat officiell rådgivning (Exportrådet, ALMI, 
Handelskammaren, etc.) i exportrelaterade frågor?     

             Ofta       Ibland   Sällan           Aldrig 
Skatterådgivning, juridiska frågor274 3   2 1  0

Kredit-, försäkringsfrågor275 3 2 1   0 

Kontakt med agent/distributör276 3   2 1   0 

Kundfrågor277 3   2 1 0

Reklam och annan marknadsföring278 3   2 1   0 

 
___________________________________________________________________________ 
130. Har Ni någon gång erhållit någon form av  1 Ja 
ekonomiskt exportstöd?279   0 Nej 
 
 
 

 
 
 

___________________________Exportproblem II______________________________ 
 
131. Har Ni i samband med Er export haft         Mycket       Ganska      Endast 
problem med:                                stora            stora          små           Inga 
                            problem      problem     problem    problem 
Inkorrekt/bristande marknadsinformation280 3 2 1 0

Bristande kontroll över marknadsföringen på exportmarknader281 3 2 1 0

Bristande kunskap om konkurrenterna282 3 2 1 0

Annorlunda utländska konsumentbeteenden283 3 2 1 0

Leveransförseningar284  3 2 1 0

 
Produktanpassning (pga kunders önskemål el. annan standard)285 3 2 1 0

Produktkvaliteten286  3 2 1 0

Produktionskapaciteten287 3 2 1 0

Transportsäkerhet (godsskador, stölder etc)288 3 2 1 0

Transporttider289 3 2 1 0

 
Att kunna ge erforderlig kundservice utomlands290 3 2 1 0

Bristande assistans/samarbetsvilja av olika myndigheter291 3 2 1 0

Motstånd i egna organisationen292 3 2 1 0

Otillräckligt exportkompetent personal (även vid nyrekryteringar)293 3 2 1 0

Betalningssätt/att erhålla betalningar294 3 2 1 0
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______________Företagsledarens syn på företagets export_______________ 
 
 
 
132. Hur framgångsrik anser Du att företagets exportsatsning har varit hittills?295

                      Mycket framgångsrik     Ganska framgångsrik      Inte särskilt framgångsrik   Inte alls framgångsrik 
                                     3                           2                                       1                                       0 

__________________________________________________________________________________________ 
 
133. Hur har de faktiska utfallen varit i förhållande till de förväntade avseende: 

 Mycket större    Något större           Som          Något mindre    Mycket mindre 
  än förväntat      än förväntat         förväntat       än förväntat       än förväntat 

Exportvolym296 4 3 2 1 0

Exportkostnader297 4 3 2  1 0

Exportlönsamhet298 4 3 2 1 0 

__________________________________________________________________________________________ 
 
134. Hur anser Du att företagets exportengagemang bör utvecklas framöver?299 

   Expandera        Expandera           Förbli vid           Avvecklas       Avvecklas  
      kraftigt               något             dagens nivå             något              mycket 
          4           3            2             1           0 

__________________________________________________________________________________________ 
 
135. Har utlandsaffärerna medfört förbättrade möjligheter för företaget (mot om man enbart betjänade 
hemmamarknaden) avseende:                     I hög grad     I viss grad     I låg grad      Inte alls 
Ökad tillväxt300  3 2  1 0

Högre lönsamhet301  3 2  1 0 

Ökade investeringar302  3 2 1 0

Högre teknisk kompetens303  3 2  1 0 

Förmåga att utveckla konkurrenskraftiga produkter304 3 2  1 0 

__________________________________________________________________________________________ 
 
136. Hur viktigt är det för Er att i varje läge expediera de exportorder Ni mottar?305 

                                          Mycket viktigt    Ganska viktigt     Mindre viktigt    Inte alls viktigt 
                                     3                         2                         1                       0

__________________________________________________________________________________________ 
 
137. Upplever Du att Ert företags geografiska läge i  3 Mycket mer till fördel  
Sverige främst varit till fördel eller nackdel i  2 Något mer till fördel  
exportsammanhang?306   1 Något mer till nackdel 

