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Sammanfattning 

 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska små- och medelstora 

tillverkningsföretag eventuellt påverkas i tider då den svenska valutakursen fluktuerar 

och förstärks kraftigt. Vidare har målet med uppsatsen varit att studera om, och i så fall 

hur dessa företags internationella konkurrenskraft och strategier påverkats som en effekt 

av den svenska valutakursens fluktuationer.  

Den teoretiska referensramen inkluderar huvudsakligen teorier som behandlar företags 

strategi och internationella konkurrenskraft. Dessa teorier har vi använt med målet att 

studera och förklara hur företag hanterar den svenska valutakursens fluktuationer för att 

bibehålla sin internationella konkurrenskraft. Vidare så har vi försökt finna samband 

mellan hur dessa förändrats under tid inom företaget och om utvecklingen kan förklaras 

med utvecklingen av den svenska valutakursen som påverkande faktor.  

Uppsatsens metodologiska referensram grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod samt 

med en deduktiv ansats, för att på det mest lämpliga vis besvara uppsatsen 

huvudproblem. För att få djupare inblick i ämnet har vi använt oss utav en fallstudie 

som forskningsstrategi där vi undersökt 5 stycken fallföretag i Kalmar län.  

Uppsatsens slutsats påvisar att de studerade fallföretagen uppvisar en samlad bild där 

det hanterar den svenska valutakursens förändringar på ett förhållandevis bra sätt. 

Fallföretagen hanterar den svenska valutakursens fluktuationer genom en väl 

definierade positionering som är en stark bidragande faktor till internationell 

konkurrenskraft.  

 

Nyckelord: Internationell konkurrenskraft, Positionering, Strategi, svenska 

valutakursen, diversifiering, export, import, små- och medelstora företag, turbulens 

samt tillverkningsföretag.  
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrund som ämnar förklara vårt ämne på en djupare 

grund. Vidare så fokuserar vi på problemen i det valda ämnet i en problemdiskussion, 

vilket utmynnar i en problemformulering. Avslutningsvis så redogör vi för syftet samt 

för uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Globalisering kan enligt Soubbotina och Sheram (2000) definieras som det växande 

samspelet mellan länder, vilket är ett resultat utav ökad integration av handel, finanser, 

människor och idéer på den globala marknaden. Internationell handel och strömmar 

utav gränsöverskridande investeringar är centrala faktorer för den globala integrationen.  

Soubbotina och Sheram (2000) menar att globaliseringen började accelerera avsevärt 

under mitten av 1980-talet med två drivande faktorer. Den ena faktorn involverade 

teknologiska framsteg som sänkte kostnaderna för transport, kommunikation och 

hantering av data till den grad att det blev ekonomiskt genomförbart för ett företag att 

lokalisera olika divisioner i olika länder. Vidare så beskriver författarna att den andra 

påverkande faktorn var den ökade liberaliseringen utav handel och kapitala marknader. 

Trenden blev att fler och fler regeringar undvek att skydda deras ekonomier mot 

utländsk konkurrens med ekonomiska barriärer som till exempel importkvoter eller 

förbud.  

Den globala finanskrisen från 2007 har kastat en lång skugga utav det ekonomiska ödet 

mot många länder, vilket har resulterat i vad som kallas `den stora lågkonjunkturen´. 

Det som startades som en till synes isolerad turbulent situation i subprime segmenten 

(En klassificering utav låntagare med en skadad eller limiterad kredithistoria) av den 

amerikanska bostadsmarknaden utvecklades senare till en fullskalig recession i världen 

(Verick& Islam, 2010). Under 2008 så spred sig krisen globalt och orsakade stora 

nedåtgående fluktuationer på börsmarknaden, valutakurser som blev väldigt volatila 

samt en betydande reduktion av den ekonomiska tillväxten, efterfrågan och 

konsumtionen. (UNCTAD, 2009) 
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Enligt en rapport från Riksbanken (2013) så har omvärldens utveckling en hög påverkan 

på den svenska ekonomin, framförallt euroområdet som är den största handelspartnern 

med skuldkrisländer som är en intensiv källa till osäkerhet och minskad efterfråga. 

Dessa faktorer bidrar till att Sveriges tillväxt förväntas bli svagare än normalt även 

under första halvåret 2013. Euroområdets svaga efterfråga på svensk export har bidragit 

till en ökad oro bland svenska företag, samtidigt som tillväxten har minskat både i den 

inhemska efterfrågan samt exporten som bromsade in under slutet av 2012. 

Riksbankens förtroendeindikatorer ifrån 2013 tyder på att utvecklingen blir svag även 

den närmaste tiden. Enligt Konjunkturinstitutet (2010) så förutspås en starkare krona 

bidra till en snabbare tillväxt för importen istället för exporten under perioden 2013-

2020 vilket också ger en försämrad handelsbalans. 

Valutakurser kan enligt Riksbanken (2013) definieras som priset på en valuta i 

jämförelse med förhållandet till en annan valuta. Valutakurser påverkas framförallt utav 

efterfrågan på ett lands valuta, därav så får länder med stor export och relativt lite 

import en högt värderad valutakurs. Enligt Avanza (2013) så kan en stor del av den 

svenska valutakursens utveckling förklaras med ett antal faktorer och händelser som har 

haft inverkan på dess starka utveckling. De talar bland annat om att när det idag är 

skakigt på de stora finansmarknaderna så ses den svenska kronan som ett tryggt 

placeringsalternativ, vilket då driver upp kronkursen. Vidare talar man om att 

kronkursen stärks av att ränteläget är något högre i Sverige än i de flesta andra 

västekonomier. Avanza (2013) skriver att riksbankens “obrydda” attityd till kronans 

utveckling också är en betydande faktor till den utveckling vi sett, faktiskt av större vikt 

än ränteläget självt. Avslutningsvis skriver Avanza (2013) att man kan förvänta sig att 

kronan kan stärkas ytterligare. Detta då valutamarknaden ofta följer trender som går. 

Dessa trender kan då resultera i att valutor blir kraftigt över eller undervärderade under 

perioder. Den svenska kronan får denna gång dessutom extra styrka av att Sverige har 

högsta kreditrating, samtidigt som övriga länder med detta betyg blir allt färre idag. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) är en stark krona bra för företag som importerar 

utländska varor och tjänster. Däremot så blir det tvärtom för företag som bedriver 

export. Exporterande företag i Sverige får det svårare att exportera sina varor då dessa 

blir dyrare. Detta leder till att svenska företags konkurrenskraft försämras. Vidare talar 

man om att euro och dollar är de valutor som påverkar den svenska utrikeshandeln mest.  
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1.2 Problemdiskussion 
Ett vanligt sätt att mäta den svenska kronans styrka mot andra valutor är genom det så 

kallade Total Competitiveness Weights index (TCW-index). Statistiska Centralbyrån 

(2013) skriver om detta index och förklarar att man genom detta index jämför kronan 

mot ett flertal utländska valutor som blir dess index. När man studerar detta index får 

man en bild av hur kronan förstärkts eller försvagats mot andra valutor. TCW- index har 

sin början den 18 november 1992 och därför är det då som man har index 100 och det 

man utgår ifrån. Avslutningsvis skriver Statistiska Centralbyrån (2013) att ett lågt värde 

på index betyder att kronan förstärkts och ett högre att den försvagats mot den samling 

valutor som den svenska kronan jämförs mot.  Vi har med utgångspunkt från detta index 

kunnat se att  kronkursen under de senaste åren som gått förstärkts ytterligare mot index 

och att den idag är starkare än någonsin sett över en tioårsperiod. (Se bilaga 2)  

Schindehutte och Morris (2001) beskriver i deras studie om den strategiska 

anpassningen i små företag att den växande nivån av turbulens i den externa miljön ökar 

vikten av en strategisk anpassning. Författarna förklarar dessutom att det förmodligen är 

svårare för företag att anpassa sig till förändring om de säljer produkter, är verksamma i 

en industriell marknad eller om de är mer kapitalintensiva, däremot så behöver inte 

dessa faktorer påverka hur mycket ett företag faktiskt anpassar sig. Vidare så förklarar 

Schindehutte och Morris (2001) att relationen kan vara mer komplex än så, man måste 

kolla på en specifik produkttyp eller ett särskilt segment. Organisationella karaktärsdrag 

kan dessutom vara mer relaterade till de former som anpassningen utspelar sig i jämfört 

mot den nivån av anpassning eller mängd utav anpassningskapacitet som ett företag har. 

Slutligen så visar resultatet på Schindehutte och Morris (2001) studie att anpassning 

innebär särskilda strategiska drag, och då framförallt utveckling av nya produkter och 

tjänster samt inträde på nya marknadssegment.  

Hamilton och Webster (2012) förklarar att valutakurser kan vara väldigt volatil, vilket 

genererar problem för företag som är högt involverade i internationell handel och 

investeringar. Företag kan därmed möta hejdlösa fluktuationer när det gäller 

importpriser, värdet av exportförtjänsten och utländska tillgångar. Dessa fluktuationer 

bidrar till en ökad osäkerhet med en turbulent marknad där internationellt beroende 
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företag är speciellt sårbara och därmed har detta väckt vårt intresse för hur man 

eventuellt kan hantera dessa med strategiska åtgärder.  

“It‟s good for companies that they need to understand that they have to compete with 

real tools rather than the imaginary tool that the exchange rate is, ”Sweden‟s Financial 

Markets Minister, Peter Norman (Bloomberg, 2013). 

I citatet av Peter Norman påpekar han att företag som bedriver internationell handel ska 

förstå värdet av att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Han menar att företag måste 

jobba för att vara konkurrenskraftiga och kunna konkurera på en internationell marknad 

även då den svenska kronkursen är stark. Affärsvärlden (2013) beskriver i en artikel att 

när tillverkningsföretaget Sandvik, som är ett börsnoterat företag redovisade sitt resultat 

för det första kvartalet 2013 påtalade VD Olof Faxander att resultatet påverkats negativt 

med 350 miljoner kronor som en följd av den rådande kronkursen. Han poängterar att 

traditionella medel som valutasäkring inte eliminerar problemet med en stark krona, 

istället måste Sandvik öka sin internationella konkurrenskraft genom att effektivisera 

och kapa kostnader inom organisationen i Sverige. Vidare beskriver Porter (2004) 

konkurrens som den avgörande faktorn mellan framgång och misslyckande, en 

konkurrenskraftig strategi handlar om sökandet efter fördelaktiga konkurrenskraftiga 

positioner inom en industri. Baysinger och Hoskisson, (1989) beskriver att med flera 

marknader kan företag reducera risken för att misslyckas då man nu lanserar sina 

produkter på fler marknader. De menar också att företagets produkter blir mer 

framgångsrika i internationellt diversifierade företag, då de utvecklade produkterna 

bidrar till en mer bestående tillgång av en konkurrensmässig fördel då man finns på fler 

marknader. 

Carter och Jones- Evans (2006) förklarar att små- och medelstora företag (SMF) utgör 

cirka 30 procent av exportverksamheten på internationella marknader. SMF gynnas 

även med tillgång till fler och mer attraktiva marknader på grund utav en så pass hög 

grad involvering i internationella exportverksamheter. McIntyre och Dallago (2003) 

påpekar att SMF har fördelar gentemot större företag då de karaktäriseras som mer 

flexibla, framförallt eftersom att chefer och ägare i flera fall är samma person, vilket 

tenderar att leda till tydligare och kraftigare incitament. Ett företag definieras enligt 

Europa Kommissionen (2003) som ett SMF när det finns färre än 250 anställda inom 

organisationen och då omsättningen inte överskrider 50 miljoner euro. Det bör därmed 
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finnas en medvetenhet om att i de stora koncernbolag som vi studerar så fokuserar vi 

endast på de lokala divisioner somärbelägnai Kalmar län. 

Knight (2000) förklarar i sin studie att SMFs blir allt mer viktiga i den globaliserade 

världen och därmed så har dessutom forskningen om dem ökat de senaste åren. 

Internationella SMFs har enligt Knight (2000) blivit en viktig ny trend i den 

globaliserade världen där de kan fungera som motorer för tillväxt, även om det är 

betydligt mer betungande för SMFs att agera i den globaliserade världen med mindre 

resurser jämfört mot stora företag. Trots SMFs stora betydelse för internationella affärer 

och den ökade forskningen om deras roll i den globaliserade världen så anser vi att det 

finns tydliga gap när det gäller forskning om deras internationella konkurrenskraft och 

strategier för att behärska en turbulent faktor som valutakurser. Knights (2000) 

forskning berör vikten av entreprenören och dess koppling till marknadsstrategi, taktik 

och SMFs prestation under en globaliserad och turbulent omvärld. Vidare så forskar 

dessutom Westhead, Wright och Ucbasaran (2004) om att se strategi som en process där 

dem kollar på hur `Managern´ agerar utefter den omvärld som företagen opererar i. 

Kitching, Blackburn, Smallbone och Dixon (2009) skriver i sin forskning om hur 

företag identifierar påtryckningar, hot och möjligheter under svåra ekonomiska 

förhållanden som upplevs både i Storbritannien och globalt. Vidare så handlar Kitching 

et.al (2009) forskning om vilka strategier som företag under turbulenta förhållanden 

implementerar.  

Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till ett uppsatsämne vi 

ämnar fördjupa oss i. Det vi funnit av tidigare forskning som Westhead, Wright och 

Ucbasaran (2004) påpekar är att tidigare studier har misslyckats att ta hänsyn till hur 

SMFs organisationella strategier och resurser är associerade med export och företagens 

resultat. Vi anser att det då kan relateras till vårt ämne med avsaknad av djupare 

förklaring för vilka strategiska förändringar valutakursen resulterar i bland företag för 

att bibehålla internationell konkurrenskraft. Vi anser att det saknas en samlad bild av 

hur dagens förutsättningar kan tas till vara på bästa strategiska sätt. Vi tror att det kan 

finnas ett intresse bland svenskatillverkningsföretag för att få ökad insikt i hur de själva 

och andra tillverkningsföretag agerar strategiskt och bibehåller konkurrenskraft med de 

förutsättningar som råder idag i en turbulent och skiftande omvärld. Avslutningsvis 

anser vi att det är av stort värde att få ökad insikt och kunskap i hur “problemet” med en 

stark svensk valuta kan hanteras med de verktyg som tillkommer med en stark valuta. 
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Vi ämnar inte bidra med ny forskning inom området för finansiella instrument som t.ex. 

valutasäkring vilket idag är ett väl använt verktyg men som vi anser är otillräcklig för 

att vara konkurrenskraftig på längre sikt, vilket även Olof Faxander, VD på 

verkstadsbolaget Sandvik, bekräftar genom sitt uttalande, “Jag ser inte traditionell 

valutasäkring som något hållbart sätt att hantera problemet” (Affärsvärlden, 2013).  

 

1.3 Problemformulering 

Problemformuleringen som ska leda till vår uppsats kommer att bygga på ett 

huvudproblem som sedan kommer att förklaras genom ett delproblem. Huvudproblemet 

kommer att belysa uppsatsens övergripliga problem, för att därefter brytas ned i ett mer 

detaljerat delproblem som ska hjälpa till att besvara huvudproblemet. 

 

1.3.1 Huvudproblem 

Utifrån uppsatsens problemdiskussion så har vi lokaliserat ett huvudproblem med syfte 

att besvara uppsatsens ämne: 

 

Hur påverkar den svenska valutakursens fluktuationer små- och medelstora 

tillverkningsföretag i Sverige? 

 

1.3.2 Delproblem 

För att mer detaljerat kunna besvara uppsatsens huvudproblem så har vi framställt ett 

delproblem: 

 

Har svenska små- och medelstora tillverkningsföretags internationella konkurrenskraft 

påverkats av den svenska valutakursens fluktuationer och i sådant fall hur? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur den svenska valutakursens 

fluktuationer påverkar den internationella konkurrenskraften för svenska små- och 

medelstora tillverkningsföretag. Vi vill vidare få förståelse för om och hur de 
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undersökta företagen anpassar och utformar sina strategier till den föränderliga miljön 

för att behålla internationell konkurrenskraft. 

 

1.6 Disposition 

Efter att vi ovan presenterat uppsatsens ämne vill vi nu göra en redogörelse för 

uppsatsens disposition. I kapitel två presenterar vi de relevanta teorierna för uppsatsens 

ämne. Kapitel tre behandlar vårt tillvägagångssätt och de metodval som ligger till grund 

för uppsatsens forskning. Kapitel fyra redogör för uppsatsen empiri, där fallföretagens 

intervjuer presenteras. I kapitel fem så presenterar vi studiens analys för att i kapitel sex 

avsluta med en slutsats med förslag på vidare forskning och studiens begränsningar.  

 

 

 

 

Figur 1
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2. Teori 
 

Detta kapitel kommer att redogöra för uppsatsens teoretiska referensram för att kunna 

beskriva uppsatsens undersökningsområde. Detta för att ge läsaren en ökad förståelse 

för de teorier som ligger grund för denna uppsats. Avslutningsvis så förklarar vi de 

mest relevanta begreppen i en teorisyntes. 

2.1 Strategi och Konkurrenskraft 

Carter och Jones-Evan (2006) beskriver att begreppet strategi kan inneha olika 

betydelser vid olika tillfällen och definieras därav som ett diversifierat begrepp. Vidare 

påpekar författarna att strategi som begrepp kan förklaras på två olika sätt, det ena 

handlar om vilken affärsverksamhet företaget är verksamma i och det andra behandlar 

hur företag konkurrerar i en specifik affärsverksamhet. Roos, Krogh och Roos (2004) 

definierar begreppet strategi "som en medveten handling eller riktlinje för att hantera en 

viss situation", de menar att det i detta sammanhang kan handla om att utarbeta en 

affärsidé eller hur ett företag ska introducera en produkt på en marknad. 

Barney (1991) beskriver konkurrenskraft som något ett företag har när de 

implementerar en värdeskapande strategi som samtidigt inte skapas utav en nuvarande 

eller potentiell konkurrent. Vidare så definierar Barney (1991) hållbar konkurrenskraft 

som något ett företag har när de implementerar en värdeskapande strategi som samtidigt 

inte skapas utav en nuvarande eller potentiell konkurrent och när dessa företag inte kan 

duplicera fördelarna med strategin. Enligt Barney (1991) så definieras inte den hållbara 

konkurrenskraften utifrån perioden av en kalender, utan en hållbar konkurrenskraft ses 

endast som ihållande om den fortsätter att existera efter att försöken till att duplicera 

den har upphört.  

Man, Lau och Chan (2002) definierar konkurrenskraft som långsiktigt inriktat med ett 

fokus på långsiktig prestation istället för enbart tillfällig konkurrensfördel. Vidare så 

beskriver författarna konkurrenskraft som förmågan att öka marknadsandelar, vinst och 

tillväxt inom värdeskapande för ett erhålla långsiktig konkurrensfördel. De menar att 

denna konkurrenstaktik utesluter därmed “dumpning”, var marknadsandelar är köpta 

genom att företag säljer produkter till ett olönsamt pris.  
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2.2 Strategisk planering och strategiskt beteende 

Mintzberg (1987) förklarar begreppet strategi genom fem olika definitioner, en plan, ett 

knep, ett mönster, en position samt som ett perspektiv. Den planerade strategin 

definieras både som generell och specifik, en typ av guideline för att hantera en 

situation. Inom den specifikt planerade strategin så uppkommer en andra definition, ett 

knep, vilket används utifrån den planerade strategin för att överrumpla ens konkurrenter. 

