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Sammanfattning 
Sedan urminnes tider så har människan bedrivit handel, först mellan medlemmar i den 

egna gruppen och sedan mellan medlemmar i andra grupper. Dåtids- och 

nutidsmänniskan har ställts inför likartade utmaningar vid sina handelsresor, bland 

annat geografiskt avstånd, kulturskillnader, klimatskillnader samt språkskillnader. 

Under historiens gång så har människan utöver dessa ”naturliga” handelshinder även 

hunnit uppfinna sina egna handelshinder bland annat tullar, kvantitativa restriktioner 

m.m. 

Idag har dock svenska företag större möjligheter att konkurrera internationellt än för 

20 år sen tack vare Sveriges medlemskap i EU, detta eftersom de mänskliga 

handelshindren har avlägsnats i och med denna union.  

 

Vilka faktorer kan anses betydande för svenska små eller medelstora företag vid 

etablering av en exportverksamhet i Tyskland? 

 
Syftet med studien är att generera en modell som vi sedan ska testa empiriskt på 

svenska små och medelstora företag. 

 

Vi har avgränsat oss till exportetableringar i Tyskland Med exportetableringar menar 

vi att få ut produkten på marknaden en så kallad introduktionsfas.  

Eftersom vi i denna studie, skall försöka identifiera de faktorer som företag ska ta 

hänsyn till i samband med att de skall etablera sig utomlands, kommer svaren från 

våra respondenter att vara subjektiva. Det vill säga svaren kommer att basera sig på 

respondenternas erfarenheter. Därmed kommer vår studie att påminna om en 

hermeneutisk kunskapssyn. Denna uppsats kommer att ha karaktären av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Vårt teorikapitel bygger på Uppsalaskolans 

Internationaliseringsprocessmodell, distributionsteori, Hofstedes modell över 

kulturella dimensioner, produktlivscykeln och Porters fem konkurrenskrafter. Kapitlet 

avslutas med vår sammanfattande modell med de faktorer vi valt utifrån teorierna i 

ämnet. Vårt empirikapitel bygger på personliga och telefonintervjuer med de 

exportansvariga på företagen: Norrmejerier, Nyåkers Pepparkakor, Umeå Försäljning 

AB samt Seaflex. Vi har även en intervju med en exportkonsult från Exportrådet. 

Presentationen av empirin kommer att följa de teman som ingår i vår modell som 

introducerades i slutet av teorikapitlet. Analyskapitlet behandlar tolkningar och 

reflektioner över de faktorer som kan anses vara betydande för svenska små och 

medelstora företag vid etablering av och export i Tyskland. Syftet med analysen är att 

sammankoppla den information vi inhämtat från våra respondenter med de teorier 

som vi ansett varit relevanta för problemställningen. 
 

Slutsatser:  Kultur samt branschmognad var faktorer som var mindre betydande för 

svenska små eller medelstora företag vid etablering av en 

exportverksamhet i Tyskland. 

Konkurrenter var den faktor som flest respondenter såg som betydande 

vid etablering av en exportverksamhet i Tyskland. 

 

Efter att ha testat vår sammanfattande modell så kom vi fram till en reviderad modell 

där ännu en faktor togs med som vi kallade ”övergripande strategi & vision”.  
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1. Inledning 
 

I detta första inledande avsnitt kommer vi att presentera vårt ämnesval och de 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för det aktuella problemet som 

uppsatsen bygger på. Problemdiskussionen kommer senare att utmynna i en 

problemformulering. Vidare klargörs syfte med uppsatsen och dess avgränsning och 

begränsning i relation till det valda undersökningsområdet.  

 

1.1 Ämnesval 

 

Vi har upplevt att vi har kunskapsluckor när det gäller export och har därför av rent 

intresse samt av nyfikenhet för internationella affärer kommit in på ämnet. Sverige är 

ett exportberoende land och många svenska företag säljer idag sina produkter på andra 

marknader än den svenska
1
. Vad är det egentligen som driver svenska företag att 

vidga sina vyer? Vad är det som skiljer mindre lyckade exportsatsningar från succéer? 

Denna studie kommer att vara inriktad på de faktorer som företag behöver ta hänsyn 

till när de ska ta steget att börja sälja sina produkter på en utländsk marknad. Dessa 

faktorer kommer att studeras, därefter kommer vi att undersöka hur ett begränsat antal 

svenska små och medelstora företag tänker när de fattar beslut rörande 

exportsatsningar i Tyskland. Anledningen till att vi valde att fokusera på Tyskland 

beror bland annat på att det är Sveriges största exportmarknad med en andel på tio 

procent av vår export, denna siffra blir större om man räknar in de 700 svenska 

dotterbolag som verkar i landet. Tyskland har nästan tio gånger mer invånare än 

Sverige samtidigt som den genomsnittliga köpkraften per capita är högre än den 

svenska, detta gör att landet är högaktuellt för svenska företag som söker en ny 

marknad att etablera sig på. 
2
   

 

1.2 Problembakgrund 

 

Hur började man exportera? 

Sedan urminnes tider så har människan bedrivit handel, först mellan medlemmar i den 

egna gruppen och sedan mellan medlemmar i andra grupper. Att få en vara i utbyte 

mot en annan är en företeelse som är vital, både för att nå välbefinnande samt för att 

öka möjligheten till överlevnad. De första högkulturerna uppstod kring Eufrat, Tigris 

och Nilen cirka 3000 år f Kr. Man lyckades skapa ett bördigt jordbruk med hjälp av 

bevattning, ett överskott av livsmedel producerades och man vidgade sina vyer för att 

börja sälja till människor utanför den egna gruppen, man började exportera.
 3
  Det 

som drev dessa människor att börja exportera är detsamma som driver dagens 

                                                 
1
SOU, Svensk export och internationalisering – utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande, 

SOU 2008: 90. Betänkande av Exportutredningen, Statens offentliga utredningar, Stockholm, 2008 , 12 

 
2
 Exportrådet Om Tyskland. Hämtad juni 8, 2009, från .http://www.swedishtrade.se/sv/vara-

kontor/europa/Tyskland/Om-Tyskland/ 
3
Dotevall Bengt, Export Marknadsföring (Lund: Academia adacta 2007), 5-6 
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människor, man vill öka sitt välbefinnande alternativt öka sina möjligheter till 

överlevnad. 

 

Dåtids- och nutidsmänniskan har ställts inför likartade utmaningar vid sina 

handelsresor, bland annat geografiskt avstånd, kulturskillnader, klimatskillnader samt 

språkskillnader under sina handelsresor. Under historiens gång så har människan 

utöver dessa ”naturliga” handelshinder även hunnit uppfinna sina egna handelshinder 

genom bland annat tullar, kvantitativa restriktioner, statliga subventioner, 

antidumpingregler, statliga krediter, fysiska handelshinder såsom införselrestriktioner 

och förbud, tekniska handelshinder såsom produktens beskaffenhet, skattehinder och 

blockader. 
4
 

Man har på senare tid dock börjat lätta på och till och med eliminerat många av dessa 

”mänskliga” handelshinder. Samtidigt har en rad förbättringar gjorts i 

informationsteknologier, vilket lett till en ännu mer globaliserad och integrerad värld 
5
. Idag bedrivs handel med varor och tjänster kors och tvärs över nationers gränser.  

 

Anslutningen till EU ökade den svenska exporten 

I Europa har man startat upp frihandelsprojektet EU vilket lett till att en konsument i 

Sverige har möjligheten att köpa produkter tillverkade i vilket annat europeiskt 

medlemsland som helst utan några tullar inblandade.  

Undanröjandet av tullar har främjat internationell handel och ökat den globala 

konkurrensen
6
. 

Svensk livsmedelsexport har fyrdubblats sedan EU-inträdet och det ser ut som att 

svenska livsmedelsföretag generellt sett står sig väl i den internationella 

konkurrensen
7
. Vidare kan nämnas att efter utredningar som gjorts av SOU (Statens 

offentliga utredningar) har den totala svenska exporten av varor och tjänster ökat från 

721 Mkr 1995 till 1069 Mkr 2007 samtidigt som exportens andel av BNP expanderat 

från 31 procent till 50 procent
8
.  

 

Som tidigare nämndes under avsnittet ämnesval så har Sveriges ekonomi blivit 

mycket mer internationaliserad och exportberoende. För de svenska företagen har 

detta inneburit att nya marknader har öppnats där de kan sälja sina produkter i ett EU-

land under samma förutsättningar som landets inhemska aktörer. Nu när detta är sagt 

så verkar export vara en dans på rosor, men är det verkligen så eller finns det andra 

faktorer förutom tullar och handelshinder som påverkar ett företag som bestämt sig 

för att börja sälja sina produkter i ett annat EU-land? 

 

 

                                                 
4
Dotevall Bengt, Export Marknadsföring (Lund: Academia adacta 2007),7-8 

5
Byberg Lars-Anders, ” Framgångsrika exportörer” (Umeå Universitet 2006), 1-2 

6
Porter Michael.E, Konkurrens strategi (2 uppl.) (Göteborg: ISL Förlag1983) 277 

7
 Ewa Björling, Maten och världshandeln – tal av handelsministern på livsmedelsföretagens dag. 

Hämtad april 22, 2009, från http://www.sweden.gov.se/sb/d/11390/a/104069  

  
8
SOU, Svensk export och internationalisering – utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande, 

SOU 2008: 90. Betänkande av Exportutredningen, Statens offentliga utredningar, Stockholm, 2008 ,12 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11390/a/104069


8 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka faktorer kan anses betydande för svenska små och medelstora företag vid 

etablering av en exportverksamhet i Tyskland? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Vår studie syftar till att generera en modell som vi sedan ska testa empiriskt på 

svenska små och medelstora företag. 

 

 

1.5 Begränsning och avgränsning 

 

Vi har valt i denna studie att undersöka enbart fyra små och medelstora företag i 

Västerbotten som är verksamma i olika branscher, vilka alla har erfarenheter av 

exportlanseringar i Tyskland. Anledningen till att vi har fått begränsa oss till företag i 

närområdet är att vi inte haft tid och pengar till att besöka företag runtom i Sverige. I 

och med denna begränsning blir det svårt att kunna dra generella slutsatser från 

studien. Men för att få en större bredd i det empiriska materialet kommer vi även att 

intervjua en exportkonsult om dennes syn på faktorer som kan vara av betydelse vid 

exportlanseringar i Tyskland. 

 

Vi avser att identifiera de faktorer som kan påverka vid en exportetablering i 

Tyskland. Med exportetablering så syftar vi på introduktionsfasen, det vill säga när 

produkten lanseras på en ny marknad, detta eftersom det är i denna fas exportören 

oftast stöter på problem
9
.  

Eftersom det är branschspecifikt vilka faktorer det är som är viktiga och vi har företag 

från olika branscher med i vår undersökning, så kommer vi att hålla det på en generell 

nivå som gäller för olika typer av företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Jackson, I, Graham. “Exporting - From The Importers Viewpoint”. 

European Journal of Marketing,15, 3, (1981), 17 
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2. Utgångspunkter 
 

I detta kapitel klargörs vilka forskningsstrategier studien kommer att ha. Vi kommer 

att tala om vilka erfarenheter som kan ha ett inflytande på oss i studien samt de 

faktorer som stimulerat vårt val av forskningsämne. Efter detta redogör vi för vilken 

kunskapssyn samt vilket angreppssätt vi kommer att använda oss av i denna studie. 

Vidare kommer vi att beskriva studiens perspektiv och därtill även våra 

sekundärkällor. 

 

 

2.1 Förförståelse 

 

Den kunskap som författarna bär med sig innan studien inleds kallas förförståelse och 

med det avses bland annat alla förutfattade meningar och omedvetna fördomar som 

kan ha en inverkan på studien
10

.  

 

Den teoretiska förförståelsen har vi i huvudsak fått från studier vid Handelshögskolan 

i Umeå. Vi har läst kurser inom allt från marknadsföring till logistik. Vi tror att kurser 

vi läst inom marknadsföring, försäljning och logistik har gett oss en viss 

kunskapsgrund för denna studie. Dessa ämnesområden upplever vi har en relevans för 

all affärsverksamhet och då även export. Att vi har en grundläggande 

företagsekonomisk kunskap påverkar vår studie då vi kommer att ha en större 

förståelse för vad våra intervjupersoner menar med olika begrepp och kanske även 

tankesätt. Att vi har denna utbildning och vår syn på verkligheten är präglad av 

modeller, teorier och begrepp kan dock även innebära att vi kan missuppfatta eller 

tolka vår intervjuperson fel om denne inte har en liknande utbildning. 

Många gånger under vår utbildning har vi dock upplevt att det saknats ett renodlat 

internationellt perspektiv vilket medför att vår teoretiska förståelse varit högst 

begränsad, detta har gjort oss intresserade av export. 

När det kommer till praktisk förförståelse så känner vi att vi saknar en del i och med 

att ingen av oss har arbetat med export tidigare. En av oss har dock gjort en praktik 

där denne analyserat kommande exportmarknader på uppdrag av Norrmejerier. En 

lärdom denne fått från praktiken är att inhämtning av information inför beslut rörande 

export kan vara mycket tidskrävande, därför startar företagen ofta sin export utan 

fullständig information. Det är en balansgång mellan informationshämtning som tar 

tid samt försäljning som genererar intäkter. Vi har båda läst mest amerikansk 

företagsekonomisk litteratur under vår utbildning. Vi tycker att det är ett problem då 

amerikanska företag i regel är betydligt större än europeiska företag. I snitt har ett 

europeiskt företag sex anställda medan det genomsnittliga amerikanska företaget har 

19 anställda
11

. Enligt oss ligger problemet i att de europeiska företagens 

organisationer är mindre och kanske därför inte har möjlighet att jobba på samma sätt 

med export som ett amerikanskt storföretag. Vi är dock medvetna om denna ”fördom” 

                                                 
10

Alan Bryman, Emma Bell, “Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Malmö: Liber Ekonomi 

2005), 42  
11

 Snijders, J, van der Horst, R (2002), Studien av Europeiska SMF 2002, KPMG special services & 

EIM Business & Policy & Research på uppdrag av Europeiska Kommissionen i Luxemburg, 6 
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och ska försöka minimera dess inverkan genom att inte själva sålla för mycket bland 

teorierna som ligger till grund för frågorna under intervjuerna utan överlåta det till 

intervjupersonerna som har den praktiska erfarenheten. Vi tycker ändå att vår brist i 

praktisk förförståelse kan vara en fördel eftersom vi därför mer eller mindre går in i 

denna uppsats förutsättningslöst.  

 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

 

I följande stycke kommer vi att beröra två kunskapssyner, av vilken den sistnämnda 

kunskapssynen är mera tillämpbar för vår studie. Den första kunskapssynen, 

positivismen, talar för naturvetenskapens synsätt där naturvetenskapliga principer och 

metodkrav är avgörande för företagsekonomisk analys och problemlösning
12

. Enligt 

den positivistiska kunskapssynen skall all forskning bedrivas fri från värderingar och 

”riktig” kunskap kan endast styrkas genom våra sinnen. Vidare hävdas inom 

positivismen att all kunskap som erhålls bör kunna prövas empiriskt för att vara 

tillförlitligt.
 13

  

Den andra kunskapssynen, hermeneutiken, utgår ifrån en syn som baseras på 

förståelse och tolkning
14

. Hermeneutik är den kunskapssyn som ifrågasätter det 

positivistiska synsättet
15

. Tolkningsperspektivet utgår ifrån att verkligheten tolkas 

utifrån sociala kontexter som tillsammans skapar en helhet och förståelse av 

verkligheten
16

. 

 

Eftersom vi i denna studie, skall försöka identifiera de faktorer som företag ska ta 

hänsyn till i samband med att de skall etablera sig utomlands, kommer svaren från 

våra respondenter att vara subjektiva. Det vill säga svaren kommer att basera sig på 

respondenternas erfarenhet och kunskap. Därmed blir det svårt att göra någon objektiv 

mätning av resultatet vilket medför att vår studie kommer att bygga mer på en 

hermeneutisk kunskapssyn. Efter att ha diskuterat ämnet sinsemellan så har vi kommit 

fram till att vårt personliga vetenskapliga förhållningssätt lutar mer åt hermeneutiken. 

Detta tror vi kan bero på att vi båda är samhällsvetare och att studier av samhället inte 

kan göras utan tolkningar till skillnad från naturvetenskapliga studier där det är 

möjligt och nödvändigt med objektivitet.     

 

 
 
 
 
 

                                                 
12

 Darmer Per, Freytag Per V., Johansson Geije, ”Företagsekonomisk undersökningsmetodik” ( Lund: 

Studentlitteratur 1995), 33 
13

 Ibid., 26 
14

 Bryman Alan, Bell Emma, “Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Malmö: Liber Ekonomi, 

2005), 26- 30 
15

 Halvorsen Knut, ” Samhällsvetenskaplig metod” ( Lund: Studentlitteratur, 1992), 14 
16

 Darmer Per, Freytag Per V., Johansson Geije, “Företagsekonomisk undersökningsmetodik” (Lund: 

Studentlitteratur 1995), 32 
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2.3 Angreppssätt  
 
 
Man brukar säga att det finns två huvudsakliga angreppssätt för 

samhällsvetenskapliga undersökningar, induktion och deduktion. Med den induktiva 

ansatsen så genererar man hypoteser utifrån den empiri man samlar in medan man 

med en deduktiv ansats prövar hypoteser byggda på teorier mot den empiri som 

samlas in. 
17

  

Vårt problem och syfte för oss in på en deduktiv ansats, den teori vi läser kommer att 

ligga till grund för de empiriska iakttagelser vi gör
18

. När vi utformar och även 

genomför våra intervjuer så kommer vi att vara inlästa på relevant teori. 

Angreppssättet är deduktivt eftersom vi utgår från teorier i ämnet för att sedan 

sammanfatta dessa i en modell som vi därefter kommer att testa mot vår empiri. Med 

vår empiriska studie i form av intervjuer med en exportkonsult och personer med 

erfarenhet inom området från näringslivet så kommer vi att kunna ge en bild av om 

vår modell är relevant eller om den behöver anpassas.  

 

 

2.4 Val av forskningsmetod 

 

Det råder delade meningar gällande distinktionerna mellan strategierna kvantitativ 

och kvalitativ forskning. Vissa författare hävdar att det rör sig om en väsentlig 

skillnad mellan respektive strategi medan andra anser att den skillnaden inte längre 

finns kvar
19

.  Denna uppsats kommer att ha karaktären av en kvalitativ 

forskningsstrategi. I den kvalitativa forskningen lägger man tonvikten på 

respondenternas utgångspunkter och det är det som sedan är av avgörande betydelse
20

. 

Till skillnad från nämnda strategi har man i den kvantitativa forskningen istället fokus 

på de teorier som skall prövas och undersökningen styrs av forskaren själv. Som 

tidigare nämnt kommer vi att i denna studie använda oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi för att få en djupare förståelse om de faktorer man ska ta hänsyn till 

vid exportetableringar. Vi finner att en kvantitativ forskningsstrategi inte är lika 

tillämpningsbar som en kvalitativ med avseende på vår frågeställning och vårt syfte. 

Men man ska dock ha i åtanke att språk och dialog mellan subjekt, spelar en oerhört 

stor roll inom den kvalitativa forskningsstrategin, eftersom det råder obalans mellan 

dessa delar blir förståelsen oftast bristande
21

. Detta kan ses som en nackdel med den 

kvalitativa forskningsstrategin. Naturligtvis har vi tagit i beaktande denna aspekt och 

försökt i den mån det har varit möjligt att klargöra för respondenten så tydligt som 

möjligt så att båda parterna delar samma förståelse för exempelvis 

begreppsdefinitioner eller fackuttryck.  

 

 

                                                 
17

 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, 2: upplagan (Lund: Studentlitteratur 2008), 54 
18

Darmer Per, Freytag Per V., Johansson Geije, “Företagsekonomisk undersökningsmetodik” (Lund: 

Studentlitteratur 1995), 40 
19

 Ibid., 39-40 
20

 Ibid., 40 
21

 Eriksson LarsTorsten, Wiedersheim-Paul Finn, “ Utreda, forska, rapportera”(Malmö: Liber 

Ekonomi 1997), 231 
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2.5 Studiens perspektiv 

 

Ett perspektiv kan definieras som sättet hur vi ser på tillvaron
22

. Vi har en akademisk 

utgångspunkt men vi ser på problemet utifrån företagens perspektiv. Detta innebär att 

vi kommer att inta respondentens syn på exportlanseringar vid intervjun men vid 

analys av data kommer vi att sätta informationen i ett vetenskapligt sammanhang. 