0 Mycket mer till nackdel 
 

0 Läget saknar betydelse i 
exportsammanhang307

__________________________________________________________________________________________ 
 
138. Har Ert geografiska läge främst varit till för- eller 3 Mycket mer till fördel 
nackdel vid Er produktutveckling (avser faktorer 2 Något mer till fördel 
som råvaror, natur, klimat, kultur, etc.)?308  1 Något mer till nackdel 

0 Mycket mer till nackdel 
 

0 Läget saknar betydelse för företagets 
produktutveckling309

__________________________________________________________________________________________ 
 
139. Hur upplever Du transportkostnaderna, i samband med Era exportaffärer?310

      Mycket höga           Ganska höga       Ganska obetydliga   Mycket obetydliga 
               3                             2                              1                             0
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                                       Finansiella frågor  Det är viktigt att alla frågor besvaras! 
 
140. Hur har exportsatsningen i huvudsak finansierats?311 

                    Främst med lånat kapital       Ungefär lika mycket lånat som eget kapital       Främst med eget kapital
             1                                                     2                                                         3

___________________________________________________________________________ 
141. Hur har tillgången på kapital varit för företaget under senare år, med avseende på 
exportsatsningarna?   312

            Fullt tillräcklig      I stort sett tillräcklig    Något otillräcklig     Helt otillräcklig 
 3  2 1  0

___________________________________________________________________________ 
142. Har företaget haft några svårigheter att erhålla krediter under senare år, med avseende på 
exportsatsningarna?313 

 Nej, inga alls              Nästan inga                  Ja, vissa                    Ja, stora             
                0                1                       2        3

0  Har ej ansökt om krediter för ändamålet314  
___________________________________________________________________________ 
143. Vad har företaget för likviditetsstrategi?315 1 Försöker hålla mycket kontanter tillgängliga 

2 Försöker hålla kontantreserverna på en 
relativt låg nivå 

3 Annat, nämligen:…………………………… 
…………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________________ 
144. Uppskatta hur företagets försäljning (i pengar räknat) fördelade sig geografiskt under det senaste 
räkenskapsåret?  
Sverige316    Ca.................% av totala omsättningen 
Övriga Norden317   Ca.................% av totala omsättningen 
Övriga Europa318   Ca.................% av totala omsättningen 
Resten av världen319   Ca.................% av totala omsättningen 
                                                      Summa:        100        % 
__________________________________________________________________________________________   
145. a) Hur stor är den årliga försäljningen till Er största enskilda utländska marknad?320  Ca.……......tkr 
b) Vilket ungefärligt värde har en genomsnittlig exportorder på Er viktigaste produkt?321  Ca…....…...tkr 
__________________________________________________________________________________________ 
146. Hur förhåller sig exportlönsamheten, för närvarande, i förhållande till lönsamheten på 
hemmamarknaden?322     Mycket lägre        Något lägre          Lika god             Något högre        Mycket högre 
 0 1     2 3 4

___________________________________________________________________________ 
147. Hur har exportlönsamheten utvecklats under de senaste tre åren?323

                Ökat mycket        Ökat något   Kvar på samma nivå    Minskat något    Minskat mycket 
 4   3        2 1 0

___________________________________________________________________________ 
148. Ungefär hur många exporttransaktioner har Ni för närvarande på årsbasis?324 Ca….………st 
__________________________________________________________________________________________ 
149. Storleken på företagets exportförsäljning. Du kan här välja om Du vill svara i tusental kronor (Alt. 1), 
eller som procentuell andel av företagets totala omsättning (Alt. 2), beroende på vilket som blir enklast för dig! 
     