Vidare påstår Mintzberg och Waters (1985) att endast betrakta en strategi som en 

planerad åtgärd ses som otillräckligt då en strategi även behöver omfatta det 

resulterande beteendet, utifrån det så uppkommer den tredje definitionen, ett mönster av 

beteende. Ett mönster av strategi betraktas som ett konsekvent beteende inom strategi, 

även om det är avsiktligt eller oavsiktligt. Enligt Mintzberg och Waters (1985) så 

händer det ofta att planer inte blir realiserade och mönster sker utan förutbestämd 

uppfattning, med det menar författaren att dessa två aspekter inom strategi inte är 

specifikt relaterade till varandra. Den fjärde definitionen är strategi som en position, där 

handlar det om att lokalisera vart en organisation befinner sig i sin omgivning. Strategi 

som position kan ses som förenlig med alla de ovanstående definitionerna. Den femte 

definitionen strategi som ett perspektiv används för att få insyn i sin egen organisation. 

Strategi i detta avseende för en organisation kan jämföras med vad personlighet är för 

en individ (Mintzberg & Waters 1985). 

För att få en djupare förståelse så har Minztberg och Quinn (1991) utvecklat en 

illustrativ modell utav en organisations strategi. Modellen består utav termer så som 

planerad strategi, realiserad strategi, orealiserad strategi, framväxande samt avsiktlig 

strategi. Den planerade samt den framväxande strategin bildar tillsammans den 

realiserade strategin. För att en strategi ska kunna ses som avsiktlig så måste mönstret 

följa planen utan minsta feltolkning. Strategin måste därmed accepteras utav alla i 

organisationen samtidigt som att det inte uppstår några störningar ifrån marknaden, 

vilket kan vara väldigt svårt då verksamheter influeras utav framväxande strategier. 

Framväxande strategier kräver också enhetlighet, utan antydan till avsikt och utan 

konsekvens så blir en strategi orealiserad. Enligt Mintzberg och Quinn (1991) så bidrar 

en väl utformad strategi till att distribuera organisationens resurser till en effektiv styrka 

grundad på dess brister, förändringar i miljön samt interna kompetenser.  
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Figur 2, Mintzberg, 1987. 

Aaker (2011) beskriver att ekonomiska trender påverkar en strategi. Ett annorlunda 

tillvägagångsätt och strategi kan behövas när det ekonomiska klimatet är friskt jämfört 

mot om det vore under stress. Vidare så förklarar Aaker (2011) att det ibland kan vara 

betydligt bättre och absolut nödvändigt att utforma en strategi före en stark eller svag 

ekonomi, istället för när turbulensen är pågående.  

 

2.3 Generisk strategisk konkurrensfördel 

Porter (2004) menar att en central aspekt när det gäller frågan om strategisk 

konkurrenskraft är hur företag positionerar sig inom en bransch. Positioneringen avgör 

om ett företags lönsamhet är över eller under branschens genomsnitt. Ett företag som 

positionerar sig väl har en större potentiell chans till en högre avkastning även om 

branschens struktur är ogynnsam och delger en medelmåttig lönsamhet. Ett företag kan 

ha en mängd utav styrkor och svagheter jämfört mot deras konkurrenter, men det är två 

bastyper utav en konkurrensfördel som ett företag kan inneha: lågkostnad eller 

differentiering. Det signifikanta som avgör en styrka eller svaghet för ett företag är hur 

de anpassar sig till den relativa kostnaden eller differentiering. (Porter, 2004) 

Vidare så förklarar Porter (2004) att de två bastyperna för konkurrenskraft i 

kombination med vilka aktiviteter ett företag strävar efter att uppnå leder dem till de tre 

generiska strategierna för att uppnå högre prestation i en bransch: kostnadsledare, 

differentiering samt fokus. Fokus strategin kan delas in i två olika varianter, 

kostnadsfokus och differentieringsfokus. Var och en utav de generiska strategierna 

involverar en fundamental och annorlunda väg till konkurrensfördel. Ett företag kan 
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genom kombination utav den typ av konkurrensfördel som eftersträvas tillsammans med 

räckvidden av det strategiska målet uppnå konkurrensfördel.  

 

 
Figur 3, Porter, 2004 

 

 

2.3.1 Konkurrensfördel genom att vara kostnadsledare. 

Enligt Porter (2004) kan företag ha en konkurrensfördel genom att vara kostnadsledare. 

Om ett företag strävar efter att vara kostnadsledare så handlar det enkelt uttryckt om ett 

mål att vara det billigaste alternativet i den bransch man är aktiv i. De företag som är 

kostnadsledare är ofta representerade inom flera segment inom en bransch och har en 

bred kundbas. Roos och Krogh, (2004) skriver att det är vanligt att man förväxlar 

kostnadsledarskap och lågprisstrategi även fast detta är två olika sätt att arbeta 

strategiskt. En lågprisstrategi har som mål att öka sina marknadsandelar genom att 

sänka sina priser. Medan en kostnadsledande strategi däremot strävar efter att 

genomföra ständiga investeringar i åtgärder som kan leda till kostnadsminskningar t.ex. 

företagets produktionskostnader. Målet med att vara kostnadsledande är i slutändan att 

kunna ta ut ett lägre pris för sina produkter eftersom man sänkt sina kostnader, detta 

leder också till att man kan stå emot konkurrens och prispress från kunder. Porter (2004) 

ger sin förklaring till varför en specifik aktör kan erhålla en kostnadsfördel och säger att 

dessa kan vara flera. Kostnadsfördelen kan bland annat förklaras av att en aktör har 

speciellt gynnsam tillgång till avgörande faktorer. Avgörande faktorer som en förklaring 

kan t.ex. vara tillgång till råmaterial, teknologiskt kunnande eller en storleksfördel. 

Olika faktorer är av olika betydelse beroende av hur dess branschstruktur ser ut. För den 

som uppnår en kostnadsfördel så kan det ofta t.ex. handla om att tillverka 
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standardiserade produkter i stor skala där man genomgående försöker hålla kostnaderna 

låga i alla led. 

Vidare skriver Porter (2004) att den aktör som lyckas uppnå och behålla en 

kostnadsfördel som är bättre än genomsnittet i branschen ökar sina chanser för att kunna 

uppnå en högre lönsamhet. Även om en aktör har som mål att vara bland de 

kostnadsledande kan den inte för den delen ignorera andra aktörer inom branschen som 

har ett mål att vara mer differentierade. Detta är av vikt då dessa aktörer kan hota det 

uppfattade värdet av den produkt som den med ett större kostnadsledande fokus har. 

Porter (2004) förklarar att om kunderna inte finner den billigare produkten jämförbar 

som ett billigare alternativ mot dess konkurrenter kommer denna att behöva sänka priset 

ytterligare för att bli ett attraktivt alternativt inköp. Den som kan anse sig vara 

kostnadsledare i slutändan är den som besitter en ensam ställning som kostnadsledare 

bland dess konkurrenter. Om det inte finns en klar kostnadsledare så kommer detta 

endast leda till att konkurrensen blir väldigt intensiv och varje liten marknadsdel 

kommer att ses som väldigt avgörande i kampen om att bli det ensamt bästa alternativet. 

Om denna kamp får fortsätta under en längre tid kan detta på allvar utmana dessa 

aktörers lönsamhet och vidare överlevnad Porter (2004)  

2.3.2 Konkurrensfördel genom differentiering 

Differentiering är den andra strategin bland de generiska strategierna. Enligt Porter 

(2004) går denna strategi enkelt uttryckt ut på att vara unik inom sin bransch. Det 

handlar om att vara unik bland sina konkurrenter och skapa bästa värde. För att aktören 

ska lyckas med denna strategi väljer den en eller flera egenskaper som den stora massan 

av kunder ser som viktiga egenskaper. Därefter positionerar man sig efter dessa 

egenskaper för att uppnå sina mål. Porter (2004) skriver vidare att differentiering kan ta 

sig uttryck på flera olika vis och kan se helt olika ut beroende på vilken bransch man 

talar om. En aktör kan välja att differentiera sig på olika vis, det kan t.ex. göras genom 

hur man väljer att distribuera sin produkt, vilken typ av service man erbjuder eller helt 

enkelt genom hur man slutligen valt att utforma sin produkt. Enligt Charles (1988) kan 

man anta båda två av strategierna, differentiering och kostnadsledarskap, om man 

genom differentiering uppnår sitt mål att vara kostnadsledande. Sharp och Dawes 

(2001) hävdar även de att differentiering inte behöver innebära att man konkurrerar med 

ett premiumpris eller en produkt av högre kvalitet. Man kan också differentiera sig 
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genom att man erbjuder det lägsta priset bland sina konkurrenter som då uppfattas som 

ett erbjudande av högt enskilt värde för en kund.  

Porter (2004) skriver att om en aktör kan uppnå en nivå av differentiering och dessutom 

upprätthålla denna placering och därmed kunna ta ut ett högre pris för sina produkter än 

vad det kostat att inta denna unika position, då är man ledande bland genomsnittet av 

konkurrenter. Den med strategin att vara differentierad måste ständigt sträva efter att 

differentiera sig på ett vis som leder till att värdet för att differentiera sig är högre än 

kostnaden för att differentiera sig. Vidare skriver Porter (2004) att den differentierade 

måste vara medveten om dess kostnadsposition. Detta är av stor vikt, för att om dess 

egna kostnader blir för stora kommer deras premiumpris inte att betala sig och ge något 

överskott. Det viktiga för att uppnå hållbar differentiering är att minimera kostnaderna 

inom de områden som inte ger något differentierat mervärde för dess kunder och 

därmed inte heller bidrar till differentiering. Avslutningsvis så handlar differentiering 

om att ta sig an egenskaper som leder till att man blir sedd som annorlunda och unik 

bland potentiella konkurrenter. Till skillnad från strategin om att vara kostnadsledande 

så kan flera aktörer samtidigt lyckas med att dela olika positioner av framgångsrik 

differentiering enligt, Porter (2004).  

2.3.3 Konkurrensfördel genom fokus 

Enligt Porter (2004) finns det en tredje generisk strategi som är fokus strategi. Denna 

fokus strategi skiljer sig från t.ex. kostnadsledning eller differentieringsstrategier. Fokus 

strategin har två olika inriktningar, en av dessa två är kostnadsfokus. Den andra är 

differentieringsfokus. 

Efter att man valt ett fokus att förhålla sig till anpassar man denna till en grupp eller ett 

segment man valt att fokusera på att lägga sina resurser vid. Porter (2004) skriver att 

kostnadsfokus har som mål att uppnå en kostnadsfördel inom det segment man valt att 

lägga fokus vid. Kostnadsfokus försöker finna mönster i hur kostnader är fördelade etc. 

inom det segment eller grupp man valt att lägga fokus vid som man vill lägga sitt fokus 

vid. 

Att ha ett differentieringsfokus innebär enligt Porter (2004) att man lägger fokus vid att 

tillfredsställa unika behov bland kunder inom ett specifikt segment där man strävar efter 

att vara en unik aktör inom detta segment. Man försöker alltså hitta kunder med unika 

behov inom specifika segment som man tror sig kunna tillfredsställa på ett bättre sätt än 
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konkurrenter som försöker tillfredsställa dessa specifika segment och övriga segment 

samtidigt. Med differentieringsfokus kan unika segment bli bättre tillfredsställda av den 

med extra fokus på. Om den lyckas med detta har den uppnått en konkurrensfördel. 

2.3.4Stuck in the Middle. Den som inte lyckas uppnå konkurrensfördel 

genom generiska strategier. 

Enligt Porter  (2004) kan man tala om företag som är “stuck in the middle” som de som 

har engagerat sig i generiska strategier utan att uppnå de mål de haft med dessa. En 

enkel förklaring till varför detta ofta händer ett antal aktörer inom varje bransch idag är 

för att de inte har uppnått någon konkurrensfördel inom något av de segment som de 

valt då de inte tillräckligt starkt avgränsat sig till ett bestämt segment eller motsvarande. 

Därmed så har de inte heller något verktyg för att kunna konkurrera mot de andra 

aktörerna som har en konkurrensfördel där de valt att antingen differentiera sig, vara 

kostnadsledare eller valt kostnads eller diversifierings fokus. Vidare skriver Porter 

(2004) att ett företag som är “stuck in the middle” kommer endast ha möjlighet att vara 

lönsamma i fall deras konkurrenter också är “stuck in the middle” eller om marknaden 

är väldigt lönsam i sig. Även om dessa företag kan vara lönsamma brukar de i slutändan 

vara mycket mindre lönsamma i jämförelse med de aktörer som lyckas uppnå sina mål 

att följa någon av de generiska strategierna. Anledningen till varför dessa företag blir 

“stuck in the middle” är ofta för att man har en önskan att uppnå konkurrensfördel inom 

flera segment enligt Porter (2004). Denna avsaknad vid att göra aktiva val för hur och 

var man bestämmer sig för att konkurrera grundar sig ofta i en stark önskan om snabb 

tillväxt eller prestige. Med en fokusstrategi ingår även att medvetet begränsa sig och 

avstå potentiell ökning i volymer för att inte riskera den position man lyckats inta som 

också är anledningen till att man är där man är. Detta scenario är vanligast 

förekommande när man intagit en ställning som den dominerande inom sitt segment. 

Porter (2004) skriver att istället för att kompromissa sina generiska strategier för att 

växa så bör man istället se på möjligheterna att använda sig av sina generiska strategier 

igen på nytt i nya branscher etc.  

2.4 Valutakurser 

Hamilton och Webster (2012) beskriver att långvariga justeringar utav valutakurser kan 

ha en påverkan på ett företags strategi. Det kan påverka företag till att leta efter nya 

produktmarknader eller marknader med stark valutakurs, omlokalisering av produktion, 
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ändra leverantörskällor, anpassa produkterna till ett mer globalt utseende och att 

ständigt söka efter att höja produktiviteten. Vidare beskriver författarna att en höjning 

av valutakurser kan därmed möjliggöra billigare import, vilket är bra för företag som 

köper en hel del produkter ifrån utlandet. Däremot så finns det stor möjlighet till att det 

är missgynnande för exportberoende företag, vilket gör dem mindre konkurrenskraftiga. 

Hamilton och Webster (2012) beskriver att företag som producerar utomlands kan 

missgynnas utav växelkursen genom att värdet av den utländska förtjänsten minskar då 

det ska omvandlas till den inhemska valutan. 

Muller och Verschoor (2006) beskriver att den grundläggande idén är att valutakurs 

variationer påverkar det relativa priset på gods sålda i olika länder, det påverkar ett 

företags konkurrensposition och indirekt så influentierar det den ekonomiska omvärlden 

och framtida utvecklingsmöjligheter.  

Allayannis och Ihrig (2001) förklarar föränderliga strukturer på konkurrens, där de visar 

på att valutakurser påverkar ett företags avkastning genom tre olika kanaler: 

konkurrensstrukturen på den marknaden där företaget säljer sin produkt, exportandelen 

och branschstrukturen, och slutligen den importandel likväl som den struktur på 

konkurrens som finns via importmarknaden. Vidare så menar Allayannis och Ihrig 

(2001) att branscher där konkurrensen är väldigt intensiv så pressas priset ned så att det 

blir mindre utrymme till marginalkostnaden, därav så menar författarna att effekterna av 

valutakurser blir betydligt större. Därmed så kan företag med goda marginaler hantera 

en ökad konkurrens bättre.  

 

2.5 SMFs karaktärsdrag 

Cressy, Gandemo och Olofsson (1996) menar att småföretag inte är nedskalade 

versioner av storbolag, utan det är en process som har lett till att vissa firmor är större 

jämfört mot andra. Framför allt så är detta ett faktum reflekterat utav `management´ 

strukturen samt funktionen av små eller stora företag, men även inom finansieringen 

utav affärer. Man, Lau och Chan (2002) beskriver att SMFs karaktäriseras utav 

entreprenören i företaget, vilket även har en avgörande faktor när det gäller 

konkurrensförmåga, detta förklarar författarna genom att besluten i mindre företag är 

koncentrerade till individen som oftast består utav ägaren eller `Managern´. Enligt Man, 

Lau och Chan (2002) så finns det ett starkt samband mellan företagens resultat och 
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konkurrenskraft, där fokus ligger på pris, kvalitet, design, marknadsföring och 

`Management´. Andra interna faktorer som kan vara avgörande enligt författarna är 

produktutveckling, kvaliteten på kundservice, effektiviteten på produktionen samt 

marknadsexpertis. Vidare så förklarar Man, Lau och Chan (2002) att bristen på makt på 

marknaden och dess turbulenta natur som en effekt av framväxande marknader gör 

SMFs oftast mer sårbara för externa influenser jämfört mot stora företag, den externa 

miljön är därför särskilt inflytelserik när det gäller att avgöra SMFs konkurrenskraft. 

Westhead, Wright och Ucbasaran (2004) argumenterar att flertalet SMFs som fokuserar 

på en offensiv marknadsdifferentierings strategi av att produkt och service är 

associerade med benägenhet och intensitet till att exportera. Vidare så menar författarna 

att exporterande SMFs även associeras som unga tillverkande företag med produkt eller 

service kvalitet och teknologi resurser.  

2.6 Strategisk anpassningsförmåga 

Strategisk anpassning i småföretag handlar enligt Schindehutte och Morris (2001) om 

väsentliga modifikationer av centrala aspekter som utgör affärsidén. Anpassning kan 

konceptualiseras i termer utav flertalet dimensioner som påverkar affärer, så som 

erbjudna produkter, tjänster, kundprofil, marknadsföring, distribution, personal, 

finansiella och fysiska facilitetskrav. Vidare så förklarar författarna att det typiskt 

innebär inkrementell och fortsatt förändring till skillnad mot dramatisk eller 

diskontinuerlig förändring, vilket leder till större förändringar av en organisation.  

Aaker (2011) beskriver att strategisk anpassning handlar om att hantera relevans. Då 

marknadens dynamik utvecklas och “nischer” samt delmarknader uppstår så kan ett mål 

för anpassning vara att anpassa erbjudandet så att det behåller sin relevans (rätt produkt 

på rätt marknad), ett andra mål kan vara att tillvarata möjligheter för att influentiera 

skapandet av marknader och delmarknader, vilket dock skulle innebära att överge den 

inkrementella strategin. Aaker (2011) menar att strategisk anpassning kräver flexibilitet 

så att ett företag kan vara redo när den gyllene möjligheten uppstår. Vidare så menar 

Aaker (2011) att flexibilitet för att anpassa sig eller utveckla strategier till att kunna 

reagera på interna eller externa förändringar kan uppnås på varierande sätt så som: att 

delta på flera produktmarknader och teknologier och skapa en flexibel varumärkes 

portfolio.  
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2.7 Förändring och turbulens 

Söderman (1994) menar på att omvärldens förändringar oftast sker i en evolutionär 

process, som då även ger företagen möjlighet till att anpassa sig till de nya spelreglerna. 

Vidare så menar han även att ekonomiska förändringar ändrar företagens förutsättningar 

för effektivitet och marknadsstyrka. Effektiviteten syftar på olika typer av skalfördelar i 

inköp, produktion, produktutveckling samt marknadsföring medan marknadsstyrkan 

syftar på kontroll över varumärken eller specifika tillgångar till distributionskanaler. 