Slutsatserna kommer att vara våra egna och dessa bygger på dels den teori som finns i 

ämnet och dels den empiri vi samlat in under studien.   

 

2.6 Sekundärkällor 

 

Insamlad data som tolkats och analyserats av andra benämns som sekundärkällor
23

. 

Motiven till varför man ska beakta sekundärkällorna är flera, bland annat sägs det att 

man ska se sekundäranalysen som ett komplement till den analys av data man gör på 

egen hand
24

. För att få fram underlaget till teorikapitlet läste vi litteratur och 

vetenskapliga artiklar inom ämnet export och utifrån de teorier vi valt att behandla i 

den teoretiska referensramen har vi slutligen sammanfattat dessa i en modell.  

 

De källor vi har använt oss av är artiklar och böcker varav ett litet antal är sådana som 

vi har studerat under tidigare kurser. Vi har även sökt litteratur i Umeås 

Universitetsbiblioteks Album och artikelsök. Vi har främst använt oss av databaserna 

Business Source Premier och Emerald, detta eftersom dessa innehåller vetenskapligt 

granskade artiklar som behandlar företagsekonomisk forskning. Det är i allmänhet 

svårt att täcka in all forskning som återges till exportlanseringar när man endast 

uppger ett utmärkande sökord därför har vi utökat med olika sökord för att hitta 

relevanta artiklar. Exempel på sökord vi använt oss av är market entry, 

internationalization process, export, SME, export barriers. Under sökandet av artiklar 

så fann vi att många av publikationerna om export återkommande berörde teorierna 

om produktens livscykel, Porters fem konkurrenskrafter, Uppsalaskolans 

internationaliseringsprocess, Hofstedes kulturella dimensioner samt att de tog upp 

distributionsproblematik i olika sammanhang. På grund av detta så valde vi att bygga 

vår studie kring dessa teorier, de är väl beprövade och granskade, därmed ansåg vi att 

de kunde överföras till ett svenskt exportperspektiv.  

 

Vi sökte därefter på teoriernas namn kombinerat med t.ex. market entry för att få 

artiklar som passade vår problemställning. Som ett exempel fick vi 1921 träffar 

genom att kombinera Product Life Cycle och export vilket indikerade att teorin var 

relevant för oss. 

Vi har därefter studerat till synes intressanta artiklar genom att först läsa 

sammanfattningen av artiklarna i träfflistan och därefter valt ut de artiklar som är mest 

adekvata för vår studie. Metodstycket bygger på metodböcker som vi själva förfogar 

över och därtill även böcker som vi funnit via Umeå Universitetsbiblioteks Album.  

                                                 
22

Eriksson LarsTorsten, Wiedersheim-Paul Finn, “ Utreda, forska, rapportera”(Malmö: Liber 

Ekonomi 1997), 56 
23

 Halvorsen Knut, ” Samhällsvetenskaplig metod”(Lund: Studentlitteratur 1992), 72 
24

 Bryman Alan, Bell Emma, “ Företagsekonomiska forskningsmetoder ” (Malmö: Liber Ekonomi 

2005), 231 
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Böckerna som vi valt att använda i vår studie är publicerade från 1980-talet fram till 

2000-talet. Vi är medvetna om att det har skett förändringar i forskningen om företags 

internationalisering sedan 1980-talet men vi har hittat artiklar från 2000-talet som tar 

upp samma teorier och bedömer ändå att dessa böcker är relevanta än idag eftersom 

de är välrenommerade och dessutom används många gånger i dagens forskning vilket 

våra artikelsökningar visar.    

Genom att ha studerat respektive respondentföretags hemsida har vi försökt förbereda 

oss inför intervjuerna.  Vi har även använt Internet för att få fram ytterligare 

grundläggande men viktig information om de intervjuade företagen som kan vara till 

fördel för oss vid intervjutillfället. Det rör sig främst om vilken affärsidé företaget har, 

vilka produkter de säljer och på vilka marknader de har försäljning. Valet av 

respondenter kommer vi att grundligt beskriva i den praktiska metoden. 

 

 

2.7 Kritik mot sekundärkällor 

 

Vi har observerat att det finns problem med sekundärkällor. Sekundärkällor bör 

bedömas ur både saklighet och objektivitetssynpunkt, det vill säga man ska förhålla 

sig kritiskt till källan
25

. Utöver det brukar grundregeln vara den, att man skall så ofta 

det går använda sig av originalkällan i ett vetenskapligt arbete
26

.  

De teorier vi kommer att presentera i vårt teorikapitel är sådana som ofta refereras till 

i vetenskapliga artiklar inom området export. Vi har i största möjliga mån gått tillbaka 

till originalkällan för att undvika att vi gör subjektiva bedömningar byggda på de 

redan subjektiva tolkningarna som artikelförfattarna gjort av originalteorin. Dessa 

originalteorier är ibland ganska gamla men vi bedömer ändå att de är högst aktuella 

idag eftersom det är så pass många som fortfarande refererar till dessa. 

 

2.8 Val av teori 

 

Våra teorival har påverkats av de artiklar och avhandlingar vi läst inför studien. Efter 

att ha läst in oss på ämnet kände vi att vi hade en klar bild över de teoriområden som 

var aktuella för vår studie. Inom varje teoriområde så finns det en mängd olika teorier 

att välja mellan. Efter att vi bestämt oss för att ha med ett särskilt teoriområde 

exempelvis kultur så började vi söka efter en teori som passade in på vår studie. För 

att fortsätta på kulturexemplet så valde vi Hofstedes teori om de kulturella 

dimensionerna på grund av att den redan hade en internationell utgångspunkt med att 

förklara kulturskillnader länder emellan. Hofstede grundade sin teori genom att 

undersöka kulturskillnader mellan olika nationaliteter på IBM. Vi ansåg att teorin 

passade vår studie väl eftersom kulturskillnader kan tänkas ha en inverkan när det 

gäller exportetableringar. På liknande sätt har vi resonerat kring vilken teori som fått 

representera våra andra teoriområden, vi har utgått från teorier vi ansett passa vår 

studie.  

Vi är medvetna att vi påverkats av tidigare studier och avhandlingar, detta kan ha 

medfört att vi på ett teoretiskt plan har gått i andras fotspår vilket i slutändan kan leda 

till att möjligheten att komma fram till något riktigt nytt och revolutionärt har 

                                                 
25

 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, 3: upplagan (Lund: Studentlitteraturs 2003), 64 
26

 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, 2: upplagan (Lund: Studentlitteratur 2008), 126 
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begränsats. Det ska dock tilläggas att vår inläsning av avhandlingar och studier var 

absolut nödvändig då vi hade en ytterst begränsad kunskap i ämnet vilket redovisats i 

kapitlet för förförståelse. En annan aspekt att ta hänsyn till är att vi kan ha missat 

relevanta teorier under vår förberedande inläsning. Detta kan ha påverkat studiens alla 

delar eftersom vi gjort gått in med en deduktiv ansats. De intervjufrågor vi ställt, den 

empiri vi fått in, analysen vi gjort och som sedan mynnat ut i våra slutsatser har 

påverkats av de teorival vi gjort i början av arbetet.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramens syfte är att ge uppsatsen trovärdighet med en väl 

förankrad vetenskaplig bas. Inledningsvis har vi valt att kort motivera de teorier vi 

kommer att behandla under rubriken teoretisk inledning. Därefter kommer vi att 

utifrån valda teorier mer utförligt beskriva vilka faktorer som kan påverka ett företag 

vid en exportetablering. Slutligen presenteras en egen utarbetad modell som skall 

sammanfatta de faktorer som kan vara betydande för etableringsprocessen vid export 

för svenska företag.   

 

3.1 Teoretisk inledning 

 

Vi valde att börja teorikapitlet med Uppsalaskolans 

internationaliseringsprocessmodell (även kallad ip-modellen). Det kändes naturligt då 

dess resonemang kretsar kring de tidiga stadierna av ett företags internationalisering 

då den behandlar vilka marknader företag i regel börjar exportera till. 

Den redogör för de olika stadierna i en exportetablering och modellen beskriver även 

vad det är som påverkar en lyckad exportverksamhet. Den tar upp marknadskunskap 

som är relevant för vår studie eftersom vi undersöker företag som ska in på nya 

marknader och sätter marknadskunskapen i ett större perspektiv med orsak och 

verkans mekanismer. Förutom de nämnda motiven så anser vi att modellen är 

användbar för nationella företag som vuxit sig starka på hemmamarknaden och anser 

sig exportmogna men saknar direkta exportkontakter. Även fast Uppsalaskolans 

empiriska forskning har huvudsakligen varit inriktad mot storföretag så är fortfarande 

vissa delar av Uppsalaskolans teoribildning allmänt giltig för företag i alla storlekar
27

.  

 

Distributionskanaler kommer efter ip-modellen då vi tycker att ett företags val av 

etableringsform har mycket med ip-modellen att göra. Detta eftersom en avgörande 

faktor för hur ett företag ska etablera sig på en ny marknad är hur pass 

internationaliserat företaget är och hur mycket marknadskunskap det besitter. 

Vi anser att distributionskanaler även är relevant att redogöra för eftersom företag 

som ska etablera sig på en ny marknad av förklariga skäl saknar distributions- och 

säljkanaler för detta. I denna del tar vi upp hur valet av distributionskanaler påverkar 

företaget i olika perspektiv, vi tar även upp för- och nackdelar mellan de olika 

etableringsformer ett företag kan välja mellan när de ska in på en ny marknad.  

 

Kulturavsnittet följer upp Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell och 

distributionskanaler eftersom den hänger ihop med de två sistnämnda avsnitten. När 

ett företag etablerar försäljning på en utländsk marknad så stöter de ofta på skillnader 

i kulturen jämfört med i Sverige. Dessa kulturella skillnader kan ta sig olika uttryck 

beroende på land och i vilken bransch företaget verkar. Det är bland annat därför 

marknadskunskap (ip-modellen) är så viktigt för ett företag som ska in på en ny 

marknad och även valet av etableringsform där företaget har chansen att kompensera 

för bristande marknadskunskap. Kultur kan ibland vara ett diffust begrepp eftersom 

det innehåller så många aspekter, det är därför vi valt att ta med Hofstede´s modell för 

                                                 
27
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kulturella dimensioner i vårt teorikapitel. Modellen delar upp begreppet kultur i fem 

komponenter , vilket gör bearbetningen av svaren enklare, detta eftersom vi på ett 

precisare sätt kommer att kunna analysera de kulturella skillnader våra respondenter 

potentiellt stött på. En annan orsak är att Tyskland är ett av de länder som ligger 

närmast Sverige kulturellt sett, men eftersom Hofstede delar upp begreppet kultur i 

fem komponenter så har vi ändå lyckats identifiera påtagliga skillnader länderna 

emellan i två av dessa kulturella komponenter.      

 

Branschlivscykeln är intressant i detta sammanhang eftersom olika marknader kan 

ligga i olika faser. Exempelvis kan ett svenskt företag som med sin huvudprodukt 

ligger i tillväxtfasen i Sverige och bestämmer sig för att börja exportera till Tyskland 

stöta på stora problem om den tyska marknaden är mogen för denna produkt. De 

stöter då på mycket hårdare konkurrens, kunderna är mer kräsna och de bästa 

distributionskanalerna kanske redan är upptagna av konkurrenter. Även 

marknadsföringen kan behöva omstruktureras, inte bara av kulturella och 

översättningsskäl utan efter de förutsättningar som råder under marknadens 

mognadsstadium. Detta eftersom företaget antagligen haft en marknadsföring av mer 

informerande karaktär i Sverige, på en mogen marknad så känner konsumenterna 

redan till produkten och behovet ligger snarare i att differentiera sig och nå en unik 

position i konsumentens medvetande bredvid de redan etablerade varumärkena. Även 

Branschlivscykeln hänger ihop med ip-modellen, för att kunna göra en analys av i 

vilket stadium den tyska marknaden befinner sig i så krävs en hel del 

marknadskunskap. 

 

Porters fem konkurrenskrafter beskriver hur en bransch fungerar. Förståelse för detta 

är viktigt för svenska företag som ska ut på nya marknader, detta eftersom 

branschdynamiken ofta ser olika ut från land till land. Teorin är placerad efter 

branschlivscykeln eftersom att den ger den sistnämna teorin en ny dimension då 

Porters fem krafter förklarar de underliggande faktorerna till varför en bransch 

utvecklas som den gör. Att branschtillväxten är låg i ett land betyder inte per 

automatik att branschen befinner sig i en mognadsfas, andra underliggande faktorer 

kan ligga bakom detta till exempel att köparna i branschen har en stark 

förhandlingskraft. En annan orsak till att Porters fem konkurrenskrafter kompletterar 

branschlivscykeln bra är att de framträdande konkurrenskrafterna i en bransch 

tenderar att variera beroende på i vilket stadium i branschlivscykeln branschen 

befinner sig. Kunskap om hur branschdynamiken ser ut i ett land kan även härledas 

till ip-modellen, när ett företag har en bra bild över Porters fem konkurrenskrafter på 

en marknad (konkurrenter, etableringshot, köpare, substitut och leverantörer) så kan 

det sägas att företaget har en fullgod marknadskunskap.   

 

 

 

 



17 

 

 

 

3.2 Uppsalaskolan 

 

Uppsalaskolans teorier om internationaliseringsprocessen har varit de mest 

framträdande teorierna i forskningen om nordiska företags internationalisering
28

. Det 

var forskare verksamma på Uppsala Universitet som presenterade teorin 

”Uppsalaskolan” vilken redogör för ett företags tillvägagångssätt vid 

internationalisering
29

. Enligt forskarna Johansson & Vahlne vid Uppsala Universitet 

sker internationaliseringen successivt, i takt med att engagemanget växer, ökar också 

erfarenheten
30

. Ett par av Uppsalaskolans mer renommerade modeller av den stegvisa 

internationaliseringen är ”Psykiskt avstånd” och ”Etableringskedjan”. ”Psykiskt 

avstånd” innebär att först görs etableringar på psykiskt närbelägna marknader och 

därpå allt längre bort, medan den andra modellen ”Etableringskedjan” går ut på att 

företaget till en början enbart bedriver sporadisk export till ett specifikt land och 

därefter etablerar möjligen ett eget tillverkande dotterbolag.
31

 

 

3.3 Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell 

 

Forskarna Johansson & Vahlne vid Uppsala Universitet undersökte i mitten av 1970-

talet svenska tillverkningsföretags internationaliseringsprocess
32

. 

Internationaliseringsprocessmodellen eller ip-modellen visar på den lärandeprocess 

företag genomgår, från att vara inriktade på den nationella marknaden till att 

successivt övergå till internationella marknader
33

. Modellen beskriver med andra ord 

ett företags val av marknad och etableringsform vid internationalisering. 

Modellen är konstruerad av fyra grundbegrepp som är nära kopplade till varandra och 

som går ut på att förklara processen. 

 

De fyra grundbegreppen i ip-modellen är: 

- Marknadsengagemang 

- Engagemangsbeslut 

- Löpande aktiviteter  
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 Byberg Lars-Anders, Framgångsrika exportörer, (Umeå: Umeå Universitet 2006), 9 
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 Johanson Jan, Vahlne Jan-Erik. ” The internationalization process of the firm: A Model of 

Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments”.  Journal of international 

business studies, 8,1(1977), 23 
31

Johanson Jan, Blomstermo Anders, Pahlberg Cecilia., Företagets internationaliseringsprocess (Lund: 
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Journal of Management Studies, 12,3, (1975), 305 
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- Marknadskunskap 

 

Två av dessa grundbegrepp relateras till förändringar i företagets internationalisering 

vilka är engagemangsbeslut och löpande aktiviteter.
 

De två andra begreppen 

marknadskunskap och marknadsengagemang avser i sin tur i vilket läge företaget 

befinner sig, det vill säga hur internationaliserat företaget är.
34

 

 
 

 

Johanson et al. menar att en av grundidéerna i modellen är att beslut om olika typer av 

ökat engagemang på främmande marknader i grunden är av samma slag och att 

företags internationella utveckling därför kan tolkas som en process som drivs av en 

och samma fundamentala mekanism. Olika typer av ökat engagemang på främmande 

marknader kan vara investeringar på nya marknader, etablering av försäljningsbolag 

eller en satsning i utlandstillverkning. 
35

 

 

Marknadsengagemang 

Det första begreppet av de fyra grundbegreppen i ip-modellen är 

marknadsengagemang, vilket visar på hur beroende företaget är av en viss 

utlandsmarknad.
 36

 Styrkan i marknadsengagemanget beror mycket på i hur stor grad 

företagets resurser är bundna till och samordnade med marknaden. Förutom 

resurserna kan marknadsengagemanget också vara beroende av kunskaper om en viss 

marknad.  Johanson et al. poängterar att marknadsengagemanget i ip-modellen är 

viktig, eftersom det indikerar på att företaget kan förlora mycket ifall det av händelse 

uppstår problem. Exempelvis att en agent vill upphöra med sin verksamhet eller att 

företaget inte har värnat om verksamheten på marknaden genom löpande satsningar. 
37

Marknadsengagemanget kan man säga är på det viset nära förknippat med både 

kunskaper om den specifika marknaden och de löpande aktiviteterna därför att alla 

influerar de varandra på något sätt.  

Vi har valt att använda begreppet marknadsengagemang på ett mer generellt plan i vår 

studie, istället för att mäta hur pass beroende ett företag är av en viss marknad så 

kommer vi att använda oss av begreppet exportengagemang för att visa på hur pass 
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Studentlitteratur 2002), 50 
35

  Ibid., 52 
36

  Ibid., 55 
37

 Johanson Jan, Blomstermo Anders, Pahlberg Cecilia, Företagets internationaliseringsprocess (Lund: 

Studentlitteratur 2002), 56 



19 

 

stor grad av företagets resurser som är bundna till export generellt sätt. Detta eftersom 

vi vill kunna göra en bedömning av hur pass internationaliserade företagen i vår 

studie är.   

 

Engagemangsbeslut 

Beslut om exportlanseringar är ett resultat av att man har sett affärsmöjligheter eller 

problem som uppstått under tidigare exportlanseringar. Affärsmöjligheterna man sett 

ligger vanligtvis mycket nära den verksamhet som man redan bedriver, vilket innebär 

att man försöker stärka denna verksamhet genom utökade satsningar. Man satsar 

främst på de marknader där man redan är verksam eftersom de personer som arbetar 

på den specifika marknaden oftast ser möjligheter och problem samtidigt som de kan 

se lösningar på problemen på just denna marknad. Johanson et al. betonar att det 

viktiga i internationaliseringsprocessmodellen är att exportsatsningar är påverkade av 

de erfarenheter som är ett resultat av de aktiviteter man bedriver och har bedrivit på 

den utländska marknaden.
 
 

 

Löpande aktiviteter 

Viktiga erfarenheter inom internationellt företagande är speciellt de kunskaper man 

förvärvar genom det löpande arbetet på marknaden. Erfarenhetsbaserad kunskap 

erhålls genom de alldagliga kontakterna med kunder, mellanhänder, leverantörer, 

myndigheter och andra individer och organisationer som kan vara av betydelse. 38
 Det 

har visat sig att framgångsrika exportörer har en frekvent och personlig kontakt med 

kunder och samarbetspartners på exportmarknaden
39

. 

Problemet med att inhämta denna kunskap är att det är en enormt tidskrävande 

process och det är inte något som ett företag i första hand går ut och skaffar sig för att 

möjliggöra en ny satsning. Erfarenhetsbaserad kunskap går inte heller att införskaffas 

genom samarbete med agenter eller andra partners eftersom det är den 

erfarenhetsbaserade kunskapen agenter eller liknande personer ska tjäna pengar på. I 

vissa enstaka fall kan det vara möjligt för företag att förvärva andra företag som har 

den erforderliga kunskapen om den nya marknaden men detta handlingssätt är dock 

inte alltid genomförbart. Därmed innebär det att företag bör ha i åtanke att en 

exportetablering är en tidskrävande process.
 40

 

 

Marknadskunskap 

Mekanismen som driver ett företags internationella utveckling är regelmässigt de 

kunskaper företagen förvärvar när de arbetar på marknaden och dessa kunskaper gör 

det möjligt att företagen kan vidga sina vyer och på ett bättre sätt kunna värdera nya 

affärsmöjligheter. Företagen gör nya marknadssatsningar av de nya 

affärsmöjligheterna och av dessa kan de då lära sig nya saker och se nya möjligheter. 