    Alt. 1. Hur stor har företagets exportförsäljningen varit under de senaste tre räkenskapsåren? 
    (Svara med företagets utlandsförsäljning i tusental kronor.) 
    Bokslutsåret som slutade 1998325...............tkr 
    Bokslutsåret som slutade 1997326...............tkr 
    Bokslutsåret som slutade 1996327...............tkr 
     
    Alt. 2. Hur stor andel av företagets försäljning har gått på export under de senaste tre räkenskapsåren? 
    (Svara med utlandsförsäljning som procentuell andel av företagets totala omsättning.) 
    Bokslutsåret som slutade 1998328...............% 
    Bokslutsåret som slutade 1997329...............% 
    Bokslutsåret som slutade 1996330...............% 
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      Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
Deskriptiv statistik för studerade företag och måtten på exportframgång 
 
 
 
A.  Allmän beskrivning av de företag som ingår i studien 
Av undersökningsföretagen arbetar 59 procent som underleverantörer till andra 
företag. De studerade företagen har i genomsnitt 24 anställda och en 
nettoomsättning på 26 miljoner kronor. Av omsättningen går i snitt 36 procent 
på export, till nio olika länder, och de har i genomsnitt ägnat sig åt export under 
17 års tid. Av exporten går 35 procent till andra nordiska länder, 38 procent går 
till övriga Europa och 27 procent till resten av världen. För 55 procent av 
företagen startade exporten som en mer eller mindre oplanerad händelse, medan 
för de resterande 45 procenten startade den till följd av medvetna strategier och 
egna ansträngningar. I genomsnitt har fyra personer bland de anställda 
exportverksamhet som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Av de anställda är 27 
procent utbildade tekniker eller ingenjörer, medan 11 procent har akademisk 
examen. Företagsledarna är i genomsnitt 51 år gamla, och består till endast två 
procent av kvinnor. De har arbetat vid sina företag i 15 år, och som 
företagsledare i 12 år. I 48 procent av fallen är han/hon även den som grundat 
företaget, och hans/hennes ägarandel är i snitt 65 procent. 
 
 
B.  Studiens kontrollvariabler 
Studiens tre olika så kallade kontrollvariabler har styrt urvalet av vilka företag 
som ingår i studien – företagsstorlek, bransch och region. I tabell 1 nedan kan 
utläsas hur antalet företag fördelar sig mellan dessa olika storheter.1  
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Central- och spridningsmått för kontrollvariablerna återfinns i bilaga 3, tabell 1. 

•



Tabell 1  De studerade företagens fördelning över berörda regioner, branscher och 
företagsstorlekar (studiens tre kontrollvariabler). 

 
 

Företagsstorlek 
 
 
 
Region Mikroföretag 

(1 – 10 anst.) 
Övriga företag 
(11 – 199 anst.) 

 
 
 

     Totalt 
Norrland                   Bransch  Metall 
                                                    Maskin  
                                 Subtotal 

24 
18 
42 

28 
34 
62 

52 
52 

        104 
Stockholm                                   Metall 
                                                    Maskin 
                                 Subtotal 

37 
39 
76 

25 
28 
53 

62 
67 

        129 
                                 Totalt           118           115     233* 
* Vissa av dessa uppgifter saknas för sex av studiens 239 företag. 
 
 
Som framgår är spridningen relativt god dem emellan. I korstabellen har 
företagsstorleken gjorts om till en dikotomi, som skiljer mellan mikroföretag 
och övriga, medan variabeln i studiens sambandsanalyser används på 
oförvanskad kvotskalenivå. Som synes är variabeln snedfördelad, sett över hela 
stickprovsintervallet, med sin tyngdpunkt mot de mindre företagen, eftersom 
hälften av företagen har 10 eller färre anställda. De minsta företagen som ingår i 
studien har en anställd var (gäller fem företag) och det största har 160 anställda. 
 
 
C.  Studiens beroende variabler - framgångsmåtten 
I studien används fyra olika mått på exportframgång, samt i vissa analyser ett 
index av dessa. I tabell 2 nedan framgår viss deskriptiv statistik för dessa 
framgångsindikatorer. 