Vidare så förklarar Söderman (1994) att företag bör vara anpassningsbara då 

strategierna inom företaget kan komma att förändras på den internationella marknaden.  

Enligt Calantone, Garcia och Dröge (2003) så beskrivs en turbulent miljö som att 

inneha hög nivå av förändring som skapar osäkerhet och oförutsägbarhet, dynamiska 

och volatila förhållanden med skarpa avbrott i efterfrågan och tillväxt, eller tillfälliga 

konkurrensfördelar som ständigt skapas eller eroderas och låga hinder för inträde och 

utträde som kontinuerligt förändrar konkurrenssituationen i branschen. Calantone et.al 

(2003) förklarar att det ligger i förgrunden för en `Manager´att handskas med en 

turbulent miljö för att begränsa risker och osäkerheter. Författarna beskriver att alla 

branscher någon gång upplever en turbulent miljö till någon grad. Grant (2003) 

beskriver att en ökad volatilitet utav företagsklimatet försvårar systematiska strategiska 

planeringar. Vidare så menar författaren att en snabb förändring kräver strategier som är 

flexibla och kreativa, karaktärsdrag som enligt Hamel (1996), sällan associeras med 

formaliserad planering. Vidare så beskriver Hamel (1996) att i den stora majoriteten 

utav företag så är strategisk planering kalender-driven, vilket innebär antagande att 

framtiden skall vara mer eller mindre lik nutiden. Grant (2003) menar att om 

komplexiteten och osäkerheten gör beslutsfattandet omöjligt, så kan självorganisering 

vara mer gynnsamt för hög prestanda än hierarkisk riktning.  

2.8 Valutasäkring 

Trombley (2003) beskriver att ett företag som gör affärer med utlandet kan uppleva 

både en transaktions och omräkningsrisk. Vidare beskriver Trombley (2003) att en 

valuta kan säkras mot en post för eventuella valutakursförändringar som uppkommer 

vid exponering mot utländska valutor. Valutasäkringen fyller funktionen att skydda mot 

eventuella fluktuationer som kan uppstå vid transaktioner, skyddet uppkommer då en 
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förändring i en viss post påverkas av en motsatt förändring i det instrument som säkrar 

posten (Trombley, 2003). 

2.9 Teoretisk Syntes 

För att tydligare förstå vår teoretiska referensram så lyfter vi fram de teoretiska delar 

som vi anser mest relevanta i en teorisyntes. Den teoretiska syntesen ligger som grund 

för hur vi kommer fram till vår analys och därmed på bästa sätt kunna besvara vår 

forskningsfråga.  

Vi anser det viktigt att lyfta fram teorierna om positionering då vi vill kunna koppla 

denna teori tillsammans med den empiriska insamlingen. Detta vill vi göra för att 

möjliggöra en jämförelse mellan fallföretagen och där se om positionering spelar in som 

en viktig roll för att minska effekten av valutakurser genom företagens konkurrenskraft. 

I denna del så är det framförallt Porters modell om de tre generiska strategierna som är 

av vikt, där vi vill undersöka hur fallföretagen anammar de olika generiska strategierna.  

Genom att använda teorier om turbulens och då framförallt valutakurser som en 

turbulent faktor så har vi tänkt undersöka hur väl medvetna fallföretagen är om dessa 

faktorer samt se hur mycket det påverkar dem.  Den svenska valutakursen och de 

generella turbulenta teorierna sammankopplas med både strategi teorierna och de tre 

generiska strategierna för att se hur turbulensen påverkar fallföretagen.  

De strategiska teorierna och framför allt Mintzberg använder vi som underlag för att 

kunna studera hur fallföretagen använder strategier som ett verktyg till att motverka en 

eventuell påverkan av den svenska valutakursen. Vi vill dessutom undersöka om 

fallföretagen har planerade och medvetna strategier eller om dessa växer fram under 

turbulensen.  Teorin om valutasäkring använder vi i den teoretiska referensramen endast 

för att definiera begreppet då vi i denna uppsats inte har som huvudsyfte att undersöka 

valutasäkringens effekt som enskild avgörande faktor.  

Vi anser att teorierna om konkurrenskraft ger ett djup som är relevant för ämnet där vi 

kan studera fallföretagens faktiska resultat av hur pass bra dem har klarat av den 

svenska valutakursens påtryckningar. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för hur den metodologiska delen är utformad genom att 

beskriva forskningsansatsen samt forskningsmetoden. Vidare beskriver vi fallstudien 

samt de 5 undersökta företagen som ligger till grund för den empiriska referensramen. 

Slutligen redogör vi för uppsatsen operationalisering, metodanalys, validitet, reliabilitet 

samt metodkritik. 

 

 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

Johannessen och Tufte (2002) beskriver en forskningsansats som förklarar “teori till 

empiri” som deduktiv, vilket kan förklaras som en avledning från det generella till det 

konkreta där. 

generella påståenden (teorier) testas genom empirisk data. Vidare förklarar författarna 

att en annorlunda strategi till en undersökning kan ta sin utgångspunkt i empirin. 

Insamling av data sker då med avsikt att finna generella mönster som kan omvandlas till 

teorier eller generella begrepp, denna ansats som tar utgångspunkt “från empiri till 

teori” kallas induktiv och innebär att man drar slutsatser från det speciella till det 

allmänna. Enligt Merriam (2009) så kan forskaren arbeta utifrån tre olika sätt; 

deduktivt, induktivt eller abduktivt, där abduktion ses som en kombination utav den 

induktiva och deduktiva ansatsen. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att deduktion 

kännetecknas av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om 

enskilda händelser, författarna menar dessutom att en forskare som arbetar deduktivt 

beskrivs som att följa bevisandets väg. 

Vi har valt att arbeta utifrån den deduktiva ansatsen då det ger oss en möjlighet att 

skapa en grund för vad som ska undersökas för att sedan kunna utforma 

teorifrågorna.Vidare så baserar vi den teoretiska referensramen på de relevanta 

förkunskaper som vi har inom det specifika ämnet och som vi dessutom tror kan 

uppkomma under den empiriska insamlingen. Patel och Davidson (2011) beskriver att 

objektiviteten i forskningen blir starkare då utgångspunkten tas i befintlig teori eftersom 

att forskningsprocessen blir mindre påverkad av forskarens generaliseringar och 
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uppfattningar. Samtidigt så menar Patel och Davidson (2011) att utgångspunkten i 

teorin däremot kan hämna forskarens möjligheter till nya upptäckter. Vi är medvetna 

om att den deduktiva ansatsen hämnar nya upptäckter för oss som forskare, därav så 

kommer vi att vara extra uppmärksamma på aspekter som tas upp under intervjuerna 

men som vi inte har tagit som utgångspunkt ur teorin.  

Vi valde att utesluta den induktiva forskningsansatsen eftersom att den enligt Merriam 

(2009) används då tillgången till teori för forskningsfrågan är bristfällig samt att 

forskaren drar generella slutsatser som baseras på empiriska observationer. Vidare så 

beskriver Merriam (2009) att de empiriska fynden införlivas i den befintliga kunskapen 

för att bilda nya teorier. 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Holme och Solvang, (1997) skriver att Kvalitativ undersökningsmetod skiljer sig mot 

den kvantitativa metoden med hur man tolkar data och hur man omvandlar information. 

Kvalitativ undersökningsmetod har som syfte att tolka information och få en 

uppfattning av det som studeras. Medan den kvantitativa undersökningsmetoden syftar 

till att översätta information till siffror och grupper. 

Olsson och Sörensen (2007) har en syn på den kvalitativa forskningsmetoden som kan 

förklaras med ett inifrånperspektiv. Med detta menas att forskaren har nära till 

undersökningsproblemet. Det råder även en närhet mellan forskare och den som 

tillhandahåller information. Det uppstår ett du och jag förhållande. Forskare och 

informant möts själ mot själ. Vid kvalitativa undersökningar är det av betydelse att 

forskaren och informant kan ta del av varandras inre världar, och då är språket av stor 

betydelse för att man ska kunna förstå varandra och tolka och förklara den information 

man får till sig. 

Holme och Solvang (1997) beskriver att ibland kan det vara svårt att avgöra vilken av 

de båda metoderna man ska använda sig av, då båda kan vara användbara samtidigt. 

Beroende på vad forskaren är intresserad av att uppnå med sin forskning så kan man 

enklare urskilja de båda om man ställer sig själv några övergripande frågor. En 

kvalitativ forskningsmetod är aktuell om man vill få en fullständig förståelse eller ett 

totalperspektiv av något. Likaså om man vill förstå olika sociala processer. Eller om 

man planerar att bygga upp teorier och skapa referensramar under sin forskning. Kanske 
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vill man göra nyanserade tolkningar med uppställda hypoteser. Tror man sig skola 

bedriva forskning som kan kategoriseras enligt ovan nämnda är kvalitativ metod 

användbart. (Holme och Solvang, 1997) 

Utifrån detta har vi valt att genomföra vår studie genom en kvalitativ forskningsansats. 

Vi anser att kvalitativ metod lämpar sig bäst i vår undersökning, då den valda 

forskningsfrågan ämnar resultera i ett totalperspektiv som förklarar samband och teorier 

som eventuellt kan förklara företags påverkan och konkurrenskraft när Sverige har en 

stark kronkurs. Vidare så har vi använt kvalitativa metoder för att på så vis kunna få ett 

helhetsperspektiv från den insamlade empirin. Detta för att på ett bättre sätt kunna 

komplettera forskning inom området. 

3.3 Forskningsstrategi 

Merriam (1994) beskriver att en forskare kan utgå ifrån ett antal grundläggande 

vetenskapliga tillvägagångssätt, varpå vart och ett beskriver en särskild företeelse som 

studeras. Yin (2009) förklarar att samhällsvetenskaplig forskning kan göras med 

enkätundersökningar, fallstudier, experiment, historia eller analys av källor. Enligt Yin 

(2009) så finns det tre olika aspekter att ha i åtanken gällande vilken av metoderna som 

ska användas: valet av forskningsfråga, den utsträckning av kontroll som forskaren har 

över faktiska beteenden samt den grad av fokus som finns på nutida kontra historisk 

forskning. Vidare beskriver Merriam (1994) att hur man väljer tillvägagångssätt bör 

utgå ifrån vilka frågor forskaren vill ha svar på och vad forskaren är ute efter. Yin 

(2009) förklarar att de centrala aspekterna för en fördelaktig fallstudie är att besvara 

forskningsfrågans “hur” eller “varför”, om forskaren har begränsad kontroll över de 

faktiska händelserna samt om graden av fokus ligger på nutida forskning eller 

händelser.  

Det centrala begreppet “hur” besvaras lämpligast genom en fallstudie därigenom så har 

denna uppsats baserats på en fallstudie där vi utifrån forskningsfrågans grund ämnar att 

besvara forskningsfrasen “hur” den svenska valutakursen påverkar SMFs strategier och 

konkurrenskraft. Vi ville analysera sambandet mellan ett fenomen/händelse och dess 

kringliggande faktorer, vilket Merriam (2009) bekräftar då hon skriver att fallstudier 

bidrar till en djupare analys av ett fall. Vidare så tillföll vårt val för att lösa 

forskningsproblemet till en fallstudie eftersom att det underlättar tillgång till relevant 
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information genom direkta observationer och intervjuer med flertalet respondenter som 

tillger oss dylika perspektiv. 

Yin (2009) menar att de positiva aspekterna med fallstudier är observationerna av ett 

eller flera beslut där grunden ligger i “varför” besluten fattades, hur de implementerades 

samt vilket utfall det gav. I enlighet med detta så studerar en forskare genomgående ett 

fenomen och dess samverkan mellan förutsättningar och händelser. I denna uppsats ser 

vi en fallstudie som den mest lämpliga metoden då vi ska undersöka företeelsen, den 

svenska valutakursen, och avser därmed att analysera hur företags planerade, framväxta 

eller orealiserade strategier föll ut. 

3.3.1 Design av fallstudier 

Yin (2009) menar att det finns två olika tillvägagångssätt när det gäller utformningen av 

en fallstudie, enfallsutforming eller flerfallsutformning. Yin (2009) förklarar vidare att 

man vid utformningen kan särskilja mellan analysenheterna: holistisk och inbäddade 

multipla. Dessa båda analysenheter kan användas både till 

enfallsutformingochflerfallsutformning. Författaren förklarar vidare att det är 

forskningsfrågan som ligger till grund för om fallstudie ska utformas som ett enskilt 

eller flertalet fall samt om det är en eller flertalet analysenheter som ska analyseras. Yin 

(2012) beskriver att om en forskare ska undersöka en organisation, så skulle en 

inbäddad multipla, enfallsstudie vara det passande valet medan en forskare som ska 

undersöka två eller flera organisationer på ett liknande sätt borde använda inbäddade 

multipla flerfallsstudien. 

Yin (2009) påpekar att en flerfallsstudie genererar mer trovärdig och övertygande 

information jämfört mot en enfallsstudie. En enfallsstudie undersöker unika och 

extrema fall specifikt för företag medan en flerfallsstudie har en mer övergripande syn 

utifrån en eller flera analysenheter (Yin, 2009).  

Vid utformningen utav fallstudien så har vi valt att bortse ifrån den enfaldiga 

utformningen, då vi anser den irrelevant eftersom att den undersöker unika 

omständigheter specifikt åt en organisation. Eftersom att den svenska valutakursen inte 

kan ses som en isolerad och specifik företeelse åt en organisation eller ett enda företags 

agerande så anser vi att en flerfallsutformning är mer relevant. Utifrån en flerfallsstudie 

så kan vi öka antalet informanter och därav undersöka flera företags påverkan av den 

svenska valutakursen. Yin (2007) menar att forskaren även måste avgöra om studie ska 
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bestå utav en eller flera analysenheter. Vidare menar Yin (2007) att uppsatsens 

forskningsfråga samt företeelse ligger till grund för hur forskaren ska besluta om att 

använda en eller flera analysenheter. I denna uppsats så kommer vi att använda oss utav 

en analysenhet per fallföretag, med andra ord, så kommer vi att intervjua en person från 

varje utvalt fallföretag. 

3.3.2 Betänksamheter kring val av fallstudie som forskningsstrategi 

Yin (2012) förklarar att en flerfallsstudie kan kräva mer resurser och samtidigt vara mer 

tidskrävande jämfört mot en enfallsstudie. Merriam (1994) beskriver att en fallstudie 

som metod innehåller en begränsning när det gäller generaliseringar, fallstudier 

uppfyller inte måtten för en statistisk generalisering. Samtidigt så hävdar Yin (2007) att 

vid fallstudier ses den analytiska generaliseringen som ett mål.  Enligt Merriam (1994) 

så är kvalitativa fallstudier begränsade utav den mänskliga faktorn eftersom att det är 

forskaren själv som är datainsamlare och analyserar insamlad data, därmed så ställs det 

högre krav på en fingertoppskänsla utav forskaren under uppsatsen. Merriam (1994) 

framför att en forskare i en fallstudie medvetet kan agera oetiskt genom att selektivt 

välja data som illustrerar något specifikt. Denscombe (2009) påpekar att det kan bli ett 

problem för forskaren att få tillgång till all fakta eller människor som kan krävas till 

forskningsprocessen, det kan ske då tillgång till material som dokument inte beviljas.  

3.4 Urval 

Vid valen av fallföretag så bestämde vi att selektera de potentiella företagen till svenska 

små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. I sökandet efter fallföretag så 

har vi utgått ifrån ett par förutbestämda kriterier, som att företagen ska vara 

exportberoende, där vi då menar att de helst ska exportera minst 50 procent utav deras 

produkter. Ett annat kriterium är att företag ska vara SMF, det vill säga att de anställda 

inte ska överstiga 250 stycken och att omsättningen inte ska överskrida 50 Miljoner 

Euro. Ett undantag bland fallföretagen är Trelleborg Sealing Solutions som överskrider 

kriteriet för omsättning, vi anser de dock inte skilja sig till så pass stor grad att företaget 

inte skulle kunna användas i uppsatsen då SMF definitionen endast är riktlinjer. Dessa 

kriterier är avgörande för att kunna besvara uppsatsens huvudproblem. Vi valde 

dessutom att begränsa oss geografiskt till Kalmar län. Den geografiska begränsningen är 

endast utav praktiska skäl, vilket möjliggör att vi kan intervjua desto fler företag 

eftersom att vi befinner oss i Kalmar. Vi anser inte det relevant för uppsatsens syfte att 
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genomföra intervjuer på flera olika orter, det viktiga är att belysa flera olika SMF 

perspektiv. Vi är dock medvetna om att uppsatsen kan bli mer relevant för SMF i 

Kalmar län men anser att resultatet kan bli användbart för de flesta tillverkningsföretag i 

Sverige. Vi startade processen genom att söka efter relevanta företag på Kalmar 

Kommuns hemsida där vi fann en lista över alla aktiva företag i Kalmar län. Med hjälp 

av denna information så började vi att kontakta företag via e-mail för att skicka 

förfrågningar om intresset för att ställa upp på en intervju.  

Utefter våra riktlinjer så valde vi ut 5 stycken fallföretag, anledningen till valet att 

intervjua detta antal fallföretag är att vi utifrån vår huvudfråga vill analysera olika 

företags perspektiv. Genom att vi använder oss utav flera fallföretag så möjliggör det en 

undersökning av företag som varierar till antalet anställda, olika produkter samt 

ägandeformer. Vi kan därmed redogöra för skillnaden på hur olika företag har påverkats 

utav den svenska valutakursen samt anta forskningsfrågan på ett mer objektivt vis. För 

att erhålla tillgång till den information som krävdes så valde vi att intervjua 

nyckelpersoner inom företagen, samtliga intervjuer skedde på företagens kontor. Vi har 

valt respondenter med relevant kunskap kring företagens strategier om den svenska 

valutakursen samt en ingående kunskap om företagens organisationsstruktur för att 

erhålla konkurrenskraft. Vi anser det lämpligt att respondenten har denna kunskap så att 

vi kan föra en öppen och flexibel diskussion under intervjun. Vi har dessutom fått 

instruktioner från ett par företag om viss information som inte får göras publik.  

3.4.1 Norden MachineryAB 

Norden Machinery blev självständigt och grundades 1980 ur företaget Arenco som i sin 

tur etablerades i Kalmar år 1877. 2008 blev Norden Machinery en del utav Coesia 

Group i Italien. Norden Machinery tillverkar tubfyllnadsmaskiner, vilket de dessutom är 

världsledande på. I dagsläget så har Norden Machinery 225 anställda i Kalmar, 

därutöver så har företaget 40 anställda i diverse externa säljnätverk runt om i världen. 

Norden Machinery har försäljningskontor i USA, Frankrike, Tyskland, England, Indien 

och Kina samt distributörer i Japan. Norden Machinery omsatte cirka 419 Miljoner 

under 2012 där 97 procent utav omsättningen bestod utav export. Norden Machinery 

säljer sina maskiner till 80 länder i varje världsdel.  

Norden Machinery ABs affärsidé är att vara världsledande leverantör utav 

tubfyllnadsmaskiner. Företagets vision är att vara bäst och det självklara valet på 
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marknaden inom denna bransch. Vi intervjuade redovisningansvarige Kenth Augustsson 

på Norden Machinery AB. 