Internationaliseringsprocessmodellen kategoriserar två typer av erfarenhetsbaserad 

kunskap. 
41

Marknadskunskap är den kunskap som syftar på de förhållanden som råder 

på den specifika marknaden. Exempel på marknadskunskap kan vara kunskap om 
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kunder, leverantörer, myndigheter samt relationerna mellan dessa. Marknadskunskap 

kan man endast anskaffa och använda sig av på den enskilda marknaden. Den andra 

typen av erfarenhetsbaserad kunskap är internationaliseringskunskap och tar sikte på 

att det egna företagets skicklighet att bygga upp och handha en internationell 

verksamhet. Internationaliseringskunskap kan gälla kunskap som hänförs till 

företagets egna resurser och de möjligheter som de ger att utveckla och driva 

internationell verksamhet men man kan även säga att internationaliseringskunskapen 

inbegriper företagets strategi vid internationalisering.
 42

 Till en början är det vanligt att 

företag väljer att etablera närvaro på den utländska marknaden genom en oberoende 

representant som till exempel handelsagenter som mot betalning säljer företagets 

tjänster eller varor
43

. 

 

 

3.4 Distributionskanaler 

 

Alla företag behöver distributionskanaler för att få ut sina produkter till de slutgiltiga 

köparna. Det finns både exempel på när företag äger hela sin kedja och företag som 

samarbetar med olika typer av mellanhänder. I B2B sammanhang (business-to-

business) är vanligtvis distributionskedjan kortare än när det gäller 

konsumentprodukter, detta eftersom antalet slutkunder ofta är färre i B2B branscher. 

Det finns fall där producenten säljer direkt till slutkund till exempel när det gäller 

kranvatten. Vanligare är dock att det finns någon typ av mellanhand till exempel 

detaljist, grossist, agent eller att alla tre typer är involverade i distributionskedjan. 
44

  

Grundläggande är att utan mellanhänder så blir marginalen högre för producenten 

eftersom mellanhändernas vinstanspråk faller bort. I de flesta fall är dock 

producenterna beroende av mellanhänder, antingen för att fysiskt kunna distribuera 

varorna eller att mellanhänderna sitter på den marknadskunskap som krävs för att 

kunna sälja produkterna på den lokala marknaden. I många fall så vill producenten  

ägna sig åt sin kärnverksamhet, att producera produkter och överlåter därför säljandet 

till partners som är duktigare på området. Att etablera distributionen på en ny 

marknad innebär ofta problem för exporterande företag eftersom återförsäljarna redan 

har konkurrenter i sitt sortiment. Företaget behöver då övertala återförsäljaren att byta 

ut deras befintliga produkter genom att erbjuda reklam, prisreduceringar och andra 

säljfrämjande aktiviteter. 
45

  

Vi har valt att dela upp etableringsformerna i två kategorier, egen etablering samt 

etablering genom representant.  
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Egen etablering: 

Dotterbolag: Ett dotterbolag är ett bolag startat i det land företaget vill exportera till, 

det ägs till minst 50 procent av moderbolaget. Fördelar med denna etableringsform är 

att företaget får närhet till kunderna, snabbare och enklare kontakter med 

moderbolaget, lönsamheten stannar inom bolaget och kontroll över strategier och 

aktiviteter. Nackdelen med ett dotterbolag är att det kräver stora investeringskostnader 

vilket innebär en större ekonomisk risk. 
46

 

 

Direktförsäljning: Företaget bearbetar exportmarknaden hemifrån precis på samma 

sätt som man arbetar med olika regioner nationellt. Fördelar med denna 

etableringsform är att det inte medför några höga kostnader, bra kontroll och 

samordning samt att man arbetar med egna säljare som har stor kunskap om 

produkten. Nackdelar är att exportverksamheten ofta kommer i andra hand, stor 

distans till kunderna, sämre service möjligheter samt att satsningen blir begränsad. 
47

 

 

Etablering genom representant: 

Agent: En agent förmedlar affärer i företagets namn. Huvudmannen blir ansvarig för 

de avtal som agenten sluter med kunder och leverantörer. Exportföretaget och agenten 

blir därför bundna till varandra och man kan se likheter med att agenten skulle vara 

anställd. Agenten får vanligtvis en procentuell ersättning av omsättningen på 

exportmarknaden. Fördelar med att etablera exportverksamheten genom en agent är 

att de har lokal marknadskunskap, de har ofta etablerade och goda kontakter, låga 

kostnader. Nackdelar är att de är svåra att bli av med eftersom de har ett starkt 

juridiskt agentskydd, påtaglig ersättning vid uppsägning, fortsatt produktansvar samt 

att de sluter bindand avtal i exportörens namn. 
48

 

 

Återförsäljare: Vid denna etableringsform så köper återförsäljaren företagets 

produkter och ingår i sin tur avtal i eget namn med nya kunder. Exempel på 

återförsäljare är importörer, grossister eller detaljister. Tillverkaren kan inte bestämma 

återförsäljarens pris då detta strider mot konkurrenslagstiftningen i EU. Fördelar med 

att arbeta med återförsäljare är att de har kunskap om den lokala marknaden, låga 

investeringskostnader, de har redan en uppbyggd och fungerande verksamhet, kräver 

mindre egna resurser samt att det innebär begränsade egna risker. Nackdelar är att 

företaget har mindre direkt kontroll, återförsäljarna har mindre specifik 
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produktkunskap, risk att produkterna kommer i andra hand samt att företaget 

distanserar sig till slutkunden. 
49

  

 

När det gäller internationell handel så kan kunskap och erfarenhet av den lokala 

marknaden vara avgörande för hur bra en produkt säljer. De kulturella dimensioner vi 

tagit upp med Hofsteds modell leder i förlängningen också till olikheter i 

konsumentbeteendet mellan länder. 
50

 Detta leder oss även in på ip-modellen då 

marknadskunskap är en så viktig del för om ett företag skall lyckas på en marknad 

eller inte. Valet av etableringsform har mycket med hur långt företaget kommit i sin 

internationaliseringsprocess (se IP-modellen), saknar ett företag marknadskunskap 

(konkurrenter, leverantörer, kunder, substitut) så kan det vara lönt att ha en 

samarbetspartner trots att marginalerna då blir mindre. 
51

 

Studier har visat att de företag som nått exportframgångar med en representant på 

exportmarknader har haft bra kommunikationsrutiner för sina samarbetspartners. De 

har även haft rättvisa ersättningsmekanismer för representanterna i syfte att bygga upp 

förtroendegivande och långsiktiga relationer. 
52

  

 

En annan faktor som visat sig finnas hos framgångsrika exportföretag är att det 

funnits ett klimat präglat av samarbetsanda mellan exportör och representant där man 

delar med sig utav information, bygger upp ett förtroende och försöker lösa de behov 

som slutkundens behov tillsammans. De framgångsrika exportörerna strävade enligt 

undersökningen även efter att bygga långsiktiga samarbeten med representanten 

snarare än att försöka generera vinster så snabbt som möjligt. 
53

 

 

 

Etableringsform och risktagande i Tyskland 

Val av etableringsform kan även ses ur en hög risk kontra låg risk resonemang.  

Flertalet företag saknar ofta de ekonomiska resurser som krävs eller så anser de att det 

involverar en allt för hög risk att starta bolag i egen regi när de ska in på marknaden.   

Att etablera sin exportverksamhet genom en representant kräver inga omfattande 

investeringar och innefattar ett väldigt litet risktagande jämfört med att t.ex. bilda ett 

dotterbolag i Tyskland.
54

 

Ska ett företag etablera sig genom att starta ett eget bolag så är detta förenat med 

omfattande kostnader. Man bör ta i beaktande att det kan ta lång tid att innan 

produktsortimentet är tillräckigt inarbetat på marknaden för att generera vinst. 

Exportsatsningen måste tack vare detta ses som en långsiktig investering och det 

medför per automatik ett högre risktagande. Har företaget tillräckliga finansiella 

muskler för att starta en egen försäljningsorganisation i landet och målsättningen är att 

ta en stor marknadsandel på sikt så är det ofta rätt att etablera sig i med ett eget bolag i 

landet. 
55

 Direktförsäljning är det distributionssätt som kräver minst kostnader, dels 
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för att inga fasta kostnader i form av bolagsbildning krävs, dels för att företaget 

slipper mellanhändernas vinstanspråk
56

. Dock tillkommer kostnader i form av lön, 

resor och hotell för företagets personal.  

I de fall företag exporterar avancerade produkter direkt till ett fåtal kunder så kan 

direktförsäljning vara det bästa alternativet eftersom det då ofta krävs ett nära 

samarbete för att tillfredställa kundens behov av service och information
57

.   

 

 

3.5 Kultur 

Kultur kan skildras på många olika sätt, exempelvis i affärssammanhang innebär 

”kultur”, de beteenden och föreställningar, normer och värderingar, som är 

gemensamma för människor, som i sina yrkesliv samarbetar med varandra. Skillnader 

i affärskultur är också ofta orsaken till att vissa exportmarknader upplevs som svårare 

än andra
58

. En påtaglig del av ett lands kultur är dess språk, för att kunna upprätthålla 

goda affärsrelationer med kunder på en exportmarknad så är språkkunskaper en viktig 

del
59

. Även konsumentbeteenden skiljer sig ofta mellan länder, detta är dock unikt för 

olika branscher och kundsegment vilket gör att vi väljer att inte gå in på det närmare 

men det finns ofta färdiga marknadsrapporter för företag att beställa som beskriver 

kundattityder och preferenser för det land man är intresserad av
60

. 

 

Hofstedes modell för kulturella dimensioner 

Hofstedes modell åskådliggör en jämförelse av olika länders kulturer. Hofstede 

undersökte mellan åren 1967-1971 anställdas värderingar på IBM i 50 olika länder. 

Vid denna tidpunkt rådde det en väldigt stark företagskultur i företaget IBM men trots 

detta lyckades Hofstede kunna urskilja tydliga nationella skillnader. 
61

 Exempelvis 

ligger Tyskland med ett kulturellt avstånd från Sverige på en tredje plats efter Norge 

och Storbritannien
62

. Detta innebär att Tyskland och Sverige ligger relativt nära 

varandra kulturellt sett. Vid en närmare begrundan av Hofstedes modell kan man se 

att han har urskilt fem olika kulturella dimensioner.  

Individualism mot kollektivism  

I en individualistisk kultur menar Hofstede att det råder svaga band mellan människor 

där man enbart ser efter sig själv och sin närmaste familj. I individualistiska kulturer 

så prioriteras personliga målsättningar och individuella olikheter. I kollektivistiska 
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kulturer så finns starka grupper av människor som ser efter varandra och skyddar 

varandra. 
63

 Annorlunda uttryckt kan man säga att gruppen är mycket viktig i dessa 

samhällen
64

. I denna typ av kultur strävar man framförallt efter gruppmål, deltagande 

och ”teamwork”.  

Maktdistans 

Med Maktdistans syftar Hofstede på hur stark roll auktoriteter har i landet samt till 

vilken grad de med mindre makt i samhället accepterar att makten är ojämnt fördelad. 

Har landet en hög grad av maktdistans så är det ofta några få som styr landet och tar 

alla beslut medan de andra tar order till. I länder med en låg grad av maktdistans så 

sker interaktion mellan personer på en mer jämbördig basis och människor är vana 

med att utvärdera information för att ta beslut själva till exempel Sverige. 
65

 I 

Tyskland finns en högre grad av maktdistans än i Sverige, detta speglar sig i att en 

tysk företagsledning är mer auktoritär än en typisk svensk företagsledning och 

företagen i Tyskland är mer hierarkiskt uppbyggda. I Sverige så präglas umgänget 

mellan anställd och chef av informalitet, tyskar är skeptiska till detta, både chefer och 

anställda. En tysk chef som interagerar med sina anställda på en likvärdig nivå, 

exempelvis genom att lägga bort sin titel vinner ingen kamrat- eller 

samhörighetskänsla med sina anställda, snarare tvärtom 
66

. Tyska företag fungerar 

som oligarkier där makten koncentreras till ett fåtal människor i toppen
67

.  

 

Maskulinitet mot feminitet  

Maskulina kulturer speglas av tävlingsanda och status medan feminina kulturer 

värderar omtanke och livskvalitet högt. Könsrollerna är mer jämbördiga i feminina 

kulturer medan det finns ett större gap mellan dessa roller i maskulina kulturer.  

 

Osäkerhetsundvikande 

Med osäkerhetsundvikande så menas det till vilken grad människor känner sig 

bekväma med osäkerhet och otydlighet eller om de har ett behov av starka strukturer 

och formella regler för att kunna leva sina liv
68

. Tyskar känner sig inte bekväma med 

osäkerhet, mångtydighet och oberäkneliga faror. Om de ställs inför två alternativ så 

tar de väldigt ofta det alternativ som är mest välbekant och tryggt. Riskvillighet ses 

inte som en tillgång i Tyskland, det ses som ett tecken på bristande 

organisationsförmåga.
69

  

Lång- mot kort tidsorientering  

I kulturer som är att betrakta som långtidsorienterade så betonar man aspekter som 

sparsamhet och uthållighet, man har ofta ett synsätt i att man vill göra nytta för 
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framtiden. I korttidsorienterade kulturer har man mer sociala förpliktelser och man 

strävar efter säkerhet och stabilitet det vill säga man är mer inriktad på nutid. 
70

  

 

3.6 Branschlivscykeln  

 

Produktlivscykeln kan även användas för att beskriva en tänkbar branschutveckling. 

Principen är den samma, varje bransch genomgår olika stadier – introduktion, tillväxt, 

mättnad och nedgång. Utvecklingen för en bransch följer ofta samma mönster som 

produktlivscykeln
71

. 

 

 
 

Introduktionsfasen tar tid, i denna fas är vinsten negativ eller låg på grund av låg 

försäljning och omfattande marknadsföring. Det kostar att informera om produkten 

samt få konsumenterna att testa den. 
72

 

Tillväxtfasen – Om den framväxande branschens produkter tillfredställer ett behov på 

marknaden så kommer den att så småningom gå in i en tillväxtfas där försäljningen 

ökar snabbt. Early adopters kommer att fortsätta köpa produkten samtidigt som nya 

kunder börjar strömma in. Det är ofta i denna fas som konkurrenter kommer in i 

bilden eftersom även de vill ta del av den lönsamhet som finns på marknaden. I denna 

fas brukar företag fortfarande ha kvar sina marknadsföringskostnader på samma nivå i 

syfte att informera och utbilda konsumenten men nu behöver man även ta hänsyn till 

konkurrenterna i sin marknadsföringsstrategi.
73

  

Mognadsfasen – Det kommer en tid när försäljningstillväxten saktar ner och 

produkten går in i det som Kotler kallar mognadsfasen. Försäljningstillväxten går ner 

samtidigt som det finns många aktörer på marknaden som behöver sälja sina 

produkter. I detta stadium är viktigt att inte enbart försvara sina marknadsandelar utan 

att företag ska tänka offensivt och tänka ut nya användningsområden för produkten 

eller att utveckla produkten på nya innovativa sätt
74

. Ett sätt att tänka offensivt kan 
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vara att undgå mognadsstadiet genom att starta export till ett land där branschen är 

mer gynnsamt strukturerad och kanske fortfarande befinner sig i en tillväxtfas
75

. 

Den avtagande fasen – De flesta produkter kommer till slut att hamna i ett läge där 

försäljningen avtar, det kan gå långsamt men ibland också väldigt snabbt. Detta kan 

bero på en rad faktorer bland annat teknisk innovation, förändringar hos konsumenters 

preferenser eller att konkurrensen ökar.
76

 

 

Branschtillväxten följer en S-formad kurva vilket har att göra med spridningen av en 

ny produkt på marknaden. I produktlivscykelns första stadium är branschtillväxten 

flack vilket återspeglar svårigheten med att övervinna köptröghet och stimulera 

provköp av en ny produkt. Visar sig produkten vara bra så strömmar nya kunder till 

marknaden med en snabb branschtillväxt som följd (fas två). I den tredje fasen så når 

tillströmningen av potentiella köpare sitt slut och den snabba utvecklingen stannar av 

och jämnas ut i den nivå som branschens köpare bestämmer, i denna fas finns det 

vanligtvis många starka aktörer som konkurrerar med varandra. 
77

 En studie gjord i 

Israel har visat att företag som varit framgångsrika med export till 

konkurrensintensiva marknader har varit bra på att hitta en smal nisch på marknaden 

där de kunnat konkurrera framgångsrikt
78

. I fas fyra så avtar tillväxten när nya 

substitutprodukter dyker upp
79

.  

Ett problem med branschlivscykeln är att den visar på hur en bransch utvecklas 

generellt, den överensstämmer väldigt ofta med verkligheten men det behöver inte 

vara så. Det kan vara bättre att försöka se vad det är som driver processen framåt, de 

bakomliggande faktorerna som styr branschutvecklingen och i de flesta fall mynnar ut 

i den typiska produktlivscykelkurvan. Detta för oss in i Porters modell för de fem 

konkurrenskrafterna. 
80

  

Den stora skillnaden med branschlivscykeln och porters fem konkurrenskrafter är att 

branschlivscykel synsättet kan verka som något förutbestämt och kan på så sätt bli en 

självuppfyllande profetia för ett företag medan de fem konkurrenskrafterna går att 

påverka för att styra en bransch i en viss riktning. Exempelvis så kan ett företag som 

märker att tillväxten inte längre är lika stark som tidigare år ta för givet att man är på 

väg in i en mognadsfas och börjar därför ta andra strategiska beslut för att anpassa sig 

till en mogen marknad. Tittar man istället efter de bakomliggande faktorerna så 

kanske det framkommer att köparna fått en större makt på grund av att de har 

fullständig information om säljarna i branschen och kan på så sätt förhandla till sig 

bättre priser vilket har en negativ påverkan på lönsamheten för hela branschen. Nedan 

kommer en mer ingående beskrivning av de bakomliggande faktorerna som påverkar 

utvecklingen för en bransch.  
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3.7 Porters fem konkurrenskrafter 

 

En viktig del i när ett företag tar fram sin konkurrensstrategi är att förstå på vilket sätt 

omgivningen påverkar branschen och dess utveckling. Det är branschens struktur som 

i mångt och mycket avgör villkoren för ett företag. Branschstrukturen avgör till stor 

del under vilka spelregler företaget måste förhålla sig till samt vilka strategier 

företaget kan använda sig av.  

Krafter utanför branschen påverkar alla aktörer på samma sätt och är därför inte lika 

viktiga ur en konkurrensstrategisk utgångspunkt. Enligt Porter så beror 

konkurrensläget i en bransch på fem primära konkurrenskrafter
81

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra första konkurrenskrafterna speglar att konkurrensen inom en bransch även 

sträcker sig utanför de agerande parterna. Kunder, leverantörer, substitut kan alla ses 

som konkurrenter och kan vara mer eller mindre framträdande beroende på i vilken 

bransch företaget verkar.  

En studie gjord på företag inom elektronikbranschen visade att 90 procent av 

företagen gjorde analyser på deras konkurrenter. Många hade även med kunderna i 

analysen, det var dock få företag som analyserade branschen i sin helhet med 

leverantörer, substitut och nyetableringar. Kunskap om branschen i sin helhet är vikig 

för företag som vill vara marknadsorienterade och framgångsrika inom export. 

Företag behöver göra denna branschanalys på en lokal, regional och global nivå för att 

vara konkurrenskraftiga internationellt. 
82

 

Företaget kommer på ett eller annat sätt behöva relationer med alla dessa 

aktörer/krafter för att kunna få en stark position i branschen. I ett initialt skede så 
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kommer ett företag inte att ha några relationer när de ska in på en ny marknad men 

när företaget etablerar sig så byggs dessa relationer upp. Karl-Olof Hammarkvist et al. 

menar att det finns en kritisk massa av relationer som behövs innan företaget har fått 

en stark position på marknaden och etableringsprocessen kan anses vara över. 