 
 

Tabell 2  Deskriptiv statistik över studiens beroendevariabler (mått på 
exportframgång). 
 
Beroende variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
Exportens andel av 
omsättningen (%) 
(var. 328 alt. var. 325/oms.) 

227 0,5 100 35,71 30,53 

Exportens lönsamhet  
(var. 301) 226 0 3 1,87 1,00 

Antal exportmarknader  
(var. 122) 226 1 70 9,23 11,81 

Framgångsrik export  
(var. 295) 233 0 3 1,71 0,78 

 



 
 

Som framgår befinner sig det interna bortfallet för dessa på en acceptabelt låg 
nivå, och utgörs som mest av 5 procent. Spridningen är också oproblematisk för 
alla mått, utom för antal exportmarknader. Här finns en tyngdpunktsförskjutning 
mot de lägre värdena på skalan. Det finns företag i studien som exporterar till så 
många som 70 olika länder, medan för hälften av de ingående företagen gäller 
att man exporterar till högst fem länder. Nu har å andra sidan det måttet högsta 
tänkbara skalnivå, vilket gör att det torde hålla samma kvalitet som de båda 
ordinalskalemått som ingår. 

 
 

D.  Skillnader mellan olika företagsgrupper beträffande exportframgång 
I enlighet med de teoretiska antaganden som gjorts inför studien, visar redan den 
deskriptiva statistiken att det finns tydliga skillnader mellan olika slags grupper 
av företag med avseende på hur framgångsrika de är inom de undersökta 
dimensionerna av exportverksamhet. I tabell 3 nedan redovisas studiens företag 
uppdelade efter företagsstorlek, branschtillhörighet och regional hemvist, samt 
deras värden för en viss aspekt av vart och ett av de olika framgångsmåtten. 
 
 
Tabell 3  Statistik över hur olika företagsgrupper skiljer sig åt med avseende på de fyra 
måtten på exportframgång. 
 

 
                                 Framgångsmått 
Kontrollvariabel 

Exportens 
andel av 

omsättningen 
(i genomsnitt) 

Exportens 
lönsamhet (andel 

positiva svar:  
”i hög/viss grad”) 

Antal export-
marknader  
(i medeltal) 

Framgångsrik 
export (andel 
positiva svar: 

”mycket/ganska”) 
Mikro (1-10 anst.) 30 % 59 %  6 st. 56 % Företagsstorlek 
Övriga  företag 41 % 78 % 12 st. 66 % 
Metallvarutillv. 27 % 60 %  6 st. 56 % Bransch 
Maskintillverkare 45 % 77 % 12 st. 67 % 
Norrland 32 % 69 %  7 st. 51 % Region 
Stockholm 39 % 68 % 11 st. 70 % 

 
 
Trots att detta enbart är deskriptiv statistik, och ingen sambandsanalys, 
framträder ändå ett rätt tydligt mönster enbart av hur svaren hos de olika 
företagsgrupperna fördelar sig. Genomgående återfinns högre värden på 
framgångsmåtten för större företag, maskintillverkare och stockholmsföretag. 
Det enda undantaget utgörs av hur respondenterna uppfattar att exporten bidragit 
till företagets lönsamhet, där värdena befinner sig på samma nivå för företag 
från Norrland och Stockholm. I det fallet kan dock såväl uppfattningarna om vad 
som ska räknas som ”lönsamt” som de faktiska lönsamhetsnivåerna skilja sig 
mellan landsändarna, något som inte framgår av den här studien. 
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      Bilaga 3 
 
 
 
 
Deskriptiv statistik för studiens oberoende variabler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1  Deskriptiv statistik för strukturella bakgrundsvariabler (studiens kontrollvariabler 
kursiverade) 
 
Variabel N Minimum Maximum Medel Standardavv. 
Konkurrensen utomlands 
(var. 168 i enkäten) 218 0 4 2,33 0,97 