3.4.2 Läckeby Products 

Läckeby Products är en oberoende, privatägd svensk koncern som erbjuder tre olika 

inriktningar av lösningar så som; entreprenader, produkter och service för vattenrening 

och biogasproduktion. Läckeby Products som är en del av Läckeby ProductsWater 

Group utvecklar marknadsledande lösningar för mekanisk behandling av vatten och 

slam. Läckeby ProductsWater Group med dess avdelning Product har sin bas i Kalmar 

med marknadsavdelning, design och konstruktion och produktion med totalt 50 

anställda. Products har dessutom säljkontor i Kungälv, Lund, Belgien, Frankrike och 

USA. Läckeby Products har en omsättning på cirka 95 Miljoner Sek, där 90 procent 

utgörs av export. Läckeby Products exporterar till cirka 70 länder där Frankrike är det 

viktigaste med Läckeby Productss dotterbolag, därutöver så är USA, England, Holland, 

Belgien och Östeuropa viktiga marknader.  

Läckeby Products affärsidé och vision är att marknadsföra och tillverka nyckelfärdiga 

produkter för energiåtervinning och partikelavskiljning som ska vara anpassade för 

kundens system. Via utveckling på hög kunskapsnivå och tillverkning i egna verkstäder 

garanteras kvaliteten samt funktionen hos Läckeby Products produkter, som även kan 

anpassas till varje anläggnings unika krav. Vi har intervjuat Läckeby ProductsSales 

Manager, Mattias Johnsson.  

3.4.3 Yaskawa Nordic AB 

Motoman grundades 1976 i Torsås och blev därefter uppköpt av en Japansk 

robottillverkare under 90-talet, företaget blev därmed en del av Yaskawa Electric 

Corporation och döptes om till Yaskawa Nordic AB. Yaskawa Nordic AB är Norden 

Machinerys största systemhus för robotiserade automationslösningar och tillförser olika 

robotsystem åt tillverkningsindustrin. Yaskawa Nordic har ungefär 160 personer 

anställda och deras omsättning uppgick år 2011 till 490 Miljoner Sek, omkring 85 

procent utav omsättningen bestod utav export. De största utländska marknaderna är 

Norden Machinery samt en del Östeuropeiska länder.  

Yaskawa Nordic ABs affärsidé och vision är att erbjuda företag en konkurrensfördel på 

lång sikt. Yaskawa Nordics innovativa, lättanvända och högkvalitativa lösningar gör 

dem till en global aktör och en framgångsrik leverantör över hela Europa. Vi har under 
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vårt besök av Yaskawa Nordic AB intervjuat Pär Tornemo, Corporate Planning 

Director. 

3.4.4 Trelleborg Sealing Solutions AB 

1988 grundades företaget Rubore i Kalmar, 1992 köptes Rubore upp av koncernen 

Trelleborg AB och blev därefter Trelleborg Sealing Solutions AB som idag har 207 

anställda i Kalmar och 11 anställda i en filial i Gävle.  Företaget arbetar med att 

producera unika lösningar för att isolera bort bromsljud. Trelleborg Sealing Solutions är 

idag en av de världsledande tillverkarna för mellanläggsplattor. Företagets omsättning 

år 2011 var 747 Miljoner varav 99 procent var export.  

Trelleborg Sealing Solutions affärsidé och vision är att vara den spelaren på marknaden 

som är bäst på ljud och vibrationer. De ska även vara kvalitetsledande då de eftersträvar 

att skapa komfort och ljudlöshet samtidigt som de är störts på marknaden. Vi 

intervjuade sälj- och marknadsdirektören Anders Broberg på Trelleborg Sealing 

Solutions AB. 

3.4.5 Luma Metall AB 

I början av 1930-talet grundades Luma Metall Lampa AB i Stockholm, vilket då var en 

tillverkare av glödlampor. Efter en framgångsrik period så började företaget att utveckla 

nya produkter och processer, där volframtråd var en produkt. 1976 flyttades 

trådproduktionen till Kalmar och 1994 så blev divisionen i Kalmar ett självständigt 

företag som idag har 25 personer anställda. Luma Metall AB omsatte 50 Miljoner Sek 

år 2012, där 99 procent av omsättningen går på export. Luma Metall säljer produkter till 

ett 30-tal länder där Israel, Kina och USA är de absolut största. 

Luma Metall ABs affärsidé är att med en flexibel och serviceinriktad organisation 

utveckla, producera och förse globala marknader med tunn högkvalitativ precisionstråd. 

Luma Metalls vision är att, på en expansiv världsmarknad så ska Luma Metalls 

produkter och spetskompetens vara ett naturligt val när det gäller tunn högkvalitativ 

precisionstråd. Vi intervjuade säljansvarige Thomas Adolfsson på Luma Metall.  

 

3.5 Datainsamlingsteknik 

Merriam (1994) beskriver ett kvalitativt tillvägagångssätt som en dynamisk process där 

information och analys kan utvecklas eller revideras i efterhand. Enligt Jacobsen (2002) 
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kan en forskare välja att samla in primär eller sekundärdata. Merriam (2009) beskriver 

att inom kvalitativ forskningsmetod så kan primärdata samlas in på sex olika sätt: 

anteckningar, skriftliga källor, intervjuer, direkt observation, deltagande vid observation 

samt fysiska artefakter. 

I denna uppsats så har vi valt att använda oss utav primärdata i form utav kvalitativa 

intervjuer, vilket Merriam (2009) menar är den mest relevanta metoden när man utför 

en kvalitativ fallstudie. 

3.5.1 Kvalitativa intervjuer 

Merriam (2009) beskriver intervjuer som en process där en intervjuare och den 

intervjuade för en konversation som fokuserar på ämnet kring vad som studeras. Vidare 

så beskriver hon att den vanligaste formen utav en intervju är person- till-person där en 

person framkallar information från den andre. Grupp eller kollektiv intervju kan också 

användas för att samla in data, vilket definieras som en konversation med syfte. 

Intervjuer är nödvändiga när vi inte kan observera beteenden, känslor, eller hur 

människor uppfattar världen omkring dem. (Merriam, 2009) 

Meriam (2009) förklarar att det finns olika sätt att strukturera en intervju på, detta 

genom en så kallad strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Den 

strukturerade, även kallad standardiserade, intervjun har förutbestämda frågor som 

dessutom är planerade i vilken ordning som de ska ställas. Svårigheterna med att 

använda en strukturerad intervju är att flexibiliteten minskar och det blir svårare att få 

den intervjuades perspektiv och förståelse om ämnet. Den semistrukturerade intervjun 

är en kombination utav den strukturerade och ostrukturerade intervjun. Den 

kännetecknas som en metod med öppet sinne och mindre struktur där frågorna är mer 

flexibla. Vissa delar av intervjun kan utföras som mer strukturerad, då forskaren t.ex. 

vill ha specifik information. Den ostrukturerade intervjun, även kallad informell, 

används när forskaren inte har tillräcklig kunskap om fenomenet för att kunna ställa 

relevanta frågor. Frågorna är därmed inte förutbestämda och intervjun ses mer som 

utforskande, intervjun används oftast som mål för forskaren att lära sig om situationen. 

(Merriam, 2009) 

3.5.2 Betänksamheter kring val av intervjuteknik 

Vi har valt att strukturera vår intervju efter den semistrukturerade metoden, anledning 

till vårt val var att vi kunde utgå från en viss struktur men samtidigt kunna agera 
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flexibelt. Vi upprättade en intervjumall som vi skickade ut till företagen på förhand, 

denna struktur gjorde så att vi hade en mall att utgå ifrån men som vi även kunde agera 

flexibelt utefter genom att ställa relaterande frågor. För att intervjuerna skulle hålla hög 

validitet så spelade vi in samtliga intervjuer samtidigt som vi förde anteckningar i form 

av nyckelord då vi inte ville störa intervjun genom att anteckna konstant. När vi sedan 

lyssnat igenom de inspelade intervjuerna och transkriberat dessa så skickades 

transkriberingarna ut till respondenterna för att få möjlighet att bekräfta att innehållet 

var korrekt. Tiden för intervjuerna tog mellan 45-60 minuter. För att få en bredare 

helhetssyn och tolkning så medverkade båda författarna under samtliga intervjuer. Vi 

valde att bortse från den strukturerade intervjun eftersom vi ansåg att den tenderar till 

att missa viktiga åsikter och att det därmed kunde uppkomma frågor i efterhand. Vidare 

så bortsåg vi ifrån den ostrukturerade intervjun eftersom att vi hade vissa förkunskaper 

om ämnet den svenska valutakursen samt om de teorier som vi använder oss utav i 

uppsatsen. 

3.5.3 Sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2007) är sekundärdata den data som en utomstående part tidigare 

samlat in och som man sedan använder sig av för att sammanställa i egen forskning. 

Sekundärdata består ofta av sifferuppgifter och statistik men även dokument i form av 

ren text. Sekundärdata är vid forskning lätt tillgänglig via bibliotek eller Internet. Vidare 

talar Jacobsen (2007) om att det kan uppstå ett glapp mellan vilka källor man vill 

använda och vilka man faktiskt kan använda sig av. Detta för att den sekundärdata man 

planerar att använda sig av kan vara insamlad med ett helt annat syfte än det en själv 

syftar till att skriva om. Detta kan förekomma relativt ofta. Som forskare har man oftast 

begränsade resurser för vad man kan hitta bland sekundärdata eller vad man kan samla 

in på egen hand. Detta leder till att forskaren “tvingas” göra en avvägning och använda 

sekundärdata som den kanske inte är helt nöjd med att använda för att den framställts 

med ett annorlunda syfte och begränsning. Jacobsen (2007) skriver vidare att vid 

användande av sekundärkällor är trovärdigheten av värde att ta i beaktande. Valet av 

dokument man väljer att använda sig av kan få betydelse för arbetets trovärdighet. I 

denna uppsats har vi valt att främst använda oss av primärdata. Sekundärdata inkluderas 

också i arbetet men då med stor försiktighet och eftertänksamhet för vilka källor vi har 

valt att inkludera i arbetet för att uppnå vårt syfte. Av den sekundärdata vi använt oss 
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utav så har den huvudsakligen bestått av tidskrifter, vetenskapliga artiklar, litteratur 

samt elektroniska källor. 

3.5.4 Primärdata 

Primärdata är vid forskning avgörande att tillgå för att få tillgång till material som är 

anpassad till de specifika mål och syfte man har med arbetet man genomför skriver 

Cristensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2001). Vidare beskrivs att primärdata samlas 

in av den eller de som bedriver forskningen, genom olika former av fältundersökningar. 

Genom olika insamlingstekniker så anpassar man insamlingen av data efter det syfte 

man har med det arbete man bedriver. Med primär datainsamlingsteknik kan 

information av olika slag samlas in. Det kan röra sig om olika demografiska variabler, 

intressen eller värderingar. Med denna information kan man sedan skilja på olika 

grupper och individer t.ex. olika respondenter man intervjuar. Vi avser att till stor grad 

använda oss av primärdata. Detta då vi anser att det som finns skrivet om ämnet sedan 

tidigare inte uppfyller våra specifika krav och syfte till den grad vi önskar. Vi söker 

primärdata bland respondenter som har insikt inom ämnet som kan bidra med värdefull 

information.  

3.6 Undersökningskvalitet 

Enligt Merriam (2009) så är all forskning beroende av att producera giltig och pålitlig 

kunskap på ett etiskt sätt. Vidare så förklarar författaren att två centrala traditionella 

metodologiska begrepp, validitet och reliabilitet, används för att säkerställa att studien 

genomförs på ett etiskt sätt. En forskningsstudie måste vara strikt utformad för att det 

ska ha någon effekt över antingen det praktiska eller det teoretiska. Forskningsstudier 

ska dessutom kunna presentera insikter och slutsatser som framstår som sanna för 

läsare, praktiker och andra forskare. Den tillämpade karaktären av samhällsvetenskaplig 

forskning gör det absolut nödvändigt att forskare och andra har förtroende i hur 

undersökningen utformas och det slutgiltiga resultatet. (Merriam, 2009) 

3.6.1 Operationalisering 

Efter att presenterat den teoretiska referensramen så utformade vi en teoretisk syntes för 

att lyfta fram de mest relevanta ur våra teorier och tydliggöra viktiga begrepp. 

Teorisyntesen och dess nyckelbegrepp låg som grund till när vi operationaliserade 

frågorna till intervjumallen. 
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Operationaliseringen är indelad i tre delar. Där den första delen behandlar 

Internationella Affärsverksamhet och Positionering, denna del behandlar fråga 2.1 - 2.9 

i bilaga 1. De viktigaste begreppen i den första delen kommer ifrån Porter (2004) samt 

Barney (1991) där vi i den teoretiska referensramen förklarar “de tre generiska 

strategierna” och vill lyfta fram hur företagen positionerar och differentierar sig samt 

vilka dess styrkor och svagheter är. Denna del lyfter dessutom fram företagens kundbas, 

leverantörbas samt hur de importer och exporterar. Den andra delen 

behandlarValutakurs och Konkurrenskraft och då frågorna 3.1 - 3.5 i bilaga 1. Den 

andra delen behandlar som Calantone et.al (2003) nämner förändring och turbulens 

samt som Aaker (2011) förklarar strategiska anpassningsförmågor. I denna del vill vi få 

kunskap om hur företag har upplevt möjligheter och osäkerheter i samband med 

valutakurser, vilket tex har kunnat påverka vinstmarginal och förändrade 

marknadsandelar. Den tredje och sista delen behandlar Strategi och Konkurrenskraft 

och då frågorna 4.1 - 4.10 i bilaga 1. Dessa frågor utgår ifrån Mintzberg och Quinn 

(1991) där vi vill få svar på frågor om planerade och framväxande strategier.  

3.6.2 Metodanalys 

Olsson och Sörensen (2011)  förklarar att en innehållsanalys består utav två 

huvudinriktningar, nämligen kvalitativ som beskriver ett valt fenomen, och kvantitativ 

som används inom medieforskning.  

Bryman och Bell (2013) beskriver att en kvalitativ inriktad innehållsanalys är bland de 

vanligaste metoderna för att analysera dokument. Vidare så beskriver de att inom den 

kvalitativa innehållsanalysen så söker forskaren efter bakomliggande teman i det 

material som analyseras, dessa teman är dessutom oftast underförstådda jämfört mot en 

kvantitativ innehållsanalys. Bryman och Bell (2013) förklarar att dessa underförstådda 

teman vanligen beskrivs utav korta citat ifrån t.ex. tidningsartiklar. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att innehållsanalys används för att analysera både dokument som är 

baserade på tal och skrift, därav så är kommunikationsinnehållet i t.ex. intervjuer, 

objektet för forskaren. Vidare så förklarar Olsson och Sörensen (2011) att en 

innehållsanalys kan utformas utefter två ansatser - manifest och latent. En manifest 

innehållsanalys fokuserar på textmaterialet och dess innehåll och beskriver därefter de 

uppenbara fynden. En latent ansats fokuserar däremot på vad textmaterialet handlar om, 

och forskaren gör då en egen tolkning av vad som sägs eller skrivs. Vidare beskriver 

Olsson och Sörensen (2011) att forskaren gör tolkningar i båda ansatserna. Olsson och 
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Sörensen (2011) förklarar att avgränsningen i analysen beror på hur brett eller djupt 

kommunikationsinnehållet har avgränsats i frågorna, en bred avgränsning ger 

“spretande” svar medan en djup avgränsning leder till betydligt djupare information och 

kunskap.  

I denna uppsats så har vi studerat fenomenet om den svenska valutakursen och har 

därmed använt en kvalitativ innehållsanalys. Vi har lyft fram fenomenet bland annat 

genom tidningsartiklar i problemdiskussionen eftersom att det är ett aktuellt ämne med 

begränsad forskning.  Kommunikationsinnehållet har vi fått fram ifrån kvalitativa 

intervjuer med 5 stycken fallföretag där vi använde en manifest ansats för att tolka 

informationen om det studerade fenomenet. För att undvika egna tolkningar så 

medverkade båda författarna i denna uppsats vid samtliga intervjuer samtidigt som vi 

transkriberade allt som sades, vilket redogörs för i den empiriska referensramen.  Under 

intervjuerna med fallföretagen använde vi en semistrukturerad intervjumetod vilket 

möjliggjorde att vi kunde utforma en del frågor som mer strikta för att därefter prata 

öppet om vissa frågor under intervjuerna. Vi försökte att utforma de strikta frågorna 

som djupa frågor som kunde ge oss mer detaljerad information och kunskap, samtidigt 

så anpassade vi den öppna diskussionen för att få ett bredare perspektiv på det 

studerande ämnet. 

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att kodning är när man knyter ett eller 

flera nyckelord till en text för att senare kunna identifiera uttalanden. De menar 

dessutom att kodning är en central aspekt inom innehållsanalys vid användande utav 

intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så används kodning för att kategorisera 

en intervjus text i olika kategorier som sedan möjliggör kvantifiering av hur ofta 

specifika teman tas upp i texten. Kvale och Brinkmann fortsätter att beskriva att en 

kategorisering av en intervju gör det enklare att få en överblick över stora mängder 

information som underlättar jämförelse. Vi har i denna uppsats utformat en 

intervjuguide efter den teoretiska referensramen och i den så har vi strukturerat viktiga 

begrepp i tre olika delar. När vi sedan skulle finna begrepp utifrån den teoretiska 

referensramen för att analysera empirin så var de empiriska svaren redan kopplade till 

en specifik del i den teoretiska referensramen. Eftersom att vi utförde en 

semistrukturerad intervju så uppkom det svar som inte var strukturerade till en specifik 

del och dessa begrepp fick vi leta i den teoretiska referensramen för att finna samband 

till, samt komplettera den teoretiska referensramen. 
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3.6.3 Intern validitet 

Merriam (2009) förklarar intern validitet som hur forskningsresultatet överensstämmer 

med verkligheten. Vidare så påpekar hon en viktig aspekt inom kvalitativ forskning och 

det är att verkligheten är flerdimensionell, föränderlig samt sett ur ett holistiskt 

perspektiv. Vidare så beskriver Merriam (2009) att validitet alltid är relativt och ses som 

ett mål. Enligt Yin (2009) så är den interna validiteten den vanligaste metoden som 

används vid förklaring utav fallstudier eftersom att man söker en förståelse över “hur” 

och “varför” ett fenomen har anknytning till ett annat.  

Eftersom att denna uppsats är baserad på en fallstudie så hade den interna validiteten 

stor betydelse, då vi ämnade att öka vår förståelse om hur den svenska valutakursen har 

påverkat små- och medelstora företags internationella konkurrenskraft. Vi har under 

uppsatsens gång även haft i åtanke att resultatet ska sammanfalla med verkligheten 

genom vårt aktuella ämne. Vi har använt oss av en samling utav litterära källor, i form 

utav vetenskapliga artiklar, tryckta böcker och diverse rapporter. För att erhålla relevant 

insamling av vår empiriska data så utformade vi en intervjuguide utifrån vår teoretiska 

referensram. 