Relationernas typ är branschberoende i vissa fall behövs få men djupa relationer 

medan det i andra fall behövs många lättare relationer med de krafter/aktörer som 

finns i branschen. 
83

 

 

Etableringshot – Nyetableringar i en bransch innebär ny kapacitet, en vilja att vinna 

nya marknadsandelar och väsentliga resurser. Priserna kan gå ner och företagens 

kostnader kan drivas upp vilket försämrar lönsamheten.  

Stordriftsfördelar har en avskräckande effekt eftersom den nya aktören antingen 

tvingas starta i stor skala och ta stora risker alternativt att starta i liten skala och få alla 

de kostnadsnackdelar som detta medför.  

Etablering på hårt strukturerade marknader kan ses som ett etableringshot eftersom de 

etablerade företagen har kända varumärken och lojala kunder. Detta tack vare tidigare 

marknadsföring, kundservice eller att de helt enkelt var först på marknaden. Det krävs 

stora utgifter för en ny aktör när denne ska bryta upp redan starka bindningar mellan 

säljare och köpare 
84

. Det är även tidskrävande men framförallt riskabelt eftersom de 

inte har något restvärde om nyetableringen skulle misslyckas.  

Kapitalbehov, behovet av att investera stora resurser för att kunna komma in på en 

marknad och konkurrera har en avskräckande effekt. Kapital kan vara nödvändigt för 

exempelvis lagerutbyggnad, forskning och utveckling eller täckandet av initiala 

förluster. 
85

 Det är dock viktigt att se denna aspekt i ett större perspektiv, är 

kapitalbehovet stort men vinsterna i branschen stora så behöver det inte vara något 

problem för nyetablerare att hitta finansiering
86

.  

Omställningskostnader innebär att köparen drabbas av kostnader om den skall byta 

från en leverantör till en annan. Omställningskostnader är särskilt vanligt i 

branschlivscykelns introduktionsstadium eftersom företagens produkter då är ett 

substitut till andra varor och köparna kan behöva göra anpassningar av olika slag för 

att anpassa sig till den nya produkten
87

. Detta kan förslagsvis gälla omskolning av 

anställda, ny produktionsutrustning, utgifter och tid för att utvärdera den nya 

leverantören, behov av teknisk service eller de psykiska kostnader som det innebär att 

avbryta ett leverantörsförhållande.  

Tillgång till distributionskanaler brukar vara ett problem i branschlivscykelns 

introduktionsstadium eftersom branschen då inte är tillräckligt utvecklad än. Detta 

problem brukar dock minska i betydelse allteftersom branschen utvecklas. 
88

 

Problemet kan dock vara påtagligt även i branschlivscykelns mognadsstadium om de 

nuvarande aktörerna redan innehar alla bra distributionskanaler. Den nya aktören 

måste då övertala distributörerna att ta med företagets produkter i sitt sortiment 

genom priserbjudanden, samannonskampanjer eller genom att locka med 

säljfrämjande åtgärder vilket kommer att minska den potentiella vinsten. 
89
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 Förväntade svarsåtgärder från de etablerade aktörerna kan ha en avskräckande effekt 

för en tänkt nyetablering. Etablerade företag kan ha betydande resurser, omfattande 

och god likviditet, outnyttjade lånemöjligheter eller ett stort inflytande över 

distributionskanalerna.
90

  

Karl-Olof Hammarkvist et al. menar att vid hårt strukturerade branscher så är risken 

större att nyetablerade företag stöter på motstånd än vid löst strukturerade branscher 
91

. 

Kapitalbehov kan fungera som ett etableringshinder om det krävs mycket kapital för 

att kunna konkurrera och etablera sig, detta kan exempelvis gälla massiva 

marknadsföringskostnader för grundläggande annonsering, kundkredit, 

lageruppbyggnad eller täckandet av initialförluster
92

. 

Statlig politik kan innebära ett problem till exempel om branschen har mycket 

regleringar, det kan krävas produktprovning, certifieringar med mera för att en vara 

ska kunna säljas
93

.  

Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter – Företagen i branschen försöker 

skaffa sig en fördelaktigare position genom prisutspel, reklamkampanjer, 

produktlanseringar, ökad kundservice eller garantiåtaganden. . I introduktionsfasen så 

finns det inte så många direkta konkurrenter, företagets utmaning ligger i att locka till 

sig förstagångsköpare, det vill säga företaget behöver orsaka substitution, få köparna 

att köpa den nya varan istället för andra varor.
94

 Är tillväxten stark för branschen det 

vill säga branschen befinner sig branschlivscykelns tillväxtfas så kan företagen växa 

utan att ta marknadsandelar från varandra. Har branschen en avtagande tillväxt så blir 

konkurrensen ett spel om marknadsandelar för de företag som vill expandera
95

. Detta 

kan ses i ljuset av branschlivscykelns mognadsfas där branschens tillväxt är svag och 

det finns starkt etablerade aktörer.
96

 För företag som ska starta en export till en 

marknad där konkurrenssituationen är tuff så har det visat sig vara framgångsrikt att 

först hitta en nisch på marknaden där man kan vara konkurrenskraftig
97

. Att företag 

hittar sin nisch och tillfredställer ett visst kundsegment gör att konkurrensen inte 

behöver innebära ett nollsummespel där en aktörs vinst betyder förluster för dess 

konkurrenter, detta kan leda till att branschen växer eftersom de olika kundsegmenten 

tillfredställs bättre
98

.  

Som företag behöver man leva med dessa faktorer men man kan även dra nytta av 

dem genom strategiska åtgärder exempelvis kan ett företag höja köparnas 

omställningskostnader genom att erbjuda dem teknisk hjälp, specialanpassade 

produkter eller göra dem beroende av teknisk rådgivning.
99

 

Tryck från substitutprodukter – Företagen i en bransch konkurrerar även med 

branscher som producerar substitutprodukter. Dessa produkter begränsar en bransch 
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potentiella vinster eftersom de lägger ett tak på de priser som företagen i en bransch 

kan ta ut. En analys av substituten kan vara till nytta när man ska besluta om man 

skall försöka avvärja ett substitut med hjälp av reklamkampanjer eller om man bara 

ska ha substitutet i åtanke när man utformar sina strategier
100

. I branschlivscykelns 

avtagande fas så är trycket från substitutsprodukter högt, detta är ofta en stark orsak 

till att branschens tillväxt är negativ. Det är viktigt att företaget försöker distansera sig 

ifrån substitutet till exempel genom att förbättra produkten eller med 

marknadsföring
101

.  

Köparnas förhandlingsstyrka – Köpare konkurrerar med branschen genom att 

förhandla ner priser, förhandla om fler tjänster, förhandla om bättre kvalitet på 

produkten eller spela ut konkurrenter mot varandra vilket drar ner hela branschens 

lönsamhet. Makten hos de viktigaste köpgrupperna beror bland annat på den relativa 

betydelsen av dess köp från branschen i förhållande till branschens totala försäljning. 

Porter radar upp en rad andra omständigheter som gör en köpgrupp mäktig: 

Köpgruppen är koncentrerad eller köper stora volymer i förhållande till leverantörens 

försäljning. De produkter som den köper av branschen utgör en viktig del av köparens 

kostnader eller inköp. Detta eftersom köparen är benägen att satsa stora resurser för 

att få ett gynnsamt pris och köpa selektivt.
102

 I branschtlivscykelns mognadsstadium 

tenderar återförsäljarnas marginaler att minska samtidigt som deras makt ökar. Detta 

eftersom många återförsäljare tvingas lägga ner på grund av de minskade 

marginalerna vilket leder till att tillverkarna få konkurrera hårdare om de 

återförsäljare som återstår. 
103

 

I välstrukturerade branscher så är ofta de bästa distributörerna redan upptagna av 

företagets konkurrenter vilket ökar deras kraft ytterligare då de kan spela ut företagen 

mot varandra. I annat fall så måste det nyetablerade företaget förlita sig på en sämre 

distributör vilket bromsar upp etableringsprocessen. 
104

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka – Leverantörer kan utöva ett maktspel genom 

hot om höjning av priser eller minskning av kvalitén på levererade varor och tjänster. 

Stora leverantörer kan ibland sänka lönsamheten för en hel bransch genom att höja 

sina priser. De faktorer som gör en leverantörsgrupp mäktig tenderar att vara de 

samma som gör köparna mäktiga.
105

 Även leverantörer av arbetskraft det vill säga de 

anställda räknas till denna kategori
106

. Ser man till hur en bransch utvecklas i enlighet 

med branschlivscykeln så kan leverantörernas bli allt mer tillmötesgående för att möta 

branschens framväxande behov när det gäller urval, service och leverans. Ett företag 

kan få ett strategiskt inflytande om de tidigt utnyttjar dessa framväxande möjligheter. 
107

  

 

 

 

Branschlivscykeln och Porters fem konkurrenskrafter 
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Olika konkurrenskrafter tenderar att vara starka i olika stadier av branschlivscykeln 

som beskrivits ovan. I introduktionsfasen så kan nyetableringshotet vara litet eftersom 

branschens vinster är låga av skäl som tagits upp tidigare, en annan anledning är att 

det kan vara svårt för nyetablerare att hitta distributionskanaler eftersom branschen 

inte är tillräckligt utvecklad i detta skede
108

.  

En stark branschtillväxt (tillväxtstadiet) kan innebära att leverantörerna får en ökad 

förhandlingsstyrka. En bransch som ligger i tillväxtstadiet men där kapitalbehovet för 

en etablering är lågt tenderar att få många etableringar vilket medför att konkurrensen 

snabbt blir hård. Även om hotet av nyetableringar är lågt så behöver inte branschens 

vinster bli höga om köparnas förhandlingskraft är hög på grund av att bra substitut 

finns tillgängliga. 
109

  

I branschlivscykelns mognadsfas så är rivalitetsgraden bland konkurrenterna en stark 

kraft eftersom det i detta stadium finns många aktörer som slåss om samma 

marknadsandelar eftersom branschtillväxten är låg
110

. 

I nedgångsstadiet är hotet från substitutionsprodukter ofta en stark kraft eftersom nya 

bättre substitut då finns att tillgå, detta ökar även köparnas förhandlingsstyrka.  

Branschlivscykeln i sig själv tenderar att bli endimensionell men kompletteras den 

med Porters fem konkurrenskrafter som visar på de underliggande faktorerna för 

branschens utveckling så blir den ett bra redskap för företag att använda sig av när de 

utformar sin exportstrategi. 
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3.8 Sammanfattande modell över exportfaktorer 

 

Nedan har vi sammanfattat en modell som avser olika faktorer som vi anser kan ha en 

påverkan när ett företag skall utföra en exportetablering i Tyskland. Vi har valt att 

dela in faktorerna i yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna är tänkta att vara sådana 

som företagen har en begränsad eller ingen möjlighet att påverka men att de är så pass 

viktiga att de ändå måste anpassa sig efter dem av olika skäl. De inre faktorerna är av 

sådan karaktär att företagen kan påverka dem själva genom aktiva val. 

 

Den första faktorn, ”etableringshinder” har sin grund i Porters teori om de fem 

konkurrenskrafterna. I teorin så tar den upp hinder som minimerar risken för 

nyetableringar i en bransch, i vår modell blir det omvänt eftersom de företag vi 

kommer att intervjua är ”nyetablerarna” i sammanhanget.  

 

Faktorn ”branschmognad” har sin grund i främst branschlivscykeln och syftar till i 

vilket stadium i branschlivscykeln branschen befinner sig i Sverige samt i 

exportlandet och hur detta påverkar företagets exportetablering.    

 

Även faktorn ”konkurrenter” har sitt ursprung i Porter och den behandlar i mångt och 

mycket hur konkurrenssituationen ser ut på exportmarknaden.  

 

Efter att vi förkovrat oss i litteratur och artiklar i ämnet export så ansåg vi även att den 

”kulturella” aspekten spelar en viktig roll när det gäller exportetableringar, faktorn har 

sin grund i de kulturella dimensioner som Hofstede tagit upp sin modell. 

 

”Internationaliseringsgraden” kommer ifrån Uppsalaskolans 

internationaliseringsprocessmodell och är en inre faktor som berör ”mjukare” ämnen 

som är viktiga vid en exportetablering såsom erfarenhet, marknadskunskap samt till 

vilken grad företaget vistas på exportmarknaden.  

 

Det går att diskutera om ”distributionskanaler” är en inre eller yttre faktor. 

Återförsäljare kan till exempel ses som något utanför företaget men med den 

definition vi gjort i början av stycket så blir det en klar inre faktor, ett företag kan 

välja sina återförsäljare men de kan till exempel inte välja vilka konkurrenter de ska 

ha. Faktorn är hämtad från distributionsdelen av vårt teorikapitel och är med eftersom 

distributionen är något varje företag på något sätt måste lösa vi en exportetablering. 

Distributionskedjan är särskilt viktig eftersom den kan ge företaget konkurrenskraft på 

marknaden.   

 

Vi ämnar fortsättningsvis bygga arbetet kring vår sammanfattande modell, faktorerna 

kommer att ligga som grund vid insamling av det empiriska materialet och senare 

kommer analysen att kretsa kring dessa faktorer. Modellen kommer alltså att testas 

genom att vi jämför vårt empiriska resultat med de faktorer vi valt ut för att se om den 

är hållbar, om den bör ändras eller helt förkastas. 
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4. Tillvägagångssätt  

 
I denna studie kommer vi att undersöka både livsmedelsföretag och industriföretag.  

Vi kommer att undersöka företag inom två olika branscher, varav två återfinns inom 

livsmedelsbranschen samt resterande två inom industribranschen. Vi har även valt att 

intervjua en person på Exportrådet.  

Respektive undersökt företag har idag en framgångsrik export till olika marknader 

bland annat till Tyskland. Med stöd av detta studerar vi hur de gick till väga och vad 

de möttes av när de genomförde en exportlansering, då specifikt på den tyska 

marknaden men även på andra marknader. Respondenten från Exportrådet kommer att 

bidra med information på en mer generell nivå om vad man bör beakta ifall man tänkt 

genomföra en exportlansering. 

 

4.1 Val av företag 

Initialt så skulle studien göras på uppdrag från ett företag på ett specifikt problem, 

under arbetets gång har dock förutsättningarna för detta ändrats och vi fick därför 

ändra studiens upplägg. Detta medförde att vi gick från att ha ett specifikt syfte till att 

behöva lägga upp det på en mer generell nivå.  

 
Från att ha skrivit för på uppdrag för ett företag så beslutade vi att göra en studie med 

ett flertal livsmedelsföretag. Detta eftersom vi båda tycker att det är en intressant 

bransch då vi båda har kommit i kontakt med denna på olika vis, den ena genom 
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praktik på Norrmejerier och den andre genom studier i kostvetenskap. Det första vi 

gjorde för att få tillgång till den information vi sökte var att hitta livsmedelsföretag i 

närområdet som hade erfarenhet av export till Tyskland.  

 

Dock visade sig att tillgången av livsmedelsföretag i Umeå regionen var begränsad 

samt att några tackade nej på grund av tidsbrist. Detta medförde att vi inte kunde 

begränsa oss till en viss bransch utan fick arbeta fram en ännu mer generell modell 

över de faktorer som påverkar svenska små- och medelstora företag när de ska 

påbörja en export till Tyskland. Bristande tillgång till företag medförde även att vi 

fick minska antalet respondenter till fyra företag samt en konsult från exportrådet som 

arbetar med att hjälpa svenska företag att etablera sin export utomlands. Den 

sistnämnda hade även en lång erfarenhet från Tyskland vilket förstärkte bilden av att 

han kunde bidra till undersökningen.  

 

De företag vi intervjuade kan delas upp i två kategorier livsmedelsföretag samt 

industriföretag, varav vi intervjuade två företag i respektive kategori. De 

livsmedelsföretag vi intervjuade var Norrmejerier och Nyåkers Pepparkakor AB vilka 

båda är tillverkande företag med konsumentmarknaden som slutkund. Norrmejerier 

diskuterade produkten Gainomax, anledningen till detta var att de är mitt uppe i en 

tysklandsetablering med denna produkt. Nyåkers Pepparkakor AB diskuterade deras 

kakor och pepparkakor som de exporterar till Tyskland. Industriföretagen vi 

intervjuade var Umeå Försäljning AB och Seaflex AB, deras produkter köps inte av 

slutkonsumenter utan verksamheten var mer av B2B karaktär. Umeå försäljning AB 

säljer komponenter som monteras på skogsmaskiner, grävmaskiner och hjullastare. 

Seaflex AB säljer lösningar för förankringssystem som används för att montera 

bryggor av olika slag. Vi kontaktade de flesta företag via telefon, Norrmejerier 

kontaktades dock muntligen. Tre företag tackade nej då de hade för mycket att göra. 

 

4.2 Val av intervjupersoner 

 

Vi ville intervjua personer på ledande befattningar med kunskap och erfarenhet av 

export till Tyskland. Anledningen till att vi ville ha personer med denna bakgrund var 

att vår framtagna modell är rätt bred och det är personer i ledande befattningar som 

sitter på den bredaste informationen, att de skulle ha erfarenhet av export till Tyskland 

var ett krav eftersom vi begränsat oss till Tyskland i vår problemformulering. Vi 

lyckades få intervjupersoner med denna bakgrund i samtliga fall. Vid kontakt med 

företagen så har vi blivit hänvisade till de personer som matchade vår beskrivning av 

lämpliga intervjuobjekt. Vi anser därför att vi gjort oss av ett bekvämlighetsurval då 

vi helt enkelt intervjuat personer som stämt överens med vår mall och funnits 

tillgängliga
111

. Vi är medvetna om att eftersom vi blivit hänvisade till de personer som 

företagen rekommenderat och de som för tillfället suttit på dessa ledande poster så är 

inte vårt urval representativt. Vi tycker dock inte att det spelar en allt för stor roll 

eftersom vi gjort en kvalitativ undersökning där vi gått in djupare än vad vi skulle ha 

gjort i en kvantitativ undersökning.  

Eftersom vi har både livsmedelsföretag och industriföretag i vår undersökning så 

bedömde vi att det skulle bli svårt att dra några slutsatser från svaren då 
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exportfaktorer kan vara väldigt branschberoende. För att komma runt detta problem så 

var tanken att intervjua en konsult på exportrådet eftersom de jobbar professionellt 

med export och utveckling av olika typer av företags exportverksamheter. Detta 

medför att de sitter på bredare kunskap i ämnet än många företagsledare och kan på så 

sätt bidra med övergripande kunskap samt berätta om skillnader mellan dessa 

branscher, vilket gör våra slutsatser mer tillförlitlig. Detta var viktigt för vårt arbete 

eftersom vi ville undvika att få med exportfaktorer som är allt för branschberoende i 

vår slutgiltiga modell.  

 

4.3 Access 

 
För att komma åt den information vi sökte tog vi kontakt med ledande personer i 

samtliga företag samt en fackkunnig person på Exportrådet. Som vi nämnde i tidigare 

avsnitt så blev vi vid den första kontakten med respektive företag direkt vidare 

kopplade till de personer som hade det övergripande ansvaret för företaget eller en 

ledande befattning. Att få tillträde till den information och kunskaper som 

respondenterna förfogar över är det viktigaste men kanske framförallt svåraste steget i 

en kvalitativ undersökning
112

. Vid intervjuerna med respektive respondent upplevde 

vi inte någon problematik gällande accessen utan i stället gav de oss intrycket av att 

vara mycket tillmötesgående med sina svar.  Accessen från Norrmejerier kan ha varit 

större än från de andra företagen eftersom den ena skribenten tidigare gjort sin praktik 

där. Vi uppfattade det som att respektive företag tyckte det var givande och intressant 

att få bidra med sina kunskaper och erfarenheter till vår studie. 

4.3.1 Anonymitet 

I och med att C-uppsatsen är en offentlig handling så frågade vi respondenterna om de 

ville vara anonyma. Ingen av de vi intervjuade krävde anonymitet. I vissa fall är det 

viktigt att upplysa respondenten om att denne skall vara medveten om att de som 

diskuteras, materialet och därtill även personuppgifter som kommit fram under 

intervjun kommer att hanteras konfidentiellt. Med det åsyftas att respondentens 

personuppgifter eller andra uppgifter som kan identifiera personen ifråga inte 

offentliggörs.
 113

 Anonymitet upplever vi inte vara något problem för oss i denna 

studie eftersom ingen av de intervjuade hade ställt detta krav. Men det som möjligen 

skulle kunna påverka studien, är att respondenterna är mer återhållsamma med sina 

svar, jämfört med om de var anonyma. Vi upplevde i varje fall inte vid intervjuerna 

att respondenterna var restriktiva i sina svar.  