Handelshinder  
(var. 206 i enkäten) 221 0 3 0,58 0,69 

Region 237 0 1 0,55 0,50 
Bransch 237 0 1 0,51 0,50 
Företagets ålder 237 1,6 27† 13,95 8,53 
Ägarförhållanden   
(var. 009 i enkäten) 225 0 100 64,73 38,42 

Företagsstorlek  
(var. 060 i enkäten) 235 1 160 23,58 30,59 

Industriella kunder 
(var. 071 i enkäten) 233 1 3 2,08 0,33 

Underleverantör  
(var. 070 i enkäten) 231 0 1 0,59 0,49 

† Uppgifter saknades hos SCB på företagsålder överstigande 26 år. De företag (20 procent av stickprovet) som är 
äldre än så är alla kodade som 27 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2  Deskriptiv statistik för engagemangsrelaterade variabler och index 
 
Variabel N Minimum Maximum Medel Standardavv. Cronbachs α 
Nedlagd tid på exportfrågor 
- företagsledaren (var. 033 i 
enkäten) 

232 0 65 14,42 13,92  

Utlandsresor - 
företagsledaren (var. 019 i 
enkäten) 

230 0 20 4,45 3,54  

Besök på utländska 
marknader (var. 021 i 
enkäten) 

235 0 25 3,30 4,46  

Kommunikationsintensitet 
(var. 186 i enkäten)  184† 0 5 4,35 0,92  

Andel exportanställda (%) 
(var. 061/060 i enkäten) 226 0 100 20,29 26,22  

Separat exportavdelning 
(var. 262 i enkäten) 233 0 1 0,02 0,14  

Decentralisering av 
exportbeslut (var. 266 i 
enkäten) 

224 1 5 2,25 1,01  

Distributionsform enligt 
etableringskedjan (var. 173 i 
enkäten) 

218 1 5 2,78 0,92  

Exportrelaterade samarbeten 
(var. 271+273 i enkäten) 224 0 24 3,66 4,31  

Prioritering av export-
verksamheten (var. 305 i 
enkäten) 

234 1 3 2,71 0,51  

Exportens bidrag till 
företagets framgång  
(var. 300, 302-304 i enkäten) 

223     0,92 

Framtidsförväntningar på 
exporten (var. 299 i enkäten) 234 0 4 3,04 0,76  

† Det större interna bortfallet för variabeln beror på att inte alla exportörer har egna marknadskanaler/representanter. 
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Tabell 3  Deskriptiv statistik för entreprenörskapsrelaterade variabler och index 
 

Variabel N Minimum Maximum Medel Standardavv. 
Pearsons 

korrelation 
Unika produkter  
(var. 078, 079 i enkäten) 214     0,84*** 

Produktkvalitet/produktstyrka  
(var. 082, 083 i enkäten) 225     0,82*** 

Nya - mogna produkter  
(var. 080, 081 i enkäten) 188     0,62*** 

FoU-intensitet (%) 
(var. 087 i enkäten /omsättningen) 204 0 58,78 4,72 9,21  

Produktutveckling  
(var. 238, 239 i enkäten) 213     0,57*** 

Innehav av patent  
(var. 240 i enkäten, som dummy) 198 0 1 0,36 0,48  

Hög teknologisk nivå 
(var. 093 i enkäten) 233 0 4 2,15 0,90  

Teknologiskt pionjärskap/ledarskap 
(var. 098 i enkäten) 214 1 4 2,33 1,00  

Riskvilja (var. 029 i enkäten) 218 1 2 1,29 0,45  
Tillväxtintresse (var. 026 i enkäten) 237 0 3 2,10 0,88  
Prioriterar logik före intuition  
(var. 052 i enkäten) 231 0 3 1,29 0,76  

Långsiktighet (var. 047 i enkäten) 
227 0 3 1,63 0,82  

*** Korrelationen signifikant på 0,000-nivån 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabell 4  Deskriptiv statistik för relationsmarknadsföringsrelaterade variabler och index 
 

Variabel N Minimum Maximum Medel Standardavv. 