3.6.4 Extern validitet 

Merriam (2009) beskriver att extern validitet berör till vilken grad forskningsresultatet 

av en studie blir applicerbart till andra situationer. Enligt Yin (2009) så handlar extern 

validitet om hur resultatet av en studie kan generaliseras, med andra ord, hur den kan 

användas vid andra situationer utanför den specifika studien. Det existerar en viss kritik 

emot den externa validiteten vid fallstudier då det anses otillräckligt att generalisera 

utifrån enstaka fall (Yin, 2009). 

Vi anser att vår empiriska datainsamling genom flertalet fallföretag möjliggör en ökad 

extern validitet. Vi har dock varit medvetna om att generaliseringar utifrån 5 stycken 

fallföretag inte kan ses som tillräckligt relevant på grund av den begränsade tillgången 

till information, därav så har vi tagit detta i beaktning och undvikit att generalisera 

utifrån vår empiriska referensram. 

3.6.5 Reliabilitet 

Enligt Bell (2006) så är det av stor betydelse att kritiskt tolka och granska den 

information man samlar in och använder sig av. Reliabilitet mäter i vilken utsträckning 

ett visst tillvägagångssätt kan ge samma resultat vid ett senare tillfälle om 
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omständigheterna skulle vara likvärdiga de som rådde under tillfället för insamlingen av 

data. Om en fråga som ställs ger olika svar vid olika tillfällen fast att frågan är den 

samma som första gången så är inte svaret tillförlitligt, reliabiliteten är alltså låg. 

Merriam (2009) skriver att reliabilitet har sin grund i antagandet att det finns en enda 

sanning och att denna går att återupprepa gång efter annan och att resultat ska bli det 

samma. Vidare talas det om att kvalitativa studier och dess genomförande är omöjliga 

att upprepa exakt som de genomfördes första gången på grund av att mänskligt beteende 

inte är konstant. En repetition av kvalitativa studier skulle inte ge samma resultat, detta 

är speciellt komplext vid samhällsstudier. Merriam (2009) förklarar vidare att detta inte 

gör denna typ av studier mindre värd eller användbara. Det viktiga är att de resultat man 

kommer fram till är tagna från de data man har sammanställt. Så länge man utgår från 

den data man samlat in så bör en nästkommande forskare ha möjlighet att få fram 

samma resultat igen. Tar man detta i beaktning vid genomförandet av sina studier så 

ökar reliabiliteten. Detta gör man bäst genom att förenkla för en repeterande 

undersökning genom att dokumentera och klargöra hur studien har genomförts, 

Merriam (2009) 

Vi har i denna uppsats strävat efter att på ett tydligt sätt strukturera vårt genomförande. 

Vi har dokumenterat den primärdata vi använt oss av genom att spela in våra intervjuer, 

detta gör att reliabiliteten i vår studie stärks. Detta för att vi i efterhand ska kunna lyssna 

igenom intervjuerna och därmed ta subjektiva värderingar i beaktning och följa 

diskussionen ytterligare en gång. Vi har utöver det bifogat den intervjuguide (se bilaga 

1) vi har använt oss utav och som vi följt under intervjuerna vi genomfört. Denna 

intervjuguide har efterhand förfinats och utvecklats marginellt, i syfte att besvara 

forskningsfrågan än tydligare och effektivisera den semistrukturerade intervjun. 

Dokumentationen av vårt arbete tycker vi ger ett bra underlag för möjligheten att i 

efterhand åter genomföra vår studie och lyckas samla in data som till en hög grad leder 

till samma resultat. Hur vida dagens starka svenska kronkurs påverkar dessa företag är 

dock något av en dagsaktuell fråga, därför kan detta till viss grad påverka framtida 

försök på att samla in och få samma data som vid vårt genomförande. Avslutningsvis 

vill vi klargöra att mängden fallföretag vi har valt att inkludera i arbetet också lett till att 

vi inte kunnat redogöra fullt ut för den empiriska data vi haft att tillgå. Dock så är vi 

medvetna om att eftersom att intervjuerna är semistrukturerade och att det förs en del 

öppna konversationer så kan en repeterande undersökning bli något svårare att utföra.  
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3.6.6 Etiska funderingar 

Vid fallstudieforskning är det viktigt att involvera den etiska aspekten i den 

undersökning man genomför. För att trovärdighet och värde ska bibehållas genom 

arbetet så är det viktigt att de etiska aspekterna har tagits i beaktning skriver Merriam 

(1994). Om individer eller företag blivit påverkade och tagit skada vid deltagande så har 

de etiska aspekterna inte till fullo tagits till vara. Detta skulle kunna hända i fall de blivit 

styrda till ett visst beteende för att forskaren har specifika svar och resultat den vill 

uppnå menar Merriam (1994) 

Merriam (1994) skriver att forskaren bör fråga sig själv i fall den på något vis hamnat 

utanför det som anses vara god etik. Risken för etiska missbruk ökar när forskaren får 

ökad makt och kontroll genom sitt forskningsarbete. Vidare så inkluderar den etiska 

problematiken så väl medvetenheten över integritet och respekt för involverade 

individer, som uppsatsens validitet. Hur vida man senare sprider de resultat man 

kommit fram till kan även det involvera etiska problem för individer eller företag enligt 

Merriam (1994). Slutligen så är det av stort värde att forskaren är objektiv och noggrann 

genom hela uppsatsens arbete med de olika moment den inkluderar Merriam (1994). 

Under vårt arbete har vi strävat efter att hålla en hög nivå av etisk medvetenhet genom 

vårt genomförande. Detta genom att ständigt reflektera och vara så objektiv och 

eftertänksam som möjligt genom de olika momenten vi gått igenom. Då vår uppsats 

behandlar ett företagsekonomiskt ämne med fokus på företags agerande snarare än 

specifika individer, så anser vi att de utvalda fallföretagen är de som huvudsakligen bör 

tas i beaktning snarare än enskilda individer. Detta är något som vi haft i åtanke, som 

gör att vi varit särskilt eftertänksamma i hur vi hanterat uppgifter som kan påverka de 

undersökta företagen negativt.  

3.7 Metodkritik 

Yin (2007) beskriver att det finns en del kritik mot fallstudier som forskningsstrategi, då 

forskarna som genomför fallstudien kan agera slarvigt och låta skevheter påverka 

resultatet och slutsatser. Yin (2007) beskriver att skevheterna kan bestå utav dåligt 

formulerade frågor. Vi strukturerade våra intervjuer som semistrukturerade för att kunna 

föra en öppen diskussion kring frågorna, samt att vi hade möjligheten att få 

kompletterad information av våra respondenter efteråt. 
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Patel och Davidson (2011) beskriver att forskarna kan ha en viss fördel i den kvalitativa 

intervjun om de besitter en viss förkunskap inom ämnet som studeras. Vi anser oss ha 

relativt förberedda kunskaper inom området strategi och konkurrenskraft och har 

därmed kunna gå djupare och analysera ämnet. 

Ett problem som vi tror kan vara vanligt och som ofta kan förekomma vid kvalitativa 

intervjuer av fallföretag är att företagen lämnar en aning felaktiga uppgifter för att 

framhålla sig själva i bättre dager. Detta är ett problem som vi har försökt att undvika 

genom att stämma av den insamlade datan med årsredovisningar av företagen. Vi tror 

även att kvantiteten av företag säkerställer en högre kvalitet då vi kan se ett mönster av 

samtliga fallföretagens samlade bild. En medvetenhet kring att vi endast intervjuat 

tillverkningsföretag i Kalmar län bör dessutom finnas. Vi anser dock att den geografiska 

placeringen inte är så pass relevant då alla fallföretag exporterar mer än 50 procent utav 

sina produkter. Däremot så bör det finnas i åtanke att fallföretagen skiljer sig åt i 

organisationsform, då ett par utav fallföretagen har moderbolag som bestämmer mycket 

åt företagen medan andra är helt fristående.
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4. Empiri 
 

Detta kapitel ligger till grund för uppsatsens empiriska data då vi redogör för våra 

intervjuer med uppsatsens undersökta fallföretag. Vi kommer att förklara varje 

fallföretags svar om hur de positionerar sig samt hur konkurrenskraften och 

strategierna påverkas utav den svenska valutakursen.  

 

4.1.1 Luma Metall AB-Internationella Affärsverksamhet och 

Positionering 

 

 
 

Adolfsson (2013) beskriver att Luma Metall är verksamma genom export i cirka 30 

länder utspritt över hela världen, där Nordamerika, Europa och Asien är de största 

marknaderna. De i särklass viktigaste länderna för Luma Metall är; Israel, Kina och 

USA. När det gäller framtida intressanta marknader så förklarar Adolfsson (2013) att 

Kina ser lovande ut men att kontakter förs även i Indien samt för ytterligare expansion i 

USA. 

Adolfsson (2013) fortsätter att beskriva Luma Metalls kundbas där Hewlett Packard 

(HP) med en division beläget i Israel är den största kunden. Adolfsson påpekar att Luma 

Metall har aktivt arbetat med att minska HPs inflytande då Luma Metall inte vill stå och 

falla med en kund. Övriga kunder är: Intel, Microsoft, Boston Scientific, Xian Space 

Star-Goodfellow och Cinch Connectors. När det gäller leverantörer till Luma Metall så 

köper de material ifrån en mängd olika länder, ibland till och med ifrån konkurrenter. 

Adolfsson (2013) påpekar att Luma Metall nyligen har börjat att importera ifrån Kina 

men förklarar att det har funnits en del bekymmer med den kvalitet som har levererats. 

Adolfsson (2013) förklarar att det beror på att de kinesiska leverantörer använder olika 

leverantörer från leverans till leverans vilket kan innebära skillnader på kvalitet mellan 

olika leveranser. Inköp av material som är importerat uppgår till minst 90 procent, där 

guld är en viktig komponent i Luma Metalls tillverkning.  
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Enligt Adolfsson (2013) så skiljer sig Luma Metall sig mot sina konkurrenter genom att 

de är väldigt nischade och små. Luma Metalls konkurrenter befinner sig i flera länder 

med bredare produktprogram och Luma Metall ses därmed mer som en uppstickare. 

Adolfsson (2013) förklarar att det finns en hel del substitutprodukter till Luma Metall, 

framför allt billigare alternativ. Vidare så förklarar han att Luma Metalls internationella 

position inom branschen är att dem erbjuder högkvalitativa produkter med riktigt bra 

kundservice inom en extrem nisch där deras produkter ligger i övre skiktet prismässigt. 

Enligt Adolfsson (2013) så är den organisatoriska styrkan för Luma Metall att dem 

erbjuder kundanpassning genom ett intensivt arbete tillsammans med kunden, vilket 

dess konkurrenter inte erbjuder. Därutöver så beskriver Adolfsson (2013) att styrkorna 

består utav: flexibilitet som ett mindre bolag, kundservice och produktkvalitet. Däremot 

så ligger Luma Metalls svaghet vid begränsade resurser vilket också är en konsekvens 

av att de är ett mindre bolag, förklarar Adolfsson (2013). De begränsade resurserna 

innebär att Luma Metall t.ex. inte innehar ett lager, vilket gör att leveranserna kan ta 

längre tid. Slutligen så förklarar Adolfsson (2013) att vissa kunder kan uppleva Luma 

Metalls priser som för höga och därmed framför Adolfsson (2013) att:  

“Valutakursen hjälper inte till om man säger så” (Adolfsson, 2013) 

 

4.1.2 Valutakurs och konkurrenskraft 

Adolfsson förklarar att Luma Metall framför allt har märkt av den starka kronkursen 

genom en generell avmattning där de löpande kunderna har minskat sina inköp. I 

dagsläget så gör Luma Metall endast valutasäkringar när det gäller stora kunder som 

HP, då kan de valutasäkra i upp till ett år. Adolfsson (2013) anser att dessa 

valutasäkringar till större bolag är behövliga men att de inte valutasäkrar mot mindre 

orders. Adolfsson (2013) fortsätter att beskriva att de inte spekulerar i valutan men att 

de däremot spekulerar mot guldet eftersom att det är en väldigt viktig komponent.  

Adolfsson (2013) beskriver att den risk och osäkerhet som Luma Metall upplever med 

valutan är att intäkterna ska minska, Luma Metall skulle få ett negativt netto. Vidare så 

förklarar han att det är framförallt vinstmarginalen som påverkas utav en stark svensk 

krona.  

“Vinstmarginalen kan påverkas negativt med cirka 10-20 procent, medan Luma Metall 

har ett mål på 7-8 procent” (Adolfsson, 2013) 
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Däremot så menar Adolfsson (2013) att man ska vara försiktig med att skylla på valutan 

då den alltid fluktuerar och för eller senare så vänder det och företagen tjänar pengar på 

skillnaden istället.  

Adolfsson (2013) beskriver att den internationella närvaron inte har påverkats som en 

effekt utav den svenska valutakursen. Däremot så menar Adolfsson (2013) att vissa 

produktsegment blir mindre lönsamma. Adolfsson (2013) beskriver ett tidigare exempel 

när Luma Metall erbjöd en produkt till bilrutsmarknaden där volymerna var stora men 

marginalerna var små samtidigt som det var en väldigt arbetsintensiv process. 

Adolfsson (2013) förklarar att på grund av dyra arbetskostnader och små marginaler så 

åt valutan upp de små marginaler som fanns för lönsamhet och därefter så har Luma 

Metall arbetat för att undvika priskänsliga produkter även om en del finns kvar.  

4.1.3 Strategi och konkurrenskraft 

Adolfsson (2013) förklarar att Luma Metalls strategi för att hantera valutakurser är att 

neutralisera differensen i valutakontona. Han förklarar att det är en otroligt stor fördel 

att Luma Metalls inköp kommer ifrån utlandet, på det viset så tar valutakurserna ut 

varandra och det är först när vinsten ska räknas om och användas i Sverige som 

valutakursdifferensen påverkar Luma Metall. Adolfsson (2013) påpekar igen att 

valutasäkringar även är en strategisk plan för att undvika fluktuationer i valutakurser.  

“Kronan hade självklart varit betydligt mer påverkande om vi skulle köpa material 

ifrån Sverige, nu tar valutorna ut varandra men vinsten är det som påverkas 

negativt”(Adolfsson, 2013) 

Enligt Adolfsson (2013) så planerar Luma Metall att färdigställa ett forsknings och 

utvecklingsområde för att anpassa sig till turbulenta förändringar och bli mindre 

påverkade. Adolfsson (2013) beskriver att löpande effektiviseringar och en medvetenhet 

om att förbättra organisationens konkurrenskraft är viktigt.  

“Fördelen med en stark valuta är att det ger företag en spark i baken till att 

effektivisera organisationen för att bli konkurrenskraftiga” (Adolfsson, 2013) 

Vidare förklarar Adolfsson (2013) att Luma Metalls nischade produkter som inte är 

priskänsliga men specialiserade, ger en stark konkurrensfördel inom branschen. När det 

gäller konkurrenskraften mot företag som är bundna till en annan valuta så förklarar 
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Adolfsson (2013) att de Japanska konkurrenterna har haft en stor fördel då deras valuta 

(Yen) har varit svagare, det har inneburit en nackdel för Luma Metall. 

4.2.1 Läckeby Products-Internationella Affärsverksamhet och 

Positionering 

 

 
 

 

Mathias Johnsson är Sales Manager vid Läckeby ProductsWater Group inom 

avdelningen Läckeby Products. Johnsson (2013) berättar att av Läckeby Products 

försäljning så är omkring 70 procent av denna att räkna som export. Vidare berättar han 

att om man ska räkna in var deras produkter slutligen hamnar efter att svenska 

återförsäljare säljer vidare deras produkter utomlands så är det omkring 80 procent som 

når en slutanvändare i utlandet. Johnsson (2013) säger att man exporterar sina produkter 

till ett 70-tal länder varav cirka 25 länder som man har fasta kontrakt med. Han säger 

också att exporten har stadigt ökat de senaste åren. Johnsson (2013) förklarar att en 

förklaring till att exporten ökar är för att den kommunala sektorn i Sverige inte 

efterfrågar vattenrening som kräver fina filterutrustningar i samma utsträckning som 

övriga länder gör eftersom vi har så pass bra vatten i Sverige.  

Han förklarar att de viktigaste marknaderna för Läckeby Products är länder i Europa, 

speciellt Frankrike där de har ett välfungerande dotterbolag. Utöver det är England, 

Holland, Belgien, USA och Östeuropa de viktigaste marknaderna. Generellt sett är 

Afrika och Mellanöstern de minst betydelsefulla marknaderna där de är representerade. 

Johnsson (2013) berättar vidare att Läckeby Products har ett antal säljkontor och 

återförsäljare spridda ut över världen. Dessa är av stort värde säger Johnsson (2013). 

Han nämner dotterbolaget i Frankrike som avgörande för att kunna sälja till den franska 

marknaden. Vidare berättar han att Mexiko är en marknad som gått över förväntan 

vilket kan förklaras med att Läckeby Products har kontakt med en väldigt bra 

återförsäljare som har gjort att de fått en gynnsam position där.  
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Johnsson (2013) berättar om Läckeby Products styrkor och svagheter. Vi har ett väldigt 

starkt varumärke inom vår bransch, alla som jobbar inom denna bransch vet vilka 

Läckeby Products är. Läckeby Products har många och goda referenser världen över 

efter att man genomfört 4200 installationer världen över sedan 1965. Man har även 

enskilda produkter som är väldigt utmärkande jämfört med konkurrenterna, t.ex. deras 

värmeväxlare som är utmärkande för att den kan få ut mycket energi på en väldigt liten 

yta. Vidare talar han om att Läckeby Products är ledande inom innovativa lösningar i 

branschen. T.ex. så har konkurrenterna kopierat en lösning som Läckeby Products tog 

fram men som de nu fasat ut ur sitt sortiment och ersatt med en nyare version medan 

konkurrenterna har den kvar. Vidare så säger Johnsson (2013) att en innovativ ledning 

på marknaden är nödvändigt för att Läckeby Products ska kunna försvara att de tar ut ett 

högre pris än konkurrenterna och som leder till större marginaler för deras produkter. 

Det innovativa arbetet är ständigt närvarande tillsammans med målet att hålla nere 

antalet arbetstimmar och att allokera arbetstimmar där de gör mest nytta.  

“Vi har ett väldigt starkt varumärke inom vår bransch, alla som jobbar inom denna 

bransch vet vilka Läckeby Products är” (Johnsson (2013) 

En styrka Johnsson (2013) nämner är deras förmåga att kundanpassa produkterna till 

deras krav och förmågan att finna rätt utrustning till kundens behov för bästa effektivitet 

för kunden. Svagheter som Johnsson (2013) nämner med Läckeby Products är att de är 

mindre än deras konkurrenter och att konkurrenterna har ett bredare produktutbud 

medan Läckeby Products är mer nischade och koncentrerade till färre produkter. En 

ytterligare svaghet Johnsson (2013) nämner är att det är dyrt att tillverka sina produkter 

i Sverige. En del av konkurrenterna använder komponenter som är tillverkade under 

billiga former i t.ex. Asien. Johnsson (2013) påpekar att Läckeby Products inte kan 

konkurrera på pris. Det de konkurrerar på är kvalitet och ska de kunna göra det så kan 

de inte agera som en del utav konkurrenterna gör för det skulle äventyra varumärket och 

det kvalitetsrykte de byggt upp. Då skulle de bli en volymtillverkare som ändå inte 

skulle kunna konkurrera med volym och pris mot konkurrenterna  
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4.2.2 Valutakurs och konkurrenskraft 

Johnsson (2013) berättar att efter 2010-2011 så har kronkursens styrka börjat göra sig 

påtagligt kännbar för Läckeby Products. Detta då den stärkts påtagligt mot viktiga 

valutor som t.ex. dollar. Detta har lett till att Läckeby Products produkter blir dyrare. 