 

4.4 Intervjumanualen 

 
De första 12 frågorna i bilaga 1 i vår intervjumanual har som syfte att ge relevant 

bakgrundsinformation om intervjupersonen och det företag denne är anställd hos. 

Efterföljande frågor är uppbyggda efter den teoretiska modell vi presenterade i slutet 

av teorikapitlet. Varje fråga har en koppling till de teorier vi har presenterat i 

teorikapitlet. Efter den första intervjun så strukturerade vi dock om våra frågor för att 

                                                 
112

  Bryman Alan, Bell Emma, “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, (Malmö: Liber Ekonomi 

2005), 336 
113

 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, 3: upplagan (Lund: Studentlitteraturs 2003), 51 



36 

 

det på ett ännu tydligare sätt för läsaren skulle kunna kopplas till de faktorer vi har 

med i vår modell. Vi är medvetna om att det finns ett visst forskningsproblem i att 

några frågor har bytt plats men vi vill belysa att frågorna är exakt de samma som vid 

den första intervjun. Vi har kategoriserat in frågorna i rubriker som är de samma som 

faktorerna i vår modell, dessa rubriker har dock inte intervjupersonerna tagit del av 

och har därför inte påverkats av själva kategoriseringen på annat sätt än att några 

frågor har kommit i en annan ordning än vad de gjorde i den första intervjun.   

Vi har gjort semistrukturerade intervjuer, detta eftersom frågorna har följt olika teman 

som speglat de faktorer vi har med i vår sammanfattande modell. Vi ville inte ha en 

helt öppen intervju eftersom vi då skulle riskera att inte få svar kring de faktorer vi har 

i vår modell. Dock har inte intervjuarna varit strikt strukturerade då vi har använt oss 

av följdfrågor, ibland för att få ytterligare information och ibland för att leda in 

intervjupersonen till ämnet igen. Eftersom intervjupersonerna har tillåtits att svara 

öppet på frågorna så har de i vissa fall redan hunnit svara på en kommande fråga, i 

dessa fall har vi tagit oss friheten att hoppa över en fråga för att undvika upprepningar 
114

. 

Intervjumanualen till exportkonsulten har i grunden varit densamma som den till 

företagsledarna, vi har dock valt att lyfta upp frågorna på ett mer generellt plan 

eftersom denne inte arbetar med en specifik produkt utan hjälper många typer av 

företag med sina exportsatsningar. Vi lade även till en unik fråga för exportkonsulten 

som berörde skillnaden mellan exportlanseringar i Tyskland för livsmedelsföretag och 

industriföretag.   

 

 

4.5 Intervjuerna 

 
Empirin i vår studie har grundats på kvalitativa intervjuer med företag samt en 

konsult. Vi har gjort två telefonintervjuer med två företag och två stycken personliga 

intervjuer. Intervjun med konsulten på Exportrådet genomfördes per telefon.  

Motiven till att vi valde telefonintervjuer var dels för att en av respondenterna var 

mycket uppbokad och kunde endast ställa upp på en telefonintervju och dels för att vi 

hade begränsade möjligheter att ta oss ut till respektive företag och organisation som 

fanns på en annan ort. Fördelarna och nackdelarna med att använda sig av en 

telefonintervju är många. Eriksson och Wiedersheim-Paul diskuterar en del fördelar 

och nackdelar med telefonintervjuer. Bland annat kan fördelarna med en 

telefonintervju vara att, den går fort att genomföra, svarsfrekvensen blir högre samt 

kostnaden per intervju blir lägre. Nackdelarna då i sin tur är, att man inte kan ställa 

allt för invecklade frågor, bilder och skalor utesluts helt på grund av att man inte kan 

visa dem samt att det kan vara besvärligt att ställa känsliga frågor.
115

  

En möjlig nackdel som vi kunde komma på vid de telefonintervjuer vi gjorde, var att 

respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck blev omöjliga att tolka, vilket kan ha 

bidragit till att tolkningen av intervjuerna blev något svårare. Bryman och Bell belyser 

också nämnda svagheter med en telefon intervju, exempelvis att man inte kan se den 

intervjuades ansiktsuttryck ifråga och man går då miste om ifall de grubblar eller 
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känner sig osäkra på någon fråga. Till skillnad från en telefonintervju kan man vid en 

personlig intervju lägga märke till sådant och på så vis åtgärda otydligheten i en 

fråga.
116

  

Förvisso är detta något som är svårt att förebygga och vi var väl medvetna om detta 

problem finns med telefonintervjuer. Vi valde att inleda varje intervju med en kort 

presentation av studiens syfte och problemställning samt att vi försökte med 

inbjudande alldagliga frågor åstadkomma en bekväm situation för respondenterna. Vi 

anser att den informationen vi fick från telefonintervjuerna är minst lika användbara 

som den information vi fick från de personliga intervjuerna. Därtill upplevde vi också 

att alla respondenter har varit mycket tillmötesgående vid intervjuerna. 

 

Vi har vid telefonintervjuerna använt oss av både vanlig telefon och konferenstelefon 

samt att vi har spelat in det som sades under intervjun med en diktafon. Detta har 

respondenterna inte sett som något problem utan istället haft förståelse för att det 

kommer att underlätta för oss när vi utför analysen vid ett senare tillfälle. Under 

intervjuerna har någon av oss deltagit och varje intervju tog omkring 30- 40 minuter 

att genomföra. Nedan följer en beskrivning över hur vi upplevde de specifika 

intervjuerna . 

 

 

4.5.1 Intervju med Norrmejerier 

Denna skulle ske i Norrmejeriers huvudkontor i Umeå men eftersom intervjupersonen 

Johan Nylund inte var tillgänglig på grund av pappaledighet så gjordes intervjun på 

telefon istället. Johan hade redan läst igenom frågorna och hade redan hunnit 

reflektera över dem. Intervjun flöt på bra och Johan som arbetar som Marketing 

manager gav uttömmande svar på i stort sett samtliga frågor.   

 

 

4.5.2 Intervju med AB Nyåkers Pepparkakor 

Denna intervju gjorde vi per telefon och gjordes med Per Åström som är 

försäljningschef på Nyåkers Pepparkakor AB. Intervjun gjordes i ett konferensrum 

vid Uminova Science Park. Per gav oss intressanta svar och även han verkade vara 

kunnig inom sitt verksamhetsområde. 

 

4.5.3 Intervju med Umeå Försäljning AB 

Vid denna intervju besökte vi efter överenskommelse Umeå Försäljning AB:s kontor i 

Umeå för att göra en personlig intervju med Erik Ludvigsson som arbetar som 

försäljningschef vid Umeå Försäljning AB. Vi blev här positivt mottagna för att sedan 

påbörja intervjun som flöt på bra. Intervjun var intressant och Erik var mycket 

tillmötesgående och svarade utförligt på alla frågor. Även här märktes det att Erik 

hade lång erfarenhet från det området han var verksam inom. 
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4.5.4 Intervju med Seaflex AB 

Intervjun med Seaflex AB gjorde vi personligen med företagets verkställande direktör 

Lars Brandt. Intervjun genomfördes efter överenskommelse om tid och plats i ett 

grupprum vid Umeå Universitet. Vi tycker att intervjun med Lars Brandt var givande 

och intressant, vi upplevde det även som att han verkade vara rutinerad och erfaren 

inom sitt verksamhetsområde. De svar vi fick var givande och Lars uppfattades som 

mycket villig att bidra med sina erfarenheter till vår studie. 

4.5.5 Intervju med Exportrådet 

Även denna intervju gjordes på telefon eftersom intervjupersonen Erik Hagenrud 

mycket sällan vistades i Umeå. Intervjufrågorna lyftes upp till en mer generell nivå 

eftersom Erik inte jobbar med en produkt utan hjälper företag från olika branscher 

med sin export till Tyskland. Vi fick ta del av Eriks breda kunskap och erfarenhet 

inom området då han svarade ganska ingående på många frågor.  

4.6 Bearbetning av insamlad data 

 

Intervjuerna som vi ovan beskrivit om genomfördes på olika platser. Det är bra att 

föra anteckningar så fort som möjligt efter att intervjun har genomförts eftersom allt 

timmarna går bleknar minnet
117

. För att hantera detta problem så spelade vi in 

intervjuerna med en diktafon för att vara säkra på att få med allting som sagts. Under 

intervjun är det lätt hänt att man missar viss information, som man sedan får chansen 

att snappa upp när man lyssnar på den i efterhand. Ganska kort efter att intervjuerna 

ägt rum så började vi att transkribera det vill säga ordagrant skriva ner intervjuerna på 

papper. Tolkningen blir oftast bättre om transkriberingen äger rum direkt efter 

intervjun, eftersom det då växer fram nya idéer om hur man kan arbeta vidare
118

. 

Inledningen av intervjuerna spelades inte in då vi presenterade oss och frågade om det 

var okej att vi spelade in samtalet, därefter slog vi på diktafonen i samband med att vi 

började med intervjufrågorna. Utskrifterna användes sedan för att koppla 

intervjupersonernas svar till de faktorer vi lyft fram i vår sammanfattande modell i 

teorikapitlet.  

 

4.7 Empiriframställning 

 
I empirikapitlet redovisas resultatet från de intervjuer vi gjort. Presentationen kommer 

att följa de teman som ingår i vår modell som presenterades i slutet av teorikapitlet. 

Citat kommer att varvas med egna tolkningar på vad intervjupersonerna sagt under 

intervjuerna. I slutet av kapitlet kommer en tabell med sammanfattande svar att 

presenteras.   
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4.8 Analysframställning 

 
Teorikapitlet avslutades med en modell över faktorer underbyggda av teorier som är 

viktiga för ett företag som ska etablera sig på en ny marknad. I empirikapitlet så 

samlades företags egna reflektioner kring dessa faktorer in. I Analysdelen av 

uppsatsen så relaterar vi intervjupersonernas svar till de faktorer som är med i vår 

modell. Vi kommer att jämföra företagen för att ta fram samband och eventuella 

skillnader. Vi har delat upp företagen i livsmedelsföretag och industriföretag, detta för 

att det ska vara lättare för läsaren att se att det rör sig om olika branscher då detta kan 

ha en inverkan. Men också för att det ska bli lättare för oss att identifiera faktorer som 

kan vara branschspecifika och därför inte passar in i vår generella modell. Tanken är 

att exportrådgivarens svar ska ge en mer överskådlig bild av hur det ser ut i olika 

branscher vilket ska vara en hjälp för oss när vi analyserar vilka faktorer det är som är 

företagsspecifika och vilka som är överförbara till den breda massa av svenska små 

och medelstora företag. 

Syftet med analysen är förutom att testa vår modell och även se om faktorerna är 

relevanta för svenska små och medelstora företag.   

 

 

4.9 Sanningskriterier 

 
Sanningsbedömning handlar i vid bemärkelse om att använda sig av väsentliga 

sanningskriterier för att bedöma måluppfyllelsen utifrån det angreppssätt man valt för 

studien
119

. Inom kvantitativa forskningsansatser är sanningskriterier som reliabilitet 

och validitet vanligt förekommande
120

. Några forskare har försökt applicera 

begreppen validitet och reliabilitet på kvalitativa undersökningar, men har många 

gånger blivit kritiserade för detta av andra forskare, som ansett att den innebörden 

begreppen har i den kvantitativa forskningen, gör dem odugliga i ett kvalitativt 

sammanhang. Detta eftersom i en kvalitativ undersökning eftersträvar man en annan 

typ av måluppfyllelse än i den kvantitativa undersökningen.
 121

 I kvalitativa studier 

talar man ofta bland annat om hur trovärdig en teori är medan i kvantitativa studier 

handlar det istället om hur sann teorin är. Man har urskilt ett antal generella kriterier 

för att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie. Dessa är bland annat giltighet, 

intersubjektivitet, praktisk användbarhet samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen 

och analysen
122

. Vi kommer därför att diskutera några av nämnda kriterier samt äkthet 

i vår studie. 
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4.9.1 Giltighet 

Med giltighet avses att tillräcklig mängd data bör samlas in så att den teori man 

framställt eller de begrepp man utvecklat ska kunna identifiera så många kvalitéer hos 

det studerade fenomenet som möjligt
123

. Annorlunda uttryckt kan man säga att 

giltighet innebär att det skall råda en god korrelation mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer eller begrepp som denne utvecklat
124

. En del företag tackade 

nej till att medverka i vår undersökning då de hade för mycket att göra. Detta 

påverkade arbetet eftersom antalet respondenter blev färre vilket i slutändan minskade 

giltigheten i vår studie. Då vi har tagit med en utomstående fackkunnig person med en 

bredare erfarenhet när det gäller exportetableringar för olika branscher och produkter 

så kan detta i viss mån ha ökat studiens giltighet. Vi anser dock att giltighetskriteriet 

inte har uppnåtts, vår modell har inte prövats tillräckligt för att teoretisk mättnad 

kunnat uppnås. Eftersom denna C-uppsats endast sträcker sig över tio veckor så har 

det varit svårt för oss att uppnå giltighetskriteriet. Detta innebär dock inte att vår 

modell är ogiltig eftersom den kan utvecklas genom ytterligare datainsamling
125

. 

 

 

4.9.2 Intersubjektivitet 

Detta trovärdighetskriterium handlar om att de tolkningar som vi författare 

åstadkommit skall kunna accepteras av de respondenter vi studerat.  

Våra respondenter har inte fått läsa våra tolkningar i skrivande stund, detta pga. av 

tidsbrist hos oss. En av respondenterna har däremot bett om att få läsa uppsatsen när 

den är färdig. Om dennes reaktioner blir positiva behöver det dock inte betyda att 

trovärdigheten i vår uppsats är hög, detta kan likväl vara ett uttryck för att 

respondenten känner sig smickrad
126

. Vi och ni kan därför i slutändan enbart lita till 

vår bedömning när de kommer till detta sanningskriterium.   

 

4.9.3 Överförbarhet 

Praktisk överförbarhet syftar till hur studiens resultat går att överföra till andra 

sammanhang
127

. Vi har haft en hermeneutisk kunskapssyn där vi är medvetna om att 

den verklighet vi upplever tolkas utifrån de sociala kontexter vi befinner oss i vilket 

leder till att vår sanning kanske enbart gäller under särskilda förutsättningar.   

Eftersom vi i vår studie enbart studerat livsmedelsföretag och industriföretag så är vår 

modell enbart testad efter dessa företags förutsättningar, vi vet inte om de faktorer vi 

ansett vara av betydelse även är det för företag i andra branscher. Vi kan inte utesluta 

att de faktorer vi ansett vara betydande är branschspecifika. Då vi endast undersökt 

företag i Västerbotten kan vi inte utesluta att de kunskaper och erfarenheter som legat 

till grund för våra slutsatser kan ha varit specifika för den region företagen verkar i. 

På grund av detta så kan vi inte säga att vår modell är överförbar, vi kan inte heller 
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påstå motsatsen utan det krävs att modellen testas i andra branscher och sammanhang 

först.   

4.9.4 Äkthet 

Detta sanningskriterium berör huruvida vi har gett en rättvisande bild av 

respondenternas åsikter och uppfattningar kring de faktorer vi diskuterat i studien
128

.  

Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av en diktafon för att sedan transkribera 

materialet en kort stund efter det att intervjun gjorts, därefter har vi skickat 

transkriberingen till respondenten för ett godkännande innan vi börjat bearbeta 

materialet. Vi anser därför att vi har gett en rättvisande bild av respondenternas åsikter 

och uppfattningar och därmed uppnått kriteriet för äkthet.  

5. Respondenternas syn på exportfaktorer 
 

Vi har i tidigare kapitel redogjort för den teori som utgör grunden för vår studie samt 

beskrivit det praktiska tillvägagångssättet som vi har arbetat efter. Vi kommer att 

inleda med en beskrivning av respektive företag för att sedan sammanfatta det som 

respondenterna berättat vid intervjuerna. Svaren är indelade i två huvudkategorier, 

livsmedelsföretag och industriföretag. Vidare kommer svaren att följa de faktorer som 

vi har med i vår sammanfattande modell. Vi avslutar kapitlet med en tabell som 

sammanfattar intervjupersonernas syn på de olika frågorna kring export.  

 

5.1 Empirisk inledning 

 

Här följer en kort beskrivning över de företag vi har valt att intervjua. Informationen 

kommer dels från intervjuerna men också från respektive företags hemsida. Detta för 

att ni som läsare ska kunna få en kort inblick i företagens verksamhet då detta kan ha 

en inverkan på respondenternas svar.  

 

5.1.1 Norrmejerier 

Norrmejerier grundades under 1960-talet då ett antal mindre mejerier slogs samman. 

Företaget drivs som en ekonomisk förening som ägs av mjölkbönderna i Norrland och 

har idag cirka 480 anställda. Verksamheten går ut på att förädla den mjölkråvara 

företaget får in från sina ägare för att på så sätt få den bästa möjliga avkastningen på 

den råvara som produceras.
129

 Norrmejerier exporterar Gainomax och 

Västerbottensost framförallt till de nordiska länderna, England, Tyskland och 

Sydafrika. 

 

5.1.2 AB Nyåkers Pepparkakor 

AB Nyåkers Pepparkakor grundades år 1952 och är idag ett av de äldsta 

pepparkaksbagerierna i Sverige med en lång tradition och kunskap. Företaget har 
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ungefär 55 stycken anställda då både visstidsanställda och heltidsanställda. Företagets 

huvudprodukt är fortfarande pepparkakan i olika former men även övriga produkter 

såsom olika sorters småkakor ingår i deras sortiment. För att få en stabilare försäljning 

över hela året exporterar företaget sina produkter till olika marknader såsom 

Skandinavien, USA, Tyskland, Frankrike, Spanien, Australien, Kanada och 

England.
130

  

 

5.1.3 Umeå Försäljning AB 

Umeå Försäljning AB grundades år 1990 som ett marknadsföringsbolag. I dagsläget 

har företaget nio stycken heltidsanställda. Umeå Försäljning AB har specialiserat sig 

på egentillverkade entreprenadredskap främst till hjullastare och grävmaskiner, som 

de marknadsför såväl på den utländska som inhemska marknaden . Utöver de nämnda 

entreprenadredskapen består deras produktsortiment av heltäckande standardredskap 

samt redskap till timmerhantering och snöredskap. Företagets marknad finns i första 

hand i Sverige, Norden och Europa men de har även försäljning till Afrika och 

Sydamerika. Exportandelen har stadigt expanderat och idag har företaget en 

exportandel på cirka 40 procent. 
131

 

 

5.1.4 Seaflex AB 

Seaflex AB grundades år 1987 men blev praktiskt verksamt mellan åren 1990-1995. 

Företaget har 10 stycken heltidsanställda varav sju stycken arbetar huvudsakligen 

utomlands. Företagets huvudprodukt är SEAFLEX förankringssystem och idag finns 

det flera tusen SEAFLEX- installationer världen över. Andelen export utgör 90 

procent av omsättningen och marknader företaget säljer till är Europa, USA, 

Mellanöstern samt Asien.
132

 

 

5.1.5 Exportrådet 

Verksamheten startade i nuvarande skepnad 1972 och har som uppdrag att underlätta 

för svenska företag att växa internationellt. Exportrådet har två huvudmän, staten och 

intresseorganisationen Svensk näringsliv. Organisationen har idag över 500 anställda 

och finns representerade i över 50 länder. 
133
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5.2 Yttre faktorer 
 

5.2.1 Etableringshinder 

 

Livsmedelföretag 

 

Norrmejerier 

Norrmejerier anser att det största hindret vid en etablering är att det redan finns 

etablerade aktörer och att de förväntar sig svarsåtgärder när de börjar etablera sig i 

Tyskland. En annan faktor som är mer intern men som kommer att påverka hur väl de 

lyckas med etableringen är hur mycket de vågar satsa i introduktionsfasen.  

 

”Det största hindret är att det är en ganska mogen marknad och det finns 

aktörer som har en ganska stark ställning, det är absolut det största hindret.” 