Cronbachs α 
alt. Pearsons 
korrelation 

Marknadsföringsåtgärder  
(var. 253-260 i enkäten) 209     0,81 

Mässdeltagande  
(var. 246, 247 i enkäten) 234           0,56*** 

Kundservice på utländska marknader 
(var. 224 i enkäten) 229 0 3 1,80 1,05  

Support till representanter  
(var. 192-194 i enkäten)  178†     0,80 

Möten med utländska representanter 
(var. 187 i enkäten)  170† 0 4 2,13 0,97  

Personlig kontakt med utländska 
kunder (var. 222 i enkäten) 223 0 400 6,97 29,64  

Utländska besökare vid egna 
företaget (var. 199 i enkäten) 228 0 50 3,41 5,91  

Marknadsföringskonceptet som 
kundfilosofi (var. 230 i enkäten) 223 1 2 1,26 0,44  

Produktanpassning  
(var. 236 i enkäten) 223 0 2 0,70 0,68  

Anpassning av marknadsföring  
(var. 251 i enkäten) 229 0 3 1,35 1,03  

Anpassat distributionssätt  
(var. 172 i enkäten) 226 0 1 0,28 0,45  

Prisanpassning - prisdiskriminering 
(var. 243 i enkäten) 231 0 3 1,28 1,08  

Utländska representanter med och 
planerar marknadsföring (var. 250 i 
enkäten) 

223 1 3 1,52 0,57  

Representanten sätter de utländska 
priserna (var. 244 i enkäten) 227 1 3 1,91 0,84  

*** Korrelationen signifikant på 0,000-nivån 
† Det större interna bortfallet för variabeln beror på att inte alla exportörer har egna marknadskanaler/representanter. 
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Tabell 5  Deskriptiv statistik för kunskapsorienterade variabler och index 
 

Variabel N Minimum Maximum Medel Standardavv. 

Cronbachs α 
alt. Pearsons 
korrelation 

Företagsledarens utbildningsnivå 
(var. 011 i enkäten) 234 1 6 3,98 1,55  

Företagsledarens språkkunskaper 
(var. 012-015 i enkäten) 239     0,68 

Företagsledarens erfarenheter av 
exportrelaterat arbete  
(var. 017, 018 i enkäten) 

218           0,85*** 

Företagsledarens tidigare 
utlandsarbete (var. 020 i enkäten) 233 0 1 0,23 0,42  

Anställdas utbildningsnivå  
(var. 064/060 i enkäten) 224 0 100 10,58 16,57  

Anställdas specialistkompetens  
(var. 063/060 i enkäten) 225 0 100 27,30 26,97  

Nyttjande av externa 
informationskällor (var. 152 i 
enkäten) 

190 0 3 0,65 0,76  

Eget insamlande av marknads-
information (var. 150, 151 i 
enkäten) 

195           0,48*** 

Kundundersökningar på 
utlandsmarknader (var. 261 i 
enkäten) 

229 0 4 0,58 0,95  

Nyttjande av exportassistans  
(var. 274-278 i enkäten) 209     0,83 

Exportplanering (var. 160 i 
enkäten) 232 0 3 1,18 0,96  

Uppföljning och rapportering  
(var. 190 i enkäten)  177† 0 7 1,57 1,35  

*** Korrelationen signifikant på 0,000-nivån 
† Det större interna bortfallet för variabeln beror på att inte alla exportörer har egna marknadskanaler/representanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tabell 6  Deskriptiv statistik för variabler och index rörande inre kontrollförankring 
 
Variabel N Minimum Maximum Medel Standardavv. Cronbachs α 
Exportstarten medvetet planerad, 
och ej slumpmässig (var. 101 i 
enkäten) 

233 1 2 1,45 0,50  

Ekonomiskt rationella skäl för att 
börja exportera (var. 117-120 i 
enkäten) 