Johnsson (2013) påpekar att försäljningen inte har minskat men att de idag är än mer 

medvetna om hur de spenderar sina arbetstimmar. Detta är ett meddelande som går ut i 

hela ledet och även till distributörer där man trycker på vikten av att de ska vara 

medvetna om var de ska gå in för att det ska passa med Läckeby Products produkter. 

Detta för att man ska fokusera på att gå in där det betalar sig i slutändan. Johnsson 

(2013) säger att de idag inte gör några valutasäkringar på Läckeby Products. Detta för 

att ledtiderna från order till leverans ofta är korta och att det då inte är lika aktuellt med 

valutasäkring. 

Vidare säger Johnsson (2013) att när det gäller enstaka projekt som ibland löper under 

2-3 år så kan osäkerheten bli stor, för att då kan mycket hända med kronkursen. 

Johnsson (2013) säger att när man hamnar i denna situation så måste man aktivt 

utvärdera i fall det är lönsamt att fortsätta att engagera sig i projektet. På frågan om 

Johnsson (2013) kan se att Läckeby Products kan dra nytta av den starka kronkursen så 

säger han att inköpen av stål från exempelvis Italien har medfört att dessa inköp har 

blivit något billigare. Men han poängterar att de inköp som blivit billigare inte kan 

jämna ut den ökade konkurrensen och prispressen som den starka kronkursen idag leder 

till. På frågan om Jonsson kan se att konkurrenterna inom t.ex. euro-zonen har en fördel, 

så svarar han att de tyska konkurrenterna har ett litet försprång som de kan märka av då 

dessa blir något billigare än Läckeby Products.  

4.2.3 Strategi och konkurrenskraft 

Johnsson (2013) berättar att som en respons på den ökade konkurrensen och 

osäkerheten där dagens kronkurs är en av flera bidragande faktorer så är man mer 

medveten om vilka projekt man ska satsa på och gå in i. Johnsson (2013) berättar att 

Läckeby Products nyligen infört ett så kallat säljstödprogram där man betygsätter 

projekten och ger varje projekt ett betyg utefter vissa kriterier. Varje projekt får ett 

betyg utefter vilken relation man har med kunden och distributören, vad värdet för 

projektet uppgår till och när man blivit involverad i projektet. Vidare berättar Johnsson 

(2013) att ju tidigare man blivit involverad i projektet ju större är chansen att man ska få 

vara med och lägga anbud på projektet som kunden har lagt ut. Dessa kriterier 
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summeras och ger projektet ett övergripande betyg. Det betyg som varje projekt får kan 

sedan jämföras med andra projekt som läggs in i säljstödprogrammet. Därmed kan 

säljarna direkt få en indikation om värdet på projektet. Johnsson (2013) säger att detta 

leder till att de idag är mer selektiva med vilka projekt de satsar tid och resurser vid.  

Tidigare gick de in i mer eller mindre varje projekt som de fick förfrågning om säger 

Johnsson (2013). Han säger att den starka kronkursen idag är en starkt bidragande 

faktor till att man idag agerar på detta vis. I övrigt säger Johnsson (2013) att de idag inte 

gör några omdirigeringar av t.ex. materialinköp till leverantörer där som kronkursen 

skulle kunna ha en positiv inverkan. Vidare berättar han att detta är väldigt svårt att 

genomföra då relationer med dagens leverantörer är viktigare och att detta agerande 

skulle kunna äventyra Läckeby Products kvalitet. Värdet i goda relationer med pålitliga 

leverantörer som kan levererar i tid är väldigt viktigt för man vill inte behöva ligga inne 

på lager med material för att vara säker på tillgång. Det är viktigare att kunna säkerställa 

kvaliteten än att få lågt pris på inköpen säger Johnsson (2013). Han säger också att de 

inte strategiskt gått så långt att de tagit avstånd från någon utländsk marknad för att den 

skulle vara mindre lönsam och attraktiv idag.  

Avslutningsvis säger Johnsson (2013) att anledningen till att de hanterar påverkan från 

den starka kronkursen som de gör är flera. Han säger att den produkt de säljer inte är 

särskilt priskänslig och klarar därför av svängningar bättre. Vidare påpekar han att om 

Läckeby Products istället hade sålt volymprodukter som var priskänsliga så hade läget 

varit ett helt annat än det är idag när de säljer en ledande kvalitetsprodukt. Johnsson 

(2013) säger också att det faktum att deras kunder till hälften är fördelade på industri 

och kommun är en styrka då detta jämnar ut de ekonomiska cyklerna. Läckeby Products 

har inte förlorat marknadsandelar till följd av kronkursens utveckling. Istället har de 

faktiskt växt och ökat sina marknadsandelar. Detta då vatten och miljö är en bransch 

som ständigt växer då behovet av rent vatten och medvetenheten kring miljön ökar. 

Läckeby Products har medvetet breddat sin produktportfölj genom åren och därmed 

spridit sina risker säger Johnsson (2013).  
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4.3.1 NordenMachinery-Internationella Affärsverksamhet och 

Positionering 

 

 
 

 

Kenth Augustsson (2013), Redovisningsansvarig på Norden Machinery beskriver att 

Norden Machinery har kunder i 80 länder i varje världsdel, där framförallt Indien och 

Kina är framtidens marknader medan USA är en marknad som har blivit mer avmattad. 

Utav Norden Machinery´s cirka 419 miljoner SEK i omsättning så kommer 97 procent 

ifrån export. I Skandinavien så uppgår Norden Machinery´s marknadsandel till 85-95 

procent. Av den totala marknaden i världen så innehar Norden Machinery cirka 30-35 

procent marknadsandel.  

Augustsson (2013) beskriver att deras kundbas består utav välkända märken som 

L’Oréal, Colgate och Unilever. Augustsson (2013) förklarar att 30 procent utav 

exporten säljs i dollar, 30 procent i euro och sedan resten i svenska kronor, han påpekar 

dessutom att kunden får ta smällen vid försäljning i SEK om priset blir högre som en 

effekt av valutakursen. Enligt Augustsson (2013) så är de största underleverantörerna 

till Norden Machinery belägna i Sverige och då dessutom i närområdet, ett par ligger till 

och med dörr i dörr med Norden Machinery´s fabrik i Kalmar. Augustsson (2013) 

förklarar att 10 procent utav inköpen av material består utav import där det mesta 

inhandlas ifrån ett dotterbolag beläget i Kina men Norden Machinery har dessutom en 

extern leverantör i Litauen, inköpen sker i euro.  

Enligt Augustsson (2013) så skiljer sig Norden Machinery mot sina konkurrenter genom 

att de har en stark ägare med mycket kapital i jämförelse mot de största konkurrenterna 

Vidare så menar han att service och efterservice är en stor fördel där reservdelar, 

maskinuppdateringar och service står för 50 procent utav den totala omsättningen. För 

Norden Machinery så är kvaliteten betydligt mycket viktigare än priset men det är 

tuffare när det gäller små maskiner där det finns betydligt fler konkurrenter. Vidare så 

beskriver Augustsson (2013) att styrkan i Norden Machinery som organisation är att 
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leverantörerna finns inärheten vilket gör att de har ett genomarbetat samarbete och kan 

lätt åtgärda oförutsedda problem.  

“Jag kan inte komma på någon större svaghet inom Norden Machinery ” (Augustsson 

(2013) 

 

4.3.2 Valutakurs och konkurrenskraft 

Augustsson (2013) förklarar att Norden Machinery upplevde en viss förändring i och 

med turbulensen av den svenska valutakursen då inköp av rena reservdelar vek ned sig, 

vilket han förklarar beror på att kunderna väntar en längre tid för sina inköp. Vidare så 

menar Augustsson (2013) att det gällde samma sak för maskinuppgraderingar som inte 

är helt nödvändiga samt att försäljningen av låghastighetsmaskiner sjönk en aning. 

Däremot så fortsätter försäljningen utav höghastighetsmaskiner oavsett turbulens då 

kunderna Colgate och Unilever växer så pass mycket i Asien.  

När det gäller valutasäkringar så förklarar Augustsson (2013) att Norden Machinery 

följer de policys som sätts utav moderbolaget i Italien.  

“Hedging of cash flow risks shall be done with forward contracts with fixed or variable 

prices, that limits the risk. All forward contracts with variable price have to be 

approved by the group CFO. When submitting an offer, currency options can be used to 

secure a currency rate in the future after separate decision by the board” (Coesia 

Group, valutapolicy) 

Vidare så förklarar Augustsson (2013) att Norden Machinery inte upplever någon 

osäkerhet eller risk med den svenska valutakursen med tanke på att de har en så pass 

omfattande spridning utav marknader. Han förklarar vidare att Norden Machinery 

kräver in förskottsbetalning och valutasäkrar därefter, det händer dessutom att Norden 

Machinery skriver in valutaklausuler i kontraktet om förändringarna skulle bli större 

eller mindre än en viss procent.  

Augustsson (2013) förklarar att dotterbolaget och inköpen av reservdelar ifrån Kina kan 

ses som en möjlighet i enlighet med den svenska valutakursen. Däremot så menar 

Augustsson (2013) att de Tyska konkurrenterna har en viss fördel med priserna nu när 

euron är så pass låg och de prispressar för att vinna marknadsandelar. Augustsson 

(2013) påpekar dock att det vid höghastighetsmaskiner inte blir påverkat då kvalitén 

alltid går före priset. 
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4.3.3 Strategi och konkurrenskraft 

Enligt Augustsson (2013) så är Norden Machinery´s strategi gällande den svenska 

valutakursen förutom koncernens policy, att ha ett så pass utspritt sortiment av maskiner 

i flera länder så att de kan följa marknadernas olika livscykler. 

Vidare så förklarar Augustsson (2013) att Norden Machinery till en följd utav 

marknadernas turbulens har startat upp en mindre produktion av reservdelar i Kina för 

att få billigare priser på vissa produkter. Produktionen i Kina har dock påverkat kvalitén 

till det sämre och i början så kostade projektet mer än vad Norden Machinery tjänade på 

det, men nu så har det blivit bättre menar Augustsson (2013). Produktionen i Kina leder 

dessutom till att Norden Machinery kan komma åt marknaderna i Kina. Augustsson 

(2013) förklarar att “Price step-up”, är en metod införd utav Coesia för att gå igenom 

vanliga reservdelar och se vilka som det säljs mycket utav och där Norden Machinery 

tittar på hur marginalerna ser ut på produkterna för att möjligtvis höja priserna. Vidare 

så menar Augustsson (2013) att “Price Step-Up” metoden ska förbättra marginaler och 

effektivisera produktionen, däremot så berättar han att anledning till metoden inte är 

direkt kopplat till den svenska valutakursen men däremot marknadens generella 

turbulens.  

Slutligen så berättar Augustsson (2013) att den svenska valutakursen till en viss del 

påverkar företagets marginal, då kunder inväntar inköp av uppgraderingar på grund utav 

marknadsturbulensen. Norden Machinerys vinstmarginal ligger på 12 procent och har 

stadigt förbättrats de senaste åren, Augustsson (2013) förklarar att valutakursdifferensen 

endast påverkar marginalen med 0,75 procent.  

“Höghastighetsmaskiner är opåverkade utav marknadsturbulensen eftersom att det är 

så pass stora kunder som köper dem, därmed så har vinstmarginalen ökat” 

(Augustsson, 2013) 
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4.4.1 Trelleborg Sealing Solutions-Internationella Affärsverksamhet 

och Positionering 

 

 
 

 

Vi har vid ett besök genomfört en intervju med Anders Broberg, säljs- och 

marknadsdirektör vid Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar. Broberg (2013) berättar att 

Trelleborg Sealing Solutions exporterar omkring 99 procent av sina produkter till den 

internationella marknaden. Vidare berättar han att de är verksamma i ett 40-tal länder 

världen över. Denna försäljning går uteslutande till bilindustrin, då både till 

biltillverkare och eftermarknad i form av reservdelar. Trelleborg Sealing Solutions 

huvudsakliga produkt är nischad och har en marknadsandel som är runt 50 procent av 

världsmarknaden, denna utgörs huvudsakligen av 3-4 konkurrenter. Den produkt av 

störst betydelse för Trelleborg Sealing Solutions är det “brakeshim” som man tillverkar 

till bilindustrin. Bilindustrin är den överlägset viktigaste bransch man levererar till. 

Broberg (2013) berättar vidare att av de inköp de gör i form utav material och övriga 

komponenter som krävs i deras tillverkning, så importeras cirka 60 procent från 

utlandet. Dessa siffror varierar till och från men han nämner att man därtill gör inköp 

från leverantörer i Sverige med cirka 30 procent. Broberg (2013) berättar att Trelleborg 

Sealing Solutions är närvarande inom ett antal internationella marknader som är av 

olika storlek och betydelse.  

I Europa finns idag Trelleborg Sealing Solutions största marknad berättar Broberg 

(2013). Vidare berättar han att USA och Asien är de världsdelar som är av stor 

betydelse. Broberg (2013) nämner att Trelleborg Sealing Solutions har säljkontor i t.ex. 

Italien där två man är stationerade. Broberg (2013) säger att det som är till deras fördel 

mot deras konkurrenter är att de har en väldigt hög närvaro på plats i utlandet på de 
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olika marknaderna med säljkontor. På så vis är de nära kunderna, de har en stark 

närvaro bland bilindustrin som är deras enskilt största kund som står för runt 80 procent 

av omsättningen. Trelleborg Sealing Solutions har utöver säljkontor även 

testlaboratorium utomlands t.ex. i Kina där ett antal personer är anställda vid denna 

enhet. Detta för att kunna testa produkterna tillsammans med kunder i dess omgivning.  

4.4.2 Valutakurs och konkurrenskraft 

Broberg (2013) berättar att Trelleborg Sealing Solutions har ett antal styrkor som bidrar 

till deras konkurrenskraft. Det som gör de konkurrenskraftiga i jämförelse med sina 

konkurrenter är att de har en stark lokal närvaro vid de utländska marknaderna där man 

har en närhet till de lokala kunderna. Deras laboratorieverksamhet är omkring dubbelt 

så stor i jämförelse med deras konkurrenter och denna finns även utanför organisationen 

i Kalmar, där en del av den är placerad. Broberg (2013) säger att Trelleborg Sealing 

Solutions har en styrka i att de har ett brett modellprogram med produkter som ger de 

förmågan att täcka upp fler kunder med olika behov. Det som kan vara till Trelleborg 

Sealing Solutions nackdel är att de växt sig relativt stora idag. Detta kan bidra till att 

flexibiliteten blir lidande och att organisationen blir mer tungrodd när det kommer till 

beslutsfattande. Broberg (2013) nämner Trelleborg Sealing Solutions geografiska 

placering av deras kärnverksamhet i Kalmar som en nackdel. Detta bland annat för att 

prisläget i Sverige är högt, och att man från Kalmar måste transportera vidare de 

produkter man säljer till kunderna i utlandet. Han tonar dock ner detta som någon 

betydande svaghet med att exempel för konkurrenterna i USA som har sin 

kärnverksamhet i hemlandet, men som likaväl inte är lika starka som Trelleborg Sealing 

Solutions är på den Amerikanska marknaden. 

Broberg (2013) nämner att Trelleborg Sealing Solutionsbesitter en ställning som det 

bästa alternativet på marknaden. Deras produkter är den mest högkvalitativa på 

marknaden med högst ansedd prestanda. Detta leder också till att deras produkter är det 

dyraste alternativt på marknaden, vilket också är till deras nackdel för de kan inte sälja 

sina produkter på pris. Enligt Broberg (2013) har Trelleborg Sealing Solutions inte 

upplevt att kronkursen påverkat vinstmarginalen på ett påtagligt sätt. Han talar vidare 

om att de omfattande effektiviseringar och kostnadsbesparingar som gjorts under de 

senaste tre åren har gjort att denna påverkan från kronkursen i så fall blivit mindre 

märkbar. Broberg (2013) berättar att Trelleborg Sealing Solutions har som mål att man 

ska göra sina inköp i samma valuta som man säljer i. Man ska undvika att göra inköp i 
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“ny” och kanske dyr valuta. Vidare säger Broberg (2013) att detta är en medveten 

strategi som är en policy inom företaget man följer. Han nämner vidare att när 

Trelleborg Sealing Solutions tillhörde en annan division så fanns inte samma medvetna 

strategi och policy som idag. På den tiden följde man mestadels de förändringar som 

skedde och satt med armarna i kors och gjorde inget strategiskt på hemmaplan. Euro 

och dollar är de vanligaste valutorna som kunder betalar i. Han nämner pund som den 

valuta där Trelleborg Sealing Solutions idag fått uppleva uppenbara förluster som kan 

härledas till valutadifferensen mellan pund och krona. På sikt kan detta leda till att 

denna kund drar sig ur och avslutar affären på grund av att priset blir ohållbart högt. 

Försäljningen till England är dock väldigt begränsad vilket gör att detta inte ger några 

märkbara effekter på Trelleborg Sealing Solutions verksamhet. Broberg (2013) berättar 

att Trelleborg Sealing Solutionsvalutasäkrar alla större affärer man tar sig an.  

4.4.3 Strategi och konkurrenskraft 

Broberg (2013) nämnde att Trelleborg Sealing Solutions har en medveten policy för hur 

inköp ska gå till. Man ska sträva efter en bra mix mellan valutor och de inköp man gör. 

Vidare berättar han att Trelleborg Sealing Solutions i vissa fall har korrigerat sina 

kontrakt med kunder för att få byta till en annan valuta att sälja eller köpa i. Detta för att 

förhandlingsläget inte varit särskilt gynnsamt med tidigare använd valuta. Man har t.ex. 

tidigare köpt i SEK men väljer att istället köpa i euro, eller tvärtom. Ett ganska enkelt 

verktyg att använda sig av som dock kräver vissa omförhandlingar med kunden, säger 

Broberg (2013). Vidare berättar han att det gjorts väldigt mycket mellan köp och sälj för 

att de ska få en bra passform så att exponeringen mot olika valutor blir så jämn som 

möjligt. Detta har gjorts för att exponeringen mot förändringar i omvärldsvalutor ska 

vara så liten som möjligt. Detta är en väldigt medveten strategi som Trelleborg Sealing 

Solutions utarbetat.  

“Väldigt mycket har gjorts för att få rätt valutaexponering mot sälj och köp, idag har vi 

en väldigt bra mix för att vara minimalt utsatta för förändringar i omvärldsvalutor, en 

väldigt medveten strategi” (Broberg, 2013) 

Broberg (2013) förklarar att man tidigare inom Trelleborg Sealing Solutions gjort stora 

effektiviseringar och besparingar de senaste åren för att bättre hantera risker och 

utmaningar. Dessa åtgärder har gjort att marginalerna idag är större. Broberg (2013) 

berättar att vid inköp så har man alltid en strävan att köpa från de leverantörer som är 
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lokaliserade eller som erbjuder den valuta som är den mest gynnsamma för inköp. 