   

Nyåkers Pepparkakor 

Per Åström på Nyåkers Pepparkakor tycker inte att de upplevt några stora 

etableringshinder. Det har varit lite andra regler att förhålla sig till men den biten har 

de tagit hjälp av tysksvenska handelskammaren som en temporär lösning tills de har 

rutiner för det själva. 
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”Vi har inte haft några större problem, det är ju vissa formulär och dokument 

som skall fyllas i för att du skall få sälja dina varor och så tar dem ut avgifter 

för emballage men det har vi löst genom tysk svenska handelskammaren. ” 

 

 

 

Industriföretag 

 

Umeå Försäljning AB 

Erik Ludvigsson på Umeå Försäljning AB anser att det största etableringshindret är att 

det är väldigt tidskrävande att få kunderna att känna förtroende för dem som företag 

och för deras produkter.  

 

“Det har ju varit att skapa ett förtroende för oss som leverantör och för 

produkterna.” 

 

Seaflex AB 

Lars Brandt menar att tyskspecifika regelverk och certifieringar har fungerat som ett 

etableringshinder. Även tillgången till distributionskanaler har varit ett problem 

eftersom det kan vara ganska svårt att övertyga återförsäljarna att använda den 

annorlunda teknik som deras tjänst innebär. 

 

”Även om det nu är EU så har dom TÜF-certifiering som nu säkert är ett tyskt 

krav då, för de borde egentligen ha det kravet så det är väl ett hinder som jag 

tycker är tysktspecifikt.” 

 

 

 

 

Exportrådet 

 

Erik Hagenrud 

Erik anser att det generellt är svårast att hitta kunder. Hans erfarenhet är att för 

livsmedelsföretag så brukar ett stort hinder vara att få en plats i hyllan hos 

återförsäljarna. För industriföretag brukar ett etableringshinder vara att det ofta krävs 

olika typer av certifieringar för att företaget ska kunna sälja sin produkt, dessa 

behöver inte vara lagstadgade utan fungerar mer som informella hinder då kunden 

kräver dessa.  

 

”Tyskland är antagligen den marknad i världen där man har flest stämplar, 

certifieringar och krav, man värderar sådant högt, det ska finnas återvinning 

för emballaget osv. det ska vara tyskcertifierat osv osv.” 

 

5.2.2 Branschmognad 

 

Livsmedelföretag 

 

Norrmejerier 
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Johan Nylund menar att Gainomax som är den produkt man diskuterar i denna 

undersökning fortfarande har en tillväxt i Sverige men att den tyska marknaden är 

ganska mogen för produktkategorin. Beroende på hur marknaden ser ut så menar 

Johan att olika etableringsstrategier är lämpliga. I Tyskland kanske man ska testa i 

liten skala medan man på marknader utan etablerade konkurrenter kanske ska satsa 

större. 

 

”Tyskland är ett väldigt utvecklat land med stark ekonomi och det bor mycket 

folk där så det är många som är intresserade av den tyska marknaden så det 

finns redan utländska aktörer etablerade där.” 

 

Nyåkers Pepparkakor 

Per Åström menar att de befinner sig i en mognadsfas och att Tyskland är en av de 

hårdaste marknaderna i världen att etablera sig i därför jobbar Nyåkers Pepparkakor 

med att etablera sig i liten skala för inte ta en så hög risk. 

 

“Det är ju väldigt hårda förhandlingar när man skall in i dem större 

kedjorna... prismässigt, att du måste ha väldigt låga priser och stor 

eftergivenhet för att du skall få igenom affärerna men det är nog en av de 

tuffaste marknaderna du kan vara på.” 

  

Industriföretag 

 

Umeå Försäljning AB 

Erik Ludvigsson menar att de var inne i en tillväxtfas rent försäljningsmässigt fram 

till nuvarande lågkonjunktur då tillväxten stagnerat. Umeå Försäljning jobbar med att 

etablera sig i liten skala och vill inte ta för stora risker med deras affärer. 

 

“Mognadsfasen för vi hade ju en stadig tillväxt från 2004 till 2008 kan man 

säga, vi har säkert dubblat omsättningen på den tiden, mer än fördubblat, nej 

det är mera det är tre gånger omsättningsökningen på den tiden… men nu har 

den ju stagnerat i och med att marknaden är neråt så vi har väl inte samma 

siffror nu som vi hade då” 

  

Seaflex AB 

Lars Brandt menar att marknaden för deras produkt/tjänst ligger i en mognadsfas. De 

jobbar inte med någon sorts lågrisk- eller högriskstrategi, eftersom de är ett företag 

som säljer en lösning snarare än en fysisk produkt så binder de inte upp så mycket 

fasta kostnader. De tar de uppdrag de får på en ny marknad, större projekt innebär per 

automatik en större risk än mindre projekt.  

 

”Jag tror det är nog på toppen någonstans, limit maturity, alltså just innan 

puckeln rimligen.” 

   

Exportrådet 

Den vanligaste drivkraften för svenska företag att etablera sig i Tyskland är att den 

svenska och nordiska marknaden börjar bli för mättad och man blir tvungen att hitta 

nya marknader för att ha kvar en tillväxt. Erik Hagenrud menar också att det är bäst 

för små och medelstora företag att växa med lönsamhet när de ska in på en ny 

marknad.   
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”Produkten kanske inte är helt rätt längre under den branschstruktur som 

utvecklas i Sverige, verksamheten man har börjar minska i volym och snart 

kanske också i lönsamhet och då vill man gärna ersätta det med någonting 

annat.” 

 

5.2.3 Konkurrenter 

 

Livsmedelsföretag 

 

Norrmejerier 

Det finns många konkurrenter i Tyskland, det är en attraktiv marknad vilket gör att 

många utländska aktörer letar sig dit. Johan Nylund menar dock att deras produkt 

skiljer sig från konkurrenternas i och med att Gainomax är en ren 

återhämtningsprodukt och inte enbart för kroppsbyggare, detta gör att de ser en 

möjlighet att hitta en nisch på marknaden.  

 

”Kan vi ta en del av marknaden som kommer att fortsätta vara stor och att det 

finns olika nischer för oss där vi kan vara starka, det är därför vi tycker att det 

är intressant för oss att gå in där även om det finns mycket konkurrens.” 

 

    

 

 

Nyåkers Pepparkakor 

Dels har Nyåkers Pepparkakor konkurrens från andra svenska pepparkakstillverkare 

men eftersom den tyska konsumenten jämför dem med andra typer av kakor så blir 

konkurrensen stor. Per Åström menar att deras produkt ändå skiljer sig från 

konkurrenternas då de har ett unikt recept. Det blir svårt att få varumärket lika starkt 

etablerat i Tyskland som i Sverige eftersom konkurrensen är så stor. 

 

”De säger ju att det är en av världens hårdaste marknader att sälja på och det 

tror jag.” 

 

Industriföretag 

 

Umeå Försäljning AB 

Erik Ludvigsson menar att konkurrenterna i Tyskland håller ett lägre pris än vad de 

kan ta vilket gör det ganska svårt att vinna kontrakt. Uppfyller man de kriterier som 

en kund har så är de väldigt lojala och man har en stor chans att vinna nästa kontrakt. 

Vidare menar Erik att de starkaste aktörerna är inhemska men att det finns någon 

annan svensk aktör på den tyska marknaden också som har en liknande ställning som 

Umeå Försäljning AB.  

 

”vi får ju mycket förfrågningar och så då svarar man i ett ganska bra pris i en 

offert då och så får man i regel som svar att nej, dem var 20 procent billigare 

än er och kan ni gå nå lägre och då faller vi på det, vi kan inte gå nå lägre…” 

 

Seaflex AB 
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Seaflex har inga konkurrenter som erbjuder exakt samma tjänst som dem utan de 

konkurrerar med de traditionella gamla lösningarna som alltid använts för att förankra 

bryggor. Denna konkurrens är dock ändå hård eftersom tyskarna inte gärna byter från 

en traditionell redan beprövad metod. 

 

”Dom är väldigt väldigt fokuserade på standards och gamla lösningar.” 

 

Exportrådet 

Erik Hagenrud menar att Tyskland är en välutvecklad ekonomi med en stor 

befolkning vilket medför att många företag söker sig dit, detta medför att 

konkurrensen i sin tur blir stenhård.  

 

”Man måste ha en produkt som är fantastiskt unik om man ska slippa stenhård 

konkurrens.” 

 

5.2.4 Kultur 

 

Livsmedelföretag 

 

Norrmejerier 

Johan Nylund tycker att det är viktigt att kunna språket i det land man exporterar till 

men att det absolut viktigaste är att förstå kulturen. De skillnader mellan Sverige och 

Tyskland som Johan tycker är tydligast i hans bransch är att företagen marknadsför 

sina produkter på ett helt annorlunda sätt än vad han stött på tidigare.  

 

”Om jag ska vara helt ärlig så är det mer kroppsfixerat och mycket handlar 

om att bygga muskler och det finns reklam där som vi upplever som ganska 

sexistisk i den här branschen.” 

 

Nyåkers Pepparkakor 

Per Åström anser inte att kulturella skillnader mellan Sverige och Tyskland är en så 

stor faktor. Han tycker inte att det är så viktigt att kunna språket till det land man 

exporterar till heller eftersom affärsspråket är engelska.  

 

”Nej, affärsspråket är engelska så att det brukar gå bra…” 

 

 

 

 

 

Industriföretag 

 

Umeå Försäljning AB 

Erik Ludvigsson tycker att det är viktigt att kunna språket men även att kunna 

kallprata lite till exempel är det bra att kunna lite om ett lands historia och 

specialiteter för att imponera lite på den man gör affärer med, i tyskland tycker han att 

det är lyckat att vara lite påläst om bundesliga för att ha något att kallprata om i 

affärsmöten. 
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”De har ju en annan syn på religion till exempel speciellt i södra Tyskland är 

katolicismen som ganska stark så man har ju lite andra värderingar när det 

gäller arbetstider, det har ju inte den lutherska strängheten vi är uppväxta 

med... nej, jag tycker det är trevligt och komma till andra länder och se hur 

dom bor” 

 

 

 

Seaflex AB 

Det är lite beroende på bransch om det är viktigt att kunna språket i det land man gör 

affärer i enligt Lars Brandt. En kulturell skillnad mellan Sverige och Tyskland är att 

sättet man betalar fakturor på skiljer sig länderna emellan. En annan kulturell skillnad 

som märks i Seaflex bransch är att tyskarna är väldigt fokuserade på standards och 

gamla lösningar. Även tester och certifieringar är väldigt viktigt att ha i Tyskland.   

 

”men just i Tyskland där måste man ha mer på fötterna för att kunna härleda, 

beräkna och tester, och TÜF- certifikat, det är betydligt mer i Tyskland än in 

Sverige.” 

 

Exportrådet 

Erik Hagenrud menar att det är en klar fördel att kunna tyska om man gör affärer i 

Tyskland. Jobbar man mot större företag så stöter man ofta på den äldre generationen 

i chefspositioner och de talar helst inte engelska. Tyska företag har en mycket mer 

strikt hierarki än vad svenska företag har, en annan skillnad är att titlar är viktigt för 

tyskar. För livsmedelsföretag är det viktigt att anpassa produkten till konsumentens 

preferenser medan det för industriföretag är viktigast att få de godkännanden och 

certifieringar som finns.  

 

”om man tar Tyskland som exempel så är det en jättefördel om man kan tyska. 

Man klarar sig på engelska ibland, inte alltid men ibland. Ska man jobba mot 

större tyska kunder eller samarbetspartners så är det ofta så att de man 

jobbar tillsammans med, är från den äldre generationen och deras engelska är 

inte helt i topp…” 

 

5.3 Inre faktorer 

 

5.3.1 Internationaliseringsgrad 

 

Livsmedelföretag 

 

Norrmejerier 

Norrmejerier har bedrivit en seriös export sedan år 2000. Den största delen av 

företagets omsättning finns dock i Sverige, detta speglas av att endast två av de 480 

anställda jobbar heltid med export samt att de inte har någon anställd som arbetar 

huvudsakligen utomlands. Norrmejerier arbetar med att besöka potentiella 

exportmarknader för att få sig en bild av hur branschen fungerar i landet. Med en 

större kunskap och erfarenhet av den tyska marknaden så skulle dock deras etablering 

kunna genomföras snabbare enligt Johan Nylund.  
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”vi brukar ju börja med att efter vi valt vissa länder så brukar vi åka dit för 

att se hur det fungerar på en mässa eller annan typ av träff med potentiella 

kunder för att se hur marknaden fungerar. ” 

 

 

Nyåkers Pepparkakor 

Nyåkers Pepparkakor har exporterat sedan 1980. Företaget har 55 anställda, en av 

dessa har export som sin huvudsakliga uppgift, de har ingen anställd som 

huvudsakligen arbetar utomlands. Man besöker mässor i Tyskland för att träffa 

kunder och skapa sig en bättre bild av den tyska marknaden. Per menar att de hade en 

ganska god marknadskunskap innan de gick in i Tyskland.  

 

”Vi har en stor del av våra kundkontakter som vi träffar på våra exportmässor 

som vi har i Frankrike och Tyskland och så mycket av kontakterna görs där 

och då kommer alla av våra kunder dit.” 

 

 

Industriföretag 

 

Umeå Försäljning AB 

Umeå försäljning har exporterat sedan starten det vill säga år 1990. Företaget har nio 

anställda varav två som huvudsakligen arbetar med export, de har ingen anställd som 

huvudsakligen arbetar utomlands. Genom att besöka deras exportmarknader har de 

fått en bra bild över kundernas attityder och hur de tänker, däremot tycker de att de 

skulle behöva mer information om konkurrenterna, vilka priser samt marknadsandelar 

de har. Umeå Försäljning AB gör affärsresor till både deras potentiella och nuvarande 

exportmarknader. Erik Ludvigsson menar att en större kunskap om den tyska 

marknaden hade varit en fördel 

 

”Det började med en systematisk bearbetning år 2005 då vi lade upp en riktig 

plan för vilka nya EU länder som kom in då, så de har vi bearbetat då varje 

höst ett par veckor med resor och kundbesök.”  

 

Seaflex AB 

Seaflex har haft exportverksamhet sedan år 1995 och de har tio heltidsanställda varav 

alla arbetar huvudsakligen med export. De har två anställda som huvudsakligen bor 

utomlands. Seaflex gör resor till både potentiella och deras nuvarande 

exportmarknader. Lars Brandt anser att det hade varit bra med mer marknadskunskap 

inför tysklandsetableringen.  

 

”Det måste man säga är alla eftersom vi bara har exportverksamhet så 99 

procent export, så alla är väl inblandade i det.” 

 

 

 

Exportrådet 

Erik Hagenrud menar att den svåraste biten för svenska företag är att hitta kunder, 

men har man en god bild och kunskap om marknaden så blir den biten inte lika svår.  
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”Generellt sett är svenskar ganska dåliga på kunskap om andra länder och 

man är ännu sämre på kunskap om andra marknader och hur marknaderna 

fungerar” 

 

 

 

5.3.2 Distributionskanaler 

 

Livsmedelföretag 

 

Norrmejerier 

Norrmejerier kommer att etablera sig i Tyskland genom en agent. Johan Nylund 

menar att det är viktigt att ha en person som man kan lita på och som kan representera 

företaget i Tyskland eftersom Norrmejerier inte har möjlighet att ständigt ha egna 

anställda på plats. Hittills har det inte varit något problem att hitta distributionskanaler 

men det kommer att bli svårare när företaget blir större på den tyska marknaden. 

 

”vi kommer att jobba med en agent, vi känner att vi behöver en person som 

man kan lita på och som kan representera oss eftersom vi inte kan vara i 

Tyskland hela tiden själva…” 

 

Nyåkers pepparkakor 

Per Åström berättade att de valde att arbeta med en importör som representant på den 

tyska marknaden. Nyåkers Pepparkakor har inte upplevt något problem med att hitta 

distributionskanaler eftersom det var den nuvarande importören som tog kontakt med 

dem.  

”vi har en importör som sköter affärerna…” 

 

 

Industriföretag 

 

Umeå Försäljning AB 

Vid etableringsfasen arbetade Umeå Försäljning AB med en agent men år 2002 

minskade efterfrågan och avtalet sades upp. Idag jobbar företaget med 

direktförsäljning mot den tyska marknaden men man anlitar agenten vid behov.  

 

”Vi hade en agent ett tag som vi avlönade varje månad men sen tvär dog 

marknaden någon gång under 2002 så att då sa vi upp det avtalet, så att han 

anlitar vi per dag och timme då om vi behöver hjälp” 

 

Seaflex AB 

Seaflex AB har upplevt att det har varit ett problem med att hitta återförsäljare och att 

få dessa att ta sig an den teknik som företaget använder sig av. Seaflex AB har valt att 

gå genom ponton tillverkare i Tyskland och genom avtal fått dessa att använda sig av 

Seaflex AB teknik för sina bryggor. Med andra ord arbetar Seaflex AB direkt mot 

tyska återförsäljare utan någon part emellan. 

 

”Då måste man rimligen säga att det varit ett problem och hitta sådana och 

komma över barriären som det innebär, den här teknikbarriären.” 
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Exportrådet 

 

Enligt Erik Hagenrud så är det stora problemet för svenska företag att hitta rätt sälj- 

och distributionskanal. För mindre företag är det oftast bäst att börja med någon typ 

av representant. Det är vanligt att små och medelstora företag samarbetar med en 

representant vid etableringen men växlar över till exempelvis dotterbolag efter några 

år. Även om man jobbar genom en representant så är det viktigt att hålla sig 

uppdaterad om marknaden, hur marknaden utvecklas, vilka priser konkurrenterna har 

och vad konkurrenterna gör. 

 

”Ren spedition kan ju vilken distributör som helst klara av men att hitta rätt 

distributör, det är det som är det svåra. Det räcker inte med att hitta en 

säljkanal, du måste sälja din produkt också.” 
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5.4 Empirisammanställning 

 

 

          Företag 

 

 

Nyåkers-

peppar- 

kakor 

 

 

 

Norrmeijerier 

 

 

Umeå 

Försäljning 

AB 

 

 

 

Seaflex AB 

 

 

 

 

Exportrådet 

Företagets ålder/ Organisation 1952 1960-talet 1990 1987 1973 

Antalet anställda 55 st. 480 st. 9 st. 10 st. - 

Lokalisering Nordmaling, 

Nyåker 

 

Umeå 

 

Umeå 

 

Umeå,Stöcksjö 

 

Luleå 

Etableringshinder      
Största etableringshindret?  

Tyskspecifika 

regelverk 

 

Starka 

konkurrenter 

Skapa 

förtroende för 

kunderna  

 

Tyskspecifika 

regelverk 

Generellt sett har 

företag svårt att hitta 

kunder och säljkanaler 

Stordriftsfördelar i branschen? Ja Ja Ja Nej - 

Omställningskostnader? - Nej Nej Nej - 

Handelshinder vid etablering? Nej Nej Nej Nej - 

Branschmognad      

Produktlivscykelfas? Mognadsfas 

Tyskland 

Tillväxtfas: 

Sverige 

Mognadsfas: 

Tyskland 

Tillväxtfas: 

Tyskland 

Mognadsfas: 

Tyskland 

- 

Exportmål?  

Omsättning 

 

Initial 

omsättning 

Nå 

acceptans 

av 

målgruppen  

 

Tryggare 

etablering 

 

 

Företagsspecifikt 

Lanseringsstrategi Testa i liten 

skala,  

Lågrisk projekt 

Testa i liten 

skala,  

Lågrisk 

projekt 

Testa i liten 

skala,  

Lågrisk 

projekt 

 

Testa i liten 

skala 

 

 

Företagsspecifikt 

Differentierad marknadsföring 

från Sverige till Tyskland 

Nej Ja Nej Ja Går ej att 

generalisera 

Konkurrenter      

Konkurrenssituation i 

Tyskland? 

Hård 

konkurrans 

Stenhård 

konkurrans 

Mycket 

svår 

konkurrans 

Lite svårare än 

i Sverige 

Den är stenhård, 

det är en jättetuff 

marknad 

Svarsåtgärder från 

konkurrenter 

Nej Ja Ja Ja - 

Kultur      

Problem med kulturella 

skillnader? 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Internationaliseringsgrad      

Exportverksamhet sedan? Början av Sedan 2000 1990 1995 - 
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1980-talet 

Hur började den första 

exporten? 

Oplanerad Oplanerad Planerad Oplanerad Båda 

strategierna 

förekommer 

men bäst med en 

planerad strategi 

Antal heltidsanställda inom 

export? 