163     0,83 

Nuvarande mål med exporten av 
proaktiv natur (var. 121 i 
enkäten, som dummy) 

224 0 1 0,83 0,38  

Systematiska val av export-
marknader (var. 133, 136, 139 i 
enkäten) 

213     0,61 

Psykiskt avstånd till export-
marknader utan betydelse vid val 
(var. 124, 127, 130 i enkäten) 

185     0,75 

Industriländer – 
utvecklingsländer  
(var. 127, 128, 129 i enkäten, 
som dummy) 

212 0 1 0,73 0,44  

Insamlad marknadsdata inriktad 
mot distributionsmöjligheter 
(var. 146 i enkäten) 

215 0 3 1,86 1,01  

Fokusering på ett fåtal produkter 
(var. 077 i enkäten) 225 0 3 1,70 1,04  

Fokusering på ett fåtal kunder 
(var. 073 i enkäten) 233 1 4 2,71 0,86  

Lågkostnadsstrategi (var. 169 i 
enkäten) 220 0 3 1,10 0,77  

Lågprisstrategi (var. 085 i 
enkäten) 227 0 4 2,28 0,93  

Låglönestrategi 
(lönekostnad per anställd i tkr) 230 21 2771 287 205  
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Bilaga 4 
 
 

Exportmarknader rangordnade efter psykisk distans1 
 
I kodningen av svaren till de variabler som berörs (var. 124-132 samt 164-165) har de tio största 
svenska exportländerna inom Europa behållits som enskilda exportmarknader, övriga länder har 
slagits samman till landområden/världsdelar, totalt sju stycken.2 Dessa 17 länder och 
landområden har rangordnats på en femgradig skala efter deras psykiska distans ifrån Sverige 
(från de närmaste till de mest avlägsna). Rangordningen bygger dels på företagsekonomisk 
forskning vid Uppsala Universitet, dels på den holländske professorn Gert Hofstedes forskning. 
Dessutom har den svenske folklivsforskaren professor Åke Daun gett sitt godkännande till 
nedanstående rangordning av länder och landområden efter psykisk distans: 
 
 
Rang Länder och landområden (1-10 = Sveriges tio största europeiska 

exportmarknader, 11-17 = övriga kodade landområden) 
 
1 1) Norge, 2) Danmark, 3) Finland 
2 4) Tyskland, 5) Storbritannien, 6) Nederländerna 
3 7) Belgien, 8) Frankrike, 9) Italien, 10) Spanien, 11) Övriga Västeuropa 
4 12) Östeuropa, 13) Nordamerika, 14) Australien 
5 15) Latinamerika, 16) Asien, 17) Afrika 
 
Kommentar: Gruppen 4 motiveras med att 12) ligger relativt nära Sverige i fysiskt hänseende, medan 13) och 14) ligger relativt 
nära i kulturellt hänseende. 
 
 
Tabell 1  Procentuell fördelning av de studerade företagens tre första exportmarknader, 
sorterade efter psykisk distans ifrån Sverige. 
 

Rangordning av 
länderna efter 
psykisk distans 

Första 
exportmarknaden 

(variabel 124) 

Andra 
exportmarknaden 

(variabel 125) 

Tredje 
exportmarknaden 

(variabel 125) 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

Totalt 

62,5 % 
 

16,8 % 
 

8,7 % 
 

8,7 % 
 

3,4 % 
 

100 % 

56,6 % 
 

19,4 % 
 

11,2 % 
 

8,2 % 
 

4,6 % 
 

100 % 

36,9 % 
 

23,3 % 
 

15,3 % 
 

14,2 % 
 

10,2 % 
 

100 % 
 
                                                 
1   ”Psykisk distans” till en marknad innefattar, enligt den s.k. Uppsalaskolan, förutom den fysiska distansen även 
den kulturella distansen till landet ifråga. 
2  Baserat på SCBs handelsstatistik ifrån 1999. 
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