Broberg (2013) berättar att det är lite Trelleborg Sealing Solutions kan göra för att 

påverka kronkursens svängningar, man kan t.ex. säkra upp framtiden med finansiella 

instrument men annars är det väldigt begränsat. Vidare säger han istället att det viktiga 

är att göra medvetna anpassningar efter rådande förhållanden för att exponeringen mot 

förändring och osäkerhet ska bli så minimal som möjligt. Skulle kronkursen idag bli 

ännu starkare så skulle vi behöva satsa ännu mer resurser på att utveckla ännu billigare 

material, säger Broberg (2013). Detta är dock ett arbete som kontinuerligt görs redan 

idag. På frågan om Broberg (2013) kan se att konkurrenter med kärnverksamhet i länder 

med en annan valuta t.ex. konkurrenter inom Euro-zonen har en konkurrensfördel, så 

svarar han att han inte kan se att det finns några uppenbara skillnader som skulle göra 

att de andra har en fördel. I så fall skulle han möjligen kunna se att konkurrenterna i 

USA skulle ha en fördel när de säljer med en dollar som idag är ganska låg. Hade 

dollarkursen gått upp en krona skulle det hjälpa Trelleborg Sealing Solutions mycket 

och ge en ännu större vinstmarginal säger Broberg (2013). Trots dagens läge så har 

Trelleborg Sealing Solutions idag en växande vinst inom företaget, men påpekar att den 

skulle kunna vara ännu högre om man hade haft mindre valutaskillnader.  

Broberg (2013) förklarar att Trelleborg Sealing Solutions hanterar kronans styrka på ett 

bra sätt, och att den bidragande faktorn är att dem under de senaste åren har gjort väldigt 

mycket internt för att effektivisera och framförallt för att sänka inköpskostnaderna. 

Detta har lett till att våra marginaler har ökat och att vi märker av förändringar mindre 

påtagligt. Vi har strävat efter att minimera riskerna och vara mindre beroende av 

enskilda leverantörer, vi har försökt utöka antalet leverantörer för att få mindre 

exponering mot några enskilda. Hade man inte gjort dessa ändringar som man gjort så 

hade vinsten idag varit mindre. Broberg (2013) påpekar dock att dessa förändringar som 

gjorts inte enbart är på grund av kronkursen. Dessa åtgärder är huvudsakligen en 

respons på finanskrisen och den senaste turbulensen i omvärlden, men att kronkursen 

varit en av flera bidragande faktorer.   
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4.5.1 Yaskawa Nordic-Internationella affärsverksamhet och 

positionering 

 

 
 

 

Tornemo (2013) beskriver att Yaskawa Nordic framförallt är verksamma på de 

Nordiska marknaderna men ansvarar dessutom för Ryssland, Bulgarien samt Ungern. 

Yaskawa Nordic säljer 85 procent utav sina produkter på export enligt Tornemo (2013). 

Tornemo (2013) förklarar att Yaskawa Nordics kundbas består utav 5-6 stora kunder 

som står för halva omsättningen, där bilindustrin i Tyskland är stora kunder. I Sverige 

så består kunderna utav stora industriföretag. Vidare så förklarar Tornemo (2013) att 

inköpen av material består utav cirka 95 procent import ifrån moderbolaget i Japan. De 

inköp som inte görs ifrån moderbolaget är enstaka inköp för att anpassa produkterna 

efter den europeiska marknaden och dess specifika krav som finns.  

“Det blir dyrare inköp från moderbolaget, 5 procent av inköpsvärdet är köpt lokalt och 

köps i Euro” (Tornemo (2013) 

Enligt Tornemo (2013) så är Yaskawa Nordic ett innovativt företag som utmärker sig 

genom att ligga i framkant när det gäller robottillverkning. Tornemo (2013) förklarar 

vidare att företaget ligger i det övre skiktet prismässigt. Tornemo (2013) påpekar 

dessutom att deras prestigemärke (bågsvets) gör dem konkurrenskraftiga. När det gäller 

den internationella position som företaget har så beskriver Tornemo (2013) ur 

perspektivet för hela Yaskawa organisationen, där organisationen ur ett globalt 

perspektiv har sin styrka i Asien där de dessutom är marknadsledare. När det gäller 

positionen för Yaskawa Nordic så beskriver Tornemo (2013) dem som ett högkvalitativt 

och innovativt företag som är otroligt kapitalstarka på grund utav moderbolaget i Japan, 

men samtidigt så är Yaskawa Nordic dessutom dyrast.  

Styrkorna i Yaskawa Nordic är att försäljningen sker direkt till kunden vilket ger en bra 

kontroll över vilka som är deras kunder och möjliggör dessutom en effektiv service. 

Den absoluta svagheten är att Yaskawa Nordic är så pass beroende av moderbolaget 
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både när det gäller inköp av material men dessutom besluten som tas för utveckling då 

Yaskawa Nordic inte prioriteras på grund av att de är så små i koncernen. Tornemo 

(2013) beskriver också svagheten med leveranstid, då allt material skickas ifrån Japan 

som kan ta upp till 6 veckor.  

4.5.2 Valutakurs och Konkurrenskraft 

Tornemo (2013) förklarar att Yaskawa Nordic inte har märkt av den svenska 

valutakursen som något som påverkat organisationen nämnvärt. Tornemo (2013) 

förklarar att stora valutaeffekter ligger på balansräkningen med fordringar och skulder 

som balanserar varandra, däremot så kan de dagliga transaktionerna påverkas 

bokföringsmässigt genom valutavinster eller valutaförluster men det är enligt Tornemo 

(2013) endast små och opåverkade differenser. Tornemo (2013) förklarar att Yaskawa 

Nordic inte valutasäkrar någonting men att de däremot gjorde det under 2009-2010 då 

valutafluktuationerna var höga. Det var då det tyska koncernbolaget som köpte 

robotarna ifrån Japan, fordringarna sjönk då i värde och de var tvungna att ta det på 

resultaträkningen. Tornemo (2013) förklarar att de själva tar valutariskerna och lägger 

ej kostnaderna på sina kunder, priset förändras därmed inte som en effekt utav valutan. 

Vidare så berättar Tornemo (2013) att den osäkerhet som Yaskawa upplever med den 

svenska valutakursen är hur vinstmarginalerna påverkas utav valutafluktuationer, 

däremot så plockas vinsterna ut i moderbolaget i Japan. Tornemo (2013) förklarar att 

Yaskawa Nordic kan vara väldigt utsatta av kronkursen när en produkt är tillverkad och 

beroende utav inköp i Sverige men samtidigt säljs i euro, detta påverkar vinstmarginalen 

enormt men är däremot väldigt sällan förekommande.  

“Om kronan fluktuerar 10-15 procent så påverkar det vinstmarginalen med 1 procent, 

samtidigt så är vinstmarginalen för Yaskawa Nordic cirka 2 procent” (Tornemo (2013) 

4.5.3 Strategi och Konkurrenskraft 

Tornemo (2013) förklarar att Yaskawa Nordics generella strategi gällande valutakursen 

är att rationalisera hårdare, speciellt på hemmaplan inom tillverkningen. Tornemo 

(2013) beskriver att det japanska moderbolaget inte har så bra koll på 

valutafluktuationen när det gäller Yaskawa Nordic.  
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“Lönerna kan springa iväg med 15 procent mot euron, från Japan kan detta uppfattas 

som att lönerna har stigit starkt bland de anställda men egentligen så är det bara 

valutaskillnaden som har påverkat ökningen” (Tornemo (2013)  

Tornemo (2013) beskriver ytterligare en strategi där Yaskawa Nordic alltid försöker att 

sälja i svenska kronor till Norge, men det handlar bara om 20 Miljoner svenska kronor 

per år så det märks knappt nämner Tornemo (2013). Tornemo (2013) fortsätter att 

beskriva att Yaskawa Nordic konstant måste effektivisera sig för att behålla 

konkurrenskraft och för att inte förlora vinstmarginal.  

“Ju mer svängningar i kurserna desto svårare blir det eftersom att svenska löner ska 

bokföras i euro” (Tornemo (2013) 

Vidare så beskriver Tornemo (2013) att värdering av lager även blir komplext då 

valutan skiftar upp och ned men stora delar tar förhoppningsvis ut varandra och att man 

i slutändan ligger på index.Däremot så förklarar Tornemo (2013) att bolaget inte hade 

klarat av valutaeffekten om de var ett lokalt Torsås bolag utan moderbolaget. De hade 

fått höja priserna och därmed förlorat volymer, en skillnad på 15-20 procent i 

vinstmarginal beskriver Tornemo (2013). 

Enligt Tornemo (2013) så har de strategiska målen inte förändrats märkbart som en 

effekt utav turbulensen med den svenska valutakursen, de har endast gjort 7 stycken 

terminsaffärer de senaste åren. Tornemo (2013) beskriver att man måste vara aktiv och 

jobba mycket med kassaflödet, det vill säga hur mycket man lånar eller lånar ut. Han 

beskriver vidare att Yaskawa Nordic aktivt följer fordringar och skulder i euron för att 

hantera risken. Om skulder till moderbolaget och kundfordringar matchar varandra till 

mindre än 1 miljon euro så gör Yaskawa Nordic inga terminsäkringar men annars så gör 

de terminsaffärer till dagskursen, däremot så spekulerar de inget i valutan.
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5. Analys 
 

I uppsatsens analyskapitel kommer vi att sammanställa den teoretiska referensramen 

tillsammans med uppsatsen insamlade empiriska data. Vidare så analyserar vi dessa 

två ovanstående nämnda röster utifrån de rubriker som erinerar ifrån den teoretiska 

referensramen. 

 

 

5.1 Internationella Affärsverksamhet och Positionering 

Allayannis och Ihrig (2001) menar att valutakurser påverkar ett företags avkastning och 

konkurrenskraft genom export och importandelar samt marknaden där företag säljer sin 

produkt. Vidare beskriver Hamilton och Webster (2012) att en höjning av valutakursen 

kan därmed möjliggöra billigare import, vilket är bra för företag som köper en hel del 

produkter ifrån utlandet. Utifrån den empiriska datainsamlingen så visade det sig att 

samtliga fallföretag exporterade till en hög grad. Läckeby Products är bland de som är 

minst beroende av export, cirka 70 procent, samtidigt som Trelleborg Sealing Solutions 

exporterar runt 99 procent av sina produkter. Under intervjuerna visade det sig 

dessutom att samtliga fallföretag förutom Yaskawa Nordic exporterade till ett stort antal 

länder världen över. Empirin visar att flera av dessa företag gör dessutom relativt stora 

materialinköp från utlandet. Luma Metall och Yaskawa gör båda två runt 90 procent av 

sina inköp genom import. Vi tolkar detta som att den generella bilden för dessa 

fallföretag är att de är starkt beroende av internationell handel framförallt genom export 

men också genom import. Därav så kan vi tolka det som att företagen utsätter sig för en 

ganska stor risk genom att vara aktiva på flera marknader men att det samtidigt kan 

innebära stora möjligheter då företagen sprider sina risker och utsatthet gentemot en 

enstaka valutakurs. Vi anser att de företag som har en relativt jämn balans mellan 

import och export och gärna mot olika valutor, har en tendens att vara mindre utsatta för 

negativ påverkan och kan därmed lättare bibehålla konkurrenskraft och avkastning. 

Enligt vår empiri har detta dock varierat kraftigt mellan fallföretagen då det finns de 

som är starkt beroende av export men väldigt lite exponerade mot import av produkter. 
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Norden Machinery med cirka 10 procent import är ett exempel på detta. Därmed finns 

det anledning att väga in deras positionering och produktprogram som en möjlig 

förklaring till att deras avkastning och konkurrens står sig starkt till trots den starka 

kronkursen. Vi kan bekräfta Allayannis och Ihrigs (2001) teori då vi anser att 

konkurrenskraften påverkas till stor del beroende på hur många marknader som 

företagen befinner sig på och balansen mellan export och import under en fluktuerande 

valutakurs.  

Porter (2004) beskriver att den centrala aspekten för en strategisk konkurrenskraft är hur 

ett företag positionerar sig inom sin bransch, positioneringen avgör dessutom om ett 

företags lönsamhet ligger över eller under branschens genomsnitt när det gäller 

vinstmarginal. SomPorter (2004) beskriver så finns det tre typiska sätt att positionera sig 

på; Kostnadsledare,differentiering eller fokus. Utifrån den empiriska datainsamlingen 

visade det sig att alla fallföretagen positionerar sig genom att vara innovativa och 

erbjuda högkvalitativa produkter till ett högrepris. Intervjuerna påvisade att Trelleborg 

Sealing Solutions samt Norden Machinery differentierar sig genom ett brett 

produktprogram till en mängd olika länder och marknader medan Luma Metall 

positionerade sig som små och nischade mot ett mindre antal marknader och länder. Vi 

tolkar därmed detta som att Trelleborg Sealing Solutions och Norden Machinery inom 

sin bransch positionerar sig genom differentiering medanLuma Metall positionerar sig 

genom differentieringsfokus då de inriktar sig med en nischad produkt till ett specifikt 

segment inom en bransch. Därav så finns det anledning till att anta att samtliga 

fallföretag hanterar en förändrad turbulens väl och erhåller bra avkastning då företag 

som har en klar positionering inom sin bransch kan erhålla starkare konkurrenskraft och 

bättre avkastning oavsett ökad konkurrens från en stark inhemsk valutakurs. Som 

nämndes tidigare är det till fördel om företag uppnår en bra balans mellan import och 

export för att minimera negativ påverkan på avkastning och konkurrenskraft. Norden 

Machinery är ett exempel på företag som är starkt positionerat med tydligt 

kvalitetsfokus och därmed kan man tolka detta som en förklaring till dess minimala 

negativa påverkan från kronkursen trots deras import och exportbalans. Vi kan därmed 

bekräfta Porter (2004) om att ett väl positionerat företag har betydligt större chans att 

hantera turbulenta faktorer som fluktuerande valutakurser.  
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5.2 Valutakurs och Konkurrenskraft 

Hamilton och Webster (2012) menar att långvariga valutafluktuationer kan påverka 

företag till att söka nya leverantörskällor, anpassa produkter och att ständigt söka efter 

att höja produktiviteten. Man, Lau och Chan (2002) beskriver att expertisen om 

marknaden och effektiviteten på produktionen har ett starkt samband med företagens 

konkurrenskraft och resultat. Ur uppsatsens intervjuer går det att utläsa att Läckeby 

Products och Trelleborg Sealing Solutions är bland de mest utmärkande när det gäller 

att göra effektiviseringar i organisationen. Utifrån den insamlade empirin går det att 

utläsa att Läckeby Products effektiviserar de arbetade timmarna i organisationen som en 

följd utav omvärldens turbulens där kronkursen är en starkt bidragande faktor. 

Trelleborg Sealing Solutions däremot gör kostnadsbesparingar samt ser över nya 

potentiella inköpskällor. Vidare så påvisar intervjuerna att Yaskawa Nordic inte gör 

några tydliga effektiviseringar eller kostnadsbesparingar i organisationen som en följd 

utav den svenska valutakursen. Vi tolkar det därför som att fallföretagen är medvetna 

om att effektiviseringar kan vara nödvändiga vid en så pass fluktuerande valutakurs. Vi 

anser därmed att Yaskawa Nordic som har ett så pass starkt band knutet till sitt 

moderbolag inte känner samma press på att effektivisera organisationen, då de mer eller 

mindre kan vara nöjda med att få divisionen att gå runt. Företag som Läckeby Products 

och Trelleborg Sealing Solutions har ett högre vinstkrav och därmed ett större behov av 

att effektivisera organisationen. Därav finns det anledning att bekräfta ovan nämnda 

teorier då vi ser att fallföretagen implementerar effektiviseringar som följd av ett högre 

tryck från den svenska valutakursen, däremot så kan vi inte till fullo bekräfta Hamilton 

och Websters (2012) teori om att företag skulle byta leverantörer som en följd utav 

valutakurser. 

Calantone et.al (2003) förklarar att SMF behöver handskas med en turbulent miljö för 

att begränsa risker och osäkerheter. Vidare så menar Söderman (1994) att omvärldens 

förändringar sker i en evolutionär process och därmed ger företag en möjlighet att 

anpassa sig till de nya spelreglerna. Barney (1991) beskriver hållbar konkurrenskraft 

som något ett företag har när de implementerar en värdeskapande strategi som samtidigt 

inte skapas utav en nuvarande eller potentiell konkurrent och när dessa företag inte kan 

duplicera fördelarna med strategin. I den empiriska referensramen medger Läckeby 

Products att de sedan slutet av 2010 känt en påtaglig påverkan från kronkursens styrka 
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där deras produkter blivit dyrare för utländska kunder. Däremot har inte försäljningen 

påverkats och exporten ökar fortfarande. Luma Metall är till viss del också påverkade 

av den svenska valutakursen då de säger att en del, speciellt mindre kunder tycker de 

blivit för dyra och har gått över till billigare alternativ. Trelleborg Sealing Solutions och 

Norden Machinery säger båda två att de känner en väldigt liten påverkan utav den 

svenska valutakursens förändringar som enskild faktor. Vi anser att förklaringen till att 

dessa två företag upplever det på detta vis kan förklaras på två sätt. Trelleborg Sealing 

Solutions känner ingen påtaglig påverkan tack vare effektiviseringar som lett till större 

marginaler som täcker upp för påverkan i t.ex. vinstmarginalen. Därmed anser vi att 

Trelleborg Sealing Solutions visar prov på att Calantone et.al (2003) har en korrekt teori 

om att man som SMF måste hantera en turbulent miljö för att kunna begränsa osäkerhet 

och risker, detta utefter Trelleborg Sealing Solutions agerande under turbulens. Norden 

Machinery har i enlighet med Barney (1991) uppnått en hållbar konkurrens eftersom 

deras produkter och strategier är svåra att duplicera och därmed är substitut svåra att 

hitta och de är därmed attraktiva bland sina kunder trots kronkursens inverkan på 

inköpspriset. Därmed finns det anledning att anta att strategisk förändring och stark 

konkurrenskraft är en del av en lösning för att minimera hot och negativ påverkan från 

en valutakurs förändringar på sikt. Beroende på bransch och position så anser vi att 

teorierna både från Calantone et.al (2003) och Barney (1991) kan vara strategiskt 

korrekta för att möta dagens utveckling och upprätthålla sin konkurrenskraft.  