1 person 2 personer 1-2 

personer 

10 personer - 

Affärsresor till nuvarande 

exportmarknader? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Affärsresor till potentiella 

exportmarknader? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Heltidsanställda stationerade 

utomlands? 

0 0 0 2 personer - 

Respondentens relativa 

arbetstid mellan Sverige och 

export? 

 

25-30% 

 

50% 

 

60-70% 

 

20% 

 

Avsaknad av 

marknadskunskap och 

erfarenhet, ett hinder? 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

Distribution      

Distributionssätt? Lastbil, båt Lastbil, båt Lastbil, båt - - 

Etableringsform  

Importör, 

(Återförsäljare) 

 

Agent 

 

Direkt 

försäljning/ 

(Agent) 

 

Direkt 

försäljning 

Vanligt med 

agent/ distributör 

mellan svenska 

små och 

medelstora 

svenska företag 

Svårt att hitta 

distributionskanaler? 

 

Nej 

Nuläget nej, 

men kan bli 

ett problem 

när vi växer 

 

- 

 

Ja 

 

Ja 
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   6. Analys 
 

Analyskapitlet behandlar tolkningar och reflektioner över de faktorer som kan 

anses vara betydande för svenska små och medelstora företag vid etablering av 

export i Tyskland. Kapitlets struktur bygger på de faktorer vi presenterat i vår 

sammanfattande modell i teorikapitlet. Företagen analyseras utifrån den 

teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Syftet med analysen är att 

sammankoppla den information vi inhämtat från våra respondenter med de teorier 

som vi ansett varit relevanta för problemställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Yttre faktorer 

 

Etableringshinder 

 

För Norrmejerier som verkar inom livsmedelsbranschen så bedömer de att 

svarsåtgärder från konkurrenter är det största etableringshotet. Enligt Johan 

Nylund så är marknaden i Tyskland mogen för produkten Gainomax och då faller 

det naturligt att konkurrensen är hård om man relaterar till teorin om 

branschlivscykeln. I mognadsfasen av branschlivscykeln så tävlar många aktörer 

om att få sälja sina produkter. I detta stadium är det viktigt för aktörerna att 

försvara sina marknadsandelar och då faller det ganska naturligt att Norrmejerier 

stöter på svarsåtgärder från redan etablerade konkurrenter när de som ny aktör 
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kommer in på marknaden
134

. En nyetablering i en bransch innebär att en ny aktör 

vill vinna marknadsandelar, detta leder till att priserna i branschen kan pressas ner 

samtidigt som företagens kostnader drivs upp vilket försämrar lönsamheten för de 

nuvarande aktörerna. Detta är enligt Porter orsaken till att svarsåtgärder från 

konkurrenter är ett vanligt förekommande etableringshinder
135

. 

 

Nyåkers Pepparkakor upplevde inte att de möttes av några etableringshinder. 

Detta kan ha att göra med att de inte aktivt sökte en etablering i Tyskland då det 

var en importör som kontaktade dem i syfte att sälja deras produkter i landet. 

 

För Umeå Försäljning AB så har det största etableringshindret varit att få 

kunderna att känna förtroende för deras produkter och dem som företag.  

Kunderna är en del av de konkurrenskrafter som styr en bransch enligt Porter, 

vidare menar Hammarkvist et al. att företaget behöver ha relationer med alla 

branschens parter. I vissa branscher krävs många men ytliga kontakter med 

kunderna medan det i andra branscher behövs få men djupa kontakter med 

kunderna. Enligt Hammarkvist et al. finns det en kritisk massa för detta som 

företaget måste uppnå för att bli helt etablerad i branschen.
136

 Eftersom Umeå 

Försäljning AB är ett B2B företag som säljer förhållandevis dyra produkter där det 

krävs specialanpassning av produkten för kundens behov så kan de räknas till de 

företag som behöver få men djupa kontakter med kunderna för att etablera sig på 

marknaden.  

 

För Seaflex har det varit certifieringar och regelverk som varit det största 

etableringshindret. Även tillgången till distributionskanaler har varit ett problem 

eftersom återförsäljarna måste byta från det sättet de är vana att arbeta på till ett 

annat.  

Att kunderna måste byta ett sätt att utföra sitt arbete på till ett annat för att de ska 

kunna göra affärer med Seaflex kan likställas med omställningskostnader. Även 

om det inte innebär någon direkt kostnad för kunden så behövs omskolning av 

personal samt säkerligen en del tid för att ta sig an Seaflex teknik vilket indirekt 

innebär omställningskostnader för kunden.
137

 

För att Seaflex ska ha en möjlighet att göra affärer med sina kunder trots dessa 

”omställningskostnader” så är det troligt att även de behöver ha förhållandevis 

djupa relationer med sina kunder
138

.  

Eftersom Seaflex verkar i ett främmande land så kan det antas att det blir ännu 

svårare att bygga upp en djup relation med sina kunder, detta eftersom det finns 

både kulturella och språkliga barriärer. Detta problem tror vi är allra mest 
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påtagligt vid etableringsfasen eftersom man då inte hunnit samla på sig viktig 

erfarenhetsbaserad kunskap genom löpande aktiviteter i landet. 
139

 

 

Sammanfattningsvis från empirin är att tre av fyra företag har ansett att olika typer 

av etableringshinder inneburit problem för dem vid deras etablering. Typen av 

etableringshinder som företagen har stött på har ingen gemensam nämnare, de 

verkar vara företagsspecifika. Detta beror på att varje bransch är unik på grund av 

de olika förutsättningar som Porter behandlar i sin teori om de fem 

konkurrenskrafterna. För Norrmejerier tycks konkurrenterna spelat in som ett stort 

hinder medan de barriärer som Umeå Försäljning AB och Seaflex stött på hade 

mer med kunder att göra. Eftersom Umeå försäljning och Seaflex bedriver export 

utan att arbeta genom en representant så blir den erfarenhetsbaserade kunskapen 

mer kritisk än för t.ex. Nyåkers Pepparkakor och Norrmejerier som sköter sin 

försäljning genom en representant som sitter på marknadskunskapen. Erik 

Hagenrud på exportrådet menar dock att även fast man arbetar genom en 

representant så är det viktigt att vara närvarande för att lära sig hur marknaden 

fungerar. Risken är annars att man hamnar i en ofördelaktig sits gentemot sin 

representant i förhandlingar då denne sitter på all kunskap och man då måste köpa 

allt det denne säger. Det finns teoretiskt stöd för detta resonemang i en tidigare 

gjord studie på framgångsrika Israeliska exportföretag
140

. Vi menar att avsaknaden 

av marknadskunskap får dock olika konsekvenser om man arbetar med en 

representant eller om man sköter sin försäljning i egen regi. Med en representant 

så leder avsaknaden till att man hamnar i en ofördelaktig sits då motparten sitter 

på all information i förhandlingar men när man säljer i egen regi så leder bristen 

av marknadskunskap till att det blir svårt att bygga relationer med sina kunder.  

 

 

Branschmognad 

 

Norrmejerier har fortfarande en påtaglig tillväxt i Sverige men bedömer att 

Tyskland är en ganska mättad marknad. Enligt teorin om branschllivscykeln så 

innebär detta att det finns många fler konkurrenter på den mättade marknaden 

jämfört med tillväxtmarknaden, detta stämmer även överens med den bild vi fått 

under intervjun. Norrmejerier säger också att de inte kommer att marknadsföra 

deras produkt på samma sätt i Sverige som i Tyskland. Även detta har stöd i teorin 

om branschlivscykeln då marknadsföring i en tillväxtmarknad ofta handlar om att 

förklara produkten samt att få konsumenten att komma över den barriär som det 

innebär att testa något nytt. Eftersom det på en mättad marknad finns fler aktörer 

så påverkar detta marknadsföringen eftersom företagen då tävlar om de redan 

existerande marknadsandelarna snarare än att övertyga nya konsumenter som 

strömmar in på marknaden. 
141

  

 

Nyåkers Pepparkakor anser att deras produkter kan anses ligga i en mognadsfas i 

Tyskland och upplever också att det är väldigt tufft att komma in hos 
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återförsäljarna. Enligt oss har det att göra med att det finns många konkurrenter 

när en produkt är i en mättnadsfas i branschlivscykeln, detta medför att 

konkurrensen om hyllplatser hos återförsäljarna blir stenhård
142

. Anledningen 

behöver dock inte enbart bero på att det finns många konkurrenter till som säljer 

kakor i Tyskland, även andra underliggande faktorer kan ha en inverkan om man 

ser till vad Porters fem konkurrenskrafter har för inverkan på en bransch. En 

faktor som påverkar återförsäljarnas makt är om de köper stora volymer i 

förhållande till leverantörernas försäljning så ökar makten.
143

 

Enligt Erik Hagenrud så är många av de tyska detaljhandelskedjorna väldigt stora, 

detta medför att de får en stor makt i förhandlingar i förhållande till 

leverantörerna. Per Åström menar att de inte enbart konkurrerar med andra 

pepparkakstillverkare eftersom tyskar jämställer pepparkakan med vilken kaka 

som helst. Detta leder i sin tur till att detaljisterna kan välja och vraka bland 

leverantörer och på så sätt pressa ner priserna. 

 

Erik Ludvigsson menar att marknaden i Tyskland befinner sig i en mättnadsfas om 

man ser till branschlivscykeln. Han berättar vidare att han ofta får avslag på sina 

offerter pga. att konkurrenterna är 20 procent billigare. Detta kan ses som en 

indikation på att marknaden är inne i en mognadsfas eller att köparna som grupp 

har en stor makt inom branschen där de kan spela ut leverantörerna mot varandra. 

Eftersom det rör sig om en förhållandevis dyr produkt, en dyr skopa kostar mellan 

250-300 tkr. Detta gör att köparna blir benägna att satsa stora resurser på att för att 

få ner priset samt att de lägger er tid på att jämföra leverantörer med varandra då 

det rör sig om en dyr investering. 
144

 

 

Seaflex anser att deras bransch är inne i en mättnadsfas i Tyskland. Eftersom de är 

ett projektorienterat företag så faller det naturligt för dem att inta en marknad i 

liten skala, de arbetar inte med några massiva marknadsföringskampanjer utan de 

försöker vara närvarande för att kunna ta de projekt som dyker upp. Eftersom 

Seaflex är ett projektorienterat företag och arbetar tätt ihop med de aktörer som 

tillverkar pontonbryggor så är de beroende av informell information om hur 

marknaden fungerar för att kunna få uppdrag. Denna erfarenhetskunskap kan de 

endast erhålla genom löpande aktiviteter på marknaden
145

.   

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att en tydlig gemensam nämnare för alla 

intervjuade företag är att de testar i liten skala vid sin etablering. Erik Hagenrud 

på Exportrådet menar att generellt sett så är Tyskland en marknad med stenhård 

konkurrens som det tar lite längre tid och kostar lite mer pengar att etablera sig på 

jämfört med andra marknader. Eftersom det kan ta längre tid att få igång 

försäljningen så tror vi att det är rätt av företagen i vår studie att etablera sig i liten 
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ska initialt för att inte dra på sig allt för mycket kostnader ifall försäljningen inte 

blir så stor som man har tänkt.  

En annan aspekt är att under etableringsfasen så har företagen chansen att anskaffa 

sig den marknadskunskap och erfarenhetsbaserade kunskap som krävs för att 

effektivt kunna konkurrera i en bransch
146

. Skulle företagen gå in i storsatsningar 

innan det samlat på sig denna kompetens så skulle riskerna med etableringen bli 

betydligt större menar vi.  

En annan aspekt av det hela är att på en marknad där konkurrensen är så stor så 

menar vi att det blir dyrare att göra en lansering, eftersom det finns fler 

konkurrenter att tävla med i mediabruset samtidigt som priserna på 

marknadsföringskanaler blir dyrare då flera parter tävlar om samma kanaler. Detta 

kapitalbehov kan fungera som ett etableringshinder i sig
147

.  

 

Konkurrenter 

 

Eftersom Norrmejerier tog upp svarsåtgärder från konkurrenter som det enskilt 

största etableringshotet så har vi redan avhandlat denna aspekt tidigare i analysen. 

 

Nyåkers Pepparkakor konkurrerar med andra pepparkakstillverkare, tyska 

pepparkakor är inte helt lika de vi har i Sverige, de är tjockare till utseendet och 

smakar annorlunda. Därför skiljer Nyåkers Pepparkakor ut sig från 

konkurrenterna. I Tyskland så konkurrerar Nyåkers Pepparkakor däremot även 

med tillverkare av substitut i en helt annan utsträckning än i Sverige, nämligen 

andra typer av kakor. Enligt Per Åström så ser tyskarna pepparkakan som vilken 

kaka som helst jämfört med i Sverige där den har en speciell ställning.  

Porter tar upp att substitutsprodukter kan dra ner lönsamheten för en hel bransch. 

Det kan vara svårt för ett enskilt företag att motarbeta substituten, men 

möjligheten finns för de pepparkakstillverkande företagen att gå ihop i en 

slagkraftig gemensam kampanj i syfte att distansera sig ifrån substituten och 

förbättra branschens position totalt sett. 
148

 

 

Umeå Försäljning ABs starkaste konkurrenter i Tyskland är de inhemska 

aktörerna. En anledning till detta är att de inhemska aktörerna av naturliga skäl har 

större marknadskunskap än de utländska
149

. En annan potentiell orsak till detta 

skulle kunna vara att tyskarna värderar inhemska produkter högt, det finns en 

djupt rotad självkänsla i folksjälen om att tyska produkter är överlägsna andra 

produkter
150

. 

 

Seaflex har egentligen inga klara konkurrenter, de konkurrerar främst med 

substitut i form av de gamla arbetssätten som man traditionellt sett använt sig av 

när man monterar upp bryggor. Lars Brandt menar att Tyskland har varit ett av de 

svåraste länderna att etablera sig på eftersom tyskarna gärna håller fast vid det 
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arbetssätt som de är vana vid. Vidare menar Lars att han tror att Tyskland är ett av 

de svåraste länderna att komma in på med nya lösningar. Detta har troligen med 

tysk kultur att göra, tyskar tenderar att ha en föreställning om att deras sätt att lösa 

problem är det överlägset bästa
151

. 

 

Gemensamt för alla respondenter är att de tycker att konkurrensen är svårare än i 

Sverige, tre av fyra företag tycker till och med att den är mycket svårare. Erik 

Hagenrud på Exportrådet håller med, han menar att konkurrenssituationen 

generellt sett är stenhård i Tyskland. Ett företag behöver en fantastiskt unik 

produkt för att inte möta på denna tuffa konkurrens. Alla vet att det är en 

fantastisk marknad därför vill alla vara där och därför blir konkurrensen stenhård 

fortsätter Hagenrud. Företagen kan antingen välja att konkurrera genom att sänka 

kostnaden per producerad enhet eller genom att öka värdet på de varor man säljer 

dvs. differentiering
152

.  

Prissänkningar kan dock ofta enkelt mötas av konkurrenter och när de sänkt sina 

priser så ligger marknadspriset på en lägre nivå vilket missgynnar hela branschen. 

Konkurrens genom marknadsföring kan däremot leda till att hela branschen 

gynnas genom att öppna nya kundsegment. 
153

  Norrmejerier sa att anledningen till 

att de går in på den tyska marknaden trots att konkurrensen är så hård är att de såg 

sin möjlighet att differentiera sig. Den strategin får stöd i teorin då det har visat sig 

att företag som är framgångsrika på konkurrensutsatta exportmarknader har varit 

duktiga på att hitta en smal nisch på marknaden
154

.  

 

 

Kultur 

 

Johan Nylund på Norrmejerier tycker att det är bra om man kan språket i det land 

man exporterar till men att det viktigaste är att förstå kulturen. De kulturella 

skillnader som varit mest påtagliga är att marknadsföringen inom denna 

produktkategori ser helt annorlunda ut i Tyskland än i de andra länder där 

Norrmejerier är verksamma. Det är möjligt att denna kulturskillnad även belyser 

att konsumentbeteendet kan vara annorlunda i Tyskland. Eftersom 

konsumentbeteende är något som är unikt för varje bransch och kundsegment så 

har vi svårt att analysera detta djupare
155

.  

 

Nyåkers Pepparkakor tycker inte att det är speciellt viktigt att kunna tyska 

eftersom affärsspråket är engelska.  

Eftersom Nyåkers pepparkakor arbetar med en enda importör så är det möjligt att 

samarbetet fungerar bra med engelska då det är troligt att någon som är 

yrkesverksam som importör har en fullgod engelska.  
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Erik Ludvigsson tycker att det är viktigt att kunna språket i det land man 

exporterar till. Eftersom Umeå Försäljning AB arbetar med stycktillverkning där 

de specialanpassar sina produkter efter slutkunden så antar vi att det är viktigt att 

ha en god affärsrelation med kunden. Litteratur i ämnet stödjer Eriks åsikt om att 

det är viktigt att kunna språket eftersom språkkunskaper är viktigt för att bygga 

upp en bra affärsrelation med kunder i utlandet
156

.  

 

Lars Brandt tycker att det är svårare att komma in med ny teknologi eller nya 

lösningar på den tyska marknaden jämfört med andra marknader. Han upplever att 

tyskar är väldigt fokuserade på standards och gamla lösningar vilket är en svår 

barriär att komma över. Hofstede tar upp ”osäkerhetsundvikande” som en 

kulturell dimension, den behandlar hur ett folk hanterar osäkerhet
157

. Tyskland 

räknas som ett land med en hög grad av ”osäkerhetsundvikande”, tyskar känner 

sig inte bekväma med osäkerheter och risker. Får de välja mellan två alternativ så 

tenderar de att välja det alternativ som känns mest välbekant och tryggt. 
158

 

Detta kan nog vara orsaken till att Seaflex upplever att tyskar som väldigt lojala 

mot gamla standarder och är därför de som kanske är svårast att övertyga om 

Seaflex lösning.   

 

En gemensam nämnare för alla respondenter är att ingen upplevde kulturella 

skillnader mellan Sverige och Tyskland som ett problem. Tidigare studier stödjer 

dessa åsikter eftersom Tyskland är ett av de länder som har lägst kulturellt avstånd 

till Sverige. Tyskland ligger närmre Sverige kulturellt än exempelvis Danmark 

och Finland.
159

  

Erik Hagenrud menar att en sak som skiljer svensk affärskultur kontra tysk dito är 

att i Tyskland så har företagen en helt annan hierarki än i Sverige. Samt att det är 

väldigt viktigt att tilltala tyskar med deras titlar. Hofstede tar upp begreppet 

”maktdistans” som en av sina kulturella dimensioner
160

. Tyskland har en större 

”maktdistans” än Sverige och tyska företagsledningar är mer auktoritära. 

Umgänget mellan en tysk chef och en anställd längre ner i hierarkin präglas av 

formalitet och en öppen diskussion kan inte föras på samma sätt som i Sverige 

utan en tysk anställd förväntas lyda order utan att ifrågasätta. 
161

   

 

6.2 Inre faktorer 

 

Internationaliseringsgrad 

 

Norrmejerier har bedrivit en seriös export sedan år 2000, två av företagets 480 

jobbar heltid med export. Enligt oss så visar andelen anställda som arbetar med 
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export på deras exportengagemang, en indikator på hur viktig exporten är för 

företaget, ungefär som marknadsengagemang i ip-modellen även fast den visar på 

hur viktig en viss exportmarknad är för företaget. Med andra ord så bedömer vi att 

exportverksamheten hos Norrmejerier har en mindre betydelse för företaget än 

den inhemska försäljningen. Eftersom Norrmejerier allokerar så pass mycket av 

deras resurser för den inhemska marknaden så anser vi att det är en indikation på 

exportengagemanget är lågt. 

Norrmejerier besöker både potentiella och nuvarande exportmarknader 

regelbundet. Att besöka exportmarknader innebär enligt ip-modellen att man utför 

löpande aktiviteter vilket i sin tur resulterar att företaget får marknadskunskap. 

Det är med andra ord bra att Norrmejerier besöker sina exportmarknader då det 

resulterar i att företaget får kunskap om marknaderna. I praktiken är det antagligen 

inte bara bra utan även nödvändigt att besöka exportmarknaderna eftersom man 

har relationer med sina samarbetspartners där. Johan Nylund nämnde att deras 

lansering i Tyskland skulle ha gått snabbare om de hade haft en större kunskap om 

marknaden, ser man till deras andel anställda som arbetar med export på heltid så 

inbjuder inte det till ett allt för stort marknadsengagemang som i slutändan 

resulterar i att de inte får tillbaka tillräckligt mycket marknadskunskap för att 

kunna genomföra en exportetablering i önskad takt. 
162

 

 

Nyåkers Pepparkakor har 55 anställda varav en har export som sin huvudsakliga 

arbetsuppgift. Vår bedömning utifrån antalet anställda som arbetar med export är 

att exportengagemanget är lågt hos även hos Nyåkers Pepparkakor.  

 

På Umeå Försäljning AB så arbetar två personer av nio huvudsakligen med export 

vilket ger dem ett relativt högt exportengagemang om man ser till de anställdas 

arbetsuppgifter. De jobbar systematiskt med att söka affärsmöjligheter på nya 

exportmarknader t.ex. så gjorde det en bearbetning av de nya EU-länder som 

tillkom 2005. Detta görs förmodligen eftersom att deras exportförsäljning är viktig 

för företaget.   

 

Seaflex har tio anställda varav alla jobbar huvudsakligen med export eftersom 99 

% av deras affär ligger i utlandet. Detta gör att Seaflex är det företag med högst 

exportengagemang utav de företag vi intervjuat vilket innebär att exporten är vital 

för Seaflex.  

 

Gemensamt för samtliga företag är att de både besöker nuvarande och potentiella 

exportmarknader vilket i enlighet med ip-modellen innebär att de får 

marknadskunskap (kunskap om kunder, leverantörer och konkurrenter) genom de 

löpande aktiviteter de utför.  

Tre av fyra företag tyckte att avsaknaden av kunskap och erfarenhet av den tyska 

marknaden fungerat som ett etableringshinder medan ett företag tyckte att det 

hade en bra koll på marknaden innan lanseringen. Erik Hagenrud menar att 

svenskar i allmänhet är ganska dåliga på kunskap om andra länder och man är 

ännu sämre på kunskap om andra marknader och hur marknaderna fungerar.  

Marknadskunskapen är nödvändig för att kunna bedriva försäljning på den 

specifika marknaden, de får även internationaliseringskunskap som är en bredare 
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typ av kunskap som gör företaget bättre på att utveckla internationella affärer 

generellt sett
163

.   

 

Distributionskanaler 

 

Norrmejerier kommer i ett initialt skede att etablera sig på den tyska marknaden 

genom en agent, detta eftersom de inte har möjlighet att hela tiden finnas på plats 

med egen personal. Fördelen med att etablera sig med en agent är att de ofta redan 

är väl etablerade, har kontakter samt att de sitter på nödvändig marknadskunskap 

för att kunna sälja produkten. Vi antar att just marknadskunskapen är en viktig 

orsak i Norrmejeriers fall, då de endast har två personer som huvudsakligen 

arbetar med export. Vi har tidigare avhandlat detta ämne men eftersom de har ett 

lågt exportengagemang så tror vi att det är bra för dem att inte binda upp för 

mycket fasta kostnader i en exportetablering som det hade inneburit att etablera 

sig med t.ex. ett dotterbolag. 
164

 Det är dock vanligt att svenska små- och 

medelstora företag etablerar sig genom en representant för att sedan byta över till 

en etableringsform i egen regi enligt Erik Hagenrud på exportrådet. Johan Nylund 

svarade att deras bild av Tyskland är att konkurrensen är tuff, han har även svarat 

att Norrmejerier gärna jobbar i lågriskprojekt som har en stor sannolikhet att 

åtminstone betala sig. Därför menar vi att deras val av etableringsform är klok då 

de inte har en tillräcklig marknadskunskap samt att de behöver få igång 

omsättningen innan de kan dra på sig fasta kostnader
165

. Det sistnämnda är särskilt 

viktigt i Tyskland eftersom det enligt Erik Hagenrud generellt sett tar lite längre 

tid och kostar lite mer pengar att etablera sig i Tyskland jämfört med andra länder.     

När man funnits på marknaden ett tag och känner att man vill öka närvaron på den 

är nästa naturliga steg att starta ett eget bolag i landet, i och med detta steg går 

företaget från ett exportföretag till att bli ett internationaliserat företag
166

. 

 

Nyåkers Pepparkakor har etablerat sig i Tyskland genom att samarbeta med en 

importör det vill säga en återförsäljare. Fördelarna är detsamma som för en agent 

men Nyåkers är inte lika bundna juridiskt sett till deras samarbetspartner som 

Norrmejerier är
167

. Även Nyåkers hade ett lågt exportengagemang enligt vårt sätt 

att mäta vilket i förlängningen innebär att även de gör rätt i att samarbeta med en 

representant i Tyskland. I första hand för att de inte har personal tillgänglig för att 

bearbeta marknaden och i andra hand för att marknadskunskapen kanske inte är 

tillräcklig för en etablering i egen regi. Visst skulle de kunna tillsätta personal för 

att bearbeta marknaden mer offensivt för att på så sätt få den marknadskunskap 

som krävs (löpande aktiviteter  marknadskunskap) men de har även svarat att de 

helst jobbar med lågriskprojekt som har en stor sannolikhet att betala sig, i ljuset 

av det så har de valt helt rätt etableringsform
168

. Vi bedömer att vi inte har nog 

med underlag för en bedömning av om en importör eller en agent varit bäst 

lämpad.    
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Umeå Försäljning AB arbetar i Tyskland i egen regi med direktförsäljning. Detta 

är bra ur två synpunkter dels för att de inte vill ta för höga risker vid deras 

exportsatsning, dels för att de säljer en rätt avancerad och dyr produkt som innebär 

en investering för kunden, behovet av service och information kan då vara en 

viktig konkurrensfaktor. 
169

  

 

Även Seaflex AB bedriver sin verksamhet i Tyskland genom direktförsäljning. 

Även i deras fall kan man finna stöd i teorin för deras val av etableringsform 

eftersom de säljer en lösning snarare än en fysisk produkt, därför finns inget 

behov av exempelvis grossister. Eftersom de erbjuder en för de flesta ny lösning 

så är behovet av deras expertis och information antagligen stort hos kunden. De 

sluter avtal med tillverkare av pontonbryggor och får på så sätt kunder vilket gör 

att behovet av ett nära samarbete blir än viktigare, i ljuset av detta så känns 

direktförsäljning som ett rätt naturligt sätt att bearbeta den tyska marknaden för 

Seaflex. 
170
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7. Slutsatser 
 

7.1 Yttre faktorer 

7.1.1 Etableringshinder 

Tre av fyra företag i vår studie har svarat att de stött på olika typer av 

etableringshinder. Arten av etableringshinder har varit olika för varje företag så vi 

bedömer att detta är branschspecifikt. Vår slutsats av detta är att etableringshinder kan 

anses vara en betydande faktor för svenska små och medelstora företag vid 

exportetableringar.  

7.1.2 Branschmognad 

Tre av fyra företag svarade att det var i samma fas av produktlivscykeln i både 

Tyskland och Sverige. Ett av företagen låg i en tillväxtfas i Sverige medan den tyska 

marknaden befann sig i ett mättnadsstadium för deras huvudprodukt. Vi tror att detta 

kan bero på att Sverige i allmänhet och Tyskland i synnerhet generellt sätt är mogna 

marknader. Vi tycker att faktorn skall finnas kvar i modellen men att den har en 

mindre betydelse än exempelvis etableringshinder. Det kan dock visa sig att faktorn 

har en större betydelse vid export till länder som skiljer sig mer från Sverige när det 

kommer till utvecklingsgrad av ekonomin.  

7.1.3 Konkurrenter 

Alla fyra företagen tyckte att konkurrenssituationen var tuffare i Tyskland än i 

Sverige. Utifrån den empiriska information vi samlat in så har vi inte fått några 

indikationer på att denna faktor skulle vara av mindre betydelse. Tvärtom så har 

samtliga respondenter pratat på mycket under frågorna till denna faktor, vi gör därav 

bedömningen att ”Konkurrenter” är en relativt viktig faktor i vår modell.  

7.1.4 Kultur 

Inget företag såg kulturella skillnader som ett problem, vilket kan ha att göra med att 

det kulturella avståndet länderna emellan är minimalt. Tre av fyra företag samt 

exportkonsulten har dock tagit upp väsentliga kulturella skillnader att ta hänsyn till 

vilket gör att gör att vår slutsats blir att denna faktor är av betydelse för export till 

Tyskland. Vår bedömning är dock att faktorn inte har en lika stor betydelse som 

exempelvis etableringshinder och konkurrenter.  

 

7.2 Inre faktorer 

7.2.1 Internationaliseringsgrad 

Tre av fyra företag tyckte att avsaknaden av kunskap och erfarenhet av marknaden 

fungerat som ett hinder vid etableringen. Även exportrådets syn på saken förstärker 

den bilden. Ett företag tyckte dock att de hade en tillräckligt bra kunskap om den 

tyska marknaden inför etableringen. Vår slutsats är ändå att denna faktor är av 

betydande vikt eftersom empiri från majoriteten av respondenterna pekar åt det hållet.   
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7.2.2 Distributionskanaler 

Valet av etableringsform har med bransch, marknadskunskap och exportengagemang 

att göra. Företagen i vår studie har valt olika typer av etableringsformer, två av 

företagen har valt samma form. För ett av företagen var valet av etableringsform till 

stor del en slump eftersom de blev kontaktade av en representant som presenterade 

förslaget. För de tre andra företagen har valet av etableringsform varit ett aktivt och 

genomtänkt val. Ett av företagen upplevde det som ett problem att hitta återförsäljare 

och ett annat företag trodde att det skulle bli ett problem när de blir större på 

marknaden. Exportkonsulten ansåg att ett av de största problemen för svenska företag 

vid exportetableringar var att hitta rätt sälj- och distributionskanaler. Eftersom fyra av 

fem respondenter gett bilden av att distributionskanaler är en viktig faktor så är vår 

bedömning att den har en betydande roll för svenska små och medelstora företag vid 

exportetableringar.    

 

7.3 Diskussion 

Vi har under arbetets gång kommit fram till att vi skulle ha haft med en ytterligare 

faktor som berör mål, visioner och övergripande strategi. Vi hade inte med denna 

faktor eftersom vi tog för givet att företag redan har en övergripande strategi klar när 

de beslutar sig för att etablera sig på en ny exportmarknad. Det blev dock rätt 

endimensionellt att diskutera de olika faktorerna utan att ha företagets vision eller 

övergripande strategi med i resonemanget. Efter inhämtningen av empirin kände vi 

dock att all export inte är så noga planerad och förberedd. Detta kände vi särskilt när 

vi diskuterade val av distributionskanaler.   

Under branschmognad ställde vi en fråga om vilken strategi de hade för att etablera 

sig i Tyskland, ett alternativ var att ”satsa ordentligt i början” medan det andra 

alternativet var att ”testa i liten skala”. Tanken var att koppla strategin till det 

produktlivscykelstadium marknaden befinner sig i, tesen var att företagen skulle testa 

i liten skala på en mogen marknad där konkurrensen är tuff men satsa ordentligt i 

början om marknaden befann sig i en introduktions- eller tillväxtfas i syfte att ta så 

stora marknadsandelar som möjligt. Skulle vi göra om modellen nu i efterhand och 

därmed också frågorna så skulle valet av strategi var en helt utomstående faktor, 

frikopplad från de andra faktorerna eftersom alla dessa påverkar lanseringsstrategin. 

Tankesättet blev för snävt genom att placera strategifrågan under branschmognad 

eftersom även kulturella barriärer, etableringshinder, konkurrenter, 

internationaliseringsgrad och tillgången till distributionskanaler såklart påverkar 

etableringsstrategin.    
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7.4 Reviderad modell över betydande exportfaktorer 

 

De faktorer med tunnare pilar är de som enligt våra slutsatser har en mindre betydelse 

för svenska små och medelstora företag vid etablering av en exportverksamhet i 

Tyskland. Faktorn ”övergripande strategi & vision” har ingen pil, detta eftersom vi 

inte tagit ställning till hur betydande denna faktor faktiskt är då vi inte haft med den i 

studien. Tanken är att företagets etableringsstrategi skall kunna utarbetas efter en 

analys av modellens faktorer. 

7.5 Vidare studier 

 

Eftersom vår modell är av generell art så kan användningsområdet för den bli 

begränsat. I fortsatta studier kan modellen brytas ner och anpassas till specifika 

branscher. Exempelvis pekade vårt resultat på att faktorn etableringshinder är väldigt 

branschspecifik, anpassat till en viss bransch skulle flera olika typer av 

etableringshinder kunna tas upp i modellen för att visa på vilka som är mest relevanta 

för den specifika branschen.   
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär till företagen  
 

Personrelaterade frågor 
Vilket år kom du till företaget – alternativt startade företaget? 

 

Vilket år började du arbeta i den här branschen/industrin? 

 

Vilken är din högsta utbildning? 

 

Vilka språkkunskaper har du? 

 

Har du arbetat med export inom andra företag innan du fick den här tjänsten? 

 

Hur lång tid har du vistats utomlands i tjänsten de senaste 12 månaderna? 

 

Har du någon gång arbetat (varit stationerad minst 3 månader) utomlands? 

 

Företagsrelaterade frågor 
När grundades företaget? 

 

Vilken typ av kunder vänder ni er till i första hand? 

 

Vad för slags kunder fokuserar företaget på? 

 

Hur ser efterfrågan på er huvudprodukt ut över året? 

 

Har era anställda strikt avgränsade arbetsuppgifter? 

 

Krävdes det mycket kapital för att etablera sig i Tyskland?  

 

Vad var det som var kapitalkrävande under etableringen? 

 

Internationaliseringsgrad 
Hur länge har ni exporterat? 

 

Hur började den första exporten, som en mer eller mindre oplanerad händelse eller 

som en följd av en medveten strategi och ansträngningar? 

 

Hur många heltidsanställda har företaget? 

 

Hur många anställda inom företaget har exportverksamhet som sin huvudsakliga 

arbetsuppgift? 

 

Brukar du själv göra affärsresor till era nuvarande exportmarknader? 

 

Brukar du själv göra affärsresor till era potentiella exportmarknader? 
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Hur många av de anställda arbetar huvudsakligen utomlands? 

 

A/ Hur mycket tid/vecka lägger du i genomsnitt ner på företaget? 

 

B/ Hur mycket tid/vecka lägger du i genomsnitt ner på exportrelaterat arbete? 

 

Har avsaknaden av kunskap och erfarenhet om den nya marknaden fungerat som ett 

hinder för er nyetablering?(Tyskland) 

 

Branschmognad  
I vilket stadium av produktlivscykeln befinner sig er huvudprodukt? 

 

Det beror väl på också vilken marknad ni säljer till? 

 

 

Vilket är det primära företagsmålet med er försäljning i Tyskland? 

 

Vilket av vidstående två tillvägagångssätt föredrar du när det gäller lansering av nya 

produkter?  

 Satsa ordentligt från början för att inte tappa fart 

 Testa i liten skala så att förändringar kan göras 
 

Vilken av vidstående två typer av projekt föredrar du?  

 Lågriskprojekt som har stor sannolikhet att åtminstone betala sig? 

 Högriskprojekt som har chans till mycket stor avkastning? 

 

Har ni marknadsfört er på samma sätt i Sverige och Tyskland? 

 

Konkurrenter 
Hur ser konkurrenssituationen ut i Tyskland? 

 

Har era konkurrenter en stark ställning på den tyska marknaden? 

 

Fanns det starka konkurrerande varumärken vid er etableringsfas i Tyskland? 

 

 Var det ett problem att komma runt denna kundlojalitet? 
 

Hur mycket skiljer er huvudprodukt ut sig ifrån konkurrenternas produkter? 

 

A: I Sverige,   

 

B: I Tyskland,  

 

 

Hur reagerade konkurrenterna när ni kom in på den tyska marknaden? 

 

Har ni upplevt att svarsåtgärder från konkurrenter inneburit problem för er 

etablering på den tyska marknaden? 
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Etableringshinder 
Vilka etableringshinder eller svårigheter har ni upplevt när ni gått in på den tyska 

marknaden? 

 

Finns det stordriftsfördelar i er bransch? 

 

Har stordriftsfördelarna varit ett hinder eller en positiv faktor för er export? 

 

Finns det omställningskostnader för era kunder i Tyskland?  

 

Har ni upplevt några handelshinder vid er etablering? 

 

Distribution 
Hur distribuerar ni era produkter? 

 

I vilken form valde ni att etablera er på den Tyska marknaden? 

 

Har tillgången till distributionskanaler varit ett problem? 

 

Upplever du det som att ni i samband med era utlandssatsningar tagit 

ekonomiska/andra risker? 

 

Hur upplever du att riskerna vid exportaffärer är, jämfört med affärer på  

hemmamarknaden? 

 

Kultur 
Anser du att det är viktigt att kunna språket i det land man exporterar till? 

 

Har ni upplevt kulturella skillnader som ett problem? 

 

o Affärskultur: 

 

 

o Konsumentbeteende: 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 
Frågeformulär till Exportrådet 

 
Personrelaterade frågor 

Vilket år kom du till företaget – alternativt startade företaget? 

 

Vilket år började du arbeta i den här branschen/industrin? 
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Vilken är din högsta utbildning? 

 

Vilka språkkunskaper har du? 

 

Har du arbetat med export inom andra företag innan du fick den här tjänsten? 

 

Hur lång tid har du vistats utomlands i tjänsten de senaste 12 månaderna? 

 

Har du någon gång arbetat (varit stationerad minst 3 månader) utomlands? 

 

Företagsrelaterade frågor 

När grundades företaget? 

 

Vilken typ av kunder vänder ni er till i första hand? 

 

Internationaliseringsgrad 

Hur upplever du att företag startar den första exporten, som en mer eller mindre 

oplanerad händelse eller som en följd av en medveten strategi och ansträngningar? 

 

Har avsaknaden av kunskap och erfarenhet om nya marknader fungerat som ett 

hinder för svenska företag vid deras nyetableringar? 

 

Branschmognad  

Vilket är det primära företagsmålet när ett svenskt företag ska starta en försäljning i 

Tyskland? 

 

Vad är det som är så tufft med Tyskland? 

 

Vilket av vidstående två tillvägagångssätt föredrar du när det gäller lansering av nya 

produkter? 

 Satsa ordentligt från början för att inte tappa fart 

 Testa i liten skala så att förändringar kan göras 
Vilken av vidstående två typer av projekt är vanligast för svenska företag som ska in i 

Tyskland? 

 Lågriskprojekt som har stor sannolikhet att åtminstone betala sig? 

 Högriskprojekt som har chans till mycket stor avkastning? 
 

Upplever du att svenska företag brukar marknadsföra sig på samma sätt i Sverige och 

Tyskland? 

 

Konkurrenter 

Hur brukar konkurrenssituationen se ut i Tyskland för svenska företag? 

 

Brukar svenska företags produkter skilja ut sig ifrån konkurrenternas produkter i 

Tyskland? 

 

Hur reagerade konkurrenterna när ni kom in på den tyska marknaden? 

 

Har ni upplevt att svarsåtgärder från konkurrenter inneburit problem för er 

etablering  på den tyska marknaden? 
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Ekonomisk ställning 

Krävs det mycket kapital för att etablera sig i tyskland? 

 

Vad är det som är kapitalkrävande när ett företag ska etablera sig i Tyskland? 

 

Hur upplever svenska företag riskerna vid exportaffärer är, jämfört med affärer på 

hemmamarknaden? 

 

Distribution 

I vilken form ska ett svenskt företag etablera sig på den Tyska marknaden? 

 Dotterbolag, Grossist, Agent m.m. 
 

Kan det finnas en risk med att man inte lär sig hur marknaden fungerar om man 

sköter allting via en agent eller distributör? 

.  

Har tillgången till distributionskanaler varit ett problem? 

 

Kultur 

Anser du att det är viktigt att kunna språket i det land man exporterar till? 

 

Upplever du att kulturella skillnader kan vara ett problem för svenska företag som 

ska in i Tyskland? 

 

 Skillnader i affärskultur mellan Sverige och Tyskland 

 Skillnader i konsumentbeteende mellan Sverige och Tyskland 

 

Vilka skillnader finns det för ett svenskt livsmedelsföretag kontra ett svensk 

industriföretag som ska in i Tyskland? 

 