Trombley (2003) beskriver att ett företag som gör affärer med utlandet kan uppleva 

både en transaktions och omräkningsrisk. Vidare beskriver Trombley (2003) att en 

valuta kan säkras mot en post för eventuella valutakursförändringar som uppkommer 

vid exponering mot utländska valutor. Utifrån intervjuerna med fallföretagen så 

framkommer det att majoriteten utav företagen gör valutasäkringar till en viss del och 

då framförallt när det gäller större orders. Empirin påvisar att Norden Machinery har en 

utarbetad policy från moderbolaget som ska följas medan Läckeby Products inte 

valutasäkrar alls då ledtiderna från order till leverans anses vara för korta och att det 

därmed inte är värt att implementera och använda. Intervjuerna påvisar dessutom att de 

flesta företag upplever en hög omräkningsrisk då vinsterna som ska tas ut i Sverige 

påverkas hårt utav de lägre värderade valutorna som ska räknas om. Vi tolkar det 

därmed som att fallföretagen väljer att använda valutasäkring för att hantera risken med 

fluktuationer då det gäller större orders som är mer tids och resurskrävande. Med 
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anledning till att valutasäkringen endast anses som en lösning på risken med 

fluktuationer till stora och tidskrävande orders, så anser vi den otillräcklig till de flesta 

SMF då de generellt får mindre orders jämfört mot större företag. Vi vill samtidigt inte 

underskatta värdet av att göra valutasäkring då det visat sig att valutasäkring kan vara 

ett av flera användbara verktyg i kombination med andra för att bibehålla sin 

konkurrenskraft. Att Norden Machinery följer en strikt policy över valutasäkring ser vi 

som en effekt utav att majoriteten av deras produkter är väldigt dyra maskiner som tar 

lång tid att tillverka och där kunden gör delbetalningar under en längre period till 

företaget. Vi anser att omräkningsrisken i samband med redovisning är hög eftersom att 

flera av fallföretagen har utländska valutakonton som de köper och säljer material och 

produkter ifrån. Detta då differensen kan bli påtaglig när kronkursen är högt värderad i 

jämförelse med valuta på det utlandskonto man har. Vi kan därmed bekräfta Trombley´s 

(2003) teori kring omräkningsrisken, då vi ser att företags vinstmarginal kan påverkas 

till viss del. 

5.3 Strategi och Konkurrenskraft 

Mintzberg och Quinn (1991) beskriver flera olika alternativ till hur en organisation kan 

utveckla en strategi, dessa termer består utav: planerad strategi, realiserad strategi, 

orealiserad strategi, framväxande samt avsiktlig strategi. Den planerade samt den 

framväxande strategin bildar tillsammans den realiserade strategin. Aaker (2011) menar 

samtidigt att strategisk anpassning kräver flexibilitet så att ett företag kan vara redo när 

den gyllene möjligheten uppstår. Schindehutte och Morris (2001) beskriver att den 

växande nivån av turbulens ökar vikten av strategiska anpassningar för SMFs.  

Den empiriska datainsamlingen visar att flertalet av de undersökta företagen har 

medgett att de har strategier som kan förklaras med ett flertal turbulenta faktorer där 

valutakursen är en av dessa mer eller mindre avgörande faktorer. I intervjuerna visade 

det sig att Läckeby Products nyligen har infört ett säljstödprogram. Intervjuerna påvisar 

att Luma Metall har utvecklat ett forskning och utvecklingsområde för att förbättra de 

löpande effektiviseringarna samt för att  öka och förbättra skapandet av innovationer 

inom företaget. Den empiriska insamlingen visar att Norden Machinery har introducerat 

en metod kallad “Price Step-Up”, vilket ska förbättra marginalerna och effektivisera 

produktionen, där kronkursen kan vara en utav flera bidragande turbulenta faktorer 

enligt oss. Ur den empiriska datainsamlingen går det att utläsa att Trelleborg 
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SealingSolutions har medvetet jobbat med att man ska ha en “bra mix” av valutor som 

man blir exponerad mot för att inte vara beroende av endast ett fåtal valutor som då kan 

öka riskerna. Utifrån intervjuerna visas det på att inget utav fallföretagen har avstått 

t.ex. vidare expansion på nya planerade marknader som en följd utav den svenska 

valutakursens påverkan.  

Vi tolkar detta som att inget utav fallföretagen har en utarbetad strategi som enbart kan 

hänvisas som en påföljd utav valutakursen. Vi anser däremot att Luma Metall och 

Trelleborg Sealing Solutions har utarbetat planerade strategier för att hantera de 

förändrade turbulenta faktorerna. I Luma Metalls fall så anser vi det eftersom att 

företaget planerade för utbyggnad utav forskning och utvecklingsområdet som en 

förebyggande effekt utav den förändrade och turbulenta omvärlden. Vi anser Trelleborg 

Sealing Solutions strategier som planerade då företaget i flertalet år har haft en 

utarbetad strategi på vilka valutor som de ska vara exponerade emot, då de kan undvika 

allt för stor osäkerhet. De strategier som Läckeby Products medger att de infört som är 

ett resultat av rådande förhållanden, kan till viss del förklaras av den svenska 

valutakursens utveckling. Vi tolkar det som att den svenska valutakursen med flera 

faktorer, har bidragit till denna framväxande strategi. Det säljstödprogram de infört är 

en respons på rådande förhållande som utmanar deras konkurrenskraft och marginaler. 

Norden Machinery har strategier som syftar till att öka deras ekonomiska marginaler, i 

form utav deras “Price Step-Up” metod som vi anser är en framväxande strategi 

grundad på den förändrade och turbulenta omvärlden. Mintzbergs teorier om 

framväxande strategier framstår här som väldigt tydliga och förklarande av deras 

agerande. Vi finner det sannolikt att målet med ökade marginaler grundar sig i ett mål 

att bättre hantera dagens och framtidens eventuella utmaningar som en turbulent 

omvärld bidrar till och en bidragande faktor till osäkerhet är den kronkursen. Därav 

anser vi att Mintzbergs olika strategiska teorier kan appliceras på ovan nämnda företag 

för att förklara hur de agerat som en respons på redogjorda förhållande för att bibehålla 

sin konkurrenskraft. Vi kan däremot bekräfta att den svenska valutakursen inte är en 

ensam påverkande faktor som förändrar fallföretagens strategier. Vi ser dessutom att 

fallföretagen bekräftar Schindehutte och Morris (2001) teori om att vara flexibla och 

anpassa dess strategier för att hantera den turbulenta omvärlden på ett bättre sätt, 

framförallt genom framväxta strategier som fungerar för att motverka osäkerhet med 

turbulenta faktorer. Vi anser att teorin stämmer rörande anpassningar, även då vi fått 
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erfara att anpassningar inte alltid är en avgörande strategisk handling för att bibehålla 

konkurrenskraft. Istället är det snarare långsiktiga strategier och positionering som kan 

vara mer avgörande för att hantera turbulens.



SLUTSATS 

 

60 

 

 

6. Slutsats 
 

I detta kapitel redogör vi för uppsatsens huvudproblem i form av en slutsats med 

utgångspunkt från uppsatsens empiri och analys. Vidare så vill vi redogöra för 

uppsatsens begränsningar och våra rekommendationer till vidare forskning och företag. 

 

 

6.1 Besvarande av delproblem 

Har svenska små- och medelstora tillverkningsföretags internationella konkurrenskraft 

påverkats av den svenska valutakursens fluktuationer och i sådant fall hur? 

Vi kan utifrån den empiriska datainsamlingen och vår studies analys konstantera att de 

fem fallföretagens internationella konkurrenskraft har påverkats i varierande 

utsträckning och på olika sätt. Samtliga fallföretags internationella konkurrenskraft har 

visserligen varit någorlunda stabil tack vare en stark positionering ifrån samtliga 

företag, vilket ger dem goda marginaler att tillgå. Vi har sett att fallföretagen har 

hanterat den svenska valutakursens påverkan på konkurrenskraft genom att använda 

konstanta effektiviseringar samt kostnadsbesparingar. Vi anser att detta är 

grundläggande och välbehövliga förändringar som bidrar till konkurrenskraft i en 

turbulent omvärld. Vi ser dessutom att fallföretagen har en fördel till att klara den 

svenska valutakursens påverkan då de ingår i en större koncern med ett moderbolag som 

tillförser dem med kapital och kompetens. Även om den svenska valutakursen har 

pressat en del fallföretag till att effektivisera arbetstimmar och att höja priserna för 

produkterna så kan vi se att en väl definierad positionering underlättar den 

internationella konkurrenskraften enormt. De fallföretag som har hanteratden svenska 

valutakursens fluktuationer på ett bra sätt har erbjudit diversifierade produktprogram till 

marknader runt om i hela världen och därmed undvikit utsatthet mot t.ex. en enstaka 

valuta som euron. Vi kan dessutom se att fallföretag har bibehållitden internationella 

konkurrenskraften trots den svenska valutakursens fluktuationer genom att reducera 

valutaeffekternas negativa påverkan i utländska valutakonton, vilket blir möjligt genom 

stora inköp via import. Valutasäkring har i vissa fall också varit ett positivt använt 
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verktyg för fallföretagen för att upprätthålla internationell konkurrenskraft. En stor del 

av fallföretagen importerar nästan lika mycket som de exporterar och därmed så 

påverkarden svenska valutakursen endast vinstmarginalen i form utav de pengar som 

ska räknas om till vinst i Sverige. Detta i kombination med effektiviseringar inom 

organisationen har varit avgörande för att besitta en fortsatt stark konkurrenskraft på 

den internationella marknaden. 

 

6.2 Besvarande av huvudproblem 

Hur påverkar den svenska valutakursens fluktuationer små- och medelstora 

tillverkningsföretag i Sverige? 

Utifrån den empiriska datainsamlingen och uppsatsens analysdel så kan vi konstatera att 

samtliga fallföretag medger att de upplever en påverkan av något slag, inom företaget 

som kan förklaras med den idag starka kronkursen som vi nu har haft en tid i Sverige. 

Vi kan konstatera att påverkan har skett genom att man inom företagen gjort vissa 

strategiska förändringar för att motverka och minimera den negativa påverkan 

kronkursen leder till. 

Dessa strategiska anpassningar uppkommer som en respons på de turbulenta 

förändringar som sker i omvärlden. Vid besök hos fallföretagen har de redogjort för 

mindre förändringar som de anser kan relateras till den svenska valutakursens 

utveckling. De har talat om olika typer av händelser där som kronkursen är en viktig 

faktor. Så som att deras produkter idag upplevs som dyrare av utländska kunder. Detta 

har bland vissa företag lett till uteblivna orders för att priset upplevts som för högt i takt 

med att kronkursen förstärkts ytterligare. Företag har talat om att de upplever att kunder 

skjuter mindre investeringar och uppgraderingar på framtiden då de finner det dyrt idag. 

Vissa segment i produktportföljen säljer något sämre än övriga. Vi har mött företag som 

tillhör en större koncern som har blivit ifrågasatta av sin ägare hur lönerna vid 

tillverkningen i Sverige plötsligt kunnat öka med 10-15 procent. Därmed finns det 

anledning att anta att förhållandet mellan moderbolag och dotterbolag kan påverkas och 

man möts av nya utmaningar.  

Oavsett hur fallföretagen påverkats och hur vida detta med säkerhet kan relateras till 

kronkursens utveckling eller den allmänt turbulenta omvärldsbilden vi idag har så 
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tycker vi oss kunna urskilja strategiska förändringar som skett inom företagen. De 

strategiska förändringar som kan utläsas som en respons av kronkursen som en av flera 

faktorer är genomgående lika för fallföretagen. Vi har kunnat se framväxande strategier 

bland fallföretagen, för att minimera osäkerhet och risker och för att upprätthålla sin 

konkurrenskraft. Planerade strategier tycker vi oss också kunna urskilja bland 

fallföretagen som en respons på dagens allmänna turbulens och kronkursen. Vi har 

däremot inte kunnat se att några företag har strategiska mål som blivit orealiserade på 

grund av den starka kronkursen. Den mest uppenbara påverkan vi ändå kunnat urskilja 

under vårt möte med fallföretagen är att de alla medger att företagets vinstmarginal och 

slutliga redovisande vinst påverkas negativt utav kronkursens utveckling.  

När vi nu genomfört uppsatsen och undersökt ämnet så är det en relativt samlad bild 

som de undersökta fallföretagen visar. Den allmänna bilden de uppvisar är att de 

hanterar kronkursens förändringar bra och att de är förhållandevis opåverkade. Vi kan 

inte bekräfta de farhågor som nämnde i början utifrån den samlade bilden som media 

ofta återger om att den svenska exporten är starkt påverkad av kronkursen och att de 

lider stort. Vi är medvetna om att den samlade bilden som återges i media ofta 

inkluderar flera branscher och företag i varierande storlek och att det därför kan vara 

svårt att jämföra olika företag. Den avgörande faktorn för att de undersökta 

fallföretagen uppvisar en bild som tyder på att de hanterar förändringarna väl är att de 

besitter en stark position på marknaden och att de genomgående är väldigt 

konkurrenskraftiga. Vi kan även dra slutsatsen att de flesta fallföretagen har hanterat 

den fluktueradeden svenska valutakursen genom en bra balans mellan import och 

export, då de köper och säljer produkter och tjänster till flertalet olika länder och via 

olika valutor.  Vi är av uppfattningen att det snarare är långsiktiga strategier och 

positionering som är av störst betydelse för att hantera turbulens bland företag inom 

tillverkningsindustrin. Detta tror vi är avgörande för att kunna förklara varför dessa 

företag i slutändan fortfarande står sig starka i den internationella konkurrensen trots 

rådande förhållande. 
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6.4 Studiens begränsningar 

Vi vill påpeka vår medvetenhet om att Porters och Mintzbergs teorier är något 

föråldrade när det gäller ett så pass aktuellt ämne som den svenska valutakursen och 

förändrade förhållanden. Vi anser att ämnet på denna uppsats begränsar oss då det är 

svårdefinierat, vilket leder till att det bli svårt att jämföra olika företag trots att de 

befinner sig i samma bransch, detta då företag har svårt att peka på vilken påverkan som 

relateras till den svenska valutakursen. Vi anser detta då fallföretagen har svårt att se 

den kronkursen som en enskild påverkande faktor och separera den ifrån övriga 

turbulenta faktorer.  

Vi vill dessutom poängtera att antalet fallföretag har lett till att vi inte kunna redogöra 

för information som varit utav mer detaljerad form, vilket uppsatsen begränsning är 

anledningen till. Däremot så anser vi kunna motivera antalet fallföretag för att kunna 

tillge en bred bild av hur olika företag påverkats trots att samtliga fallföretag befinner 

sig inom samma bransch. Dessutom så har ett antal fallföretag ingått i en större koncern 

och påvisat vissa skillnader som har gjort det svårare att jämföra och ge en samlad bild, 

då dessa koncernbolag oftast har en mer tillgång till kapital och därmed inte har lika stor 

press på att det enskilda bolaget ska förändras och anpassas.  

6.5 Rekommendationer till vidare forskning 

Efter uppsatsens studier så kan vi ur ett bredare perspektiv se att vi har lagt grunden för 

eventuellt vidare forskning inom samma ämnesområde. Vi anser att det vore intressant 

med en annorlunda upplagd empirisk referensram där forskare undersöker fler antal 

fallföretag, möjligtvis via en kvantitativ enkätundersökning. Denna metod kan genom 

fler företag underlätta för generaliseringar kring uppsatsens forskningsproblematik. En 

annan intressant aspekt vore att undersöka andra branscher då vi i denna uppsats endast 

har studerat SMF i tillverkningsindustrin. Vidare så skulle det kunna vara intressant 

med en djupare forskning där man på ett tydligt sätt enbart studerar kronkursen som 

enskild faktor.
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Allmänt – Beskrivning av företaget 

1.1 Företagets namn: 

1.2 Intervjuandes namn och titel: 

1.3 När och var grundades företaget? 

1.4 Vad är företagets vision, affärsidé? 

1.5 Vilka typer av produkter tillverkar och säljer ni? 

1.6 Hur många anställda är ni inom företaget? 

1.7 Vad är företagets omsättning? 

1.8 Hur stor är er exportomsättning? 

1.9 Hur ser organisationsstrukturen ut, filialer, säljkontor etc. utomlands? 

 

2. Företagets allmänna internationella verksamhetsbeskrivning 

2.1 På vilka utländska marknader är företaget verksam i? 

2.2 Hur stor andel av er försäljning går på export? Hur många marknader/världsdelar 

säljer ni till? 

2.3 Hur ser företagets kundbas ut? 

2.4 Hur ser er leverantörsbas ut? 

2.5 Hur stor del av era inköp är import? 

2.6 På vilket sätt skiljer ni er mot era konkurrenter? 

2.7 Vilken position anser ni er ha internationellt inom er bransch? 

2.8 Vilka är era styrkor, svagheter i er organisation? 

2.9 Hur har utvecklingen av export sett ut den senaste tiden 1-3 år? 
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3. Kronkurs och utveckling 

3.1 När började ni märka att kronkursens utveckling började påverka er verksamhet 

negativt/positivt på inköp, försäljning. 

3.2 Gör ni idag några valutasäkringar? 

3.3 Vilka risker upplever ni eventuellt i ert arbete idag som kan ses som ett resultat av 

den svenska valutakursen? 

- Är det internationella arbetet idag mer riskfyllt och ostablit då kronan har uppnått en 

sån styrka som den har idag? 

-Riskerar ni t.ex. att förlora kunder eller att se vinstmarginaler krympa till ohållbara 

nivåer för er överlevnad? 

-Slutligen, har risken för att företagets utveckling och överlevnad ökat idag? 

- vidare, känner ni ökad osäkerhet gällande t.ex. expansion på nya marknader, inköp av 

material etc. ? Kan ni se att kronans förstärkning har lett till några "tvingande" 

förändringar för de planerade strategier och mål ni har haft för att kronans framtid 

eventuellt är mer oförutsägbar idag och lett till att ni inte kan arbeta som ni planerat och 

önskat? 

3.5 Vilka möjligheter upplever ni med den svenska valutakursen? 

 

4. Strategi och konkurrens 

4.1 Vilka konkurrensfördelar anser ni att företaget besitter? 

4.2 Har företaget en utarbetad policy för valutafluktuationer? 

4.3 Hur påverkar den svenska valutakursen företagets vinstmarginal och konkurrens? 

4.4 Om, i så fall hur har er närvaro på den internationella marknaden förändrats jämfört 

med tidigare? 

4.5 Kan ni se att några av era planerade tillväxt/konkurrens strategier har blivit 

påverkade av utvecklingen av den starka kronkursen och att en ny växt fram i takt med 

denna förändring? På grund av t.ex. minskad lönsamhet på specifika marknader. 
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4.6 Har ni några tankar/idéer för hur ni på ett effektivt vis skulle kunna hantera den 

svenska valutakursens hot/möjligheter på ett för företaget fördelaktigt vis? 

4.7 Har företagets strategiska mål förändrats som en anledning av den svenska 

valutakursen? 

4.8 Hur tror du att svenska små- och medelstora företag kan arbeta aktivt för att vara 

konkurrenskraftiga i dagens tider med den starka kronkurs som råder? 

4.9 Angående konkurrens, kan ni se några skillnader och möjligen fördelar bland de 

utländska konkurrenterna som inte ni har men som kan härledas till att de är bundna till 

en annan valuta? 

4.10 Vad tror du att denna skillnad får för resultat för er verksamhet? 
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Bilaga 2 – TCW-Index, den svenska valutakursen. 
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Linnaeus University – a firm focus on quality and 

competence 
 
On 1 January 2010 Växjö University and the University of Kalmar merged to form Linnaeus University. 

This  

new university is the product of a will to improve the quality, enhance the appeal and boost the 

development potential of teaching and research, at the same time as it plays a prominent role in working 

closely together with local society. Linnaeus University offers an attractive knowledge environment 

characterised by high quality and  

a competitive portfolio of skills. 

 

Linnaeus University is a modern, international university with the emphasis on the desire for knowledge, 

creative thinking and practical innovations. For us, the focus is on proximity to our students, but also on 

the world around us and the future ahead. 
